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INTRODUCERE
În ultimii şapte ani, trei economii emergente din Europa Centrală – Republica Cehă (în 1998),
Polonia (în 1999) şi Ungaria (în 2001) – au adoptat regimuri de ţintire directă a inflaţiei.
Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze stadiul de îndeplinire în aceste ţări a principalelor
precondiţii pe care literatura de specialitate le consideră importante pentru implementarea cu
succes a unui astfel de regim şi să evalueze din această perspectivă rezultatele obţinute în primii
ani de funcţionare a ţintirii directe a inflaţiei. Această abordare a fost aleasă pentru a fi
evidenţiate unele repere şi învăţăminte utile în procesul de elaborare a cadrului de implementare
a acestui regim de politică monetară în România şi de stabilire a momentului optim pentru
introducerea acestuia.
O atenţie deosebită este acordată impactului pe care satisfacerea incompletă a unor cerinţe de
natură instituţională sau tehnică le-a exercitat în aceste ţări asupra eficacităţii conducerii politicii
monetare. Sunt avute în vedere nu doar performanţele în planul îndeplinirii ţintelor numerice de
inflaţie, ci şi costurile pe care le-au presupus în termenii creşterii economice, ai nivelului
ocupării forţei de muncă sau ai situaţiei balanţei de plăţi, costuri care ar fi putut fi mai reduse
dacă mix-urile de politici economice nu ar fi fost deficitare din punct de vedere al coerenţei,
afectată în toate cele trei ţări – pe perioade diferite şi în proporţii diferite – de relaxări ale
politicilor fiscale şi salariale.
Totodată, aranjamentele de curs de schimb utilizate în cele trei ţări (flotare liberă în Polonia,
flotare controlată în Republica Cehă, bandă de fluctuaţie de ±15 la sută în Ungaria), care au
exercitat o influenţă considerabilă asupra modului în care băncile centrale au gestionat mandatul
antiinflaţionist încredinţat, sunt analizate pentru a se determina compatibilitatea lor cu strategia
de ţintire directă a inflaţiei. Pe lângă implicaţiile specifice ale fiecăruia dintre aceste aranjamente
de curs de schimb, sunt reliefate şi unele aspecte comune legate de inconsistenţa dintre obiectivul
de inflaţie, pentru care răspunde banca centrală, şi preferinţa pentru un interval de fluctuaţie a
cursului de schimb considerat de autorităţile guvernamentale ca fiind adecvat pentru asigurarea
unui nivel optim al competitivităţii externe.
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I. REPUBLICA CEHĂ
I.1. Precondiţii instituţionale
I.1.1. Prioritatea absolută a obiectivului de inflaţie
Prioritatea acordată stabilităţii preţurilor de către autorităţile cehe nu constituie doar o
particularitate a perioadei de tranziţie, ci are o tradiţie îndelungată, Cehoslovacia fiind singura
ţară din Europa Centrală care a reuşit să evite alunecarea în hiperinflaţie la începutul perioadei
interbelice.
Faptul că obiectivul fundamental al politicii monetare îl reprezintă menţinerea stabilităţii
preţurilor este prevăzut atât de Constituţia Republicii Cehe (printr-un amendament introdus în
anul 2001), cât şi de Statutul Băncii Naţionale a Republicii Cehe (BNC), intrat în vigoare în
ianuarie 1993 (articolul 2). BNC trebuie să acorde sprijin politicii economice generale a
Guvernului, orientată către promovarea unei creşteri economice sustenabile, numai în măsura în
care nu aduce astfel prejudicii îndeplinirii obiectivului său fundamental.
În secţiunea introductivă a primului raport asupra inflaţiei, publicat în aprilie 1998, se arată că
BNC va urmări îndeplinirea ţintei sale de inflaţie chiar şi în condiţii mai puţin favorabile. În
particular, în cazul unor abateri ale politicii veniturilor sau ale politicii fiscale de la parametrii
proiectaţi, impactul inflaţionist al acestora va fi contracarat prin înăsprirea politicii monetare; un
astfel de mix de politici economice va fi eficace din perspectiva realizării obiectivului de inflaţie,
însă va presupune costuri suplimentare în planul creşterii economice şi al nivelului de ocupare a
forţei de muncă. Conştientizarea de către Guvern a acestor consecinţe negative ale unei relaxări
fiscale sau salariale face ca angajamentul deplin al BNC faţă de ţinta de inflaţie să aibă un efect
de disciplinare asupra acestor politici economice.
I.1.2. Independenţa băncii centrale
Încă de la înfiinţarea sa în ianuarie 1993 (după disoluţia Cehoslovaciei), BNC a beneficiat de un
grad ridicat de independenţă faţă de Guvern. Această independenţă are patru dimensiuni majore:
personală, instituţională, operaţională şi financiară.
Independenţa personală este asigurată prin numirea celor şapte membri ai CA al BNC de către
Preşedintele Republicii Cehe fără asistenţă guvernamentală şi prin precizarea fără echivoc a
motivelor care permit revocarea lor din funcţie.
Independenţa instituţională este ridicată, conducerea autorităţii monetare neputând cere sau primi
instrucţiuni de la alte autorităţi ale statului. O limitare a independenţei instituţionale apare în
procesul de fundamentare a regimului de curs de schimb, pe care BNC îl stabileşte după
consultări cu Guvernul, însă în aşa fel încât să nu fie periclitat obiectivul fundamental (conform
articolului 35 din Statutul BNC).
6

Independenţa operaţională constă în autonomia BNC privind stabilirea ţintei de inflaţie şi
configurarea instrumentelor utilizate pentru îndeplinirea acesteia.
Independenţa financiară a BNC este asigurată, în linii mari, prin aprobarea bugetului instituţiei
de către CA, prin independenţa auditorului extern şi prin interdicţia oricărei forme de finanţare
directă a sectorului de stat, o limitare decurgând însă din implicarea Ministerului Finanţelor în
selectarea auditorului extern.
În anul 2000 s-a consemnat o tentativă de restrângere a independenţei băncii centrale. Un
amendament la Statutul BNC, deşi iniţiat în scopul armonizării cu legislaţia care guvernează
funcţionarea BCE, a fost modificat ulterior, fiind adoptat de Parlament într-o formă care limita
substanţial independenţa băncii centrale. Astfel, s-a introdus obligativitatea băncii centrale de a
obţine acordul Guvernului în ceea ce priveşte stabilirea ţintei de inflaţie şi a regimului de curs de
schimb. Totodată, s-a restrâns competenţa decizională a CA al BNC doar asupra bugetului
aferent activităţilor direct legate de îndeplinirea obiectivului fundamental, celelalte categorii de
cheltuieli (inclusiv cele pentru investiţii) ale băncii centrale urmând a fi supuse aprobării
Parlamentului Republicii Cehe. Acelaşi amendament a prevăzut o revizuire a procedurii de
desemnare a membrilor CA al BNC, aceştia urmând a fi numiţi tot de către Preşedintele
Republicii Cehe, însă la propunerea Guvernului.
Prevederile acestui amendament, intrat în vigoare în ianuarie 2001, au declanşat un val de reacţii
negative atât în rândul elitei economice cehe, cât şi al unor importante instituţii internaţionale
(Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană). După ce Curtea
Constituţională a Republicii Cehe a hotărât că aceste prevederi sunt neconstituţionale, aplicarea
lor a fost suspendată începând cu luna august 2001, iar în mai 2002 a fost adoptat un nou
amendament care a restabilit independenţa BNC.
I.1.3. Armonizarea politicii monetare cu politicile guvernamentale
Disciplina fiscală a fost remarcabilă în perioada 1993-1998, când deficitele bugetare s-au situat
în fiecare an sub nivelul de 2 la sută din PIB (metodologie FMI/GFS). Nu au fost identificate
simptome de dominanţă fiscală, BNC putându-şi utiliza cu eficacitate instrumentele de politică
monetară pentru îndeplinirea obiectivului de inflaţie.
În anii următori însă, sistemul de priorităţi al politicii fiscale s-a schimbat considerabil. Opţiunea
pentru o strategie de tip expansionist s-a făcut într-o perioadă în care operaţiunile cvasifiscale şi
extrabugetare, impuse de restructurarea sistemului bancar sau finanţarea unor proiecte de
investiţii1, grevau evoluţia principalilor indicatori bugetari, transformând finanţele publice întrun potenţial factor de dezechilibru macroeconomic pe termen mediu (anexa 2). În aceste condiţii,
politica monetară a rămas principalul instrument de frânare a expansiunii cererii interne pe

1

La finele anului 2002, funcţionau nouă fonduri extrabugetare cu administrare separată, din care şapte aveau drept
scop sprijinirea unor proiecte de investiţii.
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fondul influxurilor consistente de capital, impunând băncii centrale menţinerea unei conduite
prudente, în pofida câştigurilor în termeni de dezinflaţie obţinute2.
Presiuni suplimentare asupra politicii monetare au venit din partea „datoriilor ascunse” (hidden
debt) acumulate în afara sectorului guvernamental şi provenind din restructurarea sectorului
bancar sau din garantarea creditelor aferente unor companii de stat. Pe fondul preluării la buget a
acestora, ponderea datoriei publice în PIB a crescut de la 14,5 la sută în 1999 la 19,5 la sută în
2002, estimările Ministerului Finanţelor (23 la sută în 2003 şi respectiv 27,3 la sută în 2004)
indicând drept probabilă menţinerea acestei tendinţe. Evoluţiile nefavorabile consemnate de
principalii indicatori fiscali au responsabilizat Ministerul Finanţelor, acesta înaintând
Guvernului, în 2003, un pachet de măsuri de reformă3 care conţinea avertismentul că perpetuarea
actualei situaţii ar putea ridica deficitul bugetar la 8 la sută din PIB în 2005, iar volumul datoriei
publice la 47,7 la sută din PIB în 2006. Una dintre coordonatele principale ale acestui program
vizează elaborarea bugetului anual într-un plan fiscal pe trei ani, măsură menită să sprijine
politica monetară, afectată în perioada anterioară de incertitudinea poziţiei fiscale şi de absenţa
unui scenariu al corecţiilor de preţuri.
Deoarece deficitele fiscale au fost finanţate din surse nemonetare (în principal venituri din
privatizare) şi la costuri rezonabile, nu au apărut elemente de dominanţă fiscală (Jonáš şi
Mishkin, 2003). În aceeaşi notă, Matalik şi Slavik (2003) evidenţiază disocierea surselor de
finanţare a deficitului bugetar de evoluţiile ratei dobânzii sau finanţarea sectorului privat, iar
FMI (2001b) motivează absenţa referirilor la politica fiscală dintr-un capitol privind factorii
determinanţi ai inflaţiei prin faptul că în Republica Cehă deficitele bugetare nu s-au evidenţiat
drept cauze ale inflaţiei.
Strategia de privatizare promovată de autorităţi în perioada 1999-2002 a exercitat presiuni asupra
politicii monetare prin efectele induse de aprecierea monedei naţionale. La începutul anului
2000, la banca centrală a fost creat un cont special pentru încasările în valută din procesul de
privatizare. Deşi a facilitat o mai bună comunicare între Guvern şi banca centrală şi totodată a
responsabilizat autoritatea centrală în ceea ce priveşte efectele politicii promovate, eficienţa
acestui cont a fost limitată de termenul scurt de păstrare a sumelor. În 2002, ca urmare a
estimărilor privind un volum semnificativ de încasări din procesul de privatizare, între Guvern şi
BNC a fost încheiat un acord care prevedea cumpărarea directă a valutei de către banca centrală
şi utilizarea sumelor obţinute pentru finanţarea nevoilor fiscale, dar şi stoparea temporară a
emisiunilor de obligaţiuni pe pieţele externe (BNC, 2002).

2

Perioada 2001-2003 consemnează revenirea la o conduită monetară restrictivă, rata reală a dobânzii reverse repo la
două săptămâni (principalul instrument de politică monetară) crescând de la 0,35 la sută în 2001 la 2,15 la sută în
2003.
3
Pachetul de măsuri, conceput ca o strategie de „ţintire a deficitului fiscal” (fiscal targeting) pe termen mediu (4 la
sută din PIB în 2006) se bazează, în principal, pe plafonarea cheltuielilor publice. Principalele măsuri vizează:
reforma sistemului de pensii şi a sistemului ajutoarelor publice de sănătate, redimensionarea personalului angajat în
domeniul serviciilor publice (disponibilizarea a 6 la sută din angajaţi până în 2006), plafonarea la nivelul actual a
salariilor din sectorul justiţiei, întărirea disciplinei financiare.
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În ceea ce priveşte politica veniturilor, caracterul relaxat al politicii veniturilor din perioada
1991-19964 a fost înlocuit în următorii doi ani cu o conduită mai restrictivă, bazată pe un control
strict al salariilor la nivelul sectorului de stat.5
În perioada 1999-2003, politica salarială nu a urmat o strategie uniformă. Rezultatele obţinute în
planul dezinflaţiei au creat premisele unei anumite relaxări a politicii veniturilor în anul 1999,
când sectorul de stat a beneficiat de creşteri substanţiale ale salariilor nominale (în medie cu
aproximativ 11,7 la sută6), iar volumul transferurilor sociale a crescut în termeni nominali cu 8,6
la sută faţă de anul anterior. La momentul respectiv, FMI (1999) a avertizat autorităţile asupra
efectelor pe termen lung ale acestei politici, care putea conduce, prin stimularea cererii interne, la
manifestarea unor presiuni inflaţioniste.
Deşi pe termen scurt s-a reuşit o anumită responsabilizare7, începând cu 2001 caracterul lax al
politicii salariale a devenit tot mai evident, iar ratele de creştere a salariului nominal în cadrul
sectorului public s-au plasat în afara oricărei corelaţii cu nivelul prognozat al ratei inflaţiei8. Abia
în anul 2003, pe fondul agravării situaţiei finanţelor publice, politica veniturilor a revenit la o
conduită mai fermă, rata de creştere a salariilor nominale aferente administraţiei publice
coborând la 2,8 la sută. Pe ansamblul perioadei, expansiunea cererii interne, stimulată de o
politică a veniturilor incoerentă, a reprezentat o constrângere pentru politica monetară,
nematerializarea presiunilor venite din această direcţie explicându-se prin influenţa favorabilă a
unor factori conjuncturali (în principal, diminuarea preţurilor de import).
Deficitul de cont curent s-a situat în anii 1996 şi 1997 la niveluri considerate în mod
convenţional drept ridicate (7,4 la sută din PIB şi respectiv 6,7 la sută din PIB). În primul an de
funcţionare a regimului de ţintire directă a inflaţiei, scăderea semnificativă a ratei anuale a IPC
(de la 10 la sută în decembrie 1997 la 6,8 la sută în decembrie 1998) nu a împiedicat procesul de
ajustare substanţială a contului curent, care a înregistrat un deficit moderat (2,2 la sută din PIB).
Comprimarea concomitentă a celor două dezechilibre majore a fost posibilă printr-o conduită
restrictivă a politicii monetare şi a celei fiscale, al cărei cost l-a reprezentat declinul economic (în
termeni reali, PIB a scăzut în 1998 cu 1 la sută şi a crescut cu numai 0,5 la sută în 1999).
În perioada 2000-2003 s-au consemnat deficite de cont curent importante (între 5,3 la sută din
PIB în 2000 şi peste 7 la sută din PIB în 2003), iniţial ca urmare a deteriorării situaţiei balanţei
comerciale, iar ulterior a celei a veniturilor. Adâncirea deficitului de cont curent nu a complicat

4

În perioada 1991-1996, salariul nominal a crescut în medie pe an cu 24,7 la sută în administraţie publică şi apărare,
cu 17,6 la sută în învăţământ şi cu 16,8 la sută în sănătate, iar rata medie de creştere a salariului nominal pe
economie a fost de 18-20 la sută, anual (FMI, 1998). În aceeaşi perioadă, nivelul mediu al pensiei pentru limită de
vârstă a crescut cu 15,5 la sută anual.
5
Salariile sectorului bugetar au fost „îngheţate” de la mijlocul anului 1997 până la finele anului 1998, în cadrul unui
set de măsuri adoptate în contextul deteriorării echilibrului extern şi al recesiunii economice.
6
Ratele de creştere a salariului nominal au fost de 11,8 la sută în sectorul administraţiei publice, 12,6 la sută în
învăţământ şi 13,7 la sută în sănătate.
7
În 2000, salariile aferente sectorului bugetar au fost „îngheţate” la nivelul anului anterior (FMI, 2001a).
8
În perioada 2001-2002, rata medie anuală de creştere a salariului nominal în sectorul public a fost de 7,9 la sută,
uşor peste sporul mediu consemnat în cazul pensiilor (+7,1 la sută).
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însă substanţial conducerea politicii ratei dobânzii, a cărei conduită restrictivă, favorabilă
menţinerii inflaţiei la un nivel foarte redus, contribuie şi la atenuarea vitezei de creştere a
creditului intern, limitând astfel proporţiile dezechilibrului extern. Totodată, BNC a intervenit în
câteva rânduri pe piaţa valutară în scopul temperării aprecierii monedei naţionale. Aceste
intervenţii valutare, care au oferit sprijin competitivităţii externe, nu au pus în pericol
îndeplinirea obiectivului de inflaţie, ritmul de creştere a preţurilor situându-se frecvent sub ţintă.
I.1.4. Curs de schimb flexibil
La sfârşitul lunii mai 1997, BNC a fost obligată să abandoneze sistemul crawling peg ca urmare
a presiunilor în sensul deprecierii monedei naţionale (provocate de ieşiri masive de capital, pe
fondul deteriorării contului curent al balanţei de plăţi şi al accentuării incertitudinilor de natură
politică, legate de criza în care se afla Guvernul Klaus). După consultarea Guvernului, BNC a
optat pentru un regim de flotare controlată a cursului de schimb.
În perioada 1998-2002, BNC a intervenit episodic pe piaţa valutară, de fiecare dată în scopul
evitării unei aprecieri excesive a cursului de schimb (tabelul 1). A fost sprijinită astfel
competitivitatea externă a economiei cehe, prevenindu-se o adâncire excesivă a deficitului de
cont curent fără a fi puse în pericol ţintele de inflaţie. Cumpărările de valută efectuate de BNC au
exercitat un impact temporar şi limitat asupra evoluţiei cursului de schimb, nefiind afectată
tendinţa acestuia de apreciere pe termen lung (Holub, 2003). Cumpărările de valută au fost în
mare măsură sterilizate prin operaţiuni reverse repo şi prin emiterea de certificate de depozit ale
BNC. De remarcat că în prezent, ca urmare a plasării diferenţialului ratei dobânzii faţă de zona
euro pe un palier negativ, sterilizarea nu mai este costisitoare pentru BNC; dimpotrivă, dacă
cursul de schimb al monedei naţionale nu se depreciază, operaţiunile de sterilizare devin
profitabile pentru banca centrală, ceea ce asigură acestei politici o sustenabilitate financiară
ridicată.
Tabelul 1. Republica Cehă: Intervenţii ale băncii centrale pe piaţa valutară
Volumul
cumpărărilor

Cursul de schimb la
începutul perioadei

Cursul de schimb la
sfârşitul perioadei

(milioane EUR)

(CZK/EUR)

(CZK/EUR)

februarie - aprilie 1998

1 285

38,37

36,46

iunie - iulie 1998

508

36,49

34,35

octombrie 1999

966

35,72

36,62

decembrie 1999

229

36,08

36,13

martie 2000

394

35,65

35,63

octombrie 2001 - ianuarie 2002

643

33,91

31,92

aprilie 2002

1 009

30,62

30,63

iulie - septembrie 2002

954

29,25

30,30

Perioada intervenţiilor

Sursa: BNC
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I.1.5. Stabilitatea sistemului financiar
În anul 1997, pieţele financiare atinseseră un grad ridicat de dezvoltare, cu excepţia pieţei de
capital, al cărei stadiu incipient (anexa 6) a favorizat o dominanţă excesivă a sectorului bancar în
cadrul sistemului financiar.
Adâncimea pieţei valutare era suficientă pentru ca, în condiţiile unui curs de schimb flotant,
volatilitatea pe termen scurt a fluxurilor de capital să nu provoace turbulenţe excesive în
economia reală. Nivelul intermedierii financiare era mai înalt decât în celelalte ţări în tranziţie
din Europa Centrală şi de Est. Activele bancare totale reprezentau în 1997 peste 140 la sută din
PIB, nivel apropiat de cele înregistrate în Germania, Franţa şi Spania şi de circa 2,5 ori mai mare
decât cel consemnat în Polonia, iar creditul neguvernamental depăşea 65 la sută din PIB (anexa 6).
Capitalizarea, calitatea activelor şi profitabilitatea sistemului bancar indicau însă existenţa unor
vulnerabilităţi. Adecvarea capitalului se situa în 1997 la nivelul inconfortabil de 9,5 la sută, faţă
de 18,3 la sută în Ungaria. Aproape o treime dintre creditele bancare erau clasificate în alte
categorii decât standard, iar 19,9 la sută se încadrau în categoriile substandard, îndoielnic sau
pierdere. Indicatorii de profitabilitate ROA şi ROE înregistrau valori negative (-0,2 la sută şi
respectiv -0,4 la sută).
Tabelul 2. Republica Cehă: Indicatori de prudenţialitate ai sectorului bancar
U.M.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

%, variaţie
anuală în
termeni reali

-1,5

-10,8

-6,7

-7,4

-22,7

-7,5

7,8

Credit
neguvernamental/PIB

%

65,4

56,9

52,6

48,6

35,6

31,7

33,4

Credite
neperformantea/Total
credite

%

19,9

20,3

21,5

19,1

13,4

8,1

5,3*

Rata de adecvare a
capitalului

%

9,5

12,1

13,6

14,8

15,4

14,3

15,5*

ROA

%

-0,2

-0,3

-0,2

0,7

0,7

1,2

1,1*

ROE

%

-0,4

-5,2

-4,3

13,1

16,6

27,3

22,7*

Credit neguvernamental

a

credite clasificate în categoriile substandard, îndoielnic şi pierdere

*

septembrie 2003

Sursa: BERD – Transition Report 2003; website BNC

După turbulenţele valutare şi monetare din mai 1997, când coroana cehă s-a depreciat
substanţial, iar ratele reale ale dobânzii au cunoscut o majorare abruptă, s-a declanşat un proces
de decelerare progresivă a ritmului de creştere a creditului intern. Evoluţia ratelor dobânzii nu a
fost însă unicul factor al contracţiei creditului bancar. După ce alocaseră unor companii din
domeniul industriei şi construcţiilor volume excesive de credite în primii ani ai perioadei de
tranziţie (sub impactul hazardului moral generat de garanţia implicită a suportului financiar pe
care autorităţile au oferit-o băncilor de stat, percepute ca fiind prea mari pentru a fi lăsate să se
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prăbuşească, şi al nivelului limitat al capitalului intern ca sursă alternativă de finanţare a
companiilor), băncile au fost confruntate cu deteriorarea portofoliului lor de active şi au început
să manifeste o prudenţă sporită în creditarea acestor sectoare. Pe fondul înăspririi condiţiilor
monetare şi economice (primii doi ani de funcţionare a regimului de ţintire directă a inflaţiei au
fost marcaţi de un climat de recesiune), a avut loc o reorientare către plasamente mai sigure:
titluri de stat şi operaţiuni reverse repo ale BNC, dar şi împrumuturi destinate populaţiei, a cărei
cerere pentru credite ipotecare şi de bunuri de consum se afla într-o ascensiune puternică şi care
constituia un segment cu risc de nerambursare foarte redus (Čech, 2003).
Angajarea hotărâtă a Guvernului în asanarea portofoliilor de credite în perioada 1998-2001
(costul acestei etape a restructurării sectorului bancar a fost evaluat la circa 15 la sută din PIB,
iar costul total al reformei sectorului bancar a fost estimat de FMI la aproximativ 20 la sută din
PIB, nivel mult mai ridicat decât cele consemnate în celelalte ţări din Europa Centrală şi de Est)
şi privatizarea marilor bănci de stat (capitalul străin, a cărui pondere în total active bancare era de
doar 20 la sută în 1996, a ajuns la 94 la sută la finele anului 2001, după ce banca Ceska
Sporitelna a fost preluată de Erste Bank, iar Komercni Bank a fost achiziţionată de Société
Générale) au contribuit decisiv la ameliorarea situaţiei sistemului bancar. Rentabilitatea activelor
(1,14 la sută în septembrie 2003), adecvarea capitalului (15,51 la sută în septembrie 2003) şi
ponderea creditelor clasificate în categoriile substandard, îndoielnic şi pierdere în total credite
(5,32 la sută în septembrie 2003) au ajuns la niveluri care nu mai provoacă îngrijorare, iar
apariţia unei situaţii de criză, care să impună intervenţia băncii centrale în calitate de
împrumutător de ultimă instanţă cu preţul ratării ţintei de inflaţie, este improbabilă.
I.1.6. Instrumente eficace de politică monetară
Opţiunea pentru un regim valutar de tip crawling peg a plasat cursul de schimb în poziţia de ţintă
intermediară pentru politica monetară din perioada 1991-mai 1997.
O dată cu implementarea regimului de ţintire a inflaţiei, parametrii şi structura instrumentelor de
politică monetară utilizate de BNC au parcurs un proces de armonizare cu standardele Băncii
Centrale Europene, în prezent fiind în mare măsură aliniate acestora. Principalul instrument de
politică monetară este reprezentat de rata dobânzii pentru operaţiunile reverse repo pe termen de
două săptămâni. Orice modificare a nivelului acesteia se răsfrânge asupra ratelor dobânzii pe
termen scurt pe piaţa monetară interbancară. BNC utilizează alte două rate importante ale
dobânzii – rata lombard şi discount rate –, al căror nivel se schimbă automat, situându-se cu 1 punct
procentual peste/sub rata reverse repo.
În ceea ce priveşte rezervele minime obligatorii, acestea nu mai constituie un instrument activ de
politică monetară, deşi băncile sunt obligate să păstreze un procent din depozite9 (2 la sută) la
banca centrală. Remunerate la rata reverse repo a dobânzii10, rezervele minime obligatorii sunt
menţinute pentru a asigura funcţionarea normală a sistemului de plăţi. Ca instrumente de reglaj
9

depozite nebancare cu scadenţă de maximum 2 ani
din 2001

10
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fin sunt folosite intervenţiile pe piaţa valutară, în principal cu scopul de a tempera volatilitatea
ratei de schimb.
În funcţie de evoluţia ratei inflaţiei şi de principalii factori responsabili pentru aceasta, BNC a
optat pentru scăderea graduală a ratei dobânzii, combinată cu intervenţii ocazionale şi într-un
volum limitat pe piaţa valutară, care erau apoi sterilizate. Astfel, rata dobânzii la operaţiunile
reverse repo pe două săptămâni a scăzut treptat de la 14,75 la sută în decembrie 1997 la 2 la sută
în august 2003, conducând la diminuarea costurilor sterilizării.
Senzitivitatea cursului de schimb la modificarea ratei dobânzii a fost în mod atent evaluată
înaintea oricărei decizii de politică monetară. Aprecierea persistentă a monedei naţionale pe
seama intrărilor de capital a obligat banca centrală la o politică a dobânzilor foarte flexibilă
(anexa 3b). În general, intrările de capital motivate de diferenţialul de rată a dobânzii au avut un
caracter limitat.
În ceea ce priveşte mecanismul de transmisie a politicii monetare, gradul ridicat de deschidere a
economiei ar trebui să confere cursului de schimb un rol major în evoluţia preţurilor interne
(Jonáš şi Mishkin, 2003). Totuşi, unele analize econometrice elaborate de FMI (2004b) conduc
la concluzia că rata dobânzii este cel mai puternic canal de transmisie, similar ţărilor membre ale
zonei euro. Importanţa canalului cursului de schimb este nesemnificativă din cauza ponderii
ridicate a elementelor de import în exporturi şi a reacţiei slabe a producţiei la modificarea ratei
de schimb. În fapt, potrivit acestor estimări, răspunsul cursului de schimb la şocurile ratei
dobânzii este anulat după un an. În contextul unui grad ridicat de segmentare a pieţei şi al unui
nivel scăzut al creditelor acordate populaţiei şi întreprinderilor mici şi mijlocii, canalul creditului
nu s-a remarcat ca având un rol important în transmisia politicii monetare.
I.1.7. Transparenţă şi responsabilitate
BNC a creat un cadru extrem de transparent pentru a asigura ancorarea expectaţiilor inflaţioniste.
Raportul asupra inflaţiei, având periodicitate trimestrială, a fost proiectat ca principal vehicul al
comunicării BNC cu publicul. Conţinutul acestui raport, inclusiv informaţiile referitoare la
prognoza de inflaţie şi la deciziile de politică monetară, corespunde în mare măsură standardelor
ţărilor avansate (FMI, 2000a). Minutele şedinţelor Consiliului de Administraţie al BNC sunt
publicate cu un decalaj de cel mult două săptămâni.
Spre deosebire de procedurile clare şi transparente prin care se adoptă deciziile privind rata
dobânzii, intervenţiile băncii centrale pe piaţa valutară păstrează o notă discreţionară, nefiind
întotdeauna anunţate public imediat. Volumul intervenţiilor este însă publicat cu un decalaj de
două luni (începând din iulie 1998), dar poate fi estimat şi din bilanţul BNC, publicat la fiecare
10 zile.
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I.2. Cerinţe tehnice
I.2.1. Alegerea unui indice de preţuri adecvat
Ţinta oficială de inflaţie a fost definită iniţial în termeni de inflaţie netă, cu scopul de a declina
responsabilitatea băncii centrale pentru factorii nemonetari, în principal preţurile administrate şi
modificările în regimul fiscal. Astfel, din coşul de consum au fost eliminate acele categorii de
mărfuri şi servicii (aproximativ 18 la sută) pentru care nivelul preţurilor sau al tarifelor era
stabilit direct de către autorităţile centrale sau locale sau beneficia de o limită maximă11. În
funcţie de strategia guvernamentală în domeniu, lista categoriilor de bunuri incluse/excluse din
indicele inflaţiei nete era deschisă modificărilor. Cu toate acestea, dinamica inflaţiei nete
rămânea în mod semnificativ influenţată de categorii de produse ale căror preţuri nu reacţionau
la instrumentele politicii monetare şi erau foarte dificil de previzionat (de exemplu, mărfurile
alimentare reprezentau aproximativ o treime din coşul de consum).
Acest tip de indice nu reflecta cu rigurozitate costurile reale ale populaţiei, iar din punct de
vedere al înţelegerii de către public se dovedea un concept destul de abstract. În aceste condiţii,
banca centrală s-a aflat în situaţia de a convinge publicul că la finele procesului de reglementare
a preţurilor, toate aceste neajunsuri vor fi rezolvate.
Din 2002, BNC ţinteşte rata inflaţiei determinată pe baza indicelui preţurilor de consum, pentru
aceasta identificându-se o bandă de fluctuaţie în scădere constantă de la 3-5 la sută în ianuarie
2002 la 2-4 la sută la sfârşitul anului 200512. Stabilirea limitelor acestei benzi s-a făcut
considerând că impactul preţurilor administrate asupra ratei inflaţiei nu va depăşi în nici un
moment 1-1,5 puncte procentuale. Prin ţintirea unui indice de preţuri considerat reprezentativ la
nivelul economiei, BNC a urmărit creşterea gradului de eficienţă a politicii monetare prin
influenţarea expectaţiilor inflaţioniste.
În primii ani de funcţionare a acestui tip de regim monetar, rata inflaţiei nete s-a plasat în general
sub limita inferioară a intervalului de variaţie stabilit. Doar în anul 2001 s-a reuşit încadrarea în
intervalul-ţintă (anexa 3a).
În 1998 şi 1999, plasarea ratei inflaţiei nete sub limita inferioară a intervalului de variaţie anunţat
(cu 3,8 şi respectiv 2,5 puncte procentuale) s-a datorat în principal unor şocuri de natura ofertei,
cu o contribuţie semnificativă din partea elementelor de cost. Un impact deosebit a fost exercitat
de factorii externi, evoluţia acestora situându-se parţial (aprecierea cursului de schimb) sau total
(preţul internaţional al materiilor prime) în afara sferei de influenţă a politicii monetare.
Importurile ieftine de produse agricole din Uniunea Europeană şi intensificarea competiţiei pe
segmentul comerţului cu amănuntul au exercitat, de asemenea, un impact dezinflaţionist
consistent. În cei doi ani, influenţa preţurilor produselor alimentare asupra deviaţiei inflaţiei nete
de la ţintă a fost cuantificată la 2,2 şi respectiv 1,6 puncte procentuale. La finele anului 1999,
11

În această categorie erau incluse, printre altele, energia electrică şi termică, gazele, poşta şi telecomunicaţiile,
diferite categorii de taxe notariale etc.
12
BNC a renunţat la stabilirea unor ţinte anuale.
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BNC a anunţat că va profita de procesul de dezinflaţie înregistrat în anii anteriori pentru a
stabiliza rata inflaţiei la nivelurile scăzute obţinute (abordare asimilabilă conceptului de
„oportunism dezinflaţionist” – Jonáš, 2000; Kotlán şi Navrátil, 2003).
În anul 2000, o bună parte dintre factorii dezinflaţionişti au dispărut, economia a început să
crească (+3,3 la sută), iar rata inflaţiei nete a intrat pe un trend ascendent, situându-se cu doar 0,5
puncte procentuale sub limita inferioară a intervalului de fluctuaţie.
Introducerea unei benzi de variaţie pentru rata inflaţiei, determinată pe baza indicelui preţurilor
de consum în 2001, a coincis cu plasarea pentru prima oară a ratei inflaţiei în intervalul ţintit. În
2002 şi 2003, ratele de creştere a indicelui preţurilor de consum, de 0,6 şi respectiv 1 la sută, s-au
situat sub limita inferioară a benzii, pe fondul aprecierii monedei naţionale, al încetinirii cererii
interne şi externe şi al unei noi perioade de scădere a preţurilor alimentelor. Plasarea ratei
inflaţiei sub limita inferioară a benzii de fluctuaţie s-a datorat, în principal, unei contribuţii a
preţurilor administrate sensibil inferioare nivelului de 1-1,5 puncte procentuale stabilit (Kotlán şi
Navrátil, 2003).
I.2.2. Stabilirea unui interval de fluctuaţie a ţintei de inflaţie şi a orizontului de timp
Dată fiind plasarea economiei pe o pantă dezinflaţionistă, BNC a optat iniţial pentru ţintirea
inflaţiei pe două orizonturi de timp, iar comunicarea treptată a nivelului ţintă a devenit un
instrument de politică monetară menit să ancoreze expectaţiile inflaţioniste.
Tabelul 3. Republica Cehă: Caracteristicile ţintei de inflaţie
Orizontul ţintei

Ţinta de inflaţie
(%)

Data comunicatului

Devierea de la ţintă*
(pp)

Ţintă stabilită pe baza inflaţiei nete
Decembrie 1998

6% ± 0,5 pp

Decembrie 1997

-3,8

Decembrie 1999

4,5% ± 0,5 pp

Decembrie 1998

-2,5

Decembrie 2000

4,5% ± 1,0 pp

Decembrie 1997

-0,5

Decembrie 2001

3,0% ± 1,0 pp

Aprilie 2000

0,0

Decembrie 2005

2,0% ± 1,0 pp

Aprilie 1999

...

Banda-ţintă pentru rata inflaţiei determinată pe baza indicelui preţurilor de consum

*

Începutul benzii:
ianuarie 2002

3-5%

Aprilie 2001

-2,4

Sfârşitul benzii:
decembrie 2005

2-4%

Aprilie 2001

...

relativ la intervalul de fluctuaţie
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I.2.3. Definirea excepţiilor
Manifestarea relativ frecventă a şocurilor la nivelul unor factori exogeni (în principal de natura
ofertei) şi plasarea acestora în afara sferei de influenţă a băncii centrale au impus conturarea unui
set de excepţii13 (caveats/escape clauses). În cazul producerii lor, banca centrală este autorizată
să nu reacţioneze imediat, din cauza costurilor economice şi sociale aferente.
Factorii exogeni şi impredictibili care îndeplinesc criteriul de excepţie sunt:
− deviaţii substanţiale de la previziuni ale preţurilor internaţionale ale materiilor prime,
resurselor energetice şi ale altor categorii de mărfuri;
− deviaţii majore ale cursului de schimb al monedei naţionale, care nu sunt asociate
fundamentelor economiei sau politicii monetare;
− schimbări la nivelul condiţiilor de producţie din sectorul agricol, cu impact semnificativ
asupra preţurilor de producţie din acest sector;
− dezastre naturale sau alte evenimente extraordinare similare, care pot afecta costul sau
cererea pentru anumite produse;
− variaţii ale preţurilor reglementate, care pot afecta ţinta de inflaţie cu mai mult de 1-1,5
puncte procentuale;
− modificări ale impozitelor indirecte.
I.2.4. Capacitatea băncii centrale de a prognoza inflaţia
Întrucât într-un regim de curs fix modelarea pe termen mediu a diferitelor variabile economice nu
era strict necesară, iar opţiunea pentru ţintirea inflaţiei a fost „grăbită” de criza valutară din 1997,
construirea unui sistem de instrumente de analiză şi prognoză corespunzătoare s-a făcut gradual.
Perioada iniţială s-a caracterizat printr-un efort deosebit de implementare a instrumentelor de bază
în procesul de prognoză14. Progresele realizate ulterior au fost notabile, deciziile de politică
monetară ale BNC având la bază, în prezent, prognoze elaborate pentru economie, în general, şi
inflaţie, în particular. Procesul de modelare este structurat pe două etape: elaborarea previziunilor
pe termen scurt (şase trimestre) şi a celor pe termen mediu. Previziunile pe termen scurt sunt
ulterior integrate într-un model de predicţie trimestrial alcătuit din 10 ecuaţii de bază şi 90
auxiliare, menite să surprindă relaţiile dintre principalele variabile economice şi corelarea acestora
cu restul lumii. Una dintre ecuaţiile de bază ale modelului urmăreşte răspunsul pe care dinamica
inflaţiei şi a PIB îl provoacă la nivelul ratelor dobânzii pe termen scurt. Modelul are anumite limite
privind impactul deficitului bugetar asupra fiecărei componente a cererii; recent, în contextul
derapajului politicii fiscale, banca centrală a demarat un proiect de cercetare pe termen lung în
vederea elaborării unui model al impulsului fiscal (Matalik şi Slavik, 2003).

13

Excepţiile au fost definite iniţial în 1998, lista lor fiind extinsă în 2001.
Potrivit FMI (2000a), succesul limitat în prognozarea inflaţiei în primii doi ani era explicabil din două motive:
(i) includerea preţurilor mărfurilor alimentare în structura inflaţiei nete; (ii) insuficienţa numărului de observaţii
pentru anumite variabile (din ianuarie 1995) şi înregistrarea unei perioade de recesiune şi a unor probleme la nivelul
sistemului bancar în perioada 1997-1999, care au afectat conţinutul informaţional al datelor şi stabilitatea
coeficienţilor estimaţi.
14
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II. POLONIA
În Polonia, modificarea cadrului legal de conducere a politicii monetare a marcat începutul
tranziţiei către un regim de ţintire directă a inflaţiei. Atât noua Constituţie (aprilie 1997), cât şi
noul statut al Băncii Naţionale a Poloniei (august 1997) includ prevederi care asigură satisfacerea
unora dintre cerinţele instituţionale impuse de implementarea inflation targeting.

II.1. Precondiţii instituţionale
II.1.1. Prioritatea absolută a obiectivului de inflaţie
Noul statut precizează explicit că obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Poloniei (BNP)
este stabilitatea preţurilor, banca centrală putând acorda sprijin altor obiective de politică
economică numai în măsura în care acestea nu periclitează atingerea obiectivului primar
(articolul 3). Cu toate acestea, se poate considera că la momentul adoptării strategiei de ţintire
directă a inflaţiei (şi chiar în primul an de funcţionare a noii strategii) această precondiţie nu era
îndeplinită, mecanismul crawling band impunând practic un al doilea obiectiv, referitor la cursul
de schimb. Caracterul conflictual al celor două obiective – mai ales în condiţiile în care regimul
de curs impunea rezistenţă la presiunile de apreciere exercitate de influxurile masive de capital –
a fost atenuat parţial de măsurile de flexibilizare a cursului de schimb, adoptate de BNP încă de
la mijlocul anului 1998 (a se vedea secţiunea I.1.4.).
II.1.2. Independenţa băncii centrale
Atât Constituţia Poloniei, cât şi Statutul BNP includ prevederi care statuează independenţa
instituţională şi operaţională a băncii centrale. Astfel, conform Constituţiei (articolul 227):
− Banca Naţională a Poloniei are drept exclusiv de a formula şi implementa politica monetară,
fiind totodată responsabilă de valoarea monedei naţionale;
− preşedintele BNP este numit de Camera inferioară a Parlamentului (Seim), la cererea
Preşedintelui Republicii, pe o perioadă de 6 ani;
− Consiliul de Politică Monetară (CPM) al BNP este compus din preşedintele BNP şi alţi nouă
membri, care sunt numiţi, în număr egal, de către Preşedintele Republicii, Seim şi Senat, pe o
perioadă de şase ani;
− în fiecare an, Consiliul de Politică Monetară al BNP va prezenta în Seim orientarea politicii
monetare, o dată cu înaintarea proiectului de buget de către Consiliul de Miniştri. Într-un
interval de cinci luni de la încheierea anului fiscal, Consiliul de Politică Monetară al BNP va
prezenta în Seim un raport referitor la îndeplinirea obiectivelor.
Independenţa preşedintelui BNP este întărită suplimentar de prevederile referitoare la condiţiile
de revocare incluse în art. 9 din Statutul BNP (absenţă prelungită din motive de sănătate,
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condamnare penală definitivă, interdicţie emisă de Tribunalul de stat de a nu ocupa o poziţie de
conducere sau un post cu responsabilitate deosebită într-o instituţie de stat).
Trebuie subliniat, totuşi, faptul că independenţa instituţională a BNP este limitată în ceea ce
priveşte stabilirea regimului de curs de schimb, articolul 24 al Statutului său stabilind că astfel de
decizii aparţin Consiliului de Miniştri, după consultarea prealabilă a Consiliului de Politică
Monetară al BNP. Astfel, deşi cadrul instituţional al strategiei de ţintire directă a inflaţiei
impunea flexibilitatea cursului de schimb, iar banca centrală a Poloniei a făcut demersuri de
renunţare la mecanismul crawling band15 încă de la mijlocul anului 1999, Guvernul nu a acceptat
schimbarea de regim decât în aprilie 2000, când devenise evident că presiunile exercitate de
intrările de capital16 vor determina depăşirea limitei superioare (de apreciere) a benzii de
fluctuaţie a cursului de schimb.
Cadrul legislativ din Polonia asigură două dintre elementele care definesc independenţa
financiară a băncii centrale – aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la nivelul BNP
(conform articolul 12, alineatul 2, pct. 4 din Statut, aceasta constituie o prerogativă a CPM) şi
interdicţia referitoare la finanţarea deficitului bugetar de către banca centrală (prevedere inclusă
atât în Constituţie – articolul 220, alineatul 2 –, cât şi în Legea finanţelor publice adoptată în
noiembrie 1998). O limitare a independenţei financiare, semnalată şi în rapoartele de ţară
redactate de Comisia Europeană (2003c), o constituie însă implicarea Consiliului de Miniştri în
auditarea, evaluarea şi aprobarea situaţiilor financiare ale BNP (articolul 69 din Statutul BNP).
II.1.3. Armonizarea politicii monetare cu politicile guvernamentale
La momentul implementării inflation targeting, Polonia dispunea de o poziţie fiscală echilibrată
ca urmare a eforturilor de ajustare de la mijlocul anilor ’90 (deficitele au fost reduse gradual de
la 5,3 la sută în 1992 la 2,5 la sută17 din PIB în 1998). Procesul de consolidare fiscală nu a
continuat însă şi în anii următori, deteriorarea condiţiilor economice, extinderea volumului deja
semnificativ al arieratelor18, dar şi adoptarea unei conduite fiscale expansioniste19 conducând la
adâncirea deficitului: 2,9 la sută în 1999, 6,7 la sută în 2002.
Într-un climat macroeconomic caracterizat de creşterea rapidă a cererii interne, deteriorarea
contului curent şi majorarea preţurilor de import, atitudinea relaxată a politicii fiscale a
complicat suplimentar sarcina BNP de a contracara presiunile inflaţioniste. Ca reacţie la aceste
evoluţii, BNP a recurs la înăsprirea semnificativă a politicii monetare (dobânda de referinţă a fost
majorată cu 6 puncte procentuale în anii 1999-2000), caracterul restrictiv al acesteia fiind

15

Pas lunar de depreciere de 0,3 la sută faţă de un coş format din 55 la sută euro şi 45 la sută dolar SUA, bandă de
fluctuaţie de ±15 la sută din martie 1999.
16
Investiţiile directe şi de portofoliu s-au majorat cu 13,4 la sută în 1999 şi cu 39 la sută în 2000.
17
cash basis
18
conform OCDE, Economic Survey of Poland, 1999-2000, ianuarie 2000
19
De exemplu, bugetul pentru anul 2002 a prevăzut o majorare a cheltuielilor cu 2 la sută în termeni reali şi
menţiuni explicite referitoare la creşterea suplimentară a cheltuielilor în cazul în care veniturile încasate depăşesc
nivelul programat (OCDE, Economic Survey of Poland, 2002).
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menţinut chiar şi în anii 2001-200220, când rata inflaţiei se diminuase considerabil. Atitudinea
rigidă a BNP a condus la reducerea drastică a creşterii economice (anexa 2) şi la majorarea
şomajului, ceea ce a accentuat tensiunile dintre BNP şi Guvern. Acestea au culminat în ultima
parte a anului 2001 cu ameninţări de limitare a independenţei băncii centrale şi cu iniţiative
parlamentare de elaborare a unor proiecte de acte normative care să statueze creşterea economică
şi reducerea şomajului ca obiective suplimentare ale BNP, precum şi majorarea numărului de
membri ai Consiliului de Politică Monetară. Concretizarea tentativelor de limitare a
independenţei BNP a fost însă împiedicată de influenţa negativă pe care astfel de modificări ar fi
avut-o asupra procesului de aderare a Poloniei la Uniunea Europeană şi la Uniunea Economică şi
Monetară.
Experienţa Poloniei pune în evidenţă riscul la care se expune o bancă centrală care utilizează
politica monetară ca instrument de coerciţie asupra Guvernului: în încercarea de a forţa Guvernul
să adopte măsuri de consolidare fiscală, BNP a generat importante costuri economice şi sociale,
riscându-şi în acelaşi timp credibilitatea şi chiar independenţa (Jonáš şi Mishkin, 2003).
Tabelul 4. Polonia: Performanţa băncii centrale în atingerea obiectivului de inflaţie
Anul

1999

Ţinta de inflaţie

Rata efectivă a inflaţiei

Deviaţia de la ţintă

(%)

(%)

(puncte procentuale)

9,8

+2,0

6,6 - 7,8
(iniţial, 8,0-8,5)

2000

5,4 - 6,8

8,6

+1,8

2001

6,0 - 8,0

3,6

-2,4

2002

2,0 - 4,0

0,8

-1,2

2003

2,0 - 4,0

1,7

-0,3

Creşterea deficitelor bugetare în intervalul 1999-2002 a fost însoţită şi de majorarea datoriei
publice, ponderea acesteia în PIB crescând de la 40,1 la sută în 1998 la 46-47 la sută în 200221.
Mai mult, un raport OCDE publicat în iulie 2002 apreciază că, în condiţiile în care Guvernul nu
adoptă măsuri ferme de diminuare a cheltuielilor bugetare şi de majorare a PIB potenţial,
deficitele fiscale se vor menţine la niveluri ridicate în cea mai mare parte a acestui deceniu, iar
datoria publică se va apropia de limita constituţională de 60 la sută din PIB (proiecţia FMI pentru
2003 este de 50,9 la sută).
Din perspectiva sprijinului acordat politicii monetare, politica veniturilor s-a caracterizat în
perioada 1998–semestrul I 2003 printr-o conduită mixtă, generată, pe de o parte, de absenţa

20

Deşi BNP a redus rata dobânzii de referinţă de la 19 la sută în februarie 2001 la 6,75 la sută în noiembrie 2002,
condiţiile monetare au rămas restrictive în situaţia în care rata reală a dobânzii a depăşit 6 la sută în tot acest interval,
iar zlotul s-a apreciat în medie cu 1 la sută în termeni nominali (2002/2000).
21
estimări OCDE şi FMI
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oricăror măsuri de creştere a salariului minim pe economie22, iar pe de altă parte, de ajustarea
substanţială a veniturilor personalului din sectorul bugetar, a pensiilor şi a ajutoarelor sociale.
Deşi începând din anul 1997 dinamica salariilor nominale medii lunare obţinute în sectorul
guvernamental, ca şi cea a transferurilor sociale s-au aliniat tendinţei descrescătoare manifestate
pe ansamblul economiei, evoluţia în termeni reali consemnată de aceste două categorii de
venituri în intervalul 1998-1999 s-a menţinut. Astfel, câştigurile salariale în sectorul bugetar au
consemnat o creştere reală de 4,6 la sută în anul 1998 (cu 2,8 puncte procentuale peste nivelul
proiectat) şi de aproape 9 la sută în primele trei trimestre ale anului 1999 (în condiţiile în care
nivelul previzionat pentru întregul an a fost de 2 puncte procentuale peste ţinta de inflaţie).
În acelaşi interval, pensiile pentru limită de vârstă şi pentru pierderea capacităţii de muncă au
consemnat creşteri reale sensibil superioare nivelurilor programate, iar ajutoarele de şomaj şi alte
tipuri de alocaţii (în afara pensiilor) şi-au accelerat dinamica până la 14,7 şi respectiv 53,7 la sută
în termeni reali în 1999.
Cu excepţia anului 2000, care a consemnat o diminuare a pensiilor23 şi numai o uşoară creştere
reală a ajutoarelor de şomaj şi a altor categorii (+0,8 la sută), transferurile sociale au reprezentat
şi în perioada ulterioară un factor semnificativ de susţinere a consumului privat24 (ritmurile reale
anuale au depăşit 4 la sută în intervalul 2001-semestrul I 2003). Conform FMI (2003c), aceste
creşteri, ca şi cele înregistrate de salariile din sectorul bugetar, s-au situat peste nivelurile reale
stabilite în programul economic al Guvernului, reprezentând o sursă continuă de presiune
inflaţionistă.
În cei trei ani premergători adoptării regimului de ţintire directă a inflaţiei (1996-1998) poziţia
externă a Poloniei s-a deteriorat constant (de la un surplus de cont curent de 4,5 la sută din PIB
în 1995 la un deficit de 4,3 la sută din PIB în 1998), rămânând totuşi în limite sustenabile.
Procesul s-a accentuat în 1999 (deficitul de cont curent s-a ridicat la 7,5 la sută din PIB),
impunând ulterior măsuri de temperare a cererii interne (majorarea dobânzilor, atenuarea
creşterii salariale), care au susţinut, în acelaşi timp, reluarea trendului descendent al ratei inflaţiei
(anexa 4a).
În pofida unui cadru instituţional bine conturat, care oferă unui reprezentant al Consiliului de
Miniştri posibilitatea de a participa la şedinţele CPM (fără drept de vot) şi de a supune atenţiei
acestuia moţiuni, coordonarea dintre politica monetară şi celelalte componente ale politicii
economice (în special cea fiscală) a fost defectuoasă, conducând la un mix suboptimal.

22

Tendinţa descrescătoare consemnată de raportul dintre venitul minim şi venitul mediu pe economie în a doua parte
a deceniului trecut şi stoparea acesteia începând cu jumătatea anului 2000 reflectă faptul că nivelul minim al
salariului nu a constituit o cauză a presiunii inflaţioniste exercitate de majorarea nivelului mediu al venitului în
această perioadă.
23
cu 2,3 procente în cazul pensiilor pentru limită de vârstă şi cu 2,9 procente în cazul pensiilor agricultorilor (variaţii
reale)
24
Uneori chiar singurul – în anul 2001, nivelul foarte ridicat al şomajului a anulat practic influenţa favorabilă
exercitată de creşterile salariale asupra puterii de cumpărare a populaţiei

20

II.1.4. Curs de schimb flexibil
Trecerea la flotarea liberă a cursului de schimb s-a produs la mai mult de un an după adoptarea
inflation targeting, însă BNP a iniţiat măsuri de flexibilizare a regimului de curs încă din 1998,
ulterior anunţării intenţiei de modificare a strategiei monetare printr-un comunicat de presă al
CPM (iunie 1998). Primul pas în acest sens a fost făcut în iulie 1998, când BNP a stopat
intervenţiile pe piaţa valutară, permiţând stabilirea cursului de schimb de către piaţă. În
septembrie 1998, prin publicarea Strategiei privind politica monetară pe termen mediu, 19992003, Consiliul de Politică Monetară al BNP a anunţat alte două măsuri25 destinate reducerii
rigidităţii cursului de schimb şi creării condiţiilor pentru continuarea dezinflaţiei: (i) diminuarea
pasului de depreciere de la 0,5 la 0,3 la sută pe lună şi (ii) lărgirea benzii de fluctuaţie a cursului
de schimb (de la ±12,5 la sută la ±15 la sută). În iunie 1999, a fost adoptată o altă măsură
importantă pentru consolidarea caracterului de piaţă al cursului de schimb al zlotului, şi anume
renunţarea la operaţiunile de fixing.
Prin urmare, chiar dacă cerinţa referitoare la flexibilitatea cursului de schimb nu a fost
îndeplinită până în aprilie 2000, acţiunile întreprinse de BNP în acest sens au eliminat practic
problema inconsistenţei interne cu care politica monetară s-a confruntat pe parcursul anilor ’90.
Numai în 1998 volumul intervenţiilor sterilizate ale BNP pe piaţa valutară s-a ridicat la circa 8
miliarde USD, costul sterilizării fiind estimat la circa 1 la sută din PIB (Szpunar, 2002, citat în
Borowski, Brzoza-Brzezina şi Szpunar, 2002).
Evoluţiile ulterioare trecerii la flotarea liberă a cursului de schimb – politica fiscală
expansionistă, deteriorarea poziţiei externe, turbulenţele care au marcat pieţele emergente în
2002 (America Latină) – au demonstrat importanţa flexibilităţii cursului de schimb, protejând
economia poloneză împotriva unor şocuri care, într-un regim de curs fix, ar fi putut genera o
criză valutară (Borowski, Brzoza-Brzezina şi Szpunar, 2002).
II.1.5. Stabilitatea sistemului financiar
Atât în perioada premergătoare adoptării regimului de ţintire directă a inflaţiei, cât şi ulterior,
sistemul financiar polonez s-a caracterizat printr-o pronunţată dominanţă bancară, deşi în
comparaţie cu alte ţări din centrul Europei gradul de bancarizare a fost relativ modest – ponderea
activelor bancare în PIB a fost de 59,1 la sută în 1999 şi de 61,3 la sută la jumătatea anului 2003,
în timp ce ponderea creditului neguvernamental în PIB a fost de aproximativ 28 la sută în 1999 şi
cu doar 2,3 puncte procentuale mai ridicat la sfârşitul anului 2003 (anexa 6).
Începând cu cea de a doua jumătate a deceniului anterior, sistemul bancar polonez a parcurs un
proces de modernizare semnificativă, caracterizat prin: (i) perfecţionarea activităţilor de
reglementare şi supraveghere prudenţială în conformitate cu standardele internaţionale, inclusiv
îmbunătăţirea capacităţii de management al riscului; (ii) accentuarea prezenţei capitalului străin

25

în vigoare din 25 martie 1999
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(până la 70 la sută din totalul activelor bancare în anul 2002), fapt care a constituit un sprijin
consistent în depăşirea şocurilor înregistrate la finele deceniului.
Astfel, la sfârşitul anilor ’90, stabilitatea sistemului bancar s-a confruntat cu o serie de provocări,
pe fondul acţiunii conjugate a unor factori de natură externă şi internă:
(i)

Intensificarea activităţii de creditare (pe fondul amplificării cererii pentru investiţii şi
consum, dar şi al accentuării competiţiei dintre bănci) şi în special a componentei în
valută26, evoluţie care a determinat creşterea riscului de credit asumat de bănci.

(ii) Nivelul ridicat al deficitului de cont curent (indus de expansiunea investiţiilor şi a
consumului înregistrat în anii precedenţi) care, în condiţiile unui regim de flotare liberă a
cursului de schimb, a accentuat riscul valutar, amplificând riscul de credit la care erau
supuse băncile.
(iii) Şocul provocat de crizele financiare din Rusia (august 1998) şi Brazilia (ianuarie 1999),
care a generat episoade de depreciere consistentă a zlotului faţă de USD – procente de 9-10
la sută în intervalul de 2-3 săptămâni imediat următor fiecăruia dintre cele două momente.
(iv) Nivelul ridicat al ratei reale a dobânzii, care, asociat cu derularea unei noi etape a
procesului de restructurare a întreprinderilor, dar şi cu deteriorarea mix-ului de politici
economice, a afectat calitatea portofoliului de credite al băncilor prin producerea riscului de
dobândă.
În aceste condiţii, la momentul adoptării regimului de ţintire directă a inflaţiei, o parte
semnificativă a portofoliului de credite al băncilor era neperformantă (tabelul 5). Cu toate
acestea, FMI (2000b, 2001c) aprecia sistemul bancar polonez ca fiind solid, recomandând însă
accelerarea restructurării şi privatizării băncilor cu capital de stat, consolidarea guvernanţei
corporatiste şi monitorizarea strictă a expunerii în valută faţă de sectorul corporate.
Tendinţa de deteriorare a calităţii portofoliului de credite la nivelul sistemului bancar a fost
accentuată în perioada următoare (2001-2002) de reducerea severă a ritmului de creştere
economică. Astfel, ponderea creanţelor neperformante în totalul creanţelor sistemului bancar
asupra clienţilor nefinanciari s-a majorat constant de la 10,9 la sută în 1998 la 22 la sută în 2002,
însă aceste valori ridicate pot fi explicate, în parte, prin caracterul mult mai restrictiv al normelor
de provizionare emise de BNP27 (comparativ cu practica multor ţări la momentul respectiv).
Totuşi, FMI (2001d, 2002d) şi-a menţinut aprecierea pozitivă referitoare la soliditatea sistemului
bancar polonez în condiţiile în care creditele neperformante erau integral provizionate, iar
adecvarea capitalului şi indicatorii de profitabilitate (ROA şi ROE) se situau la niveluri
corespunzătoare (în pofida înjumătăţirii rentabilităţii activelor şi a fondurilor proprii în anul
26

Credite adresate populaţiei (pentru achiziţii imobiliare şi de bunuri de folosinţă îndelungată), dar şi
întreprinderilor mici şi mijlocii.
27
Un credit este clasificat drept neperformant atunci când rezultatele economice ale debitorului se deteriorează,
chiar dacă acesta are un serviciu bun al datoriei.
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2002). Nu pot fi ignorate însă avertismentele referitoare la dimensiunea îngrijorătoare a
creditelor neperformante din portofoliul unor bănci de stat implicate în susţinerea unor obiective
cvasifiscale şi la riscul reprezentat de volumul ridicat al creditelor în valută (chiar dacă tendinţa
de majorare a acestora s-a atenuat pe parcursul anului 2002, în parte sub influenţa reducerii
ecartului dintre dobânzile interne şi cele externe).
Pe fondul accelerării creşterii economice (3 la sută în semestrul I 2003 faţă de 1,9 la sută în
semestrul II al anului 2002 şi 0,6 la sută în semestrul I 200228) şi al reducerii puternice a ratelor
dobânzii, prima jumătate a anului 2003 a consemnat o uşoară revigorare a activităţii de creditare
a sectorului nefinanciar. De asemenea, măsurile vizând creşterea exigenţei criteriilor de acordare
a creditelor, adoptate de băncile comerciale în anul 2002, au încetinit considerabil (cu aproape 10
puncte procentuale) ritmul de deteriorare a portofoliului de credite, iar indicatorii de
profitabilitate au revenit la niveluri comparabile cu cele înregistrate anterior anului 2002. Cu
toate acestea, influenţa celor doi ani de stagnare economică (2001, 2002) a continuat să
marcheze evoluţia sistemului bancar polonez prin ponderea încă ridicată a creditelor
neperformante şi deteriorarea ratei de adecvare a capitalului (la finele semestrului I 2003, patru
bănci nu respectau nivelul minim obligatoriu de 8 la sută).
Tabelul 5. Polonia: Indicatori de prudenţialitate ai sectorului bancar
U.M.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Creanţe asupra sectorului
nefinanciar

%, variaţie
anuală în
termeni reali

...

27,7

25,8

16,0

6,7

2,8

3,9*

Credite neperformante
acordate sectorului
nefinanciar

%, variaţie
anuală în
termeni reali

...

31,9

59,0

31,5

27,8

18,1

8,4*

Credite neperformante/
Total creanţea, din care:

%

10,5

10,9

13,7

15,7

18,6

22,0

22,9*

%

5,4

4,9

4,8

5,8

8,5

11,2

11,5*

Rata de adecvare a
capitalului

%

12,5

11,7

13,2

12,9

15,1

14,2

13,3*

ROA

%

2,1

0,7

0,9

1,1

1,0

0,5

0,9**

ROE

%

37,0

9,2

12,9

14,5

12,8

6,2

10,3**

- pierdere/total creanţe

Sursa: BNP – Summary Evaluation of the Financial Situation of Polish Banks - 2002;
FMI (2002d, 2003b); FMI – International Financial Statistics, noiembrie 2003
a
credite clasificate în categoriile substandard, îndoielnic şi pierdere ca pondere în total creanţe asupra clienţilor
nefinanciari
*
iunie 2003; ** semestrul I 2003

În cadrul procesului de reabilitare a sistemului bancar, activitatea de supraveghere prudenţială
desfăşurată de banca centrală a fost dublată de derularea unui program de asistenţă financiară a

28

rate de creştere comparativ cu perioadele similare ale anilor precedenţi
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băncilor comerciale29 şi a celor cooperatiste. Acest sprijin a constat în operaţiuni de cumpărare
de obligaţiuni emise de băncile în cauză, rescontarea unor titluri din portofoliul acestora şi
acordarea unor credite cu dobândă preferenţială, garantate cu efecte de comerţ eligibile. Iniţiată
în 1993, acordarea de asistenţă financiară băncilor cu probleme a continuat şi în perioada
ulterioară adoptării regimului de ţintire directă a inflaţiei (până în luna ianuarie 2002).
Începând din anul 1994, BNP a acordat o nouă facilitate băncilor aflate în proces de
restructurare, constând în posibilitatea obţinerii unor scutiri parţiale sau totale în constituirea
rezervelor minime obligatorii, pe durata derulării programului de reabilitare30. De menţionat
faptul că în unele perioade (de exemplu, în 1999) băncilor li s-a solicitat utilizarea resurselor
financiare astfel eliberate în scopul achiziţionării de titluri de stat sau de titluri de valoare emise
de BNP, fapt care a constituit pentru băncile respective o sursă suplimentară de venit şi, în
acelaşi timp, le-a conferit un plus de credibilitate în relaţia cu deponenţii. Începând din anul
2001, BNP a renunţat la această practică, toate băncile fiind supuse unui tratament egal.
II.1.6. Instrumente eficace de politică monetară
Potrivit prevederilor Strategiilor de politică monetară pentru perioada 1999-2003 şi după anul
2003, BNP poate apela, pentru realizarea obiectivului de inflaţie, la întreaga gamă de
instrumente de care dispune – ratele dobânzii, cursul de schimb, operaţiunile open market,
rezervele minime obligatorii. Evoluţia primelor două instrumente este prezentată în anexa 4b.
Totuşi, o dată cu trecerea la inflation targeting, rata dobânzii de referinţă31 a devenit principalul
instrument de politică monetară (Pruski, 2002), prin care banca centrală influenţează direct
nivelul ratelor de dobândă aferente depozitelor interbancare cu maturităţi comparabile. O serie de
studii privind mecanismul de transmisie a politicii monetare în Polonia în perioada 1992-1998
(Christoffersen şi Wescott, 1999; Kokoszczynski et al, 1999 şi Wróbel, 1999, citaţi în Kłos şi
Wróbel, 2001) au pus în evidenţă impactul semnificativ şi relativ rapid al unui şoc al cursului de
schimb asupra inflaţiei, creşterii economice şi a salariului nominal, în timp ce un şoc al ratei
dobânzii producea, în general, funcţii de impuls-răspuns contraintuitive din punct de vedere
economic (situaţie perfect explicabilă în condiţiile în care atât inflaţia, cât şi rata dobânzii au
scăzut aproape constant în intervalul respectiv). Studii ulterioare (Kłos şi Wróbel, 2001)
concluzionează însă că transmisia politicii monetare în Polonia evoluează spre un mecanism
dominat de canalul ratei dobânzii, iar caracteristicile acestuia sunt din ce în ce mai mult
consistente cu teoria economică.
Coridorul de variaţie a ratei de referinţă este definit de ratele de dobândă pentru facilităţile
permanente oferite de banca centrală, care determină limitele superioară şi respectiv inferioară
ale fluctuaţiilor dobânzii pe piaţa interbancară, îndeosebi pentru maturităţile cele mai scurte. Din

29

pe baza unor acorduri încheiate în perioada 1993-1994
Această facilitate a fost prevăzută ulterior în Statutul BNP adoptat în anul 1997 (art. 39).
31
Rata minimă a dobânzii la operaţiuni reverse repo pe 28 de zile în perioada ianuarie 1999-decembrie 2002 şi pe
14 zile din ianuarie 2003.
30
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momentul configurării sale (luna decembrie 2001, data introducerii facilităţii de depozit), acest
coridor s-a îngustat permanent, de la ± 4 la ± 1,5 puncte procentuale.
În afara ratelor menţionate anterior, gama de instrumente a BNP mai cuprinde şi rata dobânzii
pentru operaţiuni de rescontare32, al cărei nivel este reglat în funcţie de cel al ratei lombard
(ecartul dintre aceste două rate a scăzut de la 1,5 puncte procentuale – nivel înregistrat până în
luna septembrie 2002, ajungând în prezent la 1 punct procentual). Deşi în Strategia privind
politica monetară în perioada 1999-2003 rata dobânzii de rescontare este considerată una dintre
ratele-cheie, importanţa acestui instrument s-a diminuat progresiv în ultimii patru ani33, astfel
încât Strategia politicii monetare pentru perioada ulterioară anului 2003 şi Orientările de politică
monetară pentru anul 2004 nu mai menţionează acest tip de dobândă printre instrumentele
monetare.
Pe fondul reducerii excesului de lichiditate din sistem şi al conversiei unor pasive
netranzacţionabile ale Trezoreriei în titluri tranzacţionabile, în luna septembrie 1999 BNP a
redus ratele rezervelor minime obligatorii aferente depozitelor la vedere şi la termen în monedă
naţională (de la 20 la sută şi respectiv 11 la sută), stabilind un nivel unic (5 la sută) pentru toate
tipurile de rezervă – atât în zloţi, cât şi în valută. În prezent, rata RMO este de 3,5 la sută urmând
să se diminueze în continuare, în vederea aproprierii de nivelul adoptat de Banca Centrală
Europeană (2 la sută).
În toată perioada ulterioară trecerii la flotarea liberă a zlotului (aprilie 2000), cursul de schimb nu
a fost un instrument activ de politică monetară, BNP încetând intervenţiile pe piaţa valutară încă
din iulie 1998.
II.1.7. Transparenţă şi responsabilitate
Având în vedere caracterul inerţial al inflaţiei în Polonia (Horská, 2002) şi faptul că succesul
strategiei de ţintire directă a inflaţiei este condiţionat de ancorarea expectaţiilor inflaţioniste, şi
prin urmare, de credibilitatea băncii centrale, promovarea unei politici coerente de informare a
publicului era esenţială pentru BNP. Astfel, o dată cu implementarea inflation targeting au fost
introduse şi noi instrumente de comunicare cu publicul, prin care s-a urmărit îmbunătăţirea
transparenţei politicii monetare; cele mai importante sunt: (i) Strategia de politică monetară
(1999-2003 şi după 2003), care expune obiectivele pe termen mediu şi mijloacele de
implementare a acestora; (ii) Monetary Policy Guidelines, care prezintă viziunea Consiliului de
Politică Monetară al BNP cu privire la obiectivele pe termen scurt ale politicii monetare şi sunt
înaintate în fiecare an Camerei inferioare a Parlamentului polonez, (iii) Raportul asupra inflaţiei,
principalul document de analiză al CPM (elaborat cu periodicitate trimestrială începând din anul
2000) şi (iv) comunicatele de presă emise după fiecare şedinţă a CPM34, care prezintă evaluarea
situaţiei economice curente şi decizia de menţinere/modificare a parametrilor monetari.

32

Efectuate de băncile comerciale în principal pentru finanţarea achiziţiilor de produse agricole.
Băncile nu au mai recurs la acest tip de operaţiuni din februarie 2002.
34
Aceste şedinţe au loc cel puţin o dată pe lună (conform Statutului BNP), iar din iulie 2001 sunt preanunţate.
33
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O importantă deficienţă a politicii de informare a publicului este faptul că Raportul asupra
inflaţiei nu include o prognoză cantitativă a inflaţiei, ci numai aprecieri referitoare la
probabilitatea atingerii ţintei, ceea ce constituie un impediment în ancorarea anticipaţiilor
inflaţioniste ale operatorilor economici.
Responsabilitatea CPM privind atingerea ţintei de inflaţie este întărită de obligativitatea de a
publica în Monitorul Economic şi Juridic voturile membrilor CPM (după o perioadă de şase
săptămâni, dar nu mai târziu de trei luni de la data deciziei – articolul 16, alineatul 4 din Statutul
BNP)35 şi de a prezenta anual Camerei inferioare a Parlamentului polonez un raport referitor la
obiectivele asumate prin Monetary Policy Guidelines (articolul 227, alineatul 6 din Constituţie).
Există totuşi o insuficienţă majoră a cadrului instituţional care stabileşte responsabilitatea BNP
cu privire la îndeplinirea obiectivului de inflaţie, şi anume absenţa prevederilor referitoare la
sancţiunile ce trebuie aplicate în cazul ratării ţintei. Deşi această omisiune (comună, de altfel, şi
altor economii emergente ce operează în regim de inflation targeting) ar putea fi interpretată ca o
lipsă de fermitate a angajamentului băncii centrale faţă de realizarea obiectivului, ea decurge mai
curând din conştientizarea constrângerilor cărora politica monetară trebuie să le facă faţă în
implementarea strategiei (cunoaştere insuficientă a mecanismului de transmisie (serii de date
scurte, afectate de rupturi structurale), grad înalt de inerţie a inflaţiei, coordonare insuficientă
între politica fiscală şi cea monetară).

II.2. Cerinţe tehnice
II.2.1. Alegerea unui indice de preţuri adecvat
BNP a stabilit ţinta de inflaţie pe baza indicelui preţurilor de consum (decembrie/decembrie),
explicând alegerea prin faptul că IPC a fost utilizat ca măsură a inflaţiei încă de la începutul
perioadei de tranziţie, fiind adânc înrădăcinat în percepţia publicului. Definirea ţintei în termenii
inflaţiei de bază ar presupune eliminarea din IPC a unor elemente care influenţează puternic
percepţia publicului asupra evoluţiei inflaţiei (de exemplu, preţurile alimentelor sau preţul
energiei), afectând astfel ancorarea anticipaţiilor la nivelul ţintei. Totuşi, încă de la prima ediţie
(1998), Raportul asupra inflaţiei include o secţiune în care sunt prezentate diferite măsuri ale
inflaţiei de bază36, precum şi referiri la faptul că, fără a se substitui IPC în funcţia de obiectiv,
aceasta oferă informaţii importante în procesul de fundamentare a deciziilor de politică monetară.
II.2.2. Stabilirea intervalului de fluctuaţie a ţintei de inflaţie şi a orizontului de timp
BNP şi-a definit obiectivul de inflaţie în termenii unei benzi, lărgimea acesteia fiind stabilită
iniţial la numai 0,5 puncte procentuale (ulterior a fost extinsă la 1,2 puncte procentuale). Decizia
iniţială a fost motivată prin faptul că, anterior trecerii la ţintirea directă a inflaţiei, ţintele
monetare erau definite ca punct, iar anunţarea unei benzi largi ar fi putut fi interpretată ca o lipsă
35

Transparenţa procesului decizional este totuşi limitată în condiţiile în care minutele şedinţelor nu sunt prezentate
public.
36
(i) se exclud preţurile administrate; (ii) se exclud preţurile alimentelor şi combustibililor; (iii) se exclud cele mai
volatile preţuri; (iv) se exclud cele mai volatile preţuri şi preţurile combustibililor; (v) 15 la sută trimmed mean
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de fermitate a angajamentului BNP faţă de atingerea obiectivului (Jonáš şi Mishkin, 2003).
Evoluţiile consemnate ulterior (incertitudini asupra conduitei politicii fiscale, şocuri din partea
ofertei) au determinat însă CPM să lărgească intervalul de fluctuaţie la 2 puncte procentuale
(tabelul 4).
În ceea ce priveşte orizontul ţintei, BNP anunţă ţinte anuale, corelate însă cu ţintele strategice pe
termen mediu. De exemplu, strategia elaborată în septembrie 1998, care trasează direcţiile de
acţiune ale politicii monetare pentru anii 1999-2003, fixează ca obiectiv reducerea inflaţiei sub 4
la sută la finele intervalului, ţintele anuale stabilite ulterior fiind astfel definite încât să asigure
convergenţa graduală către acest obiectiv.
II.2.3. Definirea excepţiilor
BNP nu a urmat practica altor bănci centrale cu strategie de inflation targeting de a defini
explicit situaţiile în care sunt acceptabile deviaţii de la obiectivul de inflaţie. Totuşi, ulterior
adoptării noului regim, BNP a prezentat public o analiză detaliată a procesului inflaţionist în
Polonia (Raport asupra inflaţiei 2000), separând influenţa factorilor monetari pe termen lung
asupra inflaţiei curente de cea a stimulilor nemonetari (şocuri din partea ofertei, spirala salariipreţuri, modificări în regimul fiscal etc.) şi a inerţiei anticipaţiilor inflaţioniste.
II.2.4. Capacitatea băncii centrale de a prognoza inflaţia
Într-un studiu destinat cercetării fezabilităţii unui regim de inflation targeting în Polonia,
Christoffersen şi Wescott (1999) analizează empiric, pentru perioada 1992-1998, existenţa unor
relaţii statistice predictibile şi stabile între diferite reprezentări ale inflaţiei – IPC, mediană, 20%
trimmed mean, inflaţia sectorului privat37 – şi instrumentele de politică monetară. Rezultatele
testelor efectuate pun în evidenţă: (i) existenţa unor relaţii (relativ) satisfăcătoare între inflaţie şi
cursul de schimb şi între inflaţie şi masa monetară, dar nu şi între inflaţie şi rata dobânzii de
referinţă; (ii) capacitatea limitată a modelelor econometrice multivariate de a prognoza inflaţia,
în special pentru orizonturi de peste un an; (iii) predictibilitatea sporită a inflaţiei de bază
comparativ cu inflaţia totală. Prin urmare, la momentul adoptării strategiei de ţintire directă a
inflaţiei, legăturile statistice dintre inflaţie şi variabilele macroeconomice ce ar putea fi utilizate
pentru prognoza acesteia nu erau suficient de puternice pentru a permite construirea unui model
viabil de prognoză. De altfel, în strategia din septembrie 1998, CPM consideră disponibilitatea
limitată a informaţiilor necesare pentru evaluarea influenţei pe care instrumentele monetare o
exercită asupra inflaţiei ca fiind un impediment în aplicarea noii strategii monetare, iar Polanski
(2000) menţionează cunoaşterea insuficientă a mecanismului de transmisie drept una dintre
cauzele experienţei „problematice” a Poloniei în regim de inflation targeting. Nici după cinci ani
de la implementarea strategiei situaţia nu pare să se fi modificat radical, având în vedere faptul
că BNP nu publică încă prognoze cantitative ale inflaţiei sau informaţii despre modelele de
prognoză utilizate.

37

Determinată prin excluderea preţurilor administrate din IPC.
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III. UNGARIA
III.1. Precondiţii instituţionale
III.1.1. Prioritatea obiectivului de inflaţie
În 2001, prin intrarea în vigoare a noului statut al BNU (Legea LVIII/2001), atingerea şi
menţinerea stabilităţii preţurilor au devenit obiectivul primordial al politicii monetare, banca
centrală putând acorda sprijin politicii economice a Guvernului numai în măsura în care aceasta
nu periclitează atingerea ţintei de inflaţie. Totodată, pe fondul unei tendinţe evidente de apreciere
a cursului de schimb, BNU, în acord cu Guvernul, a renunţat la regimul de curs crawling peg38 şi
a adoptat unul compatibil cu ERM II, bazat pe o paritate centrală fixă şi o bandă de fluctuaţie de
±15 la sută, considerată suficient de largă pentru a asigura flexibilitatea cursului de schimb
impusă de noua strategie monetară. Totuşi, regimul de curs adoptat şi prerogativele Guvernului
în stabilirea/modificarea caracteristicilor acestuia echivalau practic cu impunerea unui al doilea
obiectiv băncii centrale. Conflictul dintre strategia monetară şi regimul de curs a devenit evident
ca urmare a tensiunilor valutare din prima parte a anului 2003, prevalenţa angajamentului faţă de
acesta din urmă determinând ratarea obiectivului de inflaţie.
Astfel, în momentul atacului speculativ din ianuarie 2003 BNU a fost obligată să intervină în
forţă în apărarea benzii de fluctuaţie, posibilitatea de apreciere a parităţii centrale fiind infirmată
prin declaraţii oficiale, atât din partea BNU (în cadrul comunicatului Consiliului de Politică
Monetară (CPM) din 16 ianuarie 2003), cât şi din partea Guvernului (la 28 ianuarie 2003,
ministrul de finanţe al Ungariei a reafirmat hotărârea comună a Guvernului şi a băncii centrale de
a menţine paritatea centrală cel puţin încă 18-24 de luni). Mai mult decât atât, pentru a stopa
atacul şi pentru a atenua intensitatea conflictului dintre obiectivul de inflaţie şi cel de curs,
guvernatorul BNU a declarat că este probabil ca banca centrală să nu-şi atingă ţinta de inflaţie
pentru anul 2003 (3,5 la sută ±1 punct procentual) şi că politica monetară se va concentra asupra
ţintei pentru anul 2004 (stabilită tot la nivelul de 3,5 la sută ±1 punct procentual).
III.1.2. Independenţa băncii centrale
Banca Naţională a Ungariei dispune de independenţă în utilizarea instrumentelor de politică
monetară fără să ceară sau să accepte instrucţiuni din partea Guvernului (articolul 3 din Statutul
BNU), dar prerogativele sale în privinţa stabilirii ţintei de inflaţie sunt limitate, pentru aceasta
fiind necesar acordul Guvernului (statutul nu precizează explicit acest lucru, însă un comunicat
de presă39 de la începutul anului 2003 conţine o menţiune în acest sens).
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În perioada martie 1995-septembrie 2001 în Ungaria a funcţionat un regim de curs de schimb crawling peg cu pas
de depreciere preanunţat şi cu o paritate centrală stabilită faţă de un coş valutar având în componenţă ECU/euro şi
dolarul SUA.
39
Inflation target set for 2002 successfully met
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Un element de bază al autonomiei băncii centrale îl reprezintă independenţa financiară. Conform
noului statut, BNU nu poate finanţa în mod direct Guvernul prin cumpărări de hârtii de valoare
emise de acesta pe piaţa primară şi nu poate fi obligată să cumpere instrumente de îndatorare
publică pe piaţa secundară (articolul 16). De asemenea, bugetul operaţional şi de dezvoltare al
BNU este aprobat de Consiliul de Administraţie (articolul 52, alineatul (4), litera (d)).
Independenţa financiară a BNU este însă limitată de competenţele Curţii de Conturi în stabilirea
auditorului extern (articolul 45, alineatul (3)).
O limitare importantă a autonomiei operaţionale a BNU decurge din implicarea Guvernului în
stabilirea regimului de curs valutar, Statutul BNU precizând că Guvernul, în cooperare cu BNU,
stabileşte regimul de curs de schimb şi toţi parametrii acestuia: lărgimea benzii, paritatea centrală
şi structura coşului valutar (articolul 11). Deşi articolul respectiv prevede, de asemenea, că
modificările operate în regimul de curs de schimb trebuie realizate astfel încât să nu aducă
prejudicii obiectivului BNU de realizare şi menţinere a stabilităţii preţurilor, în practică,
Guvernul şi-a folosit prerogativele pentru a subsuma regimul de curs îndeplinirii obiectivului său
de creştere economică. În acest fel, a fost încălcată o altă prevedere a Statutului BNU, şi anume
cea referitoare la faptul că banca centrală nu poate sprijini politica economică a Guvernului dacă
există riscul periclitării obiectivului de inflaţie.
Importanţa acestei deficienţe a cadrului instituţional a fost pusă în evidenţă de atacurile
speculative din ianuarie 2003, operatorii financiari mizând pe faptul că angajamentul faţă de ţinta
de inflaţie va impune BNU să accepte aprecierea cursului de schimb şi, în consecinţă,
modificarea parităţii centrale. Date fiind aranjamentul instituţional în vigoare şi opoziţia
Guvernului la schimbarea regimului de curs, BNU a fost obligată să modifice brusc orientarea
politicii monetare pentru a rezista presiunilor de apreciere şi, în cele din urmă, să anunţe
translatarea ţintei de inflaţie în anul 2004 (anunţ echivalent cu a recunoaşte imposibilitatea
atingerii obiectivului pentru anul 2003). Analiştii au interpretat anunţul privind sacrificarea ţintei
de inflaţie drept un armistiţiu cu Guvernul, preocupat de efectul inhibitor al aprecierii forintului
asupra creşterii economice.
Preşedintele băncii centrale este numit de către Preşedintele Republicii Ungare pe baza unei
recomandări din partea Primului-Ministru şi înaintează în fiecare an Parlamentului un raport
privind activitatea băncii. De asemenea, pentru numirea în funcţie a vicepreşedinţilor şi a celorlalţi
membri ai CPM este necesar acordul Primului-Ministru.
III.1.3. Armonizarea politicii monetare cu politicile guvernamentale
Deficitele bugetare înregistrate în perioada 2001-2002 (de 4,2 la sută şi respectiv 9,2 la sută din
PIB, metodologie ESA95), rezultate ale unei politici fiscale laxe, de încurajare a cererii interne
cu scopul de a susţine ritmul creşterii economice în condiţiile restrângerii cererii externe, au pus
în dificultate politica monetară, care a devenit tot mai restrictivă în încercarea de a contracara
presiunile inflaţioniste. Chiar dacă au fost înregistrate succese în privinţa realizării ţintelor de
inflaţie pentru 2001 şi 2002 (anexa 5a), nivelul ridicat al ratelor de dobândă practicate de banca
centrală (9,75 la sută în decembrie 2001 şi 8,5 la sută în decembrie 2002) a atras capitalul
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speculativ, alimentând dezechilibrele valutare care s-au manifestat în 2003.
Deşi au determinat o anumită îmbunătăţire a poziţiei fiscale, măsurile de consolidare fiscală40
adoptate de Guvern în cursul anului 2003 s-au dovedit insuficiente, dimensiunea deficitului
bugetar (5,6 la sută din PIB) depăşind cu mult nivelul de 4,5 la sută din PIB41 asumat prin legea
bugetului. Insuccesul măsurilor de ajustare fiscală a subminat credibilitatea autorităţilor şi a atras
demiterea ministrului finanţelor în ianuarie 2004. Având în vedere experienţa anului 2003, noul
ministru al finanţelor Tibor Drascovics a apreciat obiectivul privind deficitul bugetar pe anul
2004 (3,8 la sută din PIB) ca fiind nerealist şi nesustenabil, anunţând revizuirea acestuia la 4,6 la
sută din PIB. Pentru atingerea noului obiectiv fiscal se are în vedere realizarea unor economii de
120 miliarde forinţi (574 milioane dolari, aproximativ 0,6 la sută din PIB) ca urmare a diminuării
unor cheltuieli administrative şi de investiţii ale ministerelor.
Ca rezultat al politicii fiscale expansioniste, datoria publică se situa în perioada premergătoare
adoptării sistemului de ţintire a inflaţiei la niveluri de 50-60 la sută din PIB. Situaţia nu s-a
îmbunătăţit ulterior, nivelul estimat pentru anul 2003 fiind de 57,9 la sută, foarte aproape de
plafonul stabilit de criteriile de la Maastricht.
Politica salarială în anul anterior adoptării sistemului de ţintire a inflaţiei a fost prudentă, salariile
majorându-se în termeni reali cu numai 1,5 la sută. Creşteri salariale s-au consemnat, în
principal, în sectorul privat şi au fost determinate atât de sporurile de productivitate, cât şi de
înăsprirea condiţiilor pe piaţa forţei de muncă. În următorii doi ani însă, corelaţia salariiproductivitate nu a mai fost respectată, astfel încât majorarea salariului minim (cu 57 la sută în
2001 şi 25 la sută în 2002) şi indexarea veniturilor din sectorul public (cu aproape 50 la sută) au
exercitat presiuni asupra nivelului general al salariilor, care au crescut cu 8,2 la sută respectiv
12,9 la sută în termeni reali.
În consecinţă, se poate afirma că lipsa de coordonare între politica monetară, pe de o parte, şi
politica fiscală şi cea salarială, pe de altă parte, a afectat considerabil calitatea mix-ului de politici
economice, în pofida unui cadru instituţional favorabil armonizării diferitelor componente42.
Astfel, încercarea de a corecta prin restrictivitate monetară relaxarea fiscală şi salarială a afectat
creşterea economică (estimată în anul 2002 la 3,3 la sută, în scădere de la 3,8 la sută în 2001 şi
5,2 la sută în 2000) şi nivelul şomajului (rata şomajului a crescut de la 5,4 la sută în decembrie
2001 la 5,9 la sută în decembrie 2002), singura realizare a perioadei respective fiind îndeplinirea
ţintelor de inflaţie.

40

Vizând, în principal, creşterea veniturilor prin majorarea impozitelor şi întărirea disciplinei fiscale şi mai puţin
reducerea cheltuielilor.
41
Derapajul de la conduita asumată a fost evident încă din luna iunie, când a avut loc o revizuire a obiectivului fiscal
la 4,8 la sută; la sfârşitul anului autorităţile susţineau că deficitul bugetar nu va depăşi 5,2 la sută.
42
Conform art. 39, alin. (2) din Statutul BNU, prin intermediul ministrului de finanţe sau al unei persoane
desemnate de acesta, Guvernul este reprezentat, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului de Politică Monetară şi ale
Consiliului de Administraţie.
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Dezechilibrul extern al Ungariei s-a accentuat continuu în perioada 1998-2000 (anexa 2), astfel
încât la momentul adoptării strategiei de ţintire directă a inflaţiei ponderea deficitului de cont
curent în PIB depăşea 6 la sută. După o ajustare semnificativă în anul 2001 (deficitul de cont curent
a fost redus la 3,4 la sută din PIB, de la 6,2 la sută în anul anterior), presiunile electorale din 2002
au generat o nouă deteriorare a conturilor externe. Astfel, ca urmare a creşterii substanţiale a
importurilor (susţinută de caracterul lax al politicii fiscale şi al celei salariale) şi a dinamicii mai
scăzute a exporturilor (pe fondul climatului de recesiune care a dominat economia zonei euro şi al
aprecierii nominale a forintului) ponderea deficitului de cont curent s-a majorat la 3,9 la sută din
PIB în 2002 şi la 6,7 la sută din PIB în 2003. O astfel de conjunctură a accentuat preocuparea
Guvernului pentru asigurarea competitivităţii externe şi, prin urmare, tensiunile deja existente între
acesta şi banca centrală, acuzată de promovarea unei politici monetare excesiv de restrictive, care
favorizează intrări speculative de capital şi aprecierea monedei naţionale.
III.1.4. Curs de schimb flexibil
Deşi în momentul adoptării regimului de ţintire directă a inflaţiei banda de fluctuaţie a cursului
de schimb fusese lărgită la ± 15 la sută, mecanismul existent de crawling peg/band nu mai oferea
flexibilitatea necesară noilor condiţii, devenind un obstacol în calea dezinflaţiei.
În aceste condiţii, în octombrie 2001 a fost introdus un regim de schimb compatibil cu ERM II
(casetele 1 şi 2), caracteristicile acestuia fiind considerate compatibile cu cerinţele impuse de
strategia de ţintire directă a inflaţiei. Ulterior modificării regimului de curs, aprecierea nominală
considerabilă înregistrată de moneda naţională, lăsată să floteze liber în interiorul benzii aparent
confortabile de ±15 la sută, a jucat un rol important în accelerarea dezinflaţiei. Liberalizarea
cvasideplină a contului de capital şi ratele ridicate ale dobânzii, precum şi perspectivele deja
certe ale unei aderări rapide la Uniunea Europeană au fost principalele cauze ale intrărilor
masive de capital, care au provocat o cerere puternică pentru forinţi, determinând plasarea
cursului de schimb doar în jumătatea apreciată a benzii de fluctuaţie, cu o tendinţă de apropiere
de marginea benzii. Către sfârşitul anului 2002, această tendinţă s-a acutizat considerabil, pe
fondul intensificării intrărilor de capital speculativ (anexa 5b).
Caseta 1. Succesiunea măsurilor adoptate pe parcursul anului 2001
mai 2001
– a fost lărgită banda de fluctuaţie a cursului de schimb de la +/-2,25 la sută la +/-15 la sută
iunie 2001
– a fost adoptat regimul de ţintire a inflaţiei drept cadru de conducere a politicii monetare
– a fost declarată convertibilitatea deplină a forintului
octombrie 2001
– abandonarea regimului crawling peg şi înlocuirea sa cu un nou regim, apropiat de mecanismul ERM
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Caseta 2. Descrierea regimului de curs de schimb adoptat în octombrie 2001
Banda de fluctuaţie este de +/-15 la sută în jurul parităţii centrale. În interiorul acesteia, evoluţia cursului
de schimb este determinată de forţele pieţei, dar şi BNU are posibilitatea să intervină. Dacă nivelul
cursului de schimb ajunge la una dintre marginile benzii, banca centrală este obligată să intervină pe
piaţa valutară (prin cumpărarea sau vânzarea de euro) pentru a asigura menţinerea cursului în interiorul
benzii de fluctuaţie. Volumul minim al intervenţiei BNU este de patru milioane euro. BNU intervine şi
prin ajustări ale ratei dobânzii. Parametrii regimului de curs de schimb sunt stabiliţi de Guvern şi BNU.

Conflictul dintre regimul de curs şi strategia monetară, semnalat deja de evoluţiile valutare din
cursul anului 2002, a devenit evident la începutul anului 2003, când, pe fondul acţiunilor
băncilor străine şi ale fondurilor de investiţii, moneda ungară a fost supusă unui puternic atac
speculativ, atingând de mai multe ori limita superioară (apreciere) a benzii de fluctuaţie admise.
Pentru a împiedica ieşirea din bandă a cursului de schimb, BNU a apelat la:
(i)

două scăderi succesive ale dobânzii de bază (cu câte un punct procentual) în zilele de 15 şi
16 ianuarie 2003. Cu această ocazie a fost lărgit şi coridorul de fluctuaţie a dobânzilor
overnight (±3 puncte procentuale faţă de rata dobânzii de bază a băncii centrale,
comparativ cu ±1 punct procentual anterior);

(ii)

achiziţii masive de pe piaţa valutară (J.P. Morgan estima că intervenţiile din 15-16 ianuarie
2003 au totalizat circa 5 miliarde euro, echivalentul a 8 la sută din PIB);

(iii) modificarea condiţiilor de operare pentru principalul său instrument de politică monetară,
prin limitarea la 100 miliarde HUF a sumelor absorbite în cadrul licitaţiilor săptămânale de
atragere a depozitelor pe termen de două săptămâni. Ca urmare a acestei măsuri, dobânzile
pe termen foarte scurt au scăzut la 3-4 la sută, mult sub nivelul de 6,5 la sută al dobânzii la
depozitele atrase la două săptămâni. Concomitent, rata dobânzii overnight (3,5 la sută) a
preluat de facto rolul de dobândă de bază.
În aceste condiţii, cursul de schimb HUF/EUR s-a depreciat considerabil, ajungând în ultima
săptămână a lunii ianuarie la valori care nu mai fuseseră înregistrate din 2001. Vânzările de
valută ale BNU s-au limitat la 500 milioane EUR, la un curs de 243,5 HUF/EUR (în cadrul
licitaţiei din 28 ianuarie 2003). Cu toate acestea, moneda ungară şi-a reluat tendinţa ascendentă,
astfel încât la 30 ianuarie 2003 forintul se afla la 11,9 la sută în jumătatea superioară a benzii de
fluctuaţie (de la 10,3 la sută la 23 ianuarie 2003, nivelul minim înregistrat după acţiunile BNU
din 15-16 ianuarie 2003).
La 24 februarie 2003, CPM a decis desfiinţarea limitei cantitative impuse pentru atragerea de
către banca centrală a depozitelor pe două săptămâni şi a reinstaurat coridorul ratei dobânzii
overnight de ±1 punct procentual faţă de rata dobânzii de bază. Rata dobânzii la depozitele atrase
pe două săptămâni şi-a recăpătat rolul de rată de bază.
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Politica băncii centrale a fost orientată în continuare către asigurarea unei stabilităţi a condiţiilor
monetare. Banca centrală a avut o prezenţă activă pe piaţa valutară, reuşind să descurajeze
capitalurile speculative. Aceste intervenţii valutare au contribuit, alături de abandonarea ţintei de
inflaţie, la diminuarea volatilităţii forintului, care s-a situat la un nivel scăzut în perioada
februarie-mai 2003 (atât din punct de vedere istoric, cât şi comparativ cu volatilitatea monedelor
altor ţări central şi est-europene).
La 26 mai 2003, CPM a anunţat sfârşitul perioadei de refacere şi consolidare în urma
evenimentelor din ianuarie, recunoscând public practica unor “intervenţii tăcute” pe piaţa
valutară la care banca centrală a recurs în această perioadă pentru susţinerea forintului. Deoarece
operatorii de pe piaţa valutară au interpretat acest anunţ drept o recunoaştere a faptului că
forintul a fost menţinut artificial de către BNU la un nivel excesiv de apreciat, cursul de schimb a
reacţionat imediat, depreciindu-se până la nivelul de 255 HUF/EUR în data de 29 mai 2003.
Nivelul ridicat al deficitelor gemene a fost o altă sursă a acestei deprecieri a forintului, unii
investitori străini reducându-şi expunerea faţă de Ungaria datorită majorării primei de risc.
Presiunile lobby-ului industrial pentru sprijinirea prin politica de curs de schimb a
competitivităţii externe au făcut ca, la 4 iunie 2003, banca centrală şi Guvernul să devalorizeze
paritatea centrală cu 2,26 la sută, până la nivelul de 282 HUF/EUR, banda rămânând
neschimbată. Astfel, marginea apreciată a benzii a coborât43, mişcare care, în opinia Guvernului,
nu restricţiona politica monetară şi ajuta la înlăturarea riscului unei supraaprecieri a cursului de
schimb care putea să deterioreze competitivitatea exporturilor. În acelaşi timp, Guvernul şi-a
asumat responsabilitatea asigurării realizării parametrilor fiscali compatibili cu prevederile din
Programul de preaderare şi cu intrarea rapidă în ERM II (la orizontul anului 2005). Intenţiile
Guvernului au fost întărite de efectuarea imediată a unor ajustări fiscale, care au fost însă
apreciate de analişti ca fiind moderate.
Reacţionând prompt la devalorizarea parităţii centrale, cursul de schimb s-a depreciat în data de
4 iunie cu 4 la sută44. Pieţele au interpretat această depreciere a monedei ca fiind inconsistentă cu
politicile şi obiectivele băncii centrale. Un nivel de curs situat în proximitatea noii parităţi
centrale era perceput ca incompatibil cu eforturile băncii centrale de îndeplinire a ţintei de
inflaţie.
La 5 iunie 2003, cursul de schimb s-a depreciat până la un nivel de 270 HUF/EUR, ceea ce a
determinat banca centrală şi Ministerul de Finanţe să anunţe că sunt favorabile unei întăriri a
monedei naţionale, intervalul indicat ca dezirabil fiind cuprins între 250 şi 260 HUF/EUR.
Rezultatul acestei intervenţii declarative s-a concretizat în stabilizarea nivelului cursului de
schimb în jurul valorii de 260 HUF/EUR.

43
44

de la 234,7 HUF/EUR la 240 HUF/EUR
de la un nivel de 257 HUF/EUR la începutul zilei până la 268 HUF/EUR la sfârşitul zilei
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III.1.5. Stabilitatea sistemului financiar
Deşi sistemul bancar din Ungaria a fost supus pe parcursul anilor ’90 unui amplu proces de
consolidare şi privatizare, la sfârşitul anului 2000, anul premergător adoptării regimului de ţintire
directă a inflaţiei, acesta nu se afla într-un stadiu de dezvoltare suficient de avansat. Sistemul
bancar era considerat stabil şi oferea un nivel adecvat de capitalizare, satisfăcător prin prisma
comparaţiilor internaţionale, însă, din punct de vedere al gradului de intermediere financiară şi al
eficienţei acesteia, progresele înregistrate nu-l plasau printre cele mai atractive din Europa
Centrală şi de Est.
Gradul de intermediere financiară prin sistemul bancar s-a ameliorat în anul 2000, ca urmare a
ritmului rapid de creştere înregistrat de creditul neguvernamental. Creşterea în termeni reali cu
15 la sută a creditului către corporaţii şi cu 32 la sută a celui pentru populaţie s-a reflectat în
extinderea cu 14,7 la sută a activelor sistemului bancar care au depăşit 60 la sută din PIB.
Totodată, rata rentabilităţii economice (ROA) a crescut de la circa -2 la sută în 1998 la
aproximativ 1,1 la sută în 2000, iar rata rentabilităţii financiare (ROE) a atins 12,5 la sută,
depăşind rata anuală a inflaţiei. Explozia activităţii de creditare s-a produs fără o deteriorare a
calităţii portofoliilor, neexistând necesitatea formării unor provizioane de credit suplimentare,
ponderea creditelor clasificate în categoriile substandard, îndoielnic şi pierdere scăzând de la 3,7
la sută în 1999 la 2,8 la sută în 2000. Stabilitatea sistemului bancar este pusă în evidenţă şi de
nivelul confortabil al ratei de adecvare a capitalului, situată la un nivel de 15 la sută, superior
celui recomandat de standardele internaţionale.
Restrictivitatea condiţiilor monetare (în special aprecierea forintului, care a urmat deciziei de
lărgire a benzii de fluctuaţie a cursului de schimb) a condus în anul 2001 şi în trimestrul I 2002 la
o atenuare severă a ritmului de creştere a creditului neguvernamental – de la peste 20 la sută în
termeni reali în decembrie 2000 la 10,6 la sută în martie 2002 45. Ulterior, în pofida reducerii
ritmului creşterii economice, s-a produs o dinamizare a activităţii de creditare46 determinată, în
principal, de interesul sporit al băncilor pentru sectorul IMM-urilor (ca urmare a profitabilităţii
atractive a acestora şi a saturării segmentului de piaţă reprezentat de companiile mari) şi de
majorarea cererii de finanţare pentru proiecte de investiţii (clădiri pentru birouri, centre
comerciale). Cu toate acestea, gradul de intermediere financiară a rămas modest, atingând 42,3 la
sută în anul 2003 (anexa 6).
În ceea ce priveşte calitatea portofoliului, ponderea creditelor neperformante în total portofoliu s-a
menţinut la niveluri moderate (tabelul 6), la aceasta contribuind şi operaţiunea de scoatere în
afara bilanţului a unor active neperformante, derulată în anul 2002.

45
46

variaţii procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior
În a doua parte a anului 2003, ritmurile anuale de creştere au revenit la niveluri de 21-27 la sută în termeni reali.
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Tabelul 6. Ungaria: Indicatori de prudenţialitate ai sectorului bancar
U.M.

2000

2001

2002

2003

%

22,4

10,6

16,3

27,0

Credite neperformante /Total portofoliu

%

2,8

3,0

3,6

3,3

Rata de adecvare a capitalului

%

15,0

13,9

13,0

11,6*

ROA

%

1,06

1,44

1,43

1,58*

ROE

%

12,5

16,2

15,4

17,4*

Rata reală de creştere a creditului neguvernamental
a

a

credite clasificate în categoriile substandard, îndoielnic şi pierdere

*

iunie 2003

Surse: BNU – Financial Stability Report (2001, 2002, 2003); website-ul BNU şi al Oficiului Central de Statistică
al Ungariei.

În pofida unor vulnerabilităţi (decurgând din concentrarea portofoliului la nivelul unui grup
restrâns de mari debitori, creşterea rapidă a creditului de consum şi ipotecar, reţinerea sectorului
corporatist de a se proteja împotriva riscului valutar), stabilitatea sectorului bancar nu a ridicat
probleme care să afecteze conduita politicii monetare şi, prin urmare, realizarea obiectivului de
inflaţie. De altfel, nivelul adecvat de capitalizare, profitabilitatea solidă şi calitatea ridicată a
portofoliului de credite au determinat FMI (2002b, 2003a, 2004c) să evalueze pozitiv sistemul
bancar din Ungaria în întreaga perioadă 2000-2003.
III.1.6. Instrumente eficace de politică monetară
Referitor la mecanismul de transmisie a politicii monetare în Ungaria, FMI (2002c) apreciază că,
în timp, canalul dobânzii şi cel al creditului pot dobândi o mai mare importanţă, însă rolul
acestora este deocamdată moderat de structura economiei, caracterizată prin:
(i)

adâncime financiară modestă47, situaţie în care influenţa directă a ratei dobânzii asupra
cererii interne nu este suficient de puternică;

(ii)

grad scăzut de intermediere financiară, determinat în parte de numărul mare al companiilor
ungare care recurg la împrumuturi externe (volumul datoriei externe asumate de companii
reprezintă circa 20 la sută din PIB);

(iii) nivel relativ scăzut de îndatorare a firmelor şi a populaţiei, ceea ce atenuează impactul
modificărilor intervenite în nivelul dobânzilor asupra poziţiilor bilanţiere;
(iv) exces structural de lichiditate, ceea ce conferă sectorului bancar poziţia de creditor net faţă
de banca centrală, diminuând senzitivitatea acestora la modificări ale ratei dobânzii.
Acestor factori li s-au adăugat în ultimii doi ani preferinţa operatorilor economici pentru
creditele în valută, care oferă posibilitatea minimizării costurilor ca urmare a nivelului mai redus
al dobânzilor şi a tendinţei de apreciere a forintului, subvenţionarea dobânzii pentru creditul
ipotecar, importanţa relativ scăzută a depozitului bancar ca formă de economisire (cele mai

47

La un nivel mediu sub 50 la sută în perioada 2000-2003, raportul M3/PIB este încă scăzut.
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răspândite instrumente de economisire sunt contribuţiile la schemele de pensii, poliţele de
asigurare de viaţă, contribuţiile la casele de economii pentru domeniul locativ).
În aceste condiţii, chiar şi după lărgirea benzii de fluctuaţie, cursul de schimb a rămas cel mai
rapid şi mai puternic canal de transmisie a politicii monetare, modificările operate de BNU în
nivelul ratei dobânzii fiind în bună măsură destinate influenţării acestuia.
Rata dobânzii la depozitele atrase de BNU pe două săptămâni funcţionează ca rată a dobânzii de
bază şi constituie principalul instrument de politică monetară. Pentru a preveni fluctuaţii extreme
ale dobânzilor interbancare, BNU menţine un coridor al dobânzilor overnight. Limita superioară a
coridorului este dată de rata dobânzii aferente creditului overnight colateralizat, stabilită cu 1 punct
procentual peste rata dobânzii de bază; limita inferioară a coridorului este reprezentată de
dobânda oferită de BNU pentru facilitatea de depozit (1 punct procentual sub rata dobânzii de
bază).
În ceea ce priveşte utilizarea rezervelor minime obligatorii, acestea reprezintă încă un instrument
activ de politică monetară, în perioada 2001-2003 fiind operate următoarele modificări ale
mecanismului – diminuarea treptată a ratei rezervelor minime obligatorii de la 11 la sută în iulie
2002 la 5 la sută în septembrie 2002 şi apariţia Decretului BNU nr. 2/2003 privind rezervele
minime (în vigoare de la 1 ianuarie 2004), prin care regimul RMO este aliniat la standardele
BCE.
De asemenea, BNU recurge la intervenţii pe piaţa valutară pentru a menţine regimul cursului de
schimb. Dacă în intervalul cuprins între lunile mai 2001 (momentul lărgirii benzii de fluctuaţie)
şi ianuarie 2003 (momentul atacului speculativ) banca centrală nu a fost prezentă pe piaţa
valutară, ulterior intervenţiile sale au fost substanţiale.
III.1.7. Transparenţă şi responsabilitate
Principalele elemente ale strategiei de comunicare cu publicul a BNU sunt: (i) Raportul asupra
inflaţiei (care conţine şi o prognoză cantitativă de inflaţie a BNU) şi (ii) comunicatele de presă şi
declaraţiile Consiliului de Politică Monetară, în care se anunţă (şi uneori se fundamentează)
modificările operate asupra ratelor oficiale ale dobânzilor (dobânda de bază, cea pentru
depozitele ON şi cea pentru împrumuturi colateralizate), precum şi schimbările intervenite în
regimul cursului de schimb şi în strategia de politică monetară a băncii centrale. În ceea ce
priveşte şedinţele Consiliului de Politică Monetară, un punct pozitiv pe linia transparenţei îl
reprezintă preanunţarea calendarului şedinţelor, însă nepublicarea minutelor reprezintă o
deficienţă a sistemului de informare a publicului.
În practică, cadrul de transparenţă şi responsabilitate creat de BNU s-a dovedit de mai multe ori
deficitar. Abandonarea ţintelor iniţiale de inflaţie pentru anii 2003 şi 2004 fără anunţarea unor
noi niveluri48, precum şi neconcordanţele dintre declaraţiile guvernatorului şi deciziile sau

48

Nu au fost anunţate noi ţinte pentru anii respectivi, ci doar translatarea cu un an a ţintelor iniţiale.
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intervenţiile efective ale BNU au afectat credibilitatea instituţiei. În plus, în rapoartele asupra
inflaţiei publicate de BNU nu se regăseşte o asumare formală a responsabilităţii băncii centrale
pentru devierea de la ţintele iniţiale de inflaţie. De altfel, nivelul de responsabilizare a băncii
centrale pentru neîndeplinirea obiectivului de inflaţie nu este clar precizat (mai ales prin
comparaţie cu Banca Rezervelor din Noua Zeelandă şi cu Banca Angliei): BNU nu este obligată
să ofere justificări pentru devierea de la ţintele iniţiale şi nici nu sunt prevăzute sancţiuni pentru
astfel de situaţii.
După atacul speculativ de la începutul anului 2003, BNU a fost dur criticată de către Comisia de
Buget a Parlamentului Ungariei, care, printr-o declaraţie publică, a acuzat conducerea băncii
centrale pentru incapacitatea asigurării stabilităţii sistemului financiar. Guvernatorului BNU i se
reproşa faptul că nu a iniţiat măsurile necesare prevenirii speculaţiilor şi că, prin declaraţii care
au accentuat climatul de incertitudine, a generat reacţii care au pus într-un real pericol stabilitatea
sistemului financiar. Critica viza inconsistenţa evidentă dintre declaraţiile repetate ale
guvernatorului BNU privind inexistenţa condiţiilor pentru reducerea ratei dobânzii în luna
ianuarie şi măsurile efectiv adoptate la mijlocul aceleiaşi luni, comportament care fusese
observat şi în ultimele două luni ale anului 200249.

III.2. Cerinţe tehnice
III.2.1. Alegerea unui indice de preţuri adecvat
BNU îşi fixează obiectivul de inflaţie în funcţie de IPC (decembrie/decembrie), având la bază
ideea potrivit căreia acest indice este publicat de Biroul Central de Statistică cu o frecvenţă
convenabilă, este cunoscut de public, iar banca centrală nu este implicată în calculare (în caz
contrar, ar putea exista suspiciuni în privinţa corectitudinii acestuia). Seria inflaţiei de bază nu s-a
dovedit a fi caracterizată de mai multă stabilitate decât cea măsurată prin IPC (chiar dacă se
consideră că principalul avantaj al acesteia ar fi stabilitatea) iar, prin prisma criteriilor de
convergenţă, nivelul inflaţiei trebuie atins în termeni de HICP, mult mai apropiat de IPC decât de
inflaţia de bază.
III.2.2. Stabilirea intervalului de fluctuaţie a ţintei de inflaţie şi a orizontului de timp
BNU şi-a definit obiectivul de inflaţie sub forma unui punct cu interval de fluctuaţie simetric (±1
la sută), care oferă suficientă flexibilitate în condiţiile în care, sub influenţa unor şocuri, trendul
creşterii preţurilor se abate temporar de la ţinta de inflaţie (tabelul 7). În ceea ce priveşte
orizontul de timp, banca centrală a Ungariei stabileşte anual ţintele de inflaţie, pentru următorii
doi ani. Motivaţia pentru această alegere este dată de întârzierea de aproximativ un an şi jumătate

49

În lunile noiembrie şi decembrie 2002 BNU a redus cu câte 0,5 puncte procentuale rata dobânzii de bază deşi
declaraţiile anterioare ale guvernatorului şi comunicatele BNU şi ale Consiliului de Politică Monetară subliniaseră
absenţa unui climat macroeconomic care să permită relaxarea monetară. Inversarea orientării politicii monetare nu a
afectat obiectivul de inflaţie pentru anul 2002, dar nici nu a calmat pieţele financiare, inducând tensiunile valutare de
la începutul anului 2003.
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cu care se manifestă impactul creşterii sau scăderii dobânzii băncii centrale asupra evoluţiei
preţurilor. În condiţiile unor şocuri repetate asupra ratei inflaţiei, banca centrală va răspunde
prompt prin schimbarea politicii numai după ce măsurile luate anterior au avut impactul total.
Tabelul 7. Ungaria: Performanţa băncii centrale în atingerea obiectivului de inflaţie
Ţinta de inflaţie

Rata efectivă a inflaţiei

Devierea de la ţintă*

(%)

(%)

(puncte procentuale)

2001

7% ± 1pp

6,8

-

2002

4,5 ± 1pp

4,8

-

2003

3,5 ± 1pp

5,7

+1,2

Anul

*

relativ la intervalul de fluctuaţie

III.2.3. Definirea excepţiilor
Cadrul instituţional care defineşte strategia monetară a BNU nu conţine precizări explicite
referitoare la situaţiile în care sunt acceptabile deviaţii de la obiectivul de inflaţie. Raportul
asupra inflaţiei include însă ample comentarii referitoare la inflaţia de bază, introducerea
acestora (în decembrie 1999) fiind motivată prin necesitatea separării elementelor de inflaţie
monetară.
III.2.4. Capacitatea băncii centrale de a prognoza inflaţia
Întrucât regimul de ţintire a inflaţiei a fost adoptat relativ recent, sistemul de instrumente de
analiză şi prognoză al BNU este în curs de dezvoltare. Modelul de prognoză include elemente
atât pentru economia reală, cât şi pentru inflaţie, orizontul de timp ales fiind de 6-8 trimestre.
Scenariul economiei reale este construit pe baza unor ecuaţii econometrice parţiale şi a unor
studii sectoriale, în timp ce proiecţiile de inflaţie ale băncii centrale sunt elaborate printr-o
combinaţie de metode (informaţii de specialitate, concluzii ale ecuaţiilor econometrice şi tehnici
de prognoză statistică) ale căror rezultate sunt comparate pentru identificarea proiecţiei finale.
Caracteristic este faptul că decidenţii de politică monetară sunt în mod explicit angajaţi în
elaborarea prognozelor, proiecţiile finale reflectând, în mare măsură, opinia acestora. Setul de
proiecţii şi simulări de şocuri elaborat de departamentul de cercetare este discutat şi modificat
într-o manieră interactivă. Prognoza finală este elaborată cu o săptămână înaintea publicării
acesteia, încorporând toate modificările apărute de-a lungul acestui proces.
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IV. CONCLUZII
1. Adoptarea regimului de ţintire directă a inflaţiei în cele trei ţări din Europa Centrală50 a
favorizat coborârea durabilă a ratei anuale a inflaţiei sub pragul de 10 la sută, în
proximitatea căruia aceasta manifestase anterior o tendinţă de stabilizare. Implementarea noului
regim de politică monetară a înfrânt inerţia expectaţiilor inflaţioniste; dacă încadrarea în ţintele
de inflaţie prestabilite a constituit o provocare majoră pentru autorităţile monetare, dovedindu-se
mult mai dificilă decât în ţările cu economie dezvoltată, progresul dezinflaţiei a fost substanţial
(anexa 2). Îndeplinirea criteriului de la Maastricht privind inflaţia nu mai prezintă dificultăţi
deosebite, mai ales pentru Polonia şi Republica Cehă, care au înregistrat în 2002 ritmuri medii
anuale de creştere a preţurilor de consum situate sub 1 la sută, net inferioare ratei indicelui
armonizat al preţurilor de consum din zona euro (2,1 la sută).
2. În literatura de specialitate s-a conturat viziunea că regimul de ţintire directă a inflaţiei, prin
mandatul acordat băncii centrale pentru utilizarea instrumentelor de politică monetară în scopul
îndeplinirii ţintei de inflaţie asumate, determină mediile politice să conştientizeze că aceasta va fi
urmărită cu fermitate şi nu va fi sacrificată pentru realizarea altor obiective economice sau
sociale, presiunile pentru promovarea unei politici monetare expansioniste fiind astfel
descurajate. Printre cei mai cunoscuţi promotori ai acestei abordări se numără Rudebusch şi
Walsh (1998), care subliniază că adoptarea acestui regim de politică monetară conduce la
izolarea băncii centrale de presiuni politice, şi Mishkin (2000), care consideră că ţintirea inflaţiei
mută subiectul dezbaterii privind politica monetară dinspre ceea ce aceasta nu poate realiza pe
termen lung (creşterea economică, diminuarea şomajului sau ameliorarea competitivităţii
externe) către ceea ce poate asigura: controlul asupra inflaţiei.
Experienţa recentă a Republicii Cehe, a Poloniei şi a Ungariei pare să infirme această linie de
gândire. După adoptarea regimului de ţintire directă a inflaţiei, relaţiile dintre băncile
centrale şi guvernele celor trei ţări s-au tensionat considerabil, ajungându-se la situaţii în
care cadrul instituţional (bine conturat din perspectivă legislativă) a fost încălcat sau modificat
pentru a se da prioritate altor obiective economice.
În Republica Cehă, independenţa băncii centrale a fost restrânsă temporar în primul semestru al
anului 2001 prin adoptarea unor amendamente la legea Statutului BNC. O tentativă similară a
avut loc în Polonia în ultima parte a anului 2001, modificările legislative propuse de cercuri
apropiate Guvernului nefiind însă adoptate. Totuşi, guvernatorul BNP, Leszek Balcerowicz, a
continuat să fie supus unor presiuni şi critici dure pentru a fi determinat să promoveze o politică
monetară expansionistă. În plus, faptul că guvernele au prerogative în ceea ce priveşte stabilirea
şi modificarea regimului de curs a creat probleme băncilor centrale din cele trei ţări, mai ales în
Polonia (în 1999) şi în Ungaria (în 2003).
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Caracteristicile regimului de ţintire directă a inflaţiei în cele trei ţări sunt prezentate în anexa 1.
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În Ungaria, banca centrală a promovat o politică monetară restrictivă în anii 2001 şi 2002, însă în
2003 a abandonat ţinta anuală de inflaţie şi a cedat presiunilor Guvernului pentru devalorizarea
parităţii centrale a monedei naţionale faţă de euro.
În Republica Cehă şi Polonia, băncile centrale au rezistat presiunilor politice şi au imprimat
politicii monetare o conduită antiinflaţionistă fermă, chiar şi cu preţul încetinirii considerabile a
ritmului de creştere economică şi al majorării ratei şomajului. În cazul Poloniei, FMI (2003c)
apreciază că, deşi a fost obţinut cu costuri economice semnificative, nivelul redus al inflaţiei
constituie o realizare majoră; dacă inflaţia va fi menţinută şi în continuare la actualul nivel,
beneficiile în planul creşterii economice şi al atragerii investiţiilor străine vor fi substanţiale.
Se poate considera că băncile centrale din aceste două ţări au ieşit întărite din confruntarea cu
autorităţile politice, reuşind să consolideze credibilitatea demersului antiinflaţionist. Totuşi,
“oportunismul dezinflaţionist” (Jonáš, 2000; Kotlán şi Navrátil, 2003) de care au dat dovadă
autorităţile monetare ale acestor ţări, profitând de şocuri exogene favorabile pentru a accelera
viteza dezinflaţiei dincolo de ţintele prestabilite, chiar şi în condiţiile unei încetiniri severe a
creşterii economice, a fost de natură să afecteze predictibilitatea politicii monetare şi să provoace
reacţii negative din partea mediului politic şi de afaceri.
Stabilirea ţintei de inflaţie de către banca centrală în cooperare cu Guvernul şi anunţarea
sa publică printr-un document asumat de cele două instituţii ar putea fi o modalitate de a
determina Guvernul să promoveze politici consistente cu aceasta. Totodată, Guvernul ar fi
mai puţin credibil dacă ar încerca să plaseze responsabilitatea pentru o eventuală neîndeplinire a
obiectivului de creştere economică asupra politicii monetare.
De asemenea, participarea unui reprezentant al Guvernului la şedinţele Consiliului/Comitetului
de Politică Monetară sau ale Consiliului de Administraţie – element existent în aranjamentele
instituţionale din toate cele trei ţări – ar putea contribui la o coerenţă sporită a mix-ului de politici
economice. Deşi Comisia Europeană consideră această prevedere drept o limitare a
independenţei instituţionale a băncii centrale, recomandând Poloniei, în repetate rânduri,
eliminarea articolului respectiv din Statutul BNP, o astfel de practică se regăseşte şi în cazul unor
bănci centrale din ţări industrializate (Anglia, Canada, zona euro).
3. Deteriorarea contului curent al balanţei de plăţi în Polonia şi Republica Cehă nu a
afectat conducerea politicii ratei dobânzii, conduita restrictivă promovată în scopul
temperării inflaţiei limitând şi dimensiunile dezechilibrului extern (prin comprimarea cererii
interne). În ceea ce priveşte susţinerea competitivităţii externe prin politica de curs de schimb,
BNP nu a intervenit deloc pe piaţa valutară, în timp ce BNC a intervenit episodic prin cumpărări
de valută, care au atenuat trendul aprecierii reale, fără să pericliteze totuşi îndeplinirea
obiectivului de inflaţie. În Ungaria, banca centrală a recurs la relaxarea politicii monetare atât
prin reduceri succesive ale ratei dobânzii (subordonate obiectivului moderării intrărilor de
capital), cât şi prin devalorizarea parităţii centrale a forintului (efectuată pentru protejarea
competitivităţii externe), abandonând orientarea antiinflaţionistă. Trebuie remarcat faptul că
banda de fluctuaţie de ±15 la sută, aparent confortabilă, a intrat în conflict cu ţinta de inflaţie a
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Băncii Naţionale a Ungariei, situaţie care a prilejuit declanşarea în ianuarie 2003 a unui puternic
atac speculativ asupra forintului. Unul dintre costurile majore ale utilizării politicii ratei dobânzii
pentru respingerea acestui atac a fost ratarea ţintei de inflaţie.
Flotarea cursului de schimb (atât cea liberă practicată în Polonia, cât şi cea controlată –
dar fără recurgerea la intervenţii masive – utilizată în Republica Cehă) nu a incomodat
funcţionarea regimului de ţintire directă a inflaţiei, în timp ce banda de fluctuaţie a
cursului de schimb adoptată în Ungaria (pentru asigurarea consistenţei cu mecanismul
ERM II) a devenit un obstacol major în calea atingerii obiectivului de inflaţie.
4. Relaxarea fiscală a fost o coordonată comună a mix-urilor de politici economice din cele
trei ţări; măsura în care aceasta a afectat eficacitatea politicii monetare în realizarea
obiectivelor de inflaţie a fost însă diferită. Dacă în Republica Cehă natura nemonetară a
surselor finanţării deficitului bugetar şi costurile reduse ale acesteia au limitat impactul relaxării
fiscale asupra politicii monetare, neînregistrându-se presiuni inflaţioniste semnificative, în
Polonia şi Ungaria derapajele fiscale au complicat considerabil sarcina băncii centrale,
îndeplinirea ţintelor de inflaţie impunând o conduită extrem de restrictivă a politicii ratei
dobânzii.
5. Fragilitatea sistemelor bancare la momentul adoptării regimului de ţintire a inflaţiei a
constituit un element de vulnerabilitate în Republica Cehă şi Polonia. Calitatea scăzută a
activelor bancare (creditele neperformante având ponderi îngrijorătoare) şi întârzierile
consemnate în procesul de privatizare a acestui sector au făcut ca băncile să depăşească cu greu
perioadele în care politica monetară restrictivă şi volatilitatea cursului de schimb s-au combinat
cu recesiunea sau stagnarea economică. Accelerarea privatizării băncilor şi creşterea
prudenţialităţii în activitatea de creditare (însoţită de reorientarea către plasamente cu grad redus
de risc) au permis depăşirea treptată a acestei situaţii, producerea unei crize bancare de
anvergură, care să impună activarea funcţiei de împrumutător de ultimă instanţă a băncii
centrale, fiind în prezent extrem de improbabilă.
6. Experienţa Republicii Cehe, Poloniei şi Ungariei arată că succesul strategiei de ţintire
directă a inflaţiei într-o economie emergentă depinde în mare măsură de îndeplinirea
precondiţiilor, o importanţă deosebită prezentând-o armonizarea durabilă a politicii
monetare cu celelalte politici economice. Dacă aceste premise nu sunt asigurate, se ajunge
fie la ratarea ţintei de inflaţie, fie la îndeplinirea acesteia cu costuri excesive în planul
creşterii economice, al şomajului sau al echilibrului extern. Pentru evitarea unor astfel de
situaţii, se impune identificarea momentului adecvat al adoptării acestui regim de politică
monetară şi pregătirea terenului prin ameliorarea progresivă a stadiului de îndeplinire a
precondiţiilor instituţionale şi tehnice.
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ANEXE

Anexa 1

Caracteristicile regimului de ţintire a inflaţiei în Republica Cehă, Polonia şi Ungaria

Data introducerii regimului de ţintire a inflaţiei

Republica Cehǎ

Polonia

Ungaria

ianuarie 1998

ianuarie 1999
8-8,5%

iunie 2001
7% +/-1pp

Ţinta iniţială

5,5 - 6,5 %

Ţinta curentă

2-4 %

2,5% +/-1pp

3,5% +/-1pp

Ţinta pe termen lung

2-4 %

2,5% +/-1pp

3%

Indicele utilizat ca ţintă

inflaţia netă (1998 -mar.2001)
IPC (din aprilie 2001)

IPC

IPC

Organismul decizional

Consiliul de Administraţie

Consiliul de Politică Monetară

Consiliul de Politică Monetară

Numărul de membri

7

10

7-9

Durata mandatului

6 ani

6 ani

6 ani

Procesul decizional

vot (majoritate simplă)

vot (majoritate simplă)

vot (majoritate simplă)

da
(cu decalaj de maximum 2 săptămâni)

numai voturile

nu

Stabilirea ţintei

BNC

BNP

BNU şi Guvern

Anunţarea ţintei

strategia de politică monetară
comunicat de presă

strategia de politică monetară
comunicat de presă

comunicat de presă

rata dobânzii reverse repo
la 2 săptămâni

rata dobânzii reverse repo
la 14 zile

rata dobânzii la depozitele atrase
pe 2 săptămâni

Data publicării primului Raport asupra inflaţiei

aprilie 1998

iunie 1999

noiembrie 1998

Frecvenţa apariţiilor

trimestrial

trimestrial

trimestrial

Elaborarea prognozei

experţi BNC + sector privat

...

experţi BNU + CPM

Publicarea prognozei

da

nu

da

Publicarea minutelor

Principalul instrument de politică monetară

(revizuită ulterior la 6,6-7,8%)

Sursa: BNC, BNP, BNU
1*

Anexa 2

Principalii indicatori macroeconomici

PIB reala
variaţie faţă de anul anterior, %

medie anuală, %
Rata inflaţieib

dec./dec., %

Sold cont curentc/ PIB, %

Deficit fiscal / PIB, %

metodologie
FMI/GFSd

metodologie ESA95g

1997
1998
1999
2000
2001
2002
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003e
2004p
1998
1999
2000
2001
2002

Republica Cehă
(1998)
-0,8
-1,0
0,5
3,3
3,1
2,0
8,5
10,7
2,1
3,9
4,7
1,8
0,1
10,0
6,8
2,5
4,0
4,1
0,6
1,0
-6,7
-2,2
-2,7
-5,3
-5,7
-6,4
-1,2 [-1,4]
-1,5 [-1,4]
-0,6 [-2,4]
-3,1 [-3,4]
-2,4 [-2,8]
-0,5 [-3,9]
-5,6 [-4,5]
-5,5 [-5,2]
-4,5
-3,7
-4,0
-5,8
-7,1

Polonia
(1999)
6,8
4,8
4,1
4,0
1,0
1,4
14,9
11,8
7,3
10,1
5,5
1,9
0,8
13,2
8,6
9,8
8,5
3,6
0,8
1,7
-3,0
-4,3
-7,5
-6,1
-3,9
-3,5
...
-2,5
-2,9
-3,1
-5,4
-6,7
-6,9
-6,1
-2,3
-2,0
-2,5
-3,1
-3,9

Ungaria
(2001)
4,6
4,9
4,2
5,2
3,8
3,3
18,3
14,3
10,0
9,8
9,2
5,3
4,7
18,4
10,3
11,2
10,1
6,8
4,8
5,7
-1,4
-4,7
-5,1
-6,2
-3,4
-3,9
-4,8
-4,8
-3,7
-3,6
-3,0
-9,5
-5,5
-4,6
-8,0
-5,6
-3,0
-4,2
-9,2

( ) anul trecerii la ţintirea directă a inflaţiei
[ ] exclusiv venituri din privatizare şi subvenţii aferente operaţiunilor cvasifiscale
e - estimare
p - prognoză
Sursa:
a

Cehia şi Ungaria: website -urile oficiilor naţionale de statistică;
Polonia: EBRD - Transition Report, 2003

b

website -urile oficiilor naţionale de statistică
website -urile băncilor centrale

c
d

Cehia: website -ul Ministerului Finanţelor;
Polonia: IMF - 2003 Article IV Consulation - Staff Report , iunie 2003;
Ungaria: IMF - Selected issues and Statistical Appendix , iunie 2002;
IMF - 2003 Article IV Consultation - Staff Report , mai 2003.

g

1998: European Commission - Comprehensive monitoring report on Czech Republic's preparations for membership, 2003
European Commission - Comprehensive monitoring report on Hungary's preparations for membership, 2003
European Commission - Comprehensive monitoring report on Poland's preparations for membership, 2003
1999-2002: European Commision - Autumn 2003 Economic Forecasts

2*

Anexa 3a

Republica Cehă: Inflaţia netă, inflaţia determinată pe baza IPC şi ţinta de inflaţie
15

procente

14
13

inflaţia netă

12

IPC

11
10
9
8

ţinta 1998
6%±0,5 pp

7

ţinta 1999
4,5%±0,5 pp

6

ţinta 2000
4,5%±1 pp
ţinta 2001
3%±1 pp

5

începutul benzii 3-5%

4

BANDA ŢINTĂ (IPC)
2002-2005

3

sfârşitul benzii 2-4%

2
ţinta de inflaţie netă 2005
2%±1 pp

1
0
-1

dec.95

dec.96

dec.97

dec.98

dec.99

dec.00

dec.01

dec.02

dec.03

dec.04

dec.05

-2
Sursa: oficiul naţional de statistică, BNC
3*

Anexa 3b

Republica Cehă: Cursul de schimb şi rata dobânzii de referinţă
0

CZK

procente p.a.

40

5

35
Ianuarie 1998:
adoptarea inflation targeting

10

cursul de schimb

Februarie 1996:
banda de fluctuaţie a fost lărgită la ±7,5%
faţă de paritatea centrală

15

30

rata dobânzii de referinţă (scala din dreapta)

25
20
20

> Ianuarie 1999:
curs de schimb în raport cu euro

25

Mai 1997:
abandonarea regimului crawling peg

15

30
10

35
1995-mai 1997:
coş de valute: 67% DEM şi 33% USD

40

Iun. 1997- Dec. 1998:
curs de schimb determinat faţă de DEM

5

12.ian.04

04.oct.03

26.iun.03

18.mar.03

08.dec.02

30.aug.02

22.mai.02

11.feb.02

03.nov.01

26.iul.01

17.apr.01

07.ian.01

29.sep.00

21.iun.00

13.mar.00

04.dec.99

26.aug.99

18.mai.99

07.feb.99

31.oct.98

23.iul.98

14.apr.98

04.ian.98

26.sep.97

18.iun.97

11.mar.97

01.dec.96

23.aug.96

15.mai.96

05.feb.96

28.oct.95

20.iul.95

11.apr.95

0
01.ian.95

45

Sursa: BNC
4*

Anexa 4a

Polonia: Rata anuală a inflaţiei şi ţinta de inflaţie
20

procente

18
16
14
12
10
2001: 6-8%

8
6

1999: 6,6-7,8%
2002: 2-4%

2000: 5,4-6,8%

4

2003: 2-4%

2004:
2,5% +/-1pp

2
0
dec.97

dec.98

dec.99

dec.00

dec.01

dec.02

dec.03

dec.04

Sursa: oficiul naţional de statistică, BNP
5*

Anexa 4b

Polonia: Cursul de schimb şi rata dobânzii de referinţă
procente p.a.

PLN

0

20

rata reverse repo la 28 de zile

0,5

18
16

1
1,5

14

coş de valute: 45%USD, 35% EUR, 10% GBP, 5% CHF, 5%FRF
Iunie 1999:
- renunţarea la fixing

2
2,5

Octombrie 1998:
bandă de la +/-10% la +/-12,5%

Mai 1995:
- renunţarea la crawling peg
- trecerea la crawling band (+/- 7%)

4

8

coş de valute: 55%EUR, 45%USD

Februarie 1998:
- diminuarea pasului lunar de depreciere (crawl rate ) de la 1% la 0,8%
- lărgirea benzii de fluctuaţie de la +/-7% la +/-10%
Septembrie 1998:
- crawl rate de la 0,65% la 0,5%

4,5

10

rata reverse repo
la 14 zile

Aprilie 2000:
- flotare liberă
- curs raportat la euro

3
3,5

12

Iulie 1998:
- crawl rate de la 0,8% la 0,65%

6
4

Martie 1999:
- crawl rate de la 0,5% la 0,3 la sută
- bandă de la +/-12,5% la +/-15%

2
0
16.01.2004

16.09.2003

16.05.2003

16.01.2003

16.09.2002

16.05.2002

16.01.2002

16.09.2001

16.05.2001

16.01.2001

16.09.2000

16.05.2000

16.01.2000

16.09.1999

16.05.1999

16.01.1999

16.09.1998

16.05.1998

16.01.1998

16.09.1997

16.05.1997

16.01.1997

16.09.1996

16.05.1996

16.01.1996

16.09.1995

16.05.1995

5

Sursa: BNP
6*

Anexa 5a

Ungaria: Rata anuală a inflaţiei şi ţinta de inflaţie
20

procente

18
16
14
12
10

2001:
7%+/-1 pp

8
2002:
4,5% +/-1 pp

6

2003:
3,5 +/-1 pp

2004:
3,5 +/-1 pp

4
2
0
dec.96

dec.97

dec.98

dec.99

dec.00

dec.01

dec.02

dec.03

dec.04

Sursa: oficiul naţional de statistică, BNU
7*

Anexa 5b

Ungaria: Cursul de schimb şi rata dobânzii de bază
230
240
250
260

HUF/EUR

procente p.a.
anunţarea renunţării la tactica
"intervenţiilor tăcute"

adoptarea unui regim de
convertibilitatea deplină a HUF
tip ERM II
şi adoptarea IT

lărgirea benzii
la +/-15%

presiunea
deficitelor
gemene ...
atacul speculativ asupra HUF

17

15

13

devalorizarea parităţii centrale a HUF

270

... şi reacţia BNU

11

280
9

290

crawling peg/band

300

7

310
5

320

Cursul de schimb

330
01.ian.01

Rata dobânzii de bază
(scala din dreapta)
3

01.ian.02

01.ian.03

01.ian.04

Notă: Zona gri reprezintă banda de +/- 15 la sută din jurul parităţii centrale (linia îngroşată).
Sursa: BNU

8*

Anexa 6

Credit neguvernamental / PIB
70

procente
1997

60
50
2003

40

2003

2003

30

2000

1998

20
10
0
R. Cehă

Polonia

Ungaria

Sursa: website -urile băncilor centrale şi ale oficiilor naţionale de statistică; estimare PIB 2003: EBRD - Transition Report, 2003

Active bancare / PIB
160

procente
1997

140
120

2003

100
2003

80

2003

1998

60

2000

40
20
0
R. Cehă

Polonia

Ungaria

Sursa: website -urile băncilor centrale şi ale oficiilor naţionale de statistică; estimare PIB 2003: EBRD - Transition Report, 2003

Capitalizare bursieră / Active bancare
40

procente
2000

35
30
25

2003

2003
1997

2003

1998

20
15
10
5
0
R. Cehă

Sursa: website -urile băncilor centrale şi ale burselor de valori

Polonia

Ungaria

9*

