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Sumar
Când guvernele sunt supraîndatorate, efortul de a reinflata o economie pentru a o scoate din
capcana lichidităţii revine în mare măsură politicii monetare. Arătăm că, în această situaţie,
printre problemele care pot apărea sunt: legarea anticipaţiilor despre inflaţie de baza monetară;
creşterea incertitudinii privind posibilitatea reversării de către băncile centrale a relaxărilor
cantitative în strânsă corelaţie cu scăderea post-capcana lichidităţii a preferinţei pentru lichiditate
a băncilor; creşterea inflaţiei în cazul în care băncile centrale nu vor reuşi să reverseze relaxările
cantitative la o rată adecvată pentru o perioadă îndelungată; apariţia pierderilor la băncile
centrale odată ce economiile ies din capcana lichidităţii şi yield-urile cresc.
Având în vedere că ciclul instabilităţii este recurent şi că şansele ca economia să evite intrarea
în capcana lichidităţii sunt mai mari dacă la spargerea unei bule inflaţia este mai mare, atunci o
inflaţie mai mare este de preferat. Studiul propune îmbunătăţirea obiectivului politicii monetare
prin trecerea de la ţintirea explicită sau implicită a unei inflaţii joase şi stabile la ţintirea unei
inflaţii moderate şi stabile.
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1. Introducere
Au trecut deja câţiva ani de când ratele dobânzii de politică monetară s-au apropiat de zero

în multe ţări dezvoltate, adică de când aceste economii sunt în capcana lichidităţii. Pentru a
le scoate din capcană, băncile centrale au mărit baza monetară de câteva ori de la începutul
crizei, fără a putea spune că au reuşit. Aceasta renaşte interesul practic şi academic pentru două
probleme importante. Prima se referă la legătura dintre bani şi inflaţie şi la cea dintre bani şi
preţurile activelor. A doua se referă la eficacitatea politicii monetare când rata dobânzii este egală
cu zero.
În trecut, a existat o puternică legătură pozitivă între ritmul mediu de creştere pe termen lung
a bazei monetare şi inflaţie. Împreună, această legătură şi capcana lichidităţii nasc întrebări
dificile atât pentru public, cât şi pentru băncile centrale – atât în ţările dezvoltate, cât şi în unele
economii emergente care depind de primele în multiple feluri, inclusiv în România.
Pe de o parte, întârzierea unui răspuns ferm al economiei la relaxările cantitative prescrise de
teorie îi face pe unii să se întrebe dacă, în viaţa reală, politica monetară chiar poate produce
într-un orizont de timp predictibil inflaţia necesară pentru ca economiile să scape din capcana
lichidităţii.
Pe de altă parte, legătura puternică dintre bani şi inflaţie îi face pe unii să se întrebe dacă nu
cumva relaxările monetare au mers deja prea departe în practică şi ar putea rezulta la un moment
dat o inflaţie greu de controlat, care ar putea afecta şi alte ţări, nu numai ţările în care baza
monetară a crescut foarte mult.
Şi, în sfârşit, nu ar trebui ca banca centrală să contracareze creşterile exuberante ale preţurilor
activelor din moment ce ele se pot încheia cu crize financiare atât de grave încât împing
economia în capcana lichidităţii, presând puternic politica monetară să acţioneze ex post? Sau
poate ar fi mai bine dacă în loc de o inflaţie joasă şi stabilă am ţinti o inflaţie moderată şi stabilă?

2. Unele clarificări
Toate şcolile de gândire sunt de acord că, în situaţia în care rata dobânzii pe termen scurt este egală
sau aproape egală cu zero, banca centrală nu poate acomoda pe deplin şocuri deflaţioniste suficient
de largi prin reduceri ale ratei dobânzii. În schimb, efectele creşterii cantităţii de bani asupra
producţiei şi a inflaţiei depind de factorii cererii agregate pe care îi acceptă diferite abordări.
Dacă cererea agregată depinde doar de rata dobânzii curente şi de venituri, aşa cum credeau
keynesiştii, atunci creşterea cantităţii de bani aflate în circulaţie nu are niciun efect asupra
producţiei şi inflaţiei. Când preţurile scad, injectarea de bani în băncile comerciale nu poate
reduce rata dobânzii nominale sub zero, iar rata dobânzii reale creşte. Din acest motiv, politica
monetară nu poate stimula creşterea economică.
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Neoclasicii (Pigou, Patinkin, Metzler) au argumentat că dacă preţurile scad, stocul real de
bani creşte (efectul Pigou), ceea ce duce la creşterea consumului şi a cererii agregate, trăgând
economia afară din capcana lichidităţii. Totuşi, scăderea preţurilor în Japonia concomitent cu
stagnarea consumului arată că efectul Pigou nu are forţă1. Dimpotrivă, scăderea preţurilor duce la
creşterea datoriilor reale, ceea ce afundă şi mai tare economia în recesiune.
Astăzi, este larg acceptat că cererea agregată depinde nu numai de rata curentă a dobânzii, pe
care o stabileşte banca centrală, ci şi de pantele anticipate ale ratelor dobânzii şi ale inflaţiei, aşa
cum rezultă din modelele dinamice stochastice de echilibru general (DSGE). În acest fel, cererea
agregată depinde de dobânzile pe termen lung. Datorită acestei dependenţe, creşterea ofertei de
bani ar putea fi eficientă în scoaterea economiei din capcana lichidităţii.
În modelele DSGE, în care funcţia de utilitate este presupusă separabilă2, banii reali sunt absenţi
atât de pe partea de cerere, cât şi de pe partea de ofertă a economiei. Politica monetară afectează
economia prin intermediul ratei reale a dobânzii. Rata reală este controlată de banca centrală
prin controlul ratei dobânzii nominale pe termen scurt. Astfel, banca centrală poate influenţa
producţia reală. În aceste modele, rata dobânzii este canalul primar prin care este afectată
producţia atât prin intermediul investiţiilor, cât şi prin intermediul consumului.
Totuşi, dacă utilitatea nu este separabilă, cantitatea reală de bani afectează atât partea de cerere,
cât şi partea de ofertă a economiei. În acest caz, cantitatea de bani alterează utilitatea marginală
a consumului, astfel că absenţa banilor este doar un caz particular al modelelor neokeynesiste
de echilibru general (Walsh, 2003). Modelele cu utilitate separabilă sunt mai uşor de construit
şi, din acest motiv, sunt mai des utilizate. Iar concluziile bazate pe ele rămân valabile, deoarece,
aşa cum au arătat McCallum şi Nelson (1999) şi Woodford (2001), efectele care apar odată ce
se foloseşte utilitatea neseparabilă sunt mici, astfel că asumarea separabilităţii este acceptabilă.
În plus, în modelele cu utilitate separabilă, cantitatea de bani apare în condiţia optimală
intertemporală care arată că, la echilibru, rata marginală de substituţie între bani şi consum este
egală cu costul de oportunitate al deţinerii de bani.
Astfel, pe baza modelelor DSGE cu utilitate separabilă este posibil atât ca banca centrală să
stabilească rata dobânzii nominale şi să derive cantitatea nominală de bani, cât şi invers, să
stabilească cantitatea nominală de bani şi să derive nivelul nominal al dobânzii, al gap-ului de
producţie şi, evident, al inflaţiei. În consecinţă, atunci când economia este în capcana lichidităţii,
politica monetară va creşte cererea agregată dacă va reuşi să schimbe anticipaţiile cu privire la
traiectoria viitoarelor rate ale dobânzii pe termen scurt sau oferta viitoare de bani.
1

O altă cauză pentru care the real balance effect, cum se mai numeşte efectul Pigou, nu ar avea forţă o constituie
echivalenţa Ricardo-Barro, conform căreia guvernul nu poate convinge oamenii că datoria sa este o formă de
avuţie. Când guvernul măreşte deficitul bugetar, sectorul privat măreşte economisirile, lăsând cererea agregată
nemodificată. Disputa asupra efectelor echivalenţei ricardiene este încă în curs şi cu evidenţe mixte. Una dintre
abordările recente ale acestei probleme şi ale efectelor ei în capcana lichidităţii este cea a lui Eggertsson şi
Krugman (2010). Ei au derivat la nivel teoretic, din modelul lor neo-keynesist cu agenţi debitori şi creditori că,
datorită faptului că unii agenţi sunt constrânşi de datorii, echivalenţa ricardiană nu ţine. Surprinzător, ei au arătat
că ceea ce ţine sunt multiplicatorii keynesieni, în care consumul curent depinde de venitul curent.

2

Pentru o discuţie generală a cadrului standard al modelelor dinamice stohastice de echilibru general a se vedea
capitolul 5 din Walsh (2003).
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În modelul său bazat pe cash în avans, Krugman (1998) a ales să sublinieze direct rolul ofertei
de bani în formularea condiţiei necesare pentru ca anticipaţiile inflaţioniste să apară atunci când
economia se află în capcana lichidităţii. Această condiţie este ca banca centrală să se angajeze
în mod convingător că va creşte oferta de bani în viitor pentru a permite un boom al producţiei
şi a acomoda o inflaţie moderată odată ce şocul deflaţionist a dispărut. În cuvintele lui Krugman
(1998, p 139) „politica monetară va fi în fapt eficientă dacă banca centrală poate promite în mod
credibil să fie iresponsabilă, să caute un nivel al preţului mai înalt”.
Eggertsson şi Woodford (2003) au ales să sublinieze direct rolul ratei dobânzii, obţinând un rezultat
echivalent: succesul depinde de angajamentul credibil al băncii centrale de a menţine rata nominală
a dobânzii la niveluri joase (zero) pentru o anumită perioadă după dispariţia şocului deflaţionist,
indiferent de nivelul dat al preţurilor în viitor. Fără angajament, economia va continua să sufere de
deflaţie şi producţie depresată. Werning (2012) a arătat că, în mod surprinzător, atât deflaţia, cât şi
recesiunea sunt exacerbate când preţurile au o flexibilitate mai mare.
Angajamentul de a reduce ratele nominale ale dobânzii, odată ce presiunile deflaţioniste s-au
disipat, se reflectă în rate reale ale dobânzii mai mici, stimulând cererea. Acelaşi efect îl are şi
anticiparea unei creşteri a inflaţiei viitoare, care reduce ratele reale chiar dacă ratele nominale ale
dobânzii nu mai pot fi reduse.
Deşi soluţia teoretică a reinflatării economiei prin schimbarea anticipaţiilor de la deflaţioniste
la inflaţioniste este elegantă, aplicarea ei practică poate fi dificilă. În primul rând este dificil de
construit credibilitatea angajamentelor reinflaţioniste, deoarece şocurile deflaţioniste sunt rare.
De exemplu, în SUA, în perioada 1921-1955, adică în 35 de ani, au fost 13 ani în care preţurile
au scăzut sau au stagnat. În schimb, în intervalul 1956-2011, adică în 56 de ani, preţurile au
scăzut doar o dată, în 2009.
În al doilea rând, publicul, obişnuit ca băncile centrale din economiile dezvoltate să urmeze o
regulă Taylor, va anticipa o creştere a ratelor dobânzii imediat ce apar presiunile inflaţioniste
în exces faţă de o ţintă implicită de inflaţie. În acest caz, relaxarea cantitativă va fi ineficientă
(Eggertsson şi Woodford, 2003). Aceeaşi ineficienţă apare dacă publicul anticipează că oferta
de bani se stabilizează la un nivel cvasiconstant imediat ce presiunile deflaţioniste dispar
(Krugman, 1998).
Este cunoscut că cele mai credibile politici de reinflatare sunt cele bazate pe stimulente. O astfel
de politică este emiterea de datorii publice, acestea creând stimulente pentru guverne să crească
inflaţia (Calvo, 1991). În cuvintele lui Calvo „…datorii nominale mai mari cer, alte lucruri fiind
constante, colectarea mai multor impozite distorsionante. Aceasta dă viitorului guvern stimulente
mai mari pentru a utiliza inflaţia în locul impozitelor distorsionante, ceea ce explică asocierea
pozitivă ex post dintre datoria publică nominală şi inflaţie”. Dacă datoria publică este emisă în
moneda naţională, eşecul de a reinflata economia face necesară creşterea impozitelor, costisitoare
politic şi public, pentru a compensa datoria reală suplimentară rezultată din deflaţie. De asemenea,
stimulentele apar dacă, aşa cum au arătat Jeanne şi Svensson (2004), guvernul acumulează
datorii nominale (sau banca centrală tipăreşte bani) pentru a cumpăra valută. În acest caz, dacă
promisiunea privind inflaţia nu se adevereşte, apar pierderi în bilanţ din aprecierea reală a monedei.
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3. Politica monetară a rămas singura speranţă
Economiile dezvoltate care se confruntă astăzi cu spectrul deflaţiei au apelat atât la relaxări
cantitative, cât şi la creşterea datoriilor publice. Pentru reluarea creşterii economiei, strategia
guvernelor are două ţinte majore: (i) atenuarea efectelor scăderilor în cash-flow-urile private prin
creşterea deficitelor publice şi (ii) substituirea deleveraging-ul privat cu credit public până când
sistemul de credit se stabilizează. Japonia a început acest efort acum mai mult de un deceniu şi
încă nu a reuşit.
Vor reuşi mai repede SUA, Marea Britanie şi zona euro, care au crescut bazele monetare de
câteva ori de la declanşarea crizei financiare? Unele dintre ţările dezvoltate ameninţate de
deflaţie nu mai au mult spaţiu sau nu mai au spaţiu deloc pentru creşterea datoriilor publice.
Dimpotrivă, unele state au decis să reducă propriile datorii. Această situaţie dă noi dimensiuni
paradoxului deleveraging-ului.
În forma tradiţională, paradoxul deleveraging-ului consta în faptul că precauţia exercitată
de gospodării şi firme – esenţială pentru a readuce economia la o stare normală – amplifică
stresul economiei în ansamblu. În această situaţie, atât guvernele, cât şi băncile centrale pot
interveni pentru a reduce stresul general. Astăzi însă, nu numai sectorul privat, dar şi statele fac
deleveraging, în Europa (chiar concertat), astfel că sarcina reducerii stresului general rămâne tot
mai mult la băncile centrale.
Este incert dacă relaxările cantitative de până acum au fost suficiente pentru a produce inflaţia de
care economia are nevoie pentru a ieşi din capcana lichidităţii. Dar paradoxul deleveraging-ului
combinat al gospodăriilor, firmelor şi guvernelor s-ar putea să mărească necesarul de noi injecţii
de lichiditate la niveluri care astăzi pot fi cu greu imaginate. În mod paradoxal, politica monetară
este singura care are şanse reale să scoată economiile dezvoltate din capcana anticipaţiilor.
Această situaţie era de neconceput înainte de 1998.

4. Relaxări cantitative şi întârzieri în producerea inflaţiei
Relaxările cantitative înseamnă achiziţionarea de către banca centrală a bondurilor
guvernamentale sau a altor active financiare de la sectorul privat. Prin acest schimb de active,
banca centrală vizează creşterea disponibilităţilor din conturile curente ale băncilor peste nivelul
necesar pentru aducerea ratei dobânzii overnight la zero (Isărescu, 2012)3.
Repetat sub un angajament de creştere a ofertei de bani (în sensul prezentat de Bernanke şi
Reinhart, 2004), schimbul de active s-ar putea transmite în inflaţie pe trei rute. Prima este
reducerea aşteptată a impozitelor, care rezultă din scăderea valorii anticipate a costurilor datoriei
3
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Există două diferenţe majore faţă de operaţiunile normale de politică monetară. Prima este aceea că banca
centrală nu cumpără numai bonduri guvernamentale, ci şi alte active financiare ale băncilor şi ale altor entităţi
private. A doua diferenţă se referă la maturitatea activelor cumpărate. În operaţiunile convenţionale, banca
centrală cumpără instrumente cu maturităţi scurte, pentru a influenţa rata dobânzii pe termen scurt. În operaţiunile
de relaxare cantitativă, banca centrală cumpără instrumente cu maturităţi lungi. Cumpărarea de active creşte
preţul acestora şi le reduce dobânda. Prin cumpărarea de active financiare cu maturităţi lungi, banca centrală
încearcă să reducă ratele dobânzii pe termen lung, pentru a stimula investiţiile, ceea ce este neconvenţional.
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publice, ca urmare a creşterii permanente a ofertei de bani. Această reducere a impozitelor
anticipate ar stimula cererea agregată (Auerbach şi Obstfeld, 2003). A doua rută constă în
orientarea investitorilor spre anumite active financiare, a căror valoare ar creşte, stimulând astfel
cererea agregată (Goodfriend, 2000). În mod concret, reducerea yield-urilor rezultată în urma
cumpărării bondurilor ar trebui să ducă la creşterea cererii agregate a economiei. În sfârşit, unii
analişti s-ar putea aştepta ca băncile să utilizeze lichiditatea suplimentară, temporar plasată la
banca centrală, pentru a credita gospodăriile şi firmele. Creditarea ar creşte banii în sens larg şi ar
stimula economia.
Până acum, rezultatele aşteptate nu au apărut pe niciuna dintre cele trei rute. Multe state sunt
supraîndatorate, situaţie care nu poate genera anticipaţii privind reducerea impozitelor într-un
viitor previzibil, chiar dacă randamentele la titlurile suverane scad datorită relaxărilor cantitative.
Scăderea ratelor dobânzii pe termen lung a stimulat cererea, dar nivelul producţiei, deşi a crescut
timid, a rămas totuşi mult sub potenţial, neputând produce suficientă inflaţie. Aplatizarea curbei
randamentelor la niveluri foarte joase nu lasă suficient loc pentru ca în viitor randamentele să
scadă şi să ofere investitorilor confortul câştigurilor de capital. Astfel, stimulentele finanţatorilor
pentru extinderea creditelor pe termen mediu-lung aproape au dispărut, iar extinderea
maturităţilor a devenit mai riscantă, subminând investirea.
În sfârşit, creditarea nu a crescut sau a crescut prea puţin nu numai pentru că băncile au devenit
indiferente între credite şi cash, dar şi datorită anticipaţiilor privind cerinţele crescute de capital
formulate de reglementatori şi solicitate de pieţe. Pentru ambele motive, băncile au preferat să
mai ţină lichiditatea suplimentară la banca centrală. În schimb, lichiditatea băncilor centrale a
crescut foarte mult.
În consecinţă, în majoritatea economiilor dezvoltate au existat mari creşteri ale bazei monetare,
acompaniate de creşteri mici ale banilor în sens larg fără ca inflaţia să crească. Evoluţiile bazei
monetare şi ale agregatului M2 sunt prezentate pentru Japonia, Marea Britanie, SUA şi zona euro
în figurile 1-4.
Figura 1. Japonia
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Figura 3. Marea Britanie
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Aceste rezultate nu sunt neaşteptate. În condiţiile capcanei lichidităţii, creşterea bazei monetare
determină creşteri mici ale agregatului M2 deoarece, cu rate ale dobânzii pe termen scurt aproape
de zero, publicul este stimulat să ţină mai mult cash (componentă a bazei monetare). Depozitele
bancare (componentă a lui M2) scad sau, în cel mai bun caz, cresc foarte încet deoarece cash-ul
este un substitut pentru depozite. Băncile îşi sporesc rezervele (componentă a bazei monetare)
deoarece preferinţa lor pentru lichiditate creşte.
Conform teoriei, este de aşteptat ca ieşirea din capcana anticipaţiilor să se producă mai devreme
sau mai târziu, odată ce angajamentul pentru creşterea ofertei de bani va deveni credibil. Dar
un precedent care să confirme teoria nu există. Judecând după ratele dobânzii pe termen scurt
apropiate de zero, după yield-urile scăzute şi după gap-ul negativ al producţiei se poate spune că,
probabil, după aproape 18-20 de ani, Japonia este încă în capcana lichidităţii4.
SUA şi ţările dezvoltate din Europa par să se afunde şi ele tot mai mult în capcana lichidităţii.
Ratele dobânzii pe termen scurt sunt foarte mici, yield-urile sunt foarte joase, economiile operează
sub potenţial, iar preţurile nu s-au modificat semnificativ deşi baza monetară a crescut de 2-3 ori
în câţiva ani.
Consecinţele negative ale acestor evoluţii ar fi agravate şi prelungite în timp dacă publicul ar
ajunge să anticipeze că situaţia va dura o perioadă nedefinită. Aceasta ar face foarte dificilă
misiunea băncilor centrale de a construi credibilitatea de care au nevoie pentru a putea produce
o inflaţie suficient de mare spre a scoate economia din capcana lichidităţii. Prelungirea unei
astfel de situaţii nu ar putea rămâne fără consecinţe asupra economiilor neaflate (încă) în capcana
lichidităţii, inclusiv România.
4
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5. Datele confirmă legătura dintre bani şi inflaţie
După ieşirea din capcana lichidităţii, baza monetară va avea un nivel mult mai mare comparativ
cu cel avut înainte de criză. Unul dintre principiile după care este condusă politica monetară
spune că, pe termen lung, banii sunt neutri faţă de variabilele reale. Aceasta înseamnă că, pe
termen lung, creşterea cantităţii de bani se reflectă în creşterea preţurilor, ceea ce generează
îngrijorare în legătură cu inflaţia pe termen mai lung şi cu modalităţile de a o ţine sub control.
Această afirmaţie s-ar putea să pară în contradicţie cu faptul că, datorită tehnologiei şi inovaţiilor
financiare, legătura dintre bani şi inflaţie s-a rupt. Nu este însă vorba despre contradicţii, ci doar
despre confuzii care se fac în mod curent şi care alimentează discuţiile publice.
Una dintre confuzii este cea referitoare la definiţia banilor. Afirmaţia potrivit căreia creşterea
banilor se reflectă în mod proporţional în creşterea preţurilor se referă la baza monetară, adică
la ceea ce înseamnă outside money. Legătura dintre bani şi inflaţie este, de fapt, legătura dintre
baza monetară şi inflaţie. Din acest motiv, într-o anumită perioadă din trecut, strategia băncilor
centrale privind controlul inflaţiei s-a bazat pe controlul bazei monetare.
A doua clarificare priveşte raportul dintre termenul scurt şi termenul lung. Argumentul standard
pentru neutralitatea banilor faţă de variabilele reale este formulat pentru termenul lung: o creştere
a bazei monetare în perioada curentă şi în toate perioadele viitoare va creşte preţurile în aceeaşi
proporţie. De altfel, Krugman (1998, p. 142) a pornit exact de la această observaţie ca să facă
legătura dintre credibilitatea politicii monetare şi capcana lichidităţii.
De aici şi implicaţia pentru regimul de politică monetară: odată ce capitalurile şi rata de schimb
se mişcă liber, baza monetară nu mai poate fi controlată în toate perioadele viitoare. Din acest
motiv nu se pot garanta nici anumite niveluri dorite ale inflaţiei viitoare. Creşterea bazei
monetare nu se reflectă în mod necesar în creşterea inflaţiei pe termen scurt. În consecinţă,
s-a renunţat la ţintirea bazei monetare (care nu mai putea fi controlată) şi s-a adoptat ţintirea
explicită sau implicită a inflaţiei.
În sfârşit, a treia clarificare priveşte relaţia dintre bani, inflaţie şi intermedierea financiară.
Krugman (1998) a arătat că trăsăturile structurale ale sistemului financiar nu pot afecta relaţia
dintre baza monetară şi inflaţie pe termen lung. Propoziţia referitoare la neutralitatea bazei
monetare nu este condiţionată de calitatea bilanţurilor băncilor, de competitivitatea sistemului
financiar sau de gradul de îndatorare a firmelor. Baza monetară este pur şi simplu neutră pe
termen lung.
Legătura dintre baza monetară şi inflaţie în cazul a 19 ţări pentru care am dispus de date pe o
perioadă de 20 de ani este foarte bună (figura 5). Corelaţia pe termen lung este foarte bună şi
între baza monetară şi banii în sens larg (agregatul M2) (figura 6). Cred că putem spune că atât
timp cât această din urmă corelaţie rămâne puternică ea este un indiciu că economia nu a fost în
capcana lichidităţii.
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Figura5. CorelaĠia dintre baza monetară
úi inflaĠie în perioada 1991-2010
pentru 19 Ġări
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Figura 6. CorelaĠia dintre baza monetară
úi agregatul M2 în perioada 1991-2010
pentru 19 Ġări
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Figura 7. CorelaĠia dintre agregatul M2
úi inflaĠie în perioada 1991-2010
pentru 117 Ġări
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Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor Reuters.

Atât timp cât economiile nu au fost în
capcana lichidităţii, corelaţia bună dintre baza
monetară şi agregatul M2 ne permite să
presupunem că şi legătura dintre agregatul M2
şi inflaţie reflectă fidel legătura dintre baza
monetară şi inflaţie. Într-adevăr, legătura dintre
banii în sens larg şi inflaţie s-a dovedit a fi
foarte strânsă pentru 117 ţări pe o perioadă de
20 de ani (figura 7).

6. Inflaţia, după ieşirea din capcana lichidităţii
Ar trebui, aşadar, să fim îngrijoraţi de inflaţia viitoare date fiind relaxările cantitative necesare pentru
scoaterea economiilor din capcana lichidităţii? Ar putea relaxările cantitative masive să conducă la
apariţia unei legături persistente între anticipaţiile inflaţioniste şi baza monetară? Depinde.
Cei care încă mai cred că măsurarea adecvată a ofertei de bani se face printr-un agregat monetar
– de exemplu M2, aşa cum au sugerat Friedman şi Schwartz – ar trebui să fie îngrijoraţi. Când
economiile vor ieşi din capcana lichidităţii, adică ratele dobânzii nominale vor reveni la niveluri
pozitive relevante, oferta de bani (banii în sens larg) va creşte rapid.
În schimb, cei mai mulţi bancheri centrali sunt încrezători că injecţiile de lichiditate făcute în
ultimii ani pot fi reversate înainte să producă probleme. Totuşi, experienţa cu o reversare pe o
scară aşa largă lipseşte. În legătură cu o reversare de proporţii foarte mari pot fi asociate mai
multe probleme, dintre care momentul reversării şi viteza reversării sunt esenţiale.
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Alegerea momentului reversării este o problemă de politică a administrării riscului (risk
management policy), aşa cum a numit-o Greenspan (2003), şi poate avea consecinţe profunde.
Pentru a sublinia magnitudinea materializării riscului voi da două exemple, unul din perioada
premergătoare crizei financiare declanşate în 2007 şi altul dintr-o perioadă imediat următoare
crizei din 1929-1933.
Yellen (2009), vicepreşedinte al Fed începând din 2010, a arătat că între 2002 şi 2004 Fed şi-a
asumat un risc calculat. Banca centrală din SUA s-a asigurat împotriva unei deflaţii devastatoare
prin relaxarea politicii monetare. Rata dobânzii a fost ţinută sub nivelul necesar pentru a readuce
economia la ocuparea deplină. Costul acestei asigurări a fost o posibilitate crescută de apariţie a
supraîncălzirii economiei. Riscul s-a materializat şi politica urmată a contribuit în final la bula
preţurilor caselor.
Celălalt exemplu este printre foarte puţinele, dacă nu singurul, care arată clar potenţialele efecte
ale unei inversări premature a injecţiilor de lichiditate după disiparea presiunilor deflaţioniste.
Dacă relaxările cantitative sunt inversate prea devreme, poate apărea o recesiune în formă
de „W”. Iată exemplul: în perioada 1933-1937, în SUA producţia a crescut cu 39 la sută,
creşterea începând imediat după ce Franklin Delano Roosevelt a anunţat un plan de reinflatare
a economiei. În 1937, administraţia a declarat în mod prematur victoria asupra depresiunii
şi a renunţat la politicile de inflatare. Producţia industrială a scăzut în 1938 cu 30 la sută, iar
revenirea a început imediat ce politicile inflaţioniste s-au reluat (Eggertsson şi Pugsley, 2006).
Dar şi reversul poate fi un pericol. Dacă relaxările cantitative sunt prelungite prea mult, nu este
exclus ca între anticipaţiile inflaţioniste şi baza monetară să apară o legătură puternică.
O premisă pentru ca această legătură să apară există, din moment ce creşterea bazei monetare
prin relaxări cantitative nu este altceva decât monetizarea unor deficite bugetare foarte mari,
care se vor reflecta în creşterea datoriilor şi, în final, în inflaţie. În acest din urmă caz, asocierea
solidă dintre bani şi inflaţie în trecut ar putea transforma anticipaţiile privind preţurile în adversar
al inflaţiei pentru o perioadă după ieşirea din capcana lichidităţii.
Cealaltă problemă a reversării relaxărilor cantitative – viteza – ar putea fi chiar mai dificilă
decât alegerea momentului. Dacă la ieşirea din capcana lichidităţii anticipaţiile inflaţioniste sunt
deja legate de baza monetară, o scădere rapidă în preferinţa pentru lichiditate a băncilor de la
nivelurile înalte de astăzi ar cere o viteză relativ mare de reversare a relaxărilor cantitative.
Dacă reversările nu ar fi suficient de largi, anticipaţiile inflaţioniste legate de nivelul bazei
monetare ar putea duce la creşterea salariilor, la deprecieri ale monedei sau la creşteri rapide ale
preţurilor activelor. Toate acestea ar consolida anticipaţiile inflaţioniste.
În fine, după ieşirea din capcana lichidităţii este de aşteptat ca yield-urile să înceapă să crească
spre nivelurile înregistrate în perioadele normale, ceea ce ar putea face ca pierderile de capital
ale băncilor centrale să fie mari. Aceasta, alături de alţi factori, explică reticenţa Germaniei,
cel mai mare contributor la capitalul BCE, cu privire la relaxările cantitative ale acesteia din
urmă.
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Dacă, pentru a reduce baza monetară, băncile centrale vor trebui să vândă relativ rapid cantitatea
uriaşă de bonduri şi alte active financiare achiziţionate de la sectorul privat, atunci scăderea
preţurilor acestora va fi mare şi se va reflecta în pierderi importante de capital. În final, pierderile
mari de capital se transformă în inflaţie dacă ajung să erodeze credibilitatea băncilor centrale.
O astfel de erodare ar apărea dacă guvernele supraîndatorate nu ar avea bani să recapitalizeze
băncile centrale.
Corelaţiile dintre baza monetară şi inflaţie şi dintre baza monetară şi banii în sens larg s-ar
putea modifica pentru perioada care va acoperi anii petrecuţi în capcana lichidităţii şi următorii
câţiva ani după ieşirea din această capcană. Pentru ţările dezvoltate care se confruntă cu capcana
lichidităţii probabil că ele nu vor mai arăta ca în figura 5 şi, respectiv, figura 6, ci s-ar putea să
arate ca o dreaptă orizontală.
Asocierea dintre banii în sens larg şi inflaţie va continua însă să aibă o formă care va semăna cu
cea prezentată în figura 7. Monetariştii şi cei din Şcoala Austriacă vor interpreta aceste evoluţii
din perioada capcanei lichidităţii ca pe confirmări ale credinţelor lor conform cărora un agregat
monetar mai larg, cum este M2, reprezintă măsura adecvată a ofertei de bani şi variabila cu care
se corelează cel mai bine inflaţia. Ei vor găsi satisfacţie şi după ieşirea din capcana lichidităţii,
când intensitatea corelaţiei dintre baza monetară şi banii în sens larg se va reface, ambele
agregate corelându-se bine pe termen lung cu inflaţia. Recorelarea celor trei variabile după
ieşirea din capcana lichidităţii va fi văzută ca o confirmare a următoarei cauzalităţi: creşterile
bazei monetare curente se multiplică în mod inevitabil, generând creşteri în banii în sens larg,
care produc mai târziu inflaţie.

7. Inflaţia joasă a favorizat intrarea în capcana lichidităţii
Intrarea multor economii dezvoltate în capcana lichidităţii este consecinţa spargerii bulelor
preţurilor pe piaţa bondurilor şi pe piaţa imobiliară. Ea este dovada valabilităţii mecanismului
de financial meltdown, descris de Minsky5. În teoria lui se ascunde o lecţie importantă care,
după cunoaşterea mea, nu a fost menţionată până acum. Aş formula această lecţie astfel:
în momentul spargerii unei bule alimentate cu credit este mai bine ca inflaţia să fie relativ mare.
În esenţă, teoria lui Minsky spune că economiile capitaliste dezvoltate care au instituţii financiare
avansate sunt fundamental instabile şi susceptibile de a cădea în depresii după ce entităţile
economice acumulează datorii pentru a finanţa, pe baza unor anticipaţii euforice referitoare la

5
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cash-flow-urile viitoare, cumpărarea de active ale căror preţuri sunt în creştere6.
Mai precis, în viziunea lui Minsky (1993), în perioade prelungite de prosperitate, anticipaţiile
euforice îndreaptă economia de la o structură financiară care asigură stabilitatea sistemului spre
una care face sistemul instabil. În particular, economia se mută de la o structură a creditului
dominată de debitori acoperiţi7 (hedge borrowers) la o structură în care există ponderi mari
de debitori angajaţi în finanţări speculative8 (speculative borrowers) sau de tip Ponzi9 (Ponzi
borrowers). În această călătorie preţurile activelor cresc în mod exploziv.
Treptat, ratele crescânde ale dobânzii şi datoriile mari afectează viabilitatea multor activităţi
şi, la un moment dat, călătoria începe în sens invers10, cu vânzări de active acum ilichide, ale
căror preţuri scad, transformând euforia în panică şi lăsând o discrepanţă majoră între datoriile
acumulate şi cash-flow-ul generat de ele11.
În viziunea lui Minsky, economia se întoarce din nou la stabilitatea segmentului acoperit şi,
de aici, expandează din nou – relativ rapid. Aceasta se întâmplă deoarece statul îşi creşte
cheltuielile12 pentru a compensa măcar parţial scăderea cash-flow-rilor private, iar banca centrală
temperează sau chiar reversează scăderea creditului prin acţiuni rapide de injectare a lichidităţii.

6

Teoria se bazează pe trei piloni de esenţă keynesistă, elegant prezentaţi şi analizaţi de Keen (1995): (i) preţurile
consumatorilor se formează prin adăugarea unei marje la costurile primare, în timp ce preţurile activelor nu se
formează pe baza costului lor, ci pe baza valorii nete anticipate în prezent pentru cash-flow-ul aferent; (ii) aceasta
din urmă depinde de starea generală a anticipaţiilor, care au o bază de formare volatilă: rămân în urma preţurilor
în perioadele de declin puternic şi o iau înaintea lor în perioadele de revenire sau de boom; (iii) în sfârşit, oferta
de bani este în esenţă determinată endogen de sistemul financiar, controalele impuse de reglementatori neputând
să o facă strict exogenă (adică furnizată de banca centrală). Pentru o distincţie între viziunea keynesistă despre
bani şi cea a teoriei cantitative a banilor (cel de-al treilea pilon) a se vedea Minsky (1993).

7

Debitori asiguraţi, prin cash-flow, împotriva riscului.

8

Debitori care nu-şi pot plăti decât dobânzile şi care se împrumută pentru plata principalului.

9

Debitori care cred că aprecierea activelor lor este suficientă pentru a refinanţa datoriile, dar care nu pot plăti în
întregime dobânda sau principalul din cash-flow-ul generat de investiţii.

10

Multe proiecte anterior finanţate în mod conservator devin speculative, iar cele speculative devin de tip Ponzi.
Deţinătorii acestora din urmă trebuie să vândă active pentru a-şi finanţa serviciul datoriei. Aceasta opreşte creşterea
preţurilor activelor, lăsând mulţi debitori de tip Ponzi pe de o parte cu active care nu mai pot fi tranzacţionate cu
profit şi, pe de altă parte, cu datorii care nu mai pot fi plătite din cash-flow. Lichiditatea entităţilor scade, ratele
dobânzii, deja înalte, cresc şi mai mult, şi deţinătorii de active ilichide încearcă să le vândă pentru a obţine
lichiditate, ceea ce duce la scăderea preţurilor activelor. Aceasta transformă euforia în panică (pentru o descriere
succintă, dar foarte informativă, a ambelor sensuri ale „călătoriei” Minsky, a se vedea Keen, 1995).

11

Într-un studiu recent am arătat implicaţiile euforiei asupra politicii de ocupare a forţei de muncă de către firme şi
consecinţele care ar putea apărea asupra mecanismului de stabilire a salariilor. Am arătat că în perioadele de
prosperitate, firmele tind să stabilească norme relaxate privind ocuparea personalului auxiliar, ceea ce face ca
scăderile în rata şomajului să fie relativ mari. Aceste norme sunt eliminate în perioadele de recesiune, ceea ce
produce creşteri relativ mai mari ale ratei şomajului în perioadele de declin. Acest mecanism explică parţial de ce
rata şomajului rămâne înaltă pentru o perioadă chiar şi după reluarea creşterii economice (Croitoru, 2011).

12

„ [...] mult mai marea participare a guvernelor naţionale pentru a se asigura că finanţele nu degenerează ca în
perioada 1929-1933 înseamnă că vulnerabilitatea la scădere a fluxurilor de profituri a fost mult redusă” (Minsky,
1993). Aceasta arată că Minsky nu şi-a imaginat că tendinţa seculară de creştere a datoriilor se va aplica şi
guvernelor, punându-le, aşa cum s-a întâmplat în cazul crizei declanşate în 2007, în poziţia de a nu mai putea
interveni.
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Criza actuală, predicţionată de teoria lui Minsky atât în sensul călătoriei de la stabilitate la
instabilitate, cât şi invers, a redat teoriei strălucirea şi vizibilitatea pe care o merită cu adevărat.
Teoria lui a fost în ultimii ani extensiv utilizată pentru a contura şi a înţelege mai bine etapele
care au dus la criza actuală (McCulley, 2009) şi pentru a fundamenta un nivel crescut de
reglementare13 şi de intervenţie a guvernului şi a băncii centrale.
În plan teoretic, ea a stimulat introducerea în modele a creditorilor şi a debitorilor în mod distinct
(Eggertsson şi Krugman, 2010), în contrast cu modelele având un singur agent reprezentativ, în
care preferinţa pentru lichiditate scade sau creşte egal pentru toată lumea. Modelul în care agenţi
„impacientaţi” împrumută de la agenţi „răbdători” permite o mai bună înţelegere a motivului
pentru care mai multă datorie este o soluţie la declinul economic indus de datorii.
Există însă în teoria lui Minsky (1986) şi un alt element, mult mai puţin adus în discuţii astăzi,
care ajută economia să evite intrarea în depresie sau să scurteze perioada de declin inevitabil care
apare în urma spargerii unei bule. Acest element este nivelul inflaţiei la momentul spargerii bulei.
Cash-flow-urile depind atât de investiţi, cât şi de inflaţie. În timpul crizei, investiţiile scad, lăsând
echilibrarea dintre datorii şi cash-flow-ul generat de ele dependentă doar de scăderea preţurilor
activelor (deflaţia datoriilor) şi de inflaţie.
Mecanismul prin care inflaţia acţionează în teoria lui Minsky este sintetic descris de Keen (1995).
O inflaţie înaltă la momentul apariţiei crizei ajută cash-flow-rile să crească pentru a plăti datoriile
acumulate în perioada exuberanţei, chiar şi fără creşterea cheltuielilor guvernamentale care să
sprijine reluarea investiţiilor. Acesta este un mecanism de autocorecţie, care ajută economia să
îşi revină trecând prin stagflaţie, adică pornind cu o creştere economică diminuată şi cu inflaţie
relativ mare, dar evitând o perioadă prelungită de declin. Mecanismul de autocorecţie, ale cărui
consecinţe pe termen relativ scurt sunt restabilirea condiţiilor pentru repetarea ciclului şi evitarea
căderilor serioase, „este probabil să ducă la o tendinţă seculară de descreştere a preferinţei pentru
lichiditate” (Keen, p. 613).
În schimb, o inflaţie joasă la momentul apariţiei crizei nu ajută cash-flow-urile. Dat fiind nivelul
datoriilor, caeteris paribus, cu cât este mai mică inflaţia, cu atât este mai mare dezechilibrul
dintre datorii şi cash-flow-uri. Cu cât mai mare este acest dezechilibru cu atât mai mult firmele
ale căror plăţi cu dobânzile întrec cash-flow-urile vor trebui să vândă active, vor reduce marjele
comparativ cu competitorii sau vor dori să se pună sub protecţia instituţiei falimentului. Aceste
decizii vor tinde să reducă inflaţia, accentuând dezechilibrul iniţial, care va face necesar un nou
set de decizii similare.
Astfel, spre deosebire de o inflaţie relativ mare, o inflaţie relativ mică la momentul spargerii
bulei nu poate împiedica deflaţia preţurilor activelor (care nu poate fi autoreglatoare ci
autoalimentatoare), afundând economia în depresie (Keen, p. 613).

13

22

Prea puţini notează că Minsky a insistat asupra faptului că banii rămân esenţialmente endogeni în economie, chiar
şi atunci când controalele impuse prin reglementarea sistemului bancar se intensifică.
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Pe scurt, atunci când bule foarte mari se sparg, economia fie intră în capcana lichidităţii şi se
afundă într-o perioadă prelungită de declin, fie evită capcana lichidităţii şi iese relativ repede din
perioada de declin care urmează în mod inevitabil spargerii unei bule. Este ca şi cum economia
ar fi ajuns la o bifurcaţie, depinzând de mărimea inflaţiei dacă va urma creştere economică
sau recesiune prelungită. Numai că la inflaţia din momentul spargerii unei bule s-a ajuns pe
baza unor decizii din trecut. Concluzia noastră este că drumul pe care o va lua economia după
spargerea bulei este, în mare măsură, prestabilit de drumul pe care aceasta a ajuns până la
momentul spargerii bulei din punctul de vedere al inflaţiei.
Aceasta înseamnă că economia a mai fost la o „bifurcaţie a inflaţiei” la un moment în trecut,
după încheierea unei crize, când „a ales” între o inflaţie relativ mare şi una relativ mică. Dacă
la momentul spargerii bulei s-a ajuns după o perioadă suficient de lungă caracterizată de inflaţie
relativ mare, atunci există şanse bune ca persistenţa nivelului relativ înalt al inflaţiei să fie mare14.
Astfel, economia va evita capcana lichidităţii sau depresia deoarece inflaţia, deşi va scădea, va
rămâne relativ mare şi va sprijini cash-flow-urile, evitând deflaţia severă a preţurilor activelor.
Dar, dacă la momentul spargerii bulei s-a ajuns după o perioadă suficient de lungă caracterizată
de inflaţie joasă şi stabilă, recesiunea profundă nu mai poate fi evitată. Inflaţia va scădea la
niveluri de la care anticipaţiile inflaţioniste se pot transforma rapid în anticipaţii deflaţioniste,
economia putând intra în capcana lichidităţii datorită mecanismului autoalimentator al deflaţiei
preţurilor activelor, aşa cum a predicţionat Minsky.
Bulele bondurilor şi caselor, care s-au spart în iulie 2007, au apărut pe fondul unei inflaţii
relativ mici, alimentate de anticipaţii euforice sau de exuberanţă iraţională. În cuvintele lui
Yellen (2009), „inconştienţa care a dominat mijlocul acestei decade a fost hrănită de aproape
douăzeci de ani de aşa numita «mare moderaţie», când cele mai multe economii industrializate
au experimentat creştere stabilă şi inflaţie joasă şi stabilă”. La spargerea bulei, anticipaţiile
inflaţioniste s-au convertit rapid în anticipaţii deflaţioniste. Probabil că nivelul scăzut al inflaţiei
a avut un rol esenţial în această convertire, alături de întârzierile în promovarea credibilă a unor
politici autentice de reinflatare a economiei.
Concluzia noastră este că, împreună, capacitatea redusă a statelor supraîndatorate de a creşte
cheltuielile publice la niveluri adecvate şi inflaţia joasă existentă la spargerea bulei imobiliare
în 2007 sunt circumstanţe care explică intrarea economiilor dezvoltate în capcana lichidităţii.
Dacă statele ar fi fost mai puţin îndatorate, ar fi putut contribui mai mult la creşterea
cash-flow-urilor în economie prin stimularea investiţiilor. Dacă inflaţia ar fi fost mai mare ar fi
ajutat în acelaşi sens.
Din moment ce ciclul instabilităţii este recurent, limitarea ponderii datoriilor publice, ca procent
din PIB, la niveluri relativ joase este o condiţie necesară ca pe viitor să se evite intrarea în
capcana lichidităţii sau în perioade prelungite de declin. Această concluzie este deja capturată
ca principiu ce va ghida în viitor politicile fiscale şi de îndatorare publică.

14

Adică cel puţin o parte a anticipaţiilor inflaţioniste sunt adaptive.
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8. Politica monetară, nivelul inflaţiei şi preţul activelor
Ce concluzie s-ar putea trage însă cu privire la utilizarea în viitor a politicii monetare? Ar trebui
ea utilizată direct pentru a tempera bulele, mai ales pe cele alimentate cu credit, înainte ca
acestea să devină prea mari şi eventual să împingă economia în capcana lichidităţii? Sau ar trebui
să revedem teoria potrivit căreia inflaţia trebuie să fie joasă şi stabilă?
Este clar că intrarea în capcana lichidităţii este costisitoare. Ea reduce apetitul pentru asumarea
riscului, iar capitalismul modern depinde de asumarea riscului. Severitatea problemelor financiare
şi economice asociate cu capcana lichidităţii face necesară intervenţia masivă ex post a guvernelor
şi a băncii centrale. Aceste consecinţe dau mai multă greutate argumentelor în favoarea încercărilor
de a tempera bulele, dar nu schimbă echilibrul dintre argumentele pro şi contra.
Rezultatul acestui echilibru este viziunea convenţională că obiectivele corecte ale politicii
monetare sunt inflaţia şi producţia. Sub regimul ţintirii implicite sau explicite a inflaţiei, politica
monetară ar trebui să răspundă la mişcarea preţului unui activ numai în măsura în care el va
afecta traiectoria viitoare a inflaţiei şi a producţiei. De câte ori vor dori să utilizeze politica
monetară pentru deflatarea bulelor, decidenţii se vor confrunta cu dificultatea identificării bulelor
şi cu incertitudinile din relaţia dintre politica monetară şi stabilitatea financiară (Yellen, 2009).
Minsky scria că „[…] dacă o economie cu un corp considerabil de unităţi financiare speculative
este într-o stare inflaţionară şi autorităţile încearcă să exorcizeze inflaţia prin constrângeri
monetare, atunci unităţile speculative vor deveni unităţi Ponzi şi valoarea unităţilor care au fost
anterior Ponzi se va evapora repede”15. Este important însă să subliniem că acelaşi efect apare şi
dacă într-o economie cu un corp considerabil de unităţi financiare speculative inflaţia este joasă
şi stabilă. Acesta a fost cazul când Fed a crescut rata dobânzii în SUA începând din 2005.
Faptul că politica monetară nu poate fi folosită direct pentru temperarea unei bule pune într-o
lumină specială problema nivelului inflaţiei la momentul spargerii unei bule alimentate cu credit.
Am arătat că din analiza lui Minsky se poate deduce că, dată fiind capacitatea statului de a
extinde cheltuielile, o inflaţie mai mare este de preferat la momentul spargerii unei bule. Atunci
problema teoretică şi practică este identificarea nivelului dezirabil al inflaţiei şi a modalităţilor de
atingere a acestuia de către banca centrală astfel încât costurile nete asociate cu el să fie întrecute
de beneficiile pe care le furnizează la spargerea bulei.

15
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Când anticipaţiile sunt exuberante, creşterea ratei dobânzii de politică monetară nu ar putea tempera bulele.
Am ajuns la această concluzie urmând logica teoriei lui Minsky. În această logică, în perioada anticipaţiilor
euforice apar trei tendinţe: (i) instituţiile financiare acceptă să finanţeze proiecte cu risc mai mare, pe care în
perioada anticipaţiilor sobre nu le-ar fi acceptat; (ii) treptat, gradul de îndatorare a firmelor creşte. Împreună,
aceste două tendinţe duc la creşterea ratelor dobânzii pe piaţa creditului; creşterea de către piaţă a ratelor dobânzii
ar trebui să tempereze boom-ul, dar acest lucru nu se întâmplă deoarece (iii) ratele crescute ale dobânzii rămân
semnificativ mai mici decât randamentele anticipate la investiţiile speculative, astfel că elasticitatea cererii de
credite în raport cu ratele dobânzii scade. Aceasta înseamnă că, în perioada euforiei, creşterea de către piaţă a
costului creditului nu poate tempera o bulă alimentată cu credite. În opinia mea, în mod similar, nici creşterea
ratei dobânzii de politică monetară nu ar putea tempera o bulă hrănită cu credite.
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Cineva s-ar putea gândi că o relaxare a politicii monetare în mijlocul inflatării unei bule ar
furniza o inflaţie mai mare la momentul spargerii bulei. Dar, o astfel de politică are asociate
aceleaşi incertitudini ca şi întărirea politicii monetare pentru temperarea unei bule. În plus, ea
ar accelera creşterea preţurilor activelor, putând duce la spargerea bulei înainte de a produce
creşterea inflaţiei. În retrospectivă, acesta a fost cazul în SUA în perioada 2002-2004, când
relaxarea politicii monetare a inflatat şi mai mult bula imobiliară şi pe cea a bondurilor fără să
crească inflaţia.
Opţiunea rămasă pentru politica monetară este o creştere a nivelului dezirabil al inflaţiei ţintite
explicit sau implicit. Aceasta înseamnă o schimbare profundă în filozofia convenţională conform
căreia politia monetară trebuie să ţintească o inflaţie joasă şi stabilă. Discutarea schimbării
acestei filozofii şi a nivelului dezirabil al inflaţiei este raţională din moment ce economiile
dezvoltate bazate pe instituţii financiare avansate ajung în mod inevitabil la momentul spargerii
unei bule.
Astăzi economiile se află, practic, la o „bifurcaţie a inflaţiei”. Strategia de politică monetară ar
putea fi îmbunătăţită prin trecerea de la ţintirea unei inflaţii joase şi stabile la ţintirea unei inflaţii
moderate şi stabile. Nivelul considerat moderat al inflaţiei ar trebui să fie verificat prin prisma
beneficiilor şi costurilor care apar de la o astfel de schimbare. Noul nivel mai ridicat al inflaţiei
ţintite ar trebui acompaniat de o serie de reforme16 pentru a contracara măcar parţial unele efecte
negative care ar putea apărea. În final, nivelul ales pentru a fi ţintit trebuie să asigure că acele
costuri care nu au putut fi compensate prin reforme vor fi depăşite de beneficiile rezultate din
evitarea intrării economiilor în capcana lichidităţii.
Menţinerea de către băncile centrale a unui nivel moderat al inflaţiei s-ar alătura reglementării
adecvate pentru a întregi condiţiile ex ante care asigură minimizarea efectelor spargerii unei
bule alimentate de credite. Creşterea deficitelor publice17 şi relaxările cantitative vor rămâne să
acţioneze ex post în acelaşi sens.
Pentru a arăta cum s-a corelat nivelul mediu al inflaţiei înainte de o criză financiară majoră cu
nivelul mediu al inflaţiei în timpul crizei şi imediat după, utilizăm exemplul SUA. În figura 8
prezentăm inflaţia în SUA pentru perioada 1914-2011. În această perioada (99 de ani), inflaţia
medie anuală a fost de 3,24 la sută, dar ea a fost influenţată de condiţiile excepţionale ale
16

Unele dintre aceste reforme sunt amintite în Blanchard, Dell’Ariccia şi Mauro (2010). Suportul teoretic al acestei
propuneri vine de la introducerea pieţei muncii în modelul standard neo-keynesian, unde există rigidităţi privind
salariile reale (Blanchard şi Gali, 2008). Ei au discutat posibilitatea creşterii nivelului dezirabil al inflaţiei din
perspectiva nevoii de a crea mai mult spaţiu politicii monetare în perioadele de recesiuni deflaţioniste, ceea ce
diferă de perspectiva cash-flow-urilor propusă de mine. Din perspectiva cash-flow-rilor, spaţiul pentru politica
monetară ar fi mai mare nu pentru că rata dobânzii ar cădea de la un nivel mai înalt, reducând astfel căderea
producţiei şi deteriorarea poziţiei fiscale, aşa cum spun Blanchard, Dell’Ariccia şi Mauro, ci pentru că inflaţia
mai mare ar sprijini cash-flow-urile, ajutând astfel la armonizarea cash-flow-urilor cu serviciul datoriei la nivelul
firmelor. Discrepanţa dintre cash-flow-uri şi serviciul datoriei este, de fapt, dezechilibrul pe care îl produce
spargerea unei bule anterior alimentate de credite. Evident, cele două mecanisme pot funcţiona concomitent.

17

Nu este vorba neapărat de creşterea cheltuielilor publice. Politicile de stimulare a cererii devin mai puţin eficiente
în capcana lichidităţii decât în circumstanţe normale. Motivul principal este că stimulii cererii îi determină pe
agenţi să creadă că lucrurile sunt chiar mai rele decât anticipaseră ei. În contrast, politicile pe partea ofertei, cum
ar fi reducerea impozitelor pe venit, duc la optimism relativ şi devin mult mai puternice (Mertens şi Ravn, 2010).
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Marii Depresii şi ale crizei din 2008-2011. Dacă neglijăm aceste perioade şi alegem o perioadă
relativ normală, de exemplu perioada 1940-2007, inflaţia medie a fost de 4,1 la sută.
Figura 8. InflaĠia în SUA în perioada 1914-2011
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Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor US Bureau of Labor Statistics.

Dacă eliminăm şi perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, inflaţia medie în perioada
1946-2007 a fost de 3,95 la sută. Acest nivel al inflaţiei de 3,95-4,1 la sută este mai relevant
decât media pe 99 de ani deoarece reflectă condiţii relativ normale, când economia nu a fost
afectată de capcana lichidităţii. Probabil că acesta este nivelul care ar trebui ţintit în mod implicit
de Fed pentru a maximiza beneficiile inflaţiei la spargerea unei bule.
În SUA, inflaţia medie anuală a fost apropiată de acest nivel în perioada 1983-1992, înregistrând
valoarea de 3,9 la sută. În schimb, inflaţia medie anuală în perioada 1997-2007, adică aproape un
deceniu înainte de spargerea bulei imobiliare şi a bulei bondurilor, a fost de numai 2,43 la sută
(2,62 la sută în perioada 1993-2007). La începutul anilor ’90 economia americană
s-a aflat la o „bifurcaţie a inflaţiei” şi „a ales” să menţină o inflaţie joasă şi relativ stabilă.
Inflaţia joasă şi relativ stabilă (2,43 la sută) din deceniul premergător spargerii bulelor a
contribuit la apariţia anticipaţiilor euforice pe baza cărora s-au format cele două bule. Ea a fost
suficient de înaltă pentru ca, împreună cu politicile macroeconomice din perioada crizei, să
prevină o scădere generalizată a preţurilor, inflaţia medie anuală în perioada 2008-2011 coborând
la doar 1,47 la sută. Ea nu a fost totuşi suficient de înaltă pentru a evita intrarea economiei SUA
în capcana lichidităţii încă din 2009.
Comparativ, în perioada 1918-1928, adică aproximativ un deceniu înainte de criza din
1929-1933, inflaţia a fost de numai 1,3 la sută. Acest nivel scăzut al inflaţiei şi politicile
macroeconomice de atunci nu au putut împiedica scăderea preţurilor cu 2,07 la sută în medie
pe an în perioada 1929-1939. Pe de o parte, inflaţia a fost mult prea scăzută pentru a împiedica
apariţia anticipaţiilor deflaţioniste. Pe de altă parte, politicile de inflatare a economiei au fost
aplicate cu întârziere, începând din 1933, odată cu venirea la putere a lui Roosevelt.
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9. Concluzii
Criza actuală a confirmat valabilitatea viziunii lui Minsky privind călătoria economiei de la
stabilitate la instabilitate, dar a produs surpriza capcanei lichidităţii. Faptele întârzie să confirme
viziunea lui Minsky – aceea că economia se poate întoarce relativ rapid la stabilitate.
S-ar putea ca economiile aflate actualmente în capcana lichidităţii să se îndrepte spre stabilitate,
dar nu către acel tip de stabilitate văzută în ultimele 2-3 decenii înainte de criză, în care să
opereze cu inflaţii moderate la nivelul ocupării depline, cu curbe normale ale randamentelor şi
cu ratele dobânzii oscilând în jurul nivelurilor istoric normale. Este posibil ca pentru economiile
dezvoltate să apară o nouă normalitate, în care stabilitatea să fie pentru o perioadă relativ
lungă, aşa cum sugerează mulţi analişti, asemănătoare cu cea din Japonia ultimilor aproape
două decenii. Este greu de spus dacă acest tip de stabilitate poate să rămână caracteristic doar
economiilor dezvoltate sau se va extinde şi la economii emergente.
Din moment ce statele sunt deja prea îndatorate şi ajustările în reglementare s-au făcut, soluţia
pentru ieşirea ţărilor din capcana lichidităţii se află acum la băncile centrale. Economiştii sunt de
acord că este nevoie ca acestea să producă mai multă inflaţie. Dar pentru a face aşa, băncile centrale
au nevoie să se angajeze în mod credibil la acest efort – o sarcină care nu este deloc uşoară.
Includerea temperării bulelor preţurilor activelor printre obiectivele politicii monetare nu se
poate face din cauza incertitudinii asociate cu identificarea bulelor şi cu relaţia dintre politica
monetară şi stabilitatea financiară. Am argumentat însă că mutarea obiectivului politicii monetare
de la ţintirea unei inflaţii joase şi stabile la ţintirea unei inflaţii moderate şi stabile ar putea
ajuta la evitarea intrării economiilor în depresie sau în capcana lichidităţii atunci când bulele
alimentate cu credit se sparg.
Ieşirea din capcana lichidităţii va fi acompaniată de creşterea randamentelor la bondurile
suverane achiziţionate de băncile centrale şi de scăderea relativ rapidă a preferinţei pentru
lichiditate a băncilor. Aceasta va necesita o vânzare relativ rapidă a bondurilor deţinute de
băncile centrale.
Pe de o parte, o vânzare prea înceată a bondurilor ar putea produce inflaţie dacă în perioada
capcanei anticipaţiilor s-a stabilit o legătură între anticipaţiile inflaţioniste şi baza monetară.
Pe de altă parte, o vânzare prea rapidă ar putea produce pierderi semnificative băncilor centrale.
Dacă statele nu vor fi pregătite să acopere eventuale pierderi ale băncilor centrale, credibilitatea
acestora din urmă va scădea, iar pierderile s-ar putea transforma în inflaţie.
Parte din lichiditatea în exces existentă în ţările dezvoltate şi parcată temporar la băncile centrale
ar putea să se îndrepte către economiile emergente când preferinţa pentru lichiditate va scădea.
Aceasta ar putea să ducă la lărgirea deficitelor de cont curent în ţările emergente, inclusiv în
România. Vor fi atât beneficii, cât şi riscuri. Beneficiile vin de la accelerarea creşterii economice.
Riscurile se referă la aprecierea monedei şi la acumularea de dezechilibre externe de tipul celor
care au stat la baza crizei din 2007.
Experienţa acumulată în formularea şi aplicarea politicilor macroeconomice, dar şi reglementările
îmbunătăţite ar putea ajuta la atenuarea efectelor adverse, dar nu le vor putea contracara.
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Lichiditatea, atacul speculativ din octombrie 2008
şi reputaţia băncii centrale

Sumar
În acest studiu prezentăm cauzele care au dus la creşterea ratei medii a dobânzii pe piaţa
monetară interbancară cu mult peste rata dobânzii de politică monetară în perioada 17 octombrie
– 5 noiembrie 2008. Datele nu sprijină ipoteza că volatilitatea ratei dobânzii a fost cauzată de un
management neadecvat al lichidităţii în sistemul bancar sau de volumul şi structura pe bănci a
colateralului.
Arătăm că volatilitatea mare a ratei dobânzii a fost cauzată de un atac speculativ asupra leului.
Acesta a alterat fluxurile de lichiditate dintre băncile comerciale, determinând astfel creşterea
ratei dobânzii. De asemenea, arătăm că banca centrală a adaptat managementul lichidităţii
pentru a combate atacul speculativ şi a crea condiţii pentru readucerea ratei dobânzii la niveluri
normale. Explicăm logica şi cauzele atacului speculativ şi arătăm rolul jucat de reputaţia băncii
centrale în derularea acestuia şi în acumularea riscurilor înainte de izbucnirea crizei financiare
internaţionale.
Comentarii utile şi sprijin pentru realizarea acestui studiu am primit de la Mugur Isărescu,
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1. Introducere
Înainte să fie lovită de criza financiară internaţională, economia României a fost inundată de
capitaluri străine. O consecinţă a intrărilor masive de capital în perioada 2004-2008 a fost
creşterea pasivelor externe ale băncilor de aproape 6,5 ori – de la 3,8 miliarde euro la
24,5 miliarde euro1. Abundenţa finanţărilor externe a determinat încă de la început apariţia unei
tendinţe clare de reducere graduală a ratelor dobânzii la depozite şi credite, precum şi a ratei
medii a dobânzii pe piaţa monetară interbancară.
Această tendinţă a fost întreruptă temporar, la scurt timp după debutul crizei în România, în
octombrie 2008. Atunci a apărut o volatilitate crescută a ratei medii a dobânzii la tranzacţiile
pe piaţa monetară interbancară (în continuare, dacă nu se specifică altfel, prin rata dobânzii
înţelegem rata medie a dobânzii la tranzacţiile interbancare). Aceasta din urmă a crescut în mod
neaşteptat în perioada 17 octombrie – 5 noiembrie 2008 la niveluri cuprinse între 22 şi
43,6 la sută, comparativ cu rata dobânzii de politică monetară de 10,25 la sută. După această
perioadă, rata dobânzii a reatins nivelurile existente înainte de creşterea volatilităţii şi s-a
reînscris pe un trend descendent.
Volatilitatea mare pe piaţa interbancară a dus la creşterea ex post a ratelor reale ale dobânzii,
ceea ce a activat redistribuirea temporară a puterii de cumpărare de la debitori la creditori,
putând astfel depresa activitatea economică. Acest proces – pe care literatura modernă îl numeşte
„canalul bilanţier al politicii monetare” (de exemplu Bernanke şi Gertler, 1995)2 – a determinat
o serie de investitori şi bănci comerciale să acuze Banca Naţională a României de netransparenţă
şi de management neadecvat al lichidităţii.
În acest studiu analizăm cauzele creşterii volatilităţii ratei dobânzii în perioada 17 octombrie –
5 noiembrie 2008. În secţiunea a doua analizăm creşterea ratei dobânzii în corelaţie cu
modificările cantitative şi structurale ale lichidităţii. În secţiunea a treia prezentăm o metodologie
prin care arătăm că în octombrie 2008 a existat un atac speculativ asupra leului. Acesta a alterat
fluxurile de lichiditate dintre băncile comerciale, determinând astfel creşterea ratei dobânzii.
Arătăm, de asemenea, modul în care BNR a adaptat managementul lichidităţii pentru a combate
atacul speculativ şi a readuce rata dobânzii la niveluri normale. În secţiunea a patra prezentăm
logica şi cauzele atacului speculativ, subliniind rolul jucat de reputaţia băncii centrale în
derularea acestuia şi în acumularea riscurilor înainte de declanşarea crizei. Concluziile sunt
prezentate în secţiunea a cincea.
1

Alte consecinţe în perioada 2004-2008: datoria externă a sectorului privat a crescut de aproape 4 ori, ajungând de
la 12 la sută la 45,6 la sută din PIB; economia a crescut, în medie, cu mai mult de 5 la sută pe an; contul curent
s-a deteriorat de la 8,4 la 12,3 la sută din PIB; rezerva valutară a BNR a crescut de la 6,3 miliarde euro la
25,9 miliarde euro; leul s-a apreciat cu 24 la sută, de la 4,1 lei/euro în ianuarie 2004 la 3,1 lei/euro în iulie 2007
(aceasta a dus la stimularea creditării frenetice în lei şi, mai ales, în valută); intermedierea financiară a crescut
de la 16,6 la sută din PIB la 39,3 la sută din PIB; băncile au devenit dependente de finanţarea externă, ponderea
pasivelor externe ale băncilor în total active crescând de la 7 la sută la 13 la sută; raportul credite/depozite în
sistemul bancar s-a majorat de la 0,72 la 1,37; dezechilibrele dintre activele în valută ale companiilor şi
gospodăriilor şi pasivele lor în valută au crescut.

2

Ideea că modificările în bilanţ pot fi un mecanism de transmisie a politicii monetare i-a aparţinut lui Irving Fisher
(1932, 1933), care a avansat-o în teoria sa despre deflaţia datoriilor, creată pentru a explica Marea Depresie.
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2. Lichiditatea
În România, criza financiară internaţională nu a dus la opacizarea pieţei interbancare, ca în
cazul multor ţări dezvoltate, dar a influenţat volumul componentei autonome nete a lichidităţii
şi structura ofertei de lichiditate. Unii analişti au presupus că schimbările în nivelul şi structura
lichidităţii au dus la creşterea ratelor dobânzii pe piaţa interbancară în perioada 17 octombrie –
5 noiembrie. Aceasta este o critică implicită la adresa administrării lichidităţii de către banca
centrală. Alţi analişti au venit cu ipoteza că nivelul şi structura pe bănci a colateralului eligibil3
au fost inadecvate în raport cu schimbările produse, cauzând astfel volatilitatea mare a ratei
dobânzii în perioada menţionată. Vom analiza pe rând aceste ipoteze.

2.1. Deficitul de lichiditate
Prima ipoteză pe care o analizăm este aceea a legăturii dintre deficitul de lichiditate al
sistemului bancar4 şi volatilitatea ratei dobânzii. Analizăm mai întâi cauza apariţiei deficitului
de lichiditate şi apoi examinăm dacă a existat o corelaţie pozitivă între mărimea acestuia şi
mărimea ratei dobânzii.
Printre primele consecinţe (şi semnale) ale extinderii crizei financiare internaţionale asupra
economiei româneşti a fost reducerea intrărilor private de capital. În sistemul bancar, aceasta
a dus la scăderea componentei autonome nete a lichidităţii sub nivelul cererii de lichiditate.
Criza a determinat şi reducerea cererii de lichiditate, dar într-o măsură mult mai mică.
În figura 1 acest lucru se poate vedea comparând abaterea procentuală a cererii de lichiditate5
de la media sa din perioada 24 august – 23 septembrie 2008 (linia portocalie) cu scăderea
componentei autonome nete a lichidităţii comparativ cu cererea de lichiditate (linia roşie).
Scăderea componentei autonome sub nivelul cererii de lichiditate a dus la apariţia deficitului
de lichiditate începând cu 3 octombrie. Modificarea acestuia faţă de volumul său mediu din
perioada 24 august – 23 septembrie 2008 este prezentată în figura 2.
Instalarea deficitului de lichiditate a reprezentat o modificare majoră a raportului dintre banca
centrală şi băncile comerciale deoarece a transformat-o pe prima din debitor net în creditor
net al sistemului bancar, până în martie 2010. Apariţia deficitului de lichiditate a însemnat, în
mod automat, creşterea ofertei de lichiditate a BNR. Această creştere este egală cu diferenţa
dintre nivelul cererii de lichiditate şi componenta autonomă netă a lichidităţii. Astfel, dat
3

La acea dată eligibile erau doar titlurile de stat emise de Ministerul de Finanţe.

4

Deficitul de lichiditate al sistemului bancar (DL) are următoarea definiţie: DL = CA – R < 0, unde R = rezerve,
CA = componenta autonomă netă a lichidităţii. Când sistemul bancar are un deficit de lichiditate, banca centrală
este creditor net, adică poziţia netă a lichidităţii (PL) este pozitivă: PL = IS – ID > 0, unde IS = valoarea
instrumentelor prin care banca centrală oferă lichiditate (pe scurt, instrumentele pe partea ofertei), iar ID =
valoarea instrumentelor cu care banca centrală absoarbe lichiditate (pe scurt, instrumentele pe partea cererii).
Între DL şi PL există următoarea relaţie: DL + PL = CA – R + IS – ID = 0.

5

Prin definiţie, cererea de lichiditate (D) este egală cu oferta de lichiditate (S), astfel că D = R + ID = S = CA + IS.
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fiind nivelul la care se echilibrează cererea cu oferta de lichiditate, o scădere a componentei
autonome nete a lichidităţii este compensată de o creştere strict egală a ofertei de lichiditate a
băncii centrale6.
În figura 1 această modificare în oglindă este ilustrată de linia roşie (scăderea componentei
autonome nete comparativ cu nivelul cererii de lichiditate), care merge în sensul opus liniei verzi
(ponderea ofertei de lichiditate a băncii centrale în oferta de lichiditate). Cele două linii ating
valoarea zero în perioadele în care componenta autonomă netă a lichidităţii este singura sursă a
ofertei de lichiditate.
Figura 1. Dinamica lichidităĠii, a componentei sale autonome
úi a instrumentelor pe partea ofertei
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modificarea procentuală zilnică a nivelului de echilibru al cererii úi ofertei de lichiditate faĠă de nivelul
mediu din perioada 24 august - 23 septembrie 2008
scăderea componentei autonome a lichidităĠii relativ la totalul ofertei de lichiditate
ponderea instrumentelor pe partea ofertei în nivelul ofertei de lichiditate
Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.

Modificarea în oglindă reflectă faptul că, prin definiţie, nu poate exista o corelaţie între
modificarea ratelor dobânzii pe piaţa interbancară şi mărimea deficitului de lichiditate. Lipsa
corelaţiei se vede în figura 2, în care deficite de lichiditate relativ mici sunt asociate cu modificări
mari ale ratei dobânzii, iar deficite relativ mari sunt asociate cu modificări relativ mici ale ratei
dobânzii. Aceasta dovedeşte că nu mărimea deficitului de lichiditate a fost cauza creşterii ratelor
dobânzii în perioada 17 octombrie – 5 noiembrie 2008.

6

Ţinând cont că CA – R + IS – ID = 0 şi de faptul că cererea este egală cu oferta de lichiditate (D = R + ID = S = CA + IS),
rezultă că oferta de lichiditate a băncii centrale (IS) este egală cu sau mai mare ca deficitul de lichiditate,
depinzând dacă ID este egal cu zero sau, respectiv, mai mare ca zero.
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Figura 2. Deficitul de lichiditate úi rata dobânzii
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2.2. Structura ofertei de lichiditate
A doua ipoteză este cea a influenţei structurii ofertei de lichiditate a BNR asupra volatilităţii
ratelor dobânzii. Între instrumentele lichidităţii pe partea ofertei – repo, fx swaps şi facilitatea
de credit (overnight) – aceasta din urmă are maturitatea cea mai scurtă. Ea operează numai de la
sfârşitul unei zile până la începutul zilei următoare. Cu cât ponderea facilităţii de credit în oferta
de lichiditate a BNR este mai mare, cu atât orizontul decizional al băncilor este mai apropiat de
ziua curentă. Aceasta înseamnă că, atunci când depind mult de facilitatea de credit, băncile nu
pot planifica pe un orizont suficient de lung.
În perioada octombrie-noiembrie 2008, unele bănci au criticat banca centrală pentru neangajarea
în operaţiuni repo, care ar fi permis extinderea orizonturilor de planificare. În figura 3 se vede
că, în perioada 3-20 octombrie 2008, oferta de lichiditate a fost făcută exclusiv prin accesarea
facilităţii de credit de către bănci. Rata dobânzii a crescut de la 16,3 la sută la 43,6 la sută în
perioada 16-22 octombrie.
După 20 octombrie, pentru un număr mic de bănci, banca centrală a acomodat cererea de
lichiditate şi prin swap-uri valutare (vânzări de valută ale băncilor), dar nu a existat nicio
operaţiune repo până pe 10 noiembrie. Reducând orizontul planificării la o zi, preponderenţa
facilităţii a făcut ca băncile să opereze cu sentimentul lipsei de lichiditate.
În timp ce explică bine acest sentiment, preponderenţa acestui instrument nu explică de ce rata
dobânzii nu a arătat o volatilitate crescută în alte perioade (de exemplu 24 noiembrie 2008 –
16 ianuarie 2009) în care facilitatea de credit şi swap-urile valutare au fost singurele instrumente
utilizate pe partea ofertei de lichiditate.

40

Banca Naţională a României
Caiete de studii, mai 2013

Figura 3. Ponderea instrumentelor în oferta de lichiditate a BNR
100

procente

procente

50

repo
facilităĠi permanente

24 iul.10

24 iun.10

24 mai.10

24 apr.10

24 mar.10

24 feb.10

24 ian.10

24 dec.09

24 nov.09

24 oct.09

24 sep.09

24 aug.09

24 iul.09

24 iun.09

24 mai.09

0
24 apr.09

0
24 mar.09

10

24 feb.09

20

24 ian.09

20

24 dec.08

40

24 nov.08

30

24 oct.08

60

24 sep.08

40

24 aug.08

80

FX swap
rata dobânzii (scala din dreapta)

Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.

2.3. Volumul colateralului
A treia ipoteză privind creşterea ratei dobânzii a fost cea referitoare la insuficienţa titlurilor de
stat care puteau fi utilizate de bănci pentru a accesa lichiditate de la banca centrală. Într-adevăr,
perioada lungă cu exces de lichiditate care a precedat apariţia deficitului de lichiditate a
determinat băncile să minimizeze deţinerea de titluri de stat, al căror randament este relativ mic.
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Figura 4. Titlurile de stat (TS) deĠinute de bănci
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Comparând figura 4 cu figurile 1 şi 2 reiese că băncile au accelerat achiziţionarea de titluri de
stat pe măsură ce componenta autonomă netă a lichidităţii a scăzut. Pe măsură ce deficitul de
lichiditate a crescut, băncile au gajat titlurile de stat disponibile pentru a accesa facilitatea de credit
(a se vedea şi figurile 12 şi 13 din anexa 2).
41

Banca Naţională a României
Caiete de studii, mai 2013

Astfel, în perioada octombrie-noiembrie 2008, când rata dobânzii a crescut, valoarea titlurilor
de stat7 a fost mai mare decât deficitul de lichiditate, cu excepţia zilei de 31 octombrie (figura 5).
Aceasta înseamnă că sectorul bancar dispunea de titluri de stat în valoare suficientă pentru a
acoperi în întregime deficitul de lichiditate. Invers, în pofida creşterii volumului titlurilor de stat,
începând din februarie 2009 raportul dintre deficitul de lichiditate şi valoarea titlurilor de stat a
crescut fără să conducă la creşterea ratei dobânzii. Aceste evoluţii arată că nu volumul insuficient
de titluri de stat a contribuit la creşterea volatilităţii pe piaţa monetară interbancară.
Figura 5. Rata nominală a dobânzii úi raportul dintre deficitul de lichiditate
úi valoarea de piaĠă a titlurilor de stat deĠinute de bănci
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Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.

2.4. Segmentarea deţinerii de titluri de stat
A patra ipoteză este aceea că a existat o nepotrivire între nevoia de lichiditate şi valoarea titlurilor
deţinute de fiecare bancă. Deficitul de lichiditate, ca şi deţinerea de titluri de stat erau inegal
distribuite între bănci. În octombrie 2008, cele mai mari 4 bănci după valoarea titlurilor de stat
din portofoliul lor deţineau 48,5 la sută din valoarea titlurilor de stat deţinute de bănci. În prima
parte a lunii octombrie 2008 deficitul de lichiditate a fost relativ mic şi asimetria nu a produs
efecte. Individual, băncile au avut suficiente titluri pentru a apela facilitatea de credit pentru
sume relativ mici. Astfel, dobânzile au rămas la niveluri normale.
Totuşi, începând cu 17 octombrie, deficitul zilnic de lichiditate a crescut rapid. Media zilnică a
acestuia în perioada 17 octombrie – 5 noiembrie a fost de 7 ori mai mare ca media sa din perioada
3-16 octombrie. În consecinţă, volumul mediu al tranzacţiilor pe piaţa monetară a scăzut cu
aproape 29 la sută. Adaptându-se, tot mai multe bănci au accesat facilitatea de credit, ceea ce
a dus la creşterea volumului acestui instrument. În lipsa unui volum adecvat de titluri de stat
disponibile pentru gajare, unele bănci au fost nevoite să vândă valută băncii centrale pentru a
face plăţile curente.
7
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Aici prin valoarea titlurilor de stat înţelegem: a) valoarea la vedere plus dobânda acumulată până la data curentă în
cazul titlurilor de stat cu cupon; b) valoarea de emisiune plus discountul acumulat până la data curentă pentru cele
cu discount, şi c) cotaţiile băncilor pentru titlurile cu cupon care permit redeschidere (aşa-numitele titluri de tip
benchmark, care au maturităţi lungi, dobânda este stabilită la data emisiunii, iar suma emisă se poate suplimenta).

Banca Naţională a României
Caiete de studii, mai 2013

Băncile care nu au reuşit să acopere nevoile lor de lichiditate nici pe această cale au împrumutat
de la băncile cu exces de lichiditate. Ele au intrat în concurenţă cu entităţi străine care anterior
iniţiaseră swap-uri valutare şi care, în mod curent, aveau nevoie de lei pentru a inversa
swap-urile8. Băncile cu exces de lichiditate au exploatat această situaţie de pe piaţă pentru a
impune creşteri mari ale ratelor dobânzii.
Contribuţia asimetriei deţinerii de titluri de stat la creşterea ratelor dobânzii a fost limitată. Acest
lucru se poate deduce studiind dinamica valorii titlurilor de stat (ce reflectă mai ales modificarea
volumului fizic) şi a deficitului de lichiditate în corelaţie cu rata dobânzii pe piaţa interbancară
după episodul octombrie 2008.
Faţă de media lunii octombrie 2008, în perioada 28 ianuarie – 30 aprilie 2009, deficitul de
lichiditate a crescut în medie cu 417 la sută (atingând maximul pe 30 aprilie 2009, figura 2),
iar valoarea titlurilor de stat deţinute de bănci cu numai 68,3 la sută. În aceeaşi perioadă,
asimetria deţinerii de titluri de stat a crescut de la o medie de 45,4 la sută în perioada
17 octombrie – 5 noiembrie 2008, când dobânzile au înregistrat o volatilitate foarte mare, la
53,2 la sută9. Cu toate acestea, nu au apărut perturbaţii ale ratei dobânzii în perioada respectivă,
ceea ce arată că nu asimetria deţinerii de titluri de stat a fost cauza volatilităţii ratei dobânzii în
perioada 17 octombrie – 5 noiembrie 2008.

3. Atacul speculativ asupra leului
Dacă niciunul dintre factorii analizaţi nu poate explica bine volatilitatea ratei dobânzii, atunci
trebuie căutaţi alţi factori. Ipoteza noastră este că volatilitatea mare a ratei dobânzii în perioada
17 octombrie – 5 noiembrie a fost cauzată de un atac speculativ asupra leului. Acesta a avut un
impact semnificativ asupra modului în care a fost utilizat excesul de lichiditate existent în unele
bănci, determinând astfel creşterea ratei dobânzii. În continuare în această secţiune prezentăm
metodologia pe care am utilizat-o pentru a identifica atacul speculativ şi pentru a-l compara cu
eventuale atacuri anterioare sau ulterioare. De asemenea, arătăm mecanismul prin care acesta a
influenţat creşterea ratelor dobânzii.

3.1. Definiţia
Este adevărat că unii oficiali, analişti, jurnalişti sau politicieni au atribuit deprecierea leului din
octombrie 2008 unui atac speculativ încă de la început. Totuşi, nimeni nu a explicat pe ce bază
s-a făcut această atribuire sau cum a dus atacul speculativ la creşterea ratei dobânzii. Probabil
8

Prin aceste contracte speculatorii au schimbat principalul şi o plată fixă de dobândă în euro pentru un principal
egal şi pentru o plată fixă de dobândă în lei, evaluate la rata de schimb de la data tranzacţiei. La terminarea
swap-ului, împrumuturile (principalurile) se reschimbau, nefiind afectate de rata de schimb. La terminarea
contractului speculatorii cumpără principalul în lei pe care trebuie să-l returneze. Dacă ipoteza deprecierii se
confirmă, principalul în euro pe care l-au primit, exprimat la noul curs, este mai mare ca principalul în lei cu
deprecierea.

9

53,6 la sută în perioada 6 noiembrie 2008 – 30 aprilie 2009.
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că deprecierea accelerată relativ mare a leului a fost suficientă pentru a se vorbi de un atac
speculativ. Totuşi, există o problemă cu această abordare, deoarece deprecieri chiar mai rapide şi
mai mari ca cea din octombrie 2008 (de exemplu în decembrie 2000 şi ianuarie 2009) nu au fost
definite ca fiind atacuri speculative.
Definiţiile referitoare la crize ale ratei de schimb sunt diverse. O sinteză a acestora este oferită de
Glick şi Hutchinson (1999). Ei au subliniat două concluzii, ambele relevante pentru acest studiu.
Prima, cele mai multe definiţii se referă la schimbări „mari”, atât în nivelul actual al ratei (reale)
de schimb (aici sunt citaţi, printre alţii, Frankel şi Rose, 1996), cât şi în nivelul potenţial. Nivelul
potenţial este captat prin includerea episoadelor de presiuni speculative în care rata de schimb nu
s-a ajustat – deoarece autorităţile au reuşit să apere moneda fie prin intervenţii pe piaţa valutară,
fie prin creşteri ale ratei dobânzii (sunt citaţi, printre alţii, Eichengreen, Rose şi Wyplosz, 1995,
precum şi Kaminsky şi Reinhart, 1999).
A doua concluzie, există un criteriu pentru identificarea deprecierilor „mari”, sub forma unei
limite minime. În unele cazuri, limita este exogenă şi comună pentru toate ţările (Frankel şi
Rose, 1996), iar în alte cazuri, limita este definită în funcţie de specificul evenimentului, ceea
ce înseamnă că poate fi diferită pentru diferite ţări. În sfârşit, Glick şi Hutchinson (1999) au
preferat să analizeze schimbări „mari” ale unui indice al presiunilor speculative, definit ca medie
ponderată a modificărilor lunare în rata reală de schimb şi a pierderilor lunare procentuale de
rezerve valutare. Schimbările mari ale indicelui sunt acelea care depăşesc media cu 2 deviaţii
standard.
În acest studiu definim o metodă de a identifica o criză a ratei de schimb pornind de la concepţia
noastră că, în cazul unui regim al ratei de schimb cu flotare condusă, un atac speculativ ar trebui
să determine, mai întâi, accelerări „mari” ale deprecierii ratei de schimb pe perioade relativ
scurte de timp (câteva zile). Aceste accelerări ar trebui să fie urmate relativ repede de vânzări
nete de valută relativ mari ale băncii centrale (pierderi procentuale de rezervă valutară10), care
apără astfel moneda împotriva atacului speculativ. În acelaşi timp, este de presupus că banca
centrală administrează lichiditatea astfel încât să slăbească forţa atacului, ceea ce rezultă în
creşteri relativ mari ale ratei dobânzii pe piaţa monetară interbancară.
Astfel, creşteri subsecvente mari ale celor trei indicatori – rata de schimb, vânzarea procentuală
netă de valută şi rata dobânzii – înregistrate într-o perioadă relativ scurtă de timp indică existenţa
unei crize a ratei de schimb. În cazul în care rata de schimb nu se ajustează deoarece banca
centrală apără moneda, dar pierderile procentuale de rezerve sunt urmate de modificări mari ale
ratei dobânzii, se poate vorbi mai degrabă de episoade de presiuni speculative.

3.2. Metoda
Pentru a decide dacă în octombrie 2008 a avut loc un atac speculativ asupra leului procedăm
în doi paşi. În primul pas, stabilim succesiunea şi mărimea modificărilor procentuale în rata
10
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Exclusiv pierderile de rezervă valutară determinate de vânzări nete de valută. În continuare, noţiunile de vânzări
nete de valută şi pierderile de rezerve valutare vor fi utilizate interşanjabil.
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de schimb, în pierderile de rezerve valutare şi în rata dobânzii. Facem acest exerciţiu pentru
perioada cu volatilitate mare a ratelor dobânzii (17 octombrie – 5 noiembrie) şi într-o vecinătate
a acestei perioade de plus/minus o lună. În pasul al doilea, introducem criterii după care stabilim
dacă modificările identificate sunt relativ mari sau nu în raport cu episoade similare. Informaţiile
obţinute în pasul anterior sunt folosite la definirea criteriilor.
În primul pas, pentru „momentul” octombrie 2008 am găsit relevante următoarele evoluţii:
a) Volatilitatea mare a ratei dobânzii a fost precedată de o depreciere semnificativă a leului
(figura 6). În primele 4 zile de tranzacţionare ale lunii octombrie (calendaristic
1-6 octombrie), leul s-a depreciat în fiecare zi, ajungând de la 3,73 lei/euro la
30 septembrie la 3,94 lei/euro pe 6 octombrie. Deprecierea cumulată pe 4 zile a fost de
5,6 la sută în termeni nominali, adică 1,36 la sută în medie pe zi. Nivelul de 3,94 lei/euro
a reprezentat maximul zilnic al lunii octombrie şi al ultimilor 45 de luni.

rata medie a dobânzii (Rd) pe piaĠa interbancară
rata dobânzii de politică monetară
Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.
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Figura 6. Rata de schimb úi ratele dobânzii
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rata dobânzii la operaĠiunile de politică monetară
rata de schimb (scala din dreapta)

b) Volatilitatea mare a ratei de schimb a fost urmată de reluarea vânzărilor nete de valută de
către BNR. Din data de 6 octombrie şi până la sfârşitul lunii, pe baze nete, vânzările de
valută ale BNR s-au ridicat la 3,6 la sută din volumul rezervelor valutare. Ca urmare, leul
a început să se aprecieze, atingând 3,59 lei/euro pe 22 octombrie, fără să mai depăşească
valoarea de la care a început atacul speculativ până pe 19 noiembrie 2008.
c) Rata dobânzii pe piaţa monetară s-a abătut de la media perioadei ianuarie 2005 – decembrie
2010 cu mai mult de 3 deviaţii standard în 14 zile consecutive de tranzacţionare în
intervalul 17 octombrie – 5 noiembrie. În această perioadă, rata dobânzii a deviat de la
medie cu un număr mediu de 6 deviaţii standard.
Succesiunea în timp a acestor modificări este cea aşteptată, sugerând prezenţa atacului speculativ.
Totuşi, pentru a putea spune dacă modificările în cei trei indicatori (rata de schimb, rata dobânzii
şi pierderea de rezervă) sunt relativ mari avem nevoie de un benchmark pentru fiecare indicator.
Odată identificat, benchmark-ul va fi folosit pentru a verifica dacă au existat şi alte episoade
similare cu cel din octombrie 2008.
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Rata de schimb. În cazul ratei de schimb definim doi parametri: (i) „perioada critică” şi
(ii) „acceleraţia critică”. Perioada critică reprezintă numărul de zile pentru care se calculează
deprecierea monedei şi care asigură identificarea deprecierilor continue şi accelerate (cu cele
mai mari ritmuri medii zilnice de depreciere). În continuare vom numi ritmul mediu zilnic al
deprecierii continue a leului pe perioada critică „acceleraţie”. Acceleraţia critică este valoarea
pe care trebuie să o depăşească acceleraţia pentru a indica o depreciere accelerată. Datorită
flotării controlate, ambii parametri sunt influenţaţi de intervenţiile băncii centrale şi sunt specifici
fiecărei ţări.
Alegerea mărimii perioadei critice este condiţionată de două restricţii. Prima, numărul de zile
nu poate fi prea mare deoarece acceleraţia ar fi mai mare ca acceleraţia critică într-un număr
prea mic de cazuri sau în niciunul. Al doilea, numărul de zile nu trebuie să fie prea mic deoarece
o bancă centrală nu reacţionează imediat la deprecieri accelerate. Întrucât este dependentă de
intervenţiile băncii centrale, perioada critică poate fi interpretată ca măsură a toleranţei băncii
centrale faţă de accelerarea deprecierii.
Pentru determinarea acceleraţiei critice, care defineşte o depreciere accelerată în perioada critică,
pornim de la faptul că deprecierile relativ mari care reflectă un atac speculativ sunt rare. La nivel
mondial, crize ale ratei de schimb au apărut relativ rar, în medie odată la 11 ani în perioada
1975-1997 (Glick şi Hutchinson, 1999). De aici rezultă că deprecierea medie zilnică aleasă
trebuie să fie suficient de mare pentru a selecta evenimente rare, dar suficient de mică pentru a nu
duce la omiterea unui atac. De exemplu, dacă s-ar căuta doar deprecierile medii zilnice mai mari
de 1,36 la sută, momentul octombrie 2008 nu ar putea fi identificat.
Vânzările procentuale nete de valută. Acestea depind de mărimea rezervelor, de adâncimea
pieţei valutare, de intensitatea atacului, de condiţiile financiare internaţionale etc. Din acest
motiv, pierderea relativă de rezerve în cazul unui atac speculativ sau în procesul de conducere
a flotării este specifică fiecărei ţări. Este posibil ca în luna octombrie 2008, pierderea de rezerve
să fi fost amplificată de criza financiară internaţională declanşată în 2007. De aceea, în exerciţiul
de identificare a unor episoade similare, benchmarck-ul pentru pierderea procentuală de rezerve
poate fi obţinut prin reducerea nivelului realizat în octombrie 2008. Dacă, în pofida relaxării
limitelor, singurele momente identificate vor fi cele recunoscute drept crize ale leului, atunci cu
atât mai mult putem spune că momentul octombrie 2008 a fost un atac speculativ.
Rata dobânzii. Şi în acest caz pornim de la faptul că aceste crize ale ratelor de schimb sunt
rare. Aceasta înseamnă că probabilitatea de a avea o creştere a ratelor dobânzii datorată unei
administrări a lichidităţii orientate să combată un atac speculativ este rară. Este rezonabil să
admitem că o modificare a ratei dobânzii este mare dacă depăşeşte media plus două deviaţii
standard. În cazul unei distribuţii normale, aceasta înseamnă că în mai puţin de 2,3 la sută din
numărul de zile de tranzacţionare pe piaţa monetară interbancară rata dobânzii depăşeşte media
cu mai mult de două deviaţii standard.
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Utilizând criteriile introduse, putem spune că modificările în rata de schimb, pierderile
procentuale de rezerve valutare şi modificările în rata dobânzii în anumite perioade de timp
sunt similare cu cele din octombrie 2008 dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii
(benchmark-ul):
 Leul s-a depreciat timp de 4 zile consecutive (perioada critică este egală cu 4 zile), în a
patra zi rata de schimb leu/euro atingând nivelul maxim al ultimelor 12 luni. În perioada
critică, acceleraţia a fost de cel puţin 1 la sută (aceasta înseamnă că indicele cumulat al
ratei de schimb în ziua a patra este de cel puţin 1,0406399, valoare pe care o vom numi
„valoarea critică”)11.
 În luna în care indicele deprecierii cumulate a depăşit valoarea critică, vânzările nete ale
băncii centrale au depăşit 2 la sută din nivelul rezervelor valutare.
 Rata dobânzii a crescut peste medie cu cel puţin două deviaţii standard pentru cel puţin 3 zile
consecutiv, într-o perioadă de cel mult 30 de zile de la începerea devalorizării accelerate care
duce la atingerea sau depăşirea valorii critice a indicelui deprecierii cumulate.
Pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor vom proceda astfel: (i) mai întâi vom identifica zilele şi,
respectiv, lunile în care rata de schimb şi, respectiv, vânzările de rezerve valutare şi rata dobânzii
au îndeplinit criteriile cantitative enunţate; (ii) apoi vom verifica dacă datele astfel identificate
satisfac criteriile referitoare la timp (perioada de 30 de zile etc.), pentru a stabili „momentele” în
care criteriile au fost satisfăcute concomitent pentru cele trei variabile.
3.2.1. Dinamica ratei de schimb
Piaţa valutară a devenit funcţională abia în anul 1997, iar convertibilitatea de cont curent a
devenit efectivă din 1998. Astfel, perioada pentru care are sens să facem analiza este 1999-2010.
În figura 7 este prezentat indicele ratei de schimb cumulat pe 4 zile anterioare. În perioada
4 ianuarie 1999 – 31 decembrie 2010, indicele ratei de schimb cumulat pe 4 zile a depăşit valoarea
critică în 22 de cazuri (zile)12. Dar numai în 8 din cele 22 de cazuri indicele a reflectat în mod
concomitent atât o creştere continuă în nivelul ratei de schimb cât şi un maxim al ultimelor 12 luni,
satisfăcând standardul nostru privind acceleraţia critică. Aceste date sunt prezentate în tabelul 1.
11

Cineva ar putea să se gândească la o perioadă critică mai mare de 4 zile (în timp ce menţine acceleraţia critică).
Am verificat dacă perioade critice de 5 sau 6 zile ar fi fost mai potrivite cu scopul identificării unor evenimente
similare cu cel din octombrie 2008. Am găsit că, în cazul României, acceleraţia mai mare de 1 la sută pentru
perioade critice mai mari de 4 zile este foarte rară. În perioada 1999-2010 (3 059 de zile de tranzacţionare), nu a
existat nicio acceleraţie mai mare de 1 la sută pentru o perioadă de 6 zile. Acceleraţii mai mari de 1 la sută pentru
perioada critică de 5 zile au apărut în numai 2 cazuri.

12

Din cele 22 de cazuri în care acceleraţia a depăşit 1 la sută, trei cazuri au apărut în perioada de intrări mari de
capitaluri, pe 17 februarie 2005 şi pe 15 şi 16 august 2005. Pentru ultimele două date, acceleraţia mai mare de
1 la sută reflectă cumpărări masive nete de către banca centrală la începutul perioadei de ţintire a inflaţiei pentru a
deprecia leul, având în vedere că se anticipau intrările mari de capitaluri care ar fi determinat aprecierea leului.
Aceste cumpărări nete au atins 5,92 la sută din nivelul mediu al rezervelor în februarie 2005 şi 8,05 la sută din
nivelul rezervelor în august 2005. Din acest motiv, ele sunt irelevante pentru studiul nostru. Alegerea unei
perioade critice de 5 zile şi a unei acceleraţii critice de 1 la sută ar fi dus la identificarea a două momente:
18 martie 1999 şi 17 august 2005, ultimul fiind inacceptabil.
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Figura 7. Indicele cumulat al ratei de schimb úi ritmul mediu zilnic în ultimele 4 zile (%, sc. dr.)
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Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.

Datele prezentate sunt strâns legate de evenimente economice importante. În martie 1999 a avut
loc cea mai mare criză a leului după liberalizarea pieţei valutare, în care efectele contagiunii
crizei din Rusia (septembrie 1998) au jucat un rol important. În anul 2000, an al alegerilor
generale şi prezidenţiale, au avut loc frauda de la banca Turco-Română (caz apărut în iunie 2000
şi finalizat pe 30 aprilie 2002), prăbuşirea FNI (mai), atacul asupra BCR (mai-iunie) şi plecarea
guvernului Isărescu (decembrie). Valoarea din octombrie 2008 a fost precedată de căderea
Lehman Brothers pe 15 septembrie şi de apariţia semnelor crizei în România. În ianuarie 2009 a
fost o creştere a aversiunii la risc, ceea ce a contribuit la creşterea volatilităţii pe pieţele valutare
din Europa Centrală şi de Est. Faţă de această creştere a aversiunii la risc, guvernatorii băncilor
centrale din Cehia, Polonia, România şi Ungaria au reacţionat. Ei au semnat o scrisoare comună
prin care comunicau publicului hotărârea lor de a combate volatilitatea mare de pe pieţele
valutare din ţările respective, inclusiv prin intervenţii pe pieţele valutare.
Tabel 1. Datele la care indicele ratei de schimb cumulat pe 4 zile a depăşit valoarea critică
(acceleraţie mai mare de 1 la sută), indicând o creştere continuă a ratei de schimb
în cele 4 zile şi un maximum pentru cele 12 luni anterioare
Data

Valoarea indicelui

Acceleraţia maximă (%)

18 martie 1999

1,123

2,94

1,6642

27 septembrie 2000

1,051

1,25

2,1323

4 decembrie 2000

1,059

1,46

2,2500

27 decembrie 2000

1,055

1,34

2,4000

6 octombrie 2008

1,056

1,36

3,9410

9 ianuarie 2009

1,045

1,12

4,2127

12 ianuarie 2009

1,051

1,24

4,2684

13 ianuarie 2009

1,056

1,36

4,2985

Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.
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3.2.2. Vânzările nete de valută
Teoria recomandă creşterea ratelor dobânzii în timpul unei crize, a ratei de schimb şi reducerea
lor imediat după criză (Christiano, Braggion şi Roldos, 2009). Totuşi, banca centrală a răspuns
deprecierilor semnificative ale leului prin vânzări de valută. Acestea au depăşit 2 la sută din
nivelul rezervelor valutare în 17 cazuri, la datele prezentate în tabelul 2.
Tabel 2. Lunile în care vânzările nete de valută au depăşit 2 la sută din volumul rezervelor valutare
Vânzările nete de valută
(% din rezerva valutară)

Acceleraţia maximă în cadrul lunii (%)

februarie 1999

4,4

0,78

martie 1999

11,5

2,94

noiembrie 1999

4,1

0,59

ianuarie 2001

3,1

0,99*

ianuarie 2002

2,1

1,00*

noiembrie 2003

2,1

0,27

ianuarie 2004

2,0

0,44*

ianuarie 2008

2,2

0,87*

octombrie 2008

3,6

1,36

decembrie 2008

3,2

0,49*

ianuarie 2009

3,2

1,36

februarie 2009

3,4

0,38

martie 2009

2,2

0,11*

septembrie 2009

4,4

0,21

decembrie 2009

5,5

0,20*

mai 2010

4,2

0,37*

iulie 2010

3,3

0,42*

Luna

*

Ritm mediu al deprecierii în perioada critică care nu îndeplineşte condiţia pentru a fi o acceleraţie
(deprecierea nu a fost continuă pe 4 zile).

Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.

Distribuţia vânzărilor şi cumpărărilor de valută ale băncii centrale în timp şi în funcţie de
magnitudine pentru perioada 1999-2010 este prezentată în anexa 1.
Datele din tabelele 1 şi 2 arată că au fost rare lunile în care acceleraţiile mai mari de
1 la sută şi vânzările nete mai mari de 2 la sută din rezervele valutare au coincis. Acceleraţii
mai mari de 1 la sută care au dus la atingerea valorii maxime a raportului leu/euro pe 12 luni
anterioare, concomitent cu vânzările nete de valută mai mari de 2 la sută din rezervele valutare,
au avut loc numai în martie 1999, octombrie 2008 şi ianuarie 2009.
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3.2.3. Variaţiile ratei dobânzii
Rata nominală a dobânzii a urmat o pantă descendentă în perioada 1999-2010. Totuşi, se pot
identifica anumite subperioade pentru care abaterile ratei dobânzii de la medie să fie cât mai
mici. Aceste perioade sunt prezentate în figura 8.
Figura 8. Rata nominală medie zilnică a dobânzii la tranzacĠii pe piaĠa monetară interbancară
procente
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Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.

Normalizând rata dobânzii pe perioadele menţionate am obţinut momentele în care aceasta
s-a abătut de la medie cu mai mult de două deviaţii standard (figura 9). Au existat 70 de astfel
de cazuri. Dintre acestea, 55,7 la sută au apărut în perioada 1999-2003, 17,1 la sută au apărut
în perioada 2004-2007, 24,3 la sută au apărut în perioada octombrie-noiembrie 2008, restul
de 2,9 la sută apărând în perioada ianuarie-februarie 2009. Pe 21 şi 22 octombrie 2008, rata
dobânzii normalizate s-a abătut cu mai mult de 8 deviaţii standard de la medie, stabilind recordul
perioadei 1999-2010.
Figura 9. Valoarea normalizată a ratei nominale a dobânzii faĠă de o distribuĠie normală
cu media 0 úi varianĠa 1
deviaĠii standard

octombrie 2008
aprilie 2007

martie 2003

Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.
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Lunile în care rata dobânzii a depăşit media cu mai mult de 2 deviaţii standard pentru cel puţin
3 zile consecutive sunt prezentate în tabelul 3. Pentru comparaţie, în anexa 3 sunt prezentate
lunile în care rata dobânzii a depăşit media cu mai mult de o deviaţie standard pentru cel puţin
trei zile consecutive.
Tabel 3. Lunile în care abaterea ratelor dobânzii de la medie a depăşit 2 deviaţii standard
pentru cel puţin 3 zile consecutive
Luna

Deviaţia maximă (deviaţii standard)

martie 1999

4,2

aprilie 1999

4,2

noiembrie 2000

2,8

ianuarie 2005

2,1

octombrie 2008

8,3

noiembrie 2008

8,0

Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.

Împreună, datele din tabelele1-3 arată că un moment similar cu cel din octombrie 2008 a mai
existat doar în martie 199913. Găsirea unui singur eveniment în 9 ani anteriori momentului
octombrie 2008 (frecvenţă similară cu cea găsită de Glick şi Hutchinson, 1999) şi asocierea lui
cu crize în sectorul financiar întăresc convingerea noastră că în octombrie 2008 a avut loc un atac
speculativ asupra leului.

3.3. Atacul speculativ şi lichiditatea
Atacul speculativ oferă elemente noi asupra rolului jucat de lichiditate în apariţia volatilităţii ratei
dobânzii. El explică bine de ce unii bancheri au insistat asupra ideii că banca centrală a absorbit
lichiditatea din piaţă, contribuind astfel la creşterea ratei dobânzii în perioada 17 octombrie –
5 noiembrie 2008. Într-adevăr, răspunzând atacului speculativ prin vânzări de valută, banca
centrală a extras lichiditate din piaţă într-o perioadă cu deficit de lichiditate la nivelul sistemului.
Dar această extragere este în mod egal o decizie a băncii centrale şi a băncilor care au cumpărat
valuta. În acelaşi timp, facilitatea de credit a fost accesată de bănci, iar banca centrală s-a angajat
în operaţiuni swap prin care a furnizat lichiditate unor bănci.
Atacul speculativ explică bine şi de ce au dorit băncile cu exces de lichiditate să cumpere valută
într-o perioadă cu deficit de lichiditate. Fiind agenţi optimizatori şi anticipând devalorizarea
leului pe termen mai lung, băncile cu exces de lichiditate au cumpărat valuta vândută de banca
centrală în perioada 6-15 octombrie 2008 (4,1 la sută din rezervele valutare). În acest fel, băncile
cu exces de lichiditate au furnizat mai puţină lichiditate băncilor cu deficit de lichiditate sau
entităţilor care trebuiau să inverseze swap-urile valutare. Din acest motiv, rata dobânzii a crescut.
13

Menţinând acceleraţia critică la 1 la sută, extinderea perioadei critice la 5 zile nu ar fi dus la identificarea
momentului octombrie 2008, iar reducerea perioadei critice la 3 zile ar fi permis identificarea a 21 de cazuri în
care deprecierea a rămas continuă. Dar, suprapuse cu criteriile pentru vânzările nete de valută şi pentru rata
dobânzii, ele nu au dus la identificarea altor momente în afară de martie 1999 şi octombrie 2008.
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În sfârşit, atacul speculativ explică bine şi de ce banca centrală nu s-a angajat în operaţiuni repo.
În octombrie 2008, comparativ cu luna anterioară, creşterea vânzărilor de contracte swap pe leu
a fost foarte mare. De asemenea, deşi mai mică decât aceasta din urmă, creşterea vânzărilor de
lei ale nerezidenţilor14 pe piaţa valutară a fost semnificativă (tabelul 4). Creşterile din octombrie
2008 sunt mult mai mari decât cele maxime înregistrate în anii 2009 şi 2010, indicând o prezenţă
notabilă a componentei speculative a tranzacţiilor (a se vedea şi nota de subsol 8).
Tabel 4. Vânzările de valută efectuate de nerezidenţi
Creşterea vânzărilor de valută
ale nerezidenţilor faţă de:

*

Octombrie
2008

Ianuarie
2009

Noiembrie*
2009

Iunie*
2010

– luna precedentă (%)

35,0

17,0

7,8

15,2

– media lunilor anterioare din an (%)

43,9

-

19,9

28,8

– media anului (%)

50,7

-22,0

16,8

16,9

Reprezintă luna în care s-a înregistrat în anul respectiv valoarea maximă a vânzărilor nete de valută efectuate
de nerezidenţi.

Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.

În măsura în care unele bănci cu deficit de lichiditate ar fi găsit optim să se angajeze în finanţarea
de operaţiuni speculative, furnizarea de lichiditate prin operaţiuni repo ar fi contravenit politicii
băncii centrale de a combate atacul speculativ prin vânzări de valută. În final, băncile cu deficite
mari de lichiditate au fost nevoite să vândă valută pentru a finanţa operaţiunile lor curente, ceea
ce a ajutat la combaterea atacului speculativ.
În sfârşit, datele din tabelul 4 explică bine de ce în ianuarie 2009 acceleraţia deprecierii leului
şi vânzările nete de valută (chiar mai mari decât cele din octombrie 2008) nu au fost însoţite de
o volatilitate mare a ratelor dobânzii, ca în octombrie 2008, care să indice un atac speculativ.
Comparativ cu octombrie 2008, în ianuarie 2009 vânzările de contracte swap pe leu au fost mult
mai mici, indicând o activitate normală a tranzacţiilor cu contracte swap pe leu. De asemenea,
creşterea vânzărilor de valută ale nerezidenţilor în ianuarie 2009 faţă de vânzările din luna
anterioară şi faţă de media anului 2008, este mai mică decât cele din octombrie 2008, ceea
ce indică dispariţia componentei speculative. Aceasta a permis funcţionarea normală a pieţei
monetare interbancare, ceea ce a menţinut ratele dobânzii la niveluri relativ joase. De asemenea,
odată cu dispariţia componentei speculative a devenit optim pentru banca centrală să reia
furnizarea de lichiditate prin operaţiuni repo.
Concluzia noastră este că volatilitatea mare a ratei dobânzii în perioada 17 octombrie –
5 noiembrie 2008 nu a fost rezultanta unui eşec al managementului lichidităţii în atingerea
obiectivului stabilizării ratei dobânzii în jurul ratei dobânzii de politică monetară. Accesarea
lichidităţii la rate înalte ale dobânzii de către băncile cu deficit de lichiditate a fost o consecinţă a
atacului speculativ.
14
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3.4. Comparaţie între cele două atacuri
O comparaţie între momentele martie 1999 şi octombrie 2008 este prezentată în tabelul 5. Datele
susţin ideea că, spre deosebire de atacul speculativ din martie 1999, cel din octombrie 2008 nu a
reuşit.
Tabel 5. Parametrii atacurilor speculative asupra leului din martie 1999 şi octombrie 2008
Parametrii atacurilor speculative

Martie 1999

Octombrie 2008

Rata de schimb la începutul deprecierii accelerate (lei/euro)

1,4819

3,7336

Rata de schimb la data atingerii nivelului maxim (lei/euro)

1,6642

3,9410

Rata de schimb medie pe 30 de zile după maxim (lei/euro)

1,5927

3,7192

Rata de schimb medie pe 60 de zile după maxim (lei/euro)

1,5949

3,7383

2,94

1,36

1,123

1,056

4,2

8,3

Vânzări nete de valută la t-2 (% din rezerva valutară)

-3,5

0,0

Vânzări nete de valută la t-1 (% din rezerva valutară)

4,4

0,0

Vânzări nete de valută în luna atacului (t) (% din rezerva valutară)

11,5

3,6

Vânzări nete de valută la t+1 (% din rezerva valutară)

-2,4

1,5

Vânzări nete de valută la t+2 (% din rezerva valutară)

-3,5

3,2

Vânzări nete de valută la t+3 (% din rezerva valutară)

-9,0

3,2

Vânzări nete de valută la t+4 (% din rezerva valutară)

-27,7

3,4

Modificarea rezervelor la t-2 (%)

...

2,1

Modificarea rezervelor la t-1 (%)

-17,1

1,6

Modificarea rezervelor în luna atacului (t) (%)

-5,3

1,2

Modificarea rezervelor la t+1 (%)

-2,8

2,5

Modificarea rezervelor la t+2 (%)

-26,2

-4,3

Modificarea rezervelor la t+3 (%)

-19,4

-3,8

Modificarea rezervelor la t+4 (%)

8,2

-2,6

Deprecierea (+)/aprecierea (-) reală a leului la t-1 faţă de t-2 (%)

1,4

2,4

Deprecierea (+)/aprecierea (-) reală a leului la t faţă de t-1 (%)

4,6

2,2

Deprecierea (+)/aprecierea (-) reală a leului la t+1 faţă de t (%)

-1,3

0,5

Deprecierea (+)/aprecierea (-) reală a leului la t+2 faţă de t+1 (%)

-2,9

3,5

Deprecierea (+)/aprecierea (-) reală a leului la t+3 faţă de t+2 (%)

-3,9

6,8

Deprecierea medie zilnică în perioada deprecierii accelerate (%)
Indicele cumulat pe 4 zile, corespunzător atacului
Abaterea maximă a ratei dobânzii de la medie (deviaţii standard)

... date indisponibile
Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.
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În cazul atacului din octombrie 2008, rata medie de schimb în următoarele 60 de zile de
tranzacţionare după atingerea maximului pe 6 octombrie s-a situat la nivelul înregistrat de rata
de schimb la începutul atacului. În schimb, în 1999, nivelul mediu al celor 60 de zile a fost cu
7,8 la sută mai mare decât rata de schimb existentă la începutul atacului.
În termeni reali, în 1999, după încheierea atacului speculativ, leul s-a apreciat cel puţin 3 luni
consecutive deşi banca centrală a răspuns prin cumpărări nete de valută 4 luni consecutive.
În schimb, în 2008, rata reală de schimb s-a depreciat 4 luni consecutive după încheierea atacului
speculativ, deşi banca centrală a efectuat vânzări nete în fiecare din cele 4 luni.
În 1999, la 4 luni după atacul speculativ, rezerva valutară scăzuse cu 37,4 la sută comparativ cu
nivelul din luna atacului, în timp ce în 2008, după cele 4 luni, scăzuse cu doar 8,1 la sută. Criza
leului din 1999 a apărut într-o perioadă de criză în sectorul financiar, aşa cum se descrie în unele
modele referitoare la crize ale ratei de schimb (Diaz-Alejandro, 1985; Kaminsky şi Reinhart,
1999). Atacul speculativ din octombrie 2008 nu a fost precedat şi nici urmat de crize în sectorul
financiar din România.

4. Explicarea atacului speculativ din octombrie 2008
Când aleg să atace o monedă, speculatorii estimează că probabilitatea de a reuşi o depreciere este
relativ înaltă. Dacă atacul eşuează, speculatorii înregistrează pierderi. Pe de altă parte, o bancă
centrală ştie că încercarea nereuşită de a apăra moneda se soldează cu pierderi de credibilitate.
Mai mult, evitarea deprecierii spre nivelul de echilibru ar putea avea costuri în termenii ocupării
forţei de muncă. Ce i-a făcut pe speculatori să creadă că vor reuşi în octombrie 2008? Ce a dat
încredere BNR că va reuşi combaterea atacului speculativ şi evitarea unei crize a ratei de schimb?

4.1. Logica atacului
Vom răspunde la aceste întrebări utilizând modelele privind cauzele şi consecinţele unei crize a
ratei de schimb într-o ţară cu rată de schimb fixă sau cu flotare condusă în mod intens (heavily
managed). Acestea sunt cunoscute ca modele din prima, a doua şi a treia generaţie. În legătură
cu această abordare s-ar putea obiecta că BNR a adoptat strategia de ţintire a inflaţiei şi, din
acest motiv, regimul ratei de schimb nu poate fi nici conducerea strictă a flotării leului, nici rata
fixă, aşa cum presupun aceste modele. De aceea, explicarea cauzelor atacului speculativ pe baza
modelelor necesită mai întâi lămurirea acestei posibile obiecţii şi apoi identificarea modelului
care explică bine atacul.
4.1.1. Obiectivul implicit al ratei de schimb
Într-adevăr, banca centrală nu a practicat o conducere strictă a ratei de schimb şi nici nu a
menţinut o rată de schimb fixă. Totuşi, este posibil ca speculatorii să fi considerat că, în condiţiile
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excepţionale ale crizei financiare internaţionale, BNR a stabilit, temporar, un nivel al ratei de
schimb pe care ar fi dorit să nu îl depăşească (nivelul implicit). Aceasta înseamnă că speculatorii
au identificat un obiectiv extern implicit al politicilor.
Ipoteza obiectivului implicit privind rata de schimb este plauzibilă, având în vedere că BNR are
reputaţia că este sensibilă la magnitudinea deprecierii/aprecierii leului. De exemplu, în figura 10
se vede că în perioada precriză, când intrările mari de capital tindeau să aprecieze leul, banca
centrală a făcut cumpărări semnificative de valută15. Invers, în perioada crizei, când leul tindea
să se deprecieze, banca a vândut valută16.
Figura 10. Vânzările úi cumpărările de valută ale băncii centrale în perioada 1999-2010
milioane EUR
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Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.

Speculatorii au generat propria aproximare a nivelului implicit al ratei de schimb. Acest nivel le
oferea informaţii deoarece atingerea lui ar fi declanşat apărarea leului de către banca centrală.
De asemenea, diferenţa dintre nivelul curent al ratei de schimb şi nivelul implicit estimat
este informativă pentru speculatori: o diferenţă negativă arăta că este posibil ca o depreciere
semnificativă pe termen scurt să nu întâmpine rezistenţă din partea băncii centrale.
Dar faptul că există o diferenţă negativă nu garantează că banca centrală nu va combate o
depreciere accelerată pe termen scurt, indiferent de cauza ei. În particular, dacă obiectivul
implicit estimat de speculatori este suficient de mare, un atac speculativ va produce o volatilitate
înaltă a ratei de schimb. Deprecierea accelerată este suficientă pentru ca banca centrală să
intervină, chiar dacă aceasta nu are asumat un nivel efectiv al ratei de schimb pe care doreşte să
îl apere17. Banca centrală va combate o depreciere mare şi accelerată pentru a evita ca aceasta să
pună în pericol obiectivele privind inflaţia şi stabilitatea financiară.
15

În perioada ianuarie 2004 – septembrie 2008, cumpărările nete de valută ale băncii centrale au reprezentat
48,5 la sută din rezerva valutară medie a perioadei, iar cumpărările de valută au reprezentat 52,8 la sută din totalul
cumpărărilor efectuate în perioada 1999-2010.

16

În perioada octombrie 2008 – decembrie 2010, vânzările nete au fost de 38,4 la sută din rezerva valutară medie a
perioadei, iar vânzările de valută au reprezentat 77,1 la sută din totalul vânzărilor efectuate în perioada 1999-2010.

17

Dacă banca centrală are un obiectiv implicit privind rata de schimb şi dacă obiectivul implicit estimat de
speculatori este mai mare ca obiectivul implicit asumat de banca centrală, atacul speculativ va fi combătut de
banca centrală când rata de schimb va atinge nivelul obiectivului implicit asumat de aceasta.
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Într-adevăr, datele arată că banca centrală a fost reactivă, prin contracararea deprecierilor
accelerate, dar şi proactivă, prin menţinerea ritmurilor de depreciere la niveluri relativ mici.
În perioada 1999-2010, BNR a efectuat vânzări nete în 34 de luni şi cumpărări nete în 70 de
luni18. Majoritatea acestor vânzări/cumpărări nete reflectă procesul de flotare dirijată a leului.
Dar compararea vânzărilor nete, pe de o parte, cu accelerările maxime ale deprecierii leului şi cu
volumul rezervelor, pe de altă parte, indică mai degrabă existenţa unui obiectiv implicit privind
rata de schimb.
În perioada 1999-2004 vânzările nete relativ mici au fost asociate cu acceleraţii maxime relativ
mari şi cu dimensiuni relativ mici ale rezervei valutare (figura 11). Această combinaţie între cele
trei variabile arată că, în anumite momente, banca a luptat împotriva deprecierilor mari (a fost
reactivă), volumul rezervelor nepermiţând un control mai strict al deprecierilor.
În schimb, perioada intrărilor mari de capitaluri a pus bazele unei schimbări în comportamentul
băncii centrale. Schimbarea s-a văzut în perioada 2008-2010 când, în general, vânzările nete
de valută relativ mari au fost asociate cu accelerări maxime relativ mici ale deprecierii leului
(exceptând lunile octombrie 2008 şi ianuarie 2009) şi cu dimensiuni relativ mari ale rezervei
valutare (figura 11).
Figura 11. Valorile normalizate ale vânzărilor nete de valută úi ale deprecierilor accelerate
faĠă de o distribuĠie normală cu media 0 úi varianĠa 1
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Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.
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Această combinaţie arată că, beneficiind de dimensiunea confortabilă a rezervelor, în multe
cazuri, banca centrală a efectuat vânzări nete de valută relativ mari suficiente nu numai pentru
a evita deprecieri mari, dar şi pentru a menţine ritmul deprecierilor la niveluri joase (a fost
proactivă). Evident, acest comportament era necunoscut în octombrie 2008, când a avut loc
atacul speculativ asupra leului.
În octombrie 2008, aproximativ 92 la sută din vânzările de rezerve efectuate de banca centrală
au avut loc începând din a patra zi de tranzacţionare din perioada atacului, când rata de schimb
a atins maximul de 3,94 lei/euro. Aceasta arată că banca centrală nu a avut ca obiectiv implicit
apărarea nivelului de 3,73 lei/euro, de la care a început atacul, dar nu a permis depăşirea
nivelului de 3,94 lei/euro. De aici rezultă că obiectivul implicit al ratei de schimb estimat de
speculatori în octombrie 2008 a fost substanţial mai mare ca nivelul de 3,94 lei/euro, la care a
intervenit BNR.
4.1.2. Identificarea modelului
Dacă existenţa unei diferenţe negative între nivelul curent şi cel implicit estimat de speculatori
nu garantează că un atac asupra leului poate reuşi, atunci este nevoie de elemente suplimentare
care să justifice o probabilitate mare de reuşită a atacului. Ipoteza noastră este că pentru a
obţine aceste elemente suplimentare, în octombrie 2008 speculatorii au căutat să identifice dacă
vreunul dintre modelele teoretice ale crizei ratei de schimb este sprijinit bine de datele economiei
româneşti. O bună potrivire a datelor cu conceptele unui model de criză indică o probabilitate
mare de succes al unui eventual atac asupra monedei. Dar, aşa cum au arătat Rainhart şi Rogoff
(2009), crizele efective combină adesea elemente din mai multe tipuri teoretice de crize.
Din acest motiv, punerea datelor şi informaţiilor specifice unei economii peste conceptele unei
anumite generaţii de modele este dificilă.
Astfel, este posibil ca în urma exerciţiului de potrivire a faptelor cu teoria, speculatorii să fi decis
că elementele identificate aparţin preponderent unui anumit tip de model de criză în România, în
timp ce banca centrală a identificat un tip diferit. Fiecare a acţionat în funcţie de tipul de model
identificat şi de consecinţele anticipate pe baza acestuia19.
Este cert că nici speculatorii şi nici BNR nu au considerat că elementele specifice economiei
româneşti se potrivesc cu modelele din generaţia întâi. În versiunile timpurii ale acestor modele
(Krugman, 1979; Flood şi Garber, 1984) sau chiar în analizele care le-au prevestit (Henderson
şi Salant, 1978), rata de schimb este fixă, iar colapsul ei este cauzat de către politica fiscală
nesustenabilă, care produce deficite primare persistente20. Criza apare atunci când nivelul
rezervelor atinge o valoare critică, de la care rezervele sunt epuizate rapid de speculatori.
19

În România, o analiză a tipurilor de modele de criză a fost făcută de Aurel Iancu (2011). El clasifică modelele
în două mari categorii: 1. modele în care şocurile sunt exogene, iar anticipaţiile raţionale şi mecanismele autoreglatoare asigură că durata crizelor este scurtă; 2. modele bazate pe ipoteza instabilităţii financiare, prezentată
de noi în primul studiu.
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Într-un regim de rată fixă, oferta de bani trebuie să fie în strictă concordanţă cu nivelul ratei de schimb. Din acest
motiv, veniturile guvernamentale din tipărirea de bani sunt strict limitate. Dacă deficitele bugetare sunt mari şi
persistente, atunci finanţarea lor se realizează fie prin vânzarea de active (de exemplu, rezerve valutare), fie prin
împrumuturi. Dar din moment ce utilizarea pe termen nelimitat a rezervelor sau a împrumuturilor pentru a finanţa
deficite fiscale persistente este nesustenabilă, tipărirea de bani devine inevitabilă. Rata de schimb fixă este
incompatibilă cu tipărirea de bani şi, astfel, apare devalorizarea.
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În timp, aceste modele s-au adaptat pentru a ţine seama de regimurile cu flotare controlată
în mod strict şi de liberalizările incomplete ale pieţelor de capital, care limitează capacitatea
băncii centrale de a se împrumuta pentru a apăra moneda (Eichengreen şi Jeanne, 1998). Astfel,
politicile monetare şi fiscale expansioniste creează inflaţie, împingând rata reală de schimb la un
nivel de supraevaluare care nu poate fi apărat (Obstfeld, 1986; Calvo, 1987; Drazen şi Helpman,
1987; Wijnbergen, 1991; Flood şi Marion, 1999). În aceste modele, deficitele fiscale crescânde,
creşterea datoriilor şi scăderea rezervelor preced deprecierea masivă a ratei de schimb.
În cazul României, modelele din generaţia întâi nu se potriveau bine cu datele în octombrie 2008.
Deşi banca centrală are reputaţia că este sensibilă la magnitudinea deprecierii/aprecierii leului,
ea nu a menţinut un nivel cvasifix al leului. Dimpotrivă, imediat după declanşarea crizei
financiare internaţionale, leul a început să se deprecieze gradual. De la de 3,1 lei/euro în iulie
200721, rata de schimb a ajuns la 3,73 lei/euro la sfârşitul lunii septembrie 2008, înainte de
declanşarea atacului speculativ. În termeni reali, deprecierea a fost de 8 la sută, ceea ce a
compensat semnificativ erodarea competitivităţii generată de creşterea preţurilor şi a salariilor
ca urmare a intrărilor excesive de capital în perioada 2004-2007. În afară de deficitul de cont
curent de aproximativ 13 la sută din PIB, nici dinamica datoriei publice, nici dinamica rezervelor
internaţionale şi nici competitivitatea externă nu predicţionau devalorizarea leului
cu 5,6 la sută în 4 zile.
4.1.2.1. Logica speculatorilor
Ipoteza noastră este că speculatorii au mizat mult pe logica modelelor din generaţia a doua.
În aceste modele, banca centrală şi guvernele optimizează o funcţie de bunăstare (de exemplu
Obstfeld, 1994 şi 1996), care are ca argumente, pe de o parte, producţia, ocuparea forţei de
muncă şi stabilitatea sistemului bancar (obiective interne), iar pe de altă parte obiectivul privind
rata de schimb (obiectiv extern). Înrăutăţirea condiţiilor interne ar putea face necesară scăderea
ratei dobânzii de politică monetară sau creşterea deficitului fiscal, ceea ce creează un conflict
între obiectivul intern şi cel extern. Dacă piaţa anticipează astfel de evoluţii, se poate precipita un
atac asupra monedei. În aceste modele nu este nevoie ca deteriorarea fundamentelor să preceadă
criza ratei de schimb, ca în modelele din generaţia întâi. Veştile proaste despre deficitul fiscal
sunt suficiente pentru a declanşa o criză a ratei de schimb.
Când criza a lovit România, datele păreau să se potrivească destul de bine cu modelul din
generaţia a doua. Pe de o parte, devenise clar (cel puţin, pentru unii investitori străini) că
producţia va scădea substanţial şi că rata şomajului va creşte.
Pe de altă parte, raportul mare dintre datoria externă pe termen scurt şi rezerva valutară,
combinat cu discursul concertat al politicienilor împotriva unui acord de împrumut cu FMI,
a consolidat anticipaţiile pieţei că politicile se vor concentra pe stabilizarea producţiei şi a
ocupării şi mai puţin pe stabilitatea leului. Din această perspectivă, nivelul de 3,73 lei/euro,
existent la momentul declanşării atacului, nu putea să apară ca un nivel pe care banca centrală
să dorească să-l apere. Aceasta înseamnă că nu exista o constrângere pentru rata de schimb şi că,
aşa cum am arătat, obiectivul implicit estimat de speculatori era mult mai mare decât 3,94 lei/euro.
21
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Fără constrângerea ratei de schimb, politicile puteau fi folosite pentru creşterea cererii agregate.
Virtual, o creştere a deficitului bugetar era în linie cu obiectivele ocupării şi era greu de evitat.
Înainte de criză, guvernele acceptaseră alocaţii sociale, ocupare şi salarii în sectorul public în
exces. Era previzibil că, în condiţiile crizei, fără reforme care să corecteze aceste excese, deficitul
fiscal ar fi depăşit 10 la sută din PIB în 2009 şi în 2010, generând anticipaţii negative privind
datoria publică şi posibile creşteri în preţuri şi rata de schimb (pentru acest ultim aspect a se
vedea Corsetti şi Mackowiak, 2006; Daniel, 2001; Dupor, 2000; Wijnbergen, 1991). Dată fiind
lipsa de credibilitate a politicilor fără un acord cu FMI, speculatorii au ataşat o probabilitate
foarte mare alunecării fiscale22. În acest context, nu este exclus ca speculatorii să fi crezut
că cedarea în faţa unui atac speculativ a devenit acceptabilă pentru autorităţi din perspectiva
producţiei şi ocupării (pentru rolul ocupării în raport cu obiectivul ratei de schimb a se vedea
Eichengreen şi Jeanne, 1998).
O dimensiune suplimentară a atacului speculativ din octombrie 2008 se obţine dacă este analizat
din perspectiva modelelor lui Corsetti, Pesenti şi Roubini (1999), Burnside, Eichenbaum şi
Rebelo (2001a) sau Lahiri şi Végh (2003). În aceste modele, agenţii economici primesc veşti
conform cărora băncile care se confruntă cu probleme vor fi salvate de guvern, al cărui deficit
bugetar se va deteriora din acest motiv. În măsura în care o parte a deficitului astfel creat va fi
finanţat prin tipărirea ulterioară de bani, rata de schimb se deteriorează.
Şi în octombrie 2008 „veştile proaste” despre sistemul bancar au făcut parte din peisajul general
al atacului speculativ. Deşi sistemul bancar românesc era bine capitalizat, zvonurile că el ar putea
avea probleme au început să apară cu puţin timp înaintea atacului speculativ. Directorul Direcţiei
de supraveghere din BNR declara pe 8 octombrie 2008 că „[…] nicio bancă din sistemul bancar
românesc [...] nu prezintă [...] probleme de lichiditate şi că toate băncile se încadrează în limitele
de prudenţă stabilite de lege şi reglementările BNR. Cu toate acestea, în ultima perioadă au
început să circule zvonuri privind dificultăţi pe care le întâmpină sau urmează să le întâmpine
unele bănci din România, zvonuri care se transmit telefonic, prin fax, şi mai nou, prin Internet”.
Acest comunicat a venit la 2 zile după ce leul atinsese maximumul de 3,94 lei/euro al lunii
octombrie. Concomitent, în mod eronat, apăruseră informaţii că banca centrală acorda credite
pentru a salva o bancă privată.
4.1.2.2. Logica băncii centrale
Spre deosebire de speculatori, BNR a considerat că datele economiei româneşti se potriveau
mai bine cu modelele din generaţia a treia (Chang şi Velasco, 2001; Caballero şi Krishnamurthy,
2001; Burnside, Eichenbaum şi Rebelo, 2004; Krugman, 2002). Probabil că asimetria
informaţională a fost factorul-cheie în diferenţierea viziunilor. Contrar modelelor din generaţia a
doua, unde o depreciere este benefică pentru ocupare, în modelele din generaţia a treia efectele
unei deprecieri asupra ocupării sunt negative din cauza instabilităţii financiare. Accentul este pus
22

La prezentarea publică a acestui studiu la BNR în data de 22 aprilie 2011, directorul general adjunct al
BRD-SocGen din România, Claudiu Cercel, a argumentat că declanşatorul atacului a fost ştirea că pe
29 septembrie 2008 Camera Deputaţilor adoptase pe articole legea creşterii salariilor cu 50 la sută în sectorul
educaţiei, votul favorabil fiind dat de Cameră pe 30 septembrie.
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pe efectele pe care deprecierea le produce în bilanţurile sectorului privat, mai ales atunci când
acesta este îndatorat în valută.
Este cert că speculatorii nu au ignorat efectul de bilanţ asupra creşterii, aşa cum nici banca
centrală nu a ignorat efectul pozitiv al deprecierii asupra ocupării. Dar, se pare că în timp ce
speculatorii au crezut că efectul net al deprecierii ar fi fost creşterea producţiei, banca centrală a
considerat că efectul net ar fi fost instabilitatea financiară (pe care, potrivit legii, este datoare să o
evite) şi, pe această rută, scăderea producţiei.
În perioada 2004-2008, România s-a confruntat cu intrări mari de capital care s-au reflectat în
creşterea substanţială a datoriilor externe ale gospodăriilor şi firmelor, dar mai ales ale băncilor.
Această creştere a creat dezechilibre mari în structura bilanţurilor prin creşterea obligaţiilor în
valută, necompensată de o creştere corespunzătoare a activelor în valută. Riscul de credit al
băncilor, firmelor şi gospodăriilor a crescut foarte mult deoarece veniturile lor depind în mare
măsură de producţia de bunuri necomerciabile, al căror preţ, evaluat în valută, scade după
depreciere.
Mulţi economişti, printre care şi eu, au avertizat în perioada 2004-2008 asupra creşterii riscului
ratei de schimb, dar avertismentele păleau în faţa faptului că agenţii economici credeau că BNR
va utiliza rezerva valutară pentru a evita deprecieri substanţiale ale leului. Cu această garanţie
implicită, a fost optim pentru bănci, firme şi populaţie să se expună riscului ratei de schimb,
aşa cum se predicţionează în McKinnon and Pill (1996) şi în Burnside, Eichenbaum şi Rebelo
(2001b).
Cedarea la atacul speculativ din octombrie 2008 ar fi crescut probabilitatea unor deprecieri
şi scăderi subsecvente în producţie disproporţionate ca volum. Deprecierile generate de un
atac reuşit ar fi înrăutăţit foarte mult bilanţurile sectorului privat deoarece valoarea în lei a
datoriei externe ar fi crescut foarte mult. Aceasta, în consecinţă, ar fi accentuat recesiunea, de
exemplu prin reducerea investiţiilor, ceea ce ar fi alimentat în continuare deprecierea şi aşa
mai departe. Speculatorii au estimat că BNR va accepta o depreciere pentru a face loc creşterii
cererii agregate. Banca centrală a ales însă să contracareze atacul speculativ pentru a conserva
stabilitatea financiară23 şi, implicit, pentru a minimiza scăderea producţiei.

4.2. Acumularea condiţiilor pentru un nou atac şi acordul cu FMI
Atacul speculativ din octombrie 2008 a eşuat, dar condiţiile pentru un nou atac, cu şanse de
reuşită, s-au acumulat. În trimestrul al treilea din 2008, anticipaţiile privind o recesiune profundă
s-au generalizat, iar anticipaţiile privind reducerea masivă a finanţării externe s-au confirmat.
Îngrijorările privind posibilitatea refinanţării datoriei externe private, scadentă în 2009,
23
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Atacul speculativ nu a avut consecinţe doar asupra pieţei interbancare, ci a afectat încrederea populaţiei în
sectorul bancar. În octombrie 2008 a apărut şi problema „fugii depozitelor”. Pentru prima dată după 4 ani,
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reprezentând aproape 80 la sută din rezervele internaţionale, au crescut. În perioada
5-13 ianuarie 2009, leul s-a depreciat de la 4,03 lei/euro la 4,3 lei/euro, adică cu 0,95 la sută pe zi
de tranzacţionare. În ianuarie 2009, leul se depreciase în termeni reali cu 6 la sută (comparativ cu
decembrie 2008) şi cu 20,3 la sută (faţă de iulie 2007).
Încheierea acordului de împrumut cu FMI, UE şi Banca Mondială pentru 20 miliarde euro a
permis evitarea unui nou atac speculativ. Până pe 25 martie, când încheierea acordului a devenit
certă pentru pieţe, rata de schimb leu/euro a oscilat în jurul nivelului de 4,3 lei/euro, după care a
coborât sub 4,2 lei/euro şi a rămas sub acest nivel până în iunie 2009. Prin respingerea atacului
speculativ din octombrie 2008 şi prin încheierea acordului de finanţare, s-a evitat o criză a ratei
de schimb şi o recesiune potenţial mai severă ca cea care a avut loc în perioada 2009-2010.

5. Concluzii
În lipsa atacului speculativ, reducerea componentei autonome nete a lichidităţii indusă de criza
financiară nu ar fi putut determina creşterea ratelor dobânzii în perioada 17 octombrie –
5 noiembrie 2008. Volumul relativ redus al titlurilor de stat şi asimetria distribuţiei acestora pe
bănci nu au contribuit în mod semnificativ la volatilitatea înaltă a ratelor dobânzii. Aceasta a fost
în primul rând un efect al atacului speculativ asupra leului declanşat pe 1 octombrie.
Ca şi în cazul altor episoade în care deprecierea medie zilnică a leului calculată pe 4 zile
consecutive a depăşit 1 la sută, şi în octombrie 2008 lipsa intervenţiei băncii centrale ar fi avut
consecinţe negative. Probabil că principala consecinţă ar fi fost instalarea panicii, cu deprecieri
excesive ale leului. Cu panică, valoarea în lei a datoriei externe ar fi crescut în mod abrupt,
înrăutăţind foarte mult bilanţurile sectorului privat. Aceasta, în schimb, ar fi accentuat recesiunea,
care la rândul ei ar fi alimentat deprecierea, creând un cerc vicios. Intervenţia băncii centrale a
prevenit apariţia panicii, asigurând stabilitatea financiară. Iar stabilitatea financiară a asigurat
atenuarea scăderii producţiei.
BNR a preferat să combată atacul prin vânzarea de valută, deşi teoria arată că banca centrală
trebuie să crească rata dobânzii de politică monetară în timpul unui atac speculativ şi să o reducă
imediat după atac. Strict din perspectiva efectelor asupra ratelor dobânzii pe piaţa interbancară,
creşterea ratei dobânzii de politică monetară şi vânzarea de valută sunt echivalente. Amândouă
se reflectă într-un management mai restrictiv al lichidităţii. O creştere a ratei dobânzii de politică
monetară este însoţită de un management al lichidităţii care ar trebui să ducă rata medie a
dobânzii pe piaţa interbancară spre nivelul crescut al ratei de politică monetară. Vânzările de
valută se reflectă în extragerea de lichiditate, care contribuie la creşterea ratei dobânzii pe piaţa
monetară interbancară, aşa cum s-a întâmplat în România în octombrie 2008.
Criza economică şi atacul speculativ din octombrie 2008 arată că există lecţii importante legate
de reputaţia băncii centrale referitoare la sensibilitatea sa privind magnitudinea deprecierii/
aprecierii leului. Această reputaţie a jucat un rol important atât în acumularea riscurilor, înainte
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de apariţia crizei în România, cât şi în derularea atacului speculativ, în perioada de debut a crizei.
Unele lecţii se referă la efectele acestei reputaţii, iar altele la cauzele ei.
În ceea ce priveşte efectele înainte de criză, această reputaţie a acţionat ca o garanţie implicită că
BNR va utiliza rezerva valutară pentru a evita deprecieri semnificative ale leului. În principiu,
existenţa unei garanţii reduce riscul ratei de schimb, mărind astfel nivelul optim al datoriei
private la nivel microeconomic. Acest lucru s-a întâmplat şi în România. Datorită garanţiei
implicite, agenţii privaţi au subevaluat riscul ratei de schimb, ceea ce a favorizat acumularea
imprudentă de datorie privată externă.
Cu cât este mai solidă această reputaţie cu atât mai ineficiente sunt avertismentele publice date
de banca centrală împotriva supraexpunerii la riscul ratei de schimb. Această cauzalitate explică
de ce avertismentele băncii centrale împotriva creditării excesive în valută în perioada 2005-2008
nu au fost încorporate în deciziile microeconomice.
La debutul crizei, discursul concertat al politicienilor împotriva unui acord de împrumut cu
FMI s-a suprapus cu reputaţia băncii centrale privind rata de schimb. Această suprapunere,
combinată cu reducerea previzibilă a finanţărilor externe şi cu deteriorarea deficitului bugetar au
consolidat anticipaţiile pieţei că politicile se vor concentra pe stabilizarea producţiei şi a ocupării
şi mai puţin pe apărarea nivelului curent al leului. Cu aceste anticipaţii, pieţele au atribuit băncii
centrale, temporar, un obiectiv implicit privind rata de schimb (un nivel al ratei de schimb pe
care banca l-ar fi apărat), situat mult deasupra nivelului curent al ratei de schimb. Aceasta a fost
o premisă favorabilă declanşării atacului speculativ din octombrie 2008.
Împreună, efectele pre- şi postcriză determinate de reputaţia băncii centrale privind sensibilitatea
la magnitudinea deprecierii/aprecierii leului indică necesitatea ca această reputaţie să fie
ameliorată. Astfel, ajungem la cauzele acestei reputaţii.
Reputaţia referitoare la rata de schimb este derivată de piaţă din intervenţiile băncii centrale
pe piaţa valutară. Dar ar fi o greşeală să se creadă că intervenţiile sunt o preferinţă intrinsecă a
BNR. Ele sunt mai degrabă o consecinţă a lipsei sau amânării reformelor structurale adecvate,
care a făcut ca în unele perioade leul să fie sub presiune. Începând cu 1990, au existat numeroase
astfel de perioade, în care banca centrală a suplinit lipsa de reforme structurale sau incoerenţa
politicilor prin influenţarea ratei de schimb.
De exemplu, în perioada 1990-1996, guvernele au promovat o politică de supraapreciere
a ratei de schimb, furnizând subvenţii implicite pentru importuri. Împreună cu subvenţiile
implicite oferite prin ratele reale negative ale dobânzii, acestea au finanţat o creştere economică
nesustenabilă în perioada 1993-1996, după care a urmat recesiunea din perioada 1997-1999.
În perioada 1999-2010, au fost 50 de luni în care banca centrală a efectuat cumpărări nete mai
mari de 2 la sută din rezerva valutară şi 17 luni în care banca a efectuat vânzări nete mai mari de
2 la sută din rezervele valutare.
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Cele mai multe cumpărări nete mai mari de 2 la sută din rezerve (efectuate în 43 din 50 de luni,
adică în 86 la sută din cazuri) au avut loc în perioada 1999-2004, în principal pentru a compensa,
prin deprecieri competitive, lipsa de ajustări în sectorul exportator. În această perioadă s-au
cumpărat 59,6 la sută din totalul cumpărărilor efectuate de banca centrală în perioada 1999-2010.
După adoptarea strategiei de ţintire a inflaţiei, în august 2005, banca centrală a cumpărat
28,3 la sută din totalul cumpărărilor.
Cele mai multe vânzări nete care au depăşit 2 la sută din rezerve au avut loc într-un număr
de 10 luni din perioada 2008-2010, în condiţiile crizei financiare internaţionale şi a crizelor
guvernamentale şi politice din perioada 2009-2010. În intervalul 2008-2010 s-au vândut
83,7 la sută din totalul vânzărilor de valută efectuate de banca centrală în perioada 1999-2010,
restul de 16,3 la sută vânzându-se în intervalul 1999-2004. Celelalte vânzări nete care au depăşit
2 la sută din rezerve s-au efectuat în 7 luni (41 la sută din numărul de luni) din perioada
1999-2004, în special pentru a suplini ajustările structurale insuficiente în raport cu obiectivele
dezinflaţiei. În această perioadă s-au vândut 16,3 la sută din totalul sumelor vândute de banca
centrală în intervalul 1999-2010.
Numeroasele intervenţii pe piaţa valutară au consolidat reputaţia băncii centrale privind
sensibilitatea sa referitoare la magnitudinea deprecierii/aprecierii leului. Ameliorarea acestei
reputaţii ar permite agenţilor economici să evalueze corect riscurile ratei de schimb şi nivelul
optim al variabilelor care depind de mărimea acestui risc, cum ar fi nivelul datoriei externe şi
investiţiile în sectoarele bunurilor comerciabile (tradable). O ameliorare a reputaţiei a apărut în
perioada noiembrie 2005 – iulie 2007, când BNR nu a intervenit pe piaţă (anexa 3). Dar, odată
cu declanşarea crizei financiare internaţionale, BNR şi-a reluat intervenţiile pe piaţa valutară.
Orizontul problemei privind reputaţia se întinde până la data adoptării euro. La acea dată, riscul
ratei de schimb leu/euro va disparea. Până atunci, odată încheiată criza economică internaţională,
banca centrală ar putea să decidă, din nou, eliminarea totală a intervenţiilor pe piaţa valutară
pentru a maximiza o funcţie-obiectiv derivată dintr-o funcţie de utilitate care maximizează
bunăstarea. Totuşi, din cauza problemelor structurale, episoade de volatilitate excesivă pe piaţa
valutară pot pune în pericol obiectivele privind stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară.
Din această cauză, ar putea fi optim ca banca centrală să menţină intervenţiile dedicate exclusiv
combaterii episoadelor de volatilitate excesivă a ratei de schimb.
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Anexa 1
Frecvenţa intervenţiilor băncii centrale pe piaţa valutară
în perioada 1999-2010 (număr de luni cu intervenţii)

Perioada

Vânzări*

Cumpărări*

Vânzări nete**

1

2

3

4

Întreaga perioadă 1999- 2010
>2 % din rezerve

27 (11)

60 (11)

17 (50)

>1 % din rezerve

47 (20)

70 (20)

28 (65)

>0 % din rezerve

67 (42)

79 (42)

34 (70)

Înainte de adoptarea strategiei de ţintire a inflaţiei
1999 – iulie 2005
>2 % din rezerve

17 (11)

56 (11)

7 (46)

>1 % din rezerve

30 (20)

65 (20)

12 (60)

>0 % din rezerve

47 (40)

70 (40)

14 (63)

După adoptarea strategiei de ţintire a inflaţiei
august-octombrie 2005
>2 % din rezerve

0

1

0 (1)

>1 % din rezerve

0

2

0 (2)

>0 % din rezerve

0

3

0 (3)

>2 % din rezerve

0

0

0

>1 % din rezerve

0

0

0

>0 % din rezerve

0

0

0

>2 % din rezerve

1 (0)

2 (0)

1 (2)

>1 % din rezerve

2 (0)

2 (0)

2 (2)

>0 % din rezerve

2 (0)

2 (0)

2 (2)

>2 % din rezerve

9 (0)

1 (0)

9 (1)

>1 % din rezerve

15 (0)

1 (0)

14 (1)

>0 % din rezerve

18 (2)

4 (0)

18 (2)

noiembrie 2005 – iunie 2007

iulie 2007 – septembrie 2008

octombrie 2008 – decembrie 2010 (criza)

*

În coloanele 2 şi 3, datele din paranteză se referă la cumpărări concomitente cu vânzări de valută din aceeaşi
lună a aceluiaşi an.

**

În coloana 4, datele din paranteză se referă la cumpărările nete, adică la vânzările nete care satisfac condiţia
< -2 la sută din rezervele valutare, < -1 la sută din rezervele valutare şi, respectiv, < 0 la sută din rezervele
valutare.

Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.
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Anexa 2
Titlurile de stat libere de gaj
Figura 12. Ponderea valorii de piaĠă a titlurilor de stat (TS) libere de gaj
în valoarea de piaĠă a TS
procente

60
50
40
30
20
10

1 dec.10

1 nov.10

1 oct.10

1 sep.10

1 iul.10

1 aug.10

1 iun.10

1 mai.10

1 apr.10

1 feb.10
1 mar.10

1 ian.10

1 dec.09

1 nov.09

1 oct.09

1 sep.09

1 aug.09

1 iul.09

1 iun.09

1 mai.09

1 apr.09

1 feb.09
1 mar.09

1 ian.09

1 dec.08

1 nov.08

1 oct.08

1 sep.08

0

TS libere de gaj ale celor mai mari 4 bănci (procent din valoarea de piaĠă a TS)
TS libere de gaj ale celorlalte bănci (procent din valoarea de piaĠă a TS)
Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.

Figura 13. Valoarea de piaĠă a titlurilor gajate de bănci
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Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.
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Anexa 3
Lunile în care abaterea ratei dobânzii de la medie a depăşit 1 deviaţie standard
pentru cel puţin 3 zile consecutive
Deviaţia maximă
în cadrul lunii
(deviaţii standard)

Luna

Deviaţia maximă
în cadrul lunii
(deviaţii standard)

Luna

februarie 1999

2,8

martie 2003

6,4

martie 1999

4,2

octombrie 2003

1,9

aprilie 1999

4,2

ianuarie 2004

1,2

mai 1999**

1,5

februarie 2004

1,2

*

iulie 1999

1,2

martie 2004

1,1

**

mai 2000

1,7

aprilie 2004

1,5

septembrie 2000

1,9

mai 2004

1,1

octombrie 2000

1,9

ianuarie 2005

2,1

2,8

februarie 2005

1,6

decembrie 2000

1,8

februarie 2006

2,3

ianuarie 2001

1,9

iunie 2006

1,5

februarie 2001

2,1

august 2006**

1,3

martie 2001

1,7

martie 2007

2,9

aprilie 2001

2,2

aprilie 2007

5,8

mai 2001

2,1

mai 2007

3,1

noiembrie 2000
**

*

*

iunie 2001*

1,01

aprilie 2008*

1,01

iulie 2001

2,1

august 2008

1,5

septembrie 2001

1,4

septembrie 2008

1,4

decembrie 2001

1,04

octombrie 2008

8,3

ianuarie 2002**

2,1

noiembrie 2008

8,0

septembrie 2002

2,2

decembrie 2008

1,8

octombrie 2002

2,1

ianuarie 2009

1,8

noiembrie 2002

1,3

februarie 2009

2,2

ianuarie 2003

3,0

martie 2009

1,6

**

*

**

*
**

Pentru o singură zi.
Pentru două zile consecutive.

Sursa: Calcule ale autorului pe baza datelor BNR.
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