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REZUMAT 
Banca Centrală Europeană a declarat adesea că are 

două instrumente principale de politică monetară: rata 
oficială a dobanzii (Repo) şi comunicaţiile cu publicul 
(Conferinţele prezidenţiale lunare, mai presus de toate). 
În acest document, funcţia unei reacţii a BCE formată 
de un sistem de două ecuaţii non-liniare se foloseşte 
pentru a explica atât Repo BCE, cât şi comunicaţiile, şi 
pentru a verifica dacă două instrumente politice sunt 
folosite consecvent. A reieşit că sistemul estimat este 
deosebit de puternic şi i s-a dovedit caracterul 
consecvent. Totuşi, în timpul crizei financiare, un indice 
de risc al pieţei monetare trebuie să intre în ecuaţii 
pentru a menţine stabilitatea celorlalţi parametri. 
Folosind acele instrumente de politică monetară ca 
regresori, de-a lungul riscului şi lichidităţii, o afacere 
bună a viitoarelor schimbări din ratele interbancare 
poate fi explicată. În timpul crizei, astfel de prevederi 
sunt mult mai bune decât cele obţinute prin aplicarea 
teoriei de structură a termenului obişnuit. 
 
Cuvinte-cheie: politică monetară, comunicaţii, criză, 
prevedere şi simulare  
Clasificarea JEL: E17, E51, E58, G01,         
     
 
1. Introducere 
 
Banca Centrală Europeană a acordat mereu mare 
importanţă atât ratei oficiale a dobanzii, cât şi 
comunicaţiilor sale despre poziţia politicii monetare. În 
multe documente, s-a estimat un fel de regulă Taylor 
pentru BCE (Gerlach-Kristen P, 2003), (Sauer şi Sturm, 
2003), (Carstensen. 2006), (Belke şi Klose, 2009), 
(Forte, 2009), iar, în altele, influenţa comunicaţiilor sale 
asupra aşteptărilor şi pieţei iar comportamentul ratei 
dobanzii pieţei a fost luată în considerare (Gerlach, 
2007), (Rosa şi Verga,  2007 şi 2008), (Blinder et al, 
2008), (Sturm şi de Haan, 2010). Totuşi, nici reacţia 
BCE bazată pe comunicaţii, dar şi pe rata oficială  
dobanzii nu a fost considerată, nici efectele de minim 
1% de nivel Repo şi toate celelalte constrângeri ale 
politicii monetare. Scopul acestui document este de a 
umple această lacună, estimând un sistem de ecuaţii 
valabile pentru întreaga perioadă 1999-2010, una dintre 
ratele oficiale ale dobanzii (aşa-numitul Repo) şi 
cealaltă pentru comunicaţii, cu unele constrângeri de 
comportament CBE luate explicit în considerare. După 
aceea, rata oficială a dobanzii şi un indice de 
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Abstract:  
             The European Central Bank has often 
declared that it has two main monetary policy 
tools: the official interest rate (Repo) and its 
communications to the public (the monthly 
President’s Conferences above all). In this paper 
an ECB’s reaction function formed by a system of 
two non-linear equations is employed to explain 
both ECB’s Repo and communications, and to 
verify if the two policy instruments are used 
consistently. It turned out that the estimated system 
is particularly robust, and the consistently is 
proved. During the financial crisis, however, also 
an index of monetary market risk must enter the 
equations in order to maintain the other 
parameters stable. By employing those two 
monetary policy tools as regressors, along with 
risk and liquidity, a good deal of the future 
changes in the interbank interest rates can be 
explained. During the crisis such forecasts are 
much better than those obtained by applying the 
usual term structure theory. 
 
Key words:    monetary policy, communications, 
crisis, forecasting and simulation 
 
 
1. Introduction 
            The European Central Bank has always 
attached great importance to both the official 
interest rate and its communications about the 
monetary policy stance. In many papers a sort of 
Taylor Rule for the ECB have been estimated 
(Gerlach-Kristen P, 2003), (Sauer and Sturm , 
2003), (Carstensen. 2006), (Belke and Klose, 
2009), (Forte, 2009), and, in others, the influence 
of its communications on market expectations and 
market interest rate behaviour has been taken into 
consideration (Gerlach, 2007), (Rosa and Verga,  
2007 and 2008), (Blinder et al, 2008), (Sturm and 
de Haan, 2010). However neither an ECB’s 
reaction function based on communications as well 
on official interest rate has ever been considered, 
nor the effects of the 1% minimum Repo level and 
all other monetary policy constraints. The aim of 
this paper is to fill this gap by estimating a system 
of equations valid for the whole period 1999-2010, 
one for the official interest rate (the so-called 
Repo) and the other for communications, with 
some ECB’s behaviour constraints explicitly taken 
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comunicaţie sunt folosiţi pentru a explica şi pentru a 
prevedea rata dobanzii monetare interbancare înainte şi 
în timpul crizei.  
Rezultatele noastre principale sunt următoarele: (i) BCE 
îşi foloseşte consecvent cele două instrumente iar 
estimările tip sunt destul de puternice; (ii) variabilele 
care trebuie considerate sunt mai numeroase decât 
acelea dintr-o simplă regulă Taylor, printre care există o 
măsură a riscului interbancar al pieţei; (iii) cantitatea 
mare de lichidităţi introdusă în sistemul bancar după 
octombrie 2008 este justificată de inabilitatea politicii 
monetare tradiţionale de a confrunta criza; (iv) impactul 
ratei Repo şi comunicaţiilor asupra ratei interbancare a 
dobanzii pieţei este acelaşi înainte şi în timpul crizelor; 
(v) comunicaţiile au jucat un rol central în aşteptările 
ratei dobanzii chiar şi în timpul crizei.  
 
2. Relevanţa comunicaţiilor 
 
BCE ia în considerare toate informaţiile despre scopul 
său de inflaţie, dar şi despre viitorul drum al ratei 
oficiale a dobanzii, deosebit de relevant pentru 
aşteptările pieţei. 
Cele două tipuri de informaţii sunt totuşi de o natură 
diferită. Informaţiile BCE despre inflaţie se referă la 
termenul mediu-lung şi pot fi identificate cu definiţia 
generală a stabilităţii preţului: “BCE a definit stabilitatea 
preţului ca fiind o creştere de la an la an a Indiceluii 
armonizat al preţurilor consumatorului (IAPC) pentru 
zona euro.... de dedesubt, dar aproape de 2% peste 
termenul mediu.” (ECB, 2010). 
Dar BCE a explicat clar (BCE, 2002) că şi aşteptările pe 
termen scurt-mediu privind viitoarea politică monetară 
sunt de o relevanţă deosebită datorând asta impactului 
lor asupra ratei dobanzii monetare a pieţei a tuturor 
scadenţelor. 
Mai recent, Jean-Claude Trichet (2008), Preşedintele 
BCE, într-un discurs ţinut în Londra, a afirmat explicit 
că „O bancă centrală are două instrumente (...) care nu 
sunt substituţi, ci mai degrabă sunt complementari” şi se 
referea clar la rata oficială a dobanzii, dar şi la 
comunicaţii. De fapt, el a adăugat „Declaraţia 
introductivă de la conferinţa lunară de presă de după 
prima întâlnire a Consiliului de guvernare din fiecare 
lună este un vehicul important al comunicaţiei noastre 
(...). Aceasta explică în profunzime deciziile politicii 
monetare, este structurată de-a lungul liniilor strategiei 
noastre şi exprimă viziunea colectivă a Consiliului de 
guvernare asupra poziţiei politicii monetare.” “Se 
constrânge dovada empirică care indică abilitatea 
participanţilor la piaţa financiară de a anticipa corect 
următoarea decizie a politicii monetare care este – atât 
în termeni absoluţi, cât şi referitori la celelalte bănci 
centrale – deosebit de ridicată.” 
Din citatele de mai sus, este clar că aceste comunicaţii 
ale BCE sunt o sursă importantă de informare cu privire 
la viitorul drum al politicii monetare, de exemplu, 
viitorul drum al Repo (rata oficială dobanziiEMU). 
Dar pentru a fi atât de informative, „acţiunile” 

into account. After that, the official interest rate 
and a communication index are used for explaining 
and forecasting the interbank monetary interest 
rate before and during the crisis.  
Our main results are the following: (i) ECB 
employs its two instruments consistently and our 
model estimations are fairly robust; (ii) the 
variables to be considered are more numerous than 
those of a simple Taylor Rule, among which there 
is a measure of the interbank market risk; (iii) the 
large amount of liquidity introduced in the banking 
system after October 2008 is justified by the 
inability of the traditional monetary policy to face 
the crisis; (iv) the impact of both Repo rate and 
communications on the interbank market interest 
rate is the same before and during the crises; (v) 
communications played a central role on interest 
rate expectations even during the crisis.  
 
2. The relevance of communications  
             The ECB considers all information about 
its inflation goal, as well as on the future path of 
the official interest rate, particularly relevant for 
market expectations 
The two types of information are, however, of a 
different nature. The ECB’s information about 
inflation is referred to the medium-long term and 
can be identified with its one-for-all definition of   
price stability: “The ECB has defined price 
stability as a year-on-year increase in the 
Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) for 
the euro area .... of below, but close to, 2% over 
the medium term.” (ECB, 2010). 
But the ECB explained clearly (ECB, 2002) that 
also the short-medium term expectations about the 
future monetary policy is of a particular relevance 
owing to their impact on the monetary market 
interest rates of all maturities. 
More recently, Jean-Claude Trichet (2008), 
President of the ECB, in a speech given in London, 
explicitly stated that “A central bank has two 
instruments (...) which are not substitutes, but 
rather complement each other” and he was clearly 
referring to the official interest rate as well as to 
communications. In fact he added “The 
introductory statement at the monthly press 
conference after the first Governing Council 
meeting in each month is an important vehicle of 
our communication (...). It explains in depth the 
monetary policy decisions taken, it is structured 
along the lines of our strategy and it conveys the 
collective view of the Governing Council on the 
monetary policy stance.” “There is compelling 
empirical evidence indicating that the ability of 
financial market participants to correctly anticipate 
the next monetary policy decision is – both in 
absolute terms and relative to other central banks – 
remarkably high.” 
From the above quotations, it is clear that ECB’s 
communications are an important source of 
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(mişcările Repo) trebuie să urmeze „cuvintele” 
(informaţiile transmise de comunicaţiile BCE – desigur, 
în afară de cazul în care nişte evenimente neaşteptate 
previn banca centrală să facă ceea ce s-a anunţat 
anterior). Şi asta implică faptul că atât comunicaţiile, cât 
şi anunţurile dobanzii oficiale trebuie să derive dintr-o 
analiză economică unică ce este condusă de autoritatea 
monetară: atât cuvintele, cât şi faptele trebuie explicate 
de aceeaşi funcţie de reacţie. 
O problemă cu care ne confruntăm atunci când studiem 
empiric comunicaţiile este faptul că ele trebuie 
exprimate în indici cantitativi pentru aplicarea 
instrumentelor econometrice. Unii indici  referitori la 
conţinutul comunicaţiilor oficiale sunt totuşi disponibile 
iar în acest document s-a folosit indicele Rosa-Verga 
(2007, 2008). Acest indice rezumă conţinutul 
conferinţei prezidenţiale lunare de presă şi aranjează de 
la -2 (un scădere Repo foarte probabilă în viitorul 
apropiat) la +2 (o creştere foarte probabilă). Valoarea 9 
indică un Repo neschimbat probabil de câteva luni. 
Această informaţie este relevantă pentru aşteptările 
pieţei şi aşadar pentru ratele dobanzii de la termen scurt 
la mediu: de fapt, conferinţa lunară de presă care începe 
cu 45minute după decizia referitoare la Repo este 
considerată de BCE însăşi principala sursă de informare 
cu privire la viitoarea politică monetară (BCE, 2002) 

 
3. Modelul 

 
Să presupunem acum că nivelul de echilibru al ratei 
oficiale a dobanzii (Repo în cazul BCE) este explicată 
de nişte variabile xt cunoscute în t, momentul deciziei 
băncii centrale şi să presupunem că banca urmează ca de 
obicei o schemă de ajutare parţială în repararea ratei sale 
a dobanzii (Clarida et al, 1998) : 
 
Repot* = αx                                                                           
(1)                                                                                          
 
ΔRepot = λ(Repot* - Repot-1), de la care  
(2) 
 
Repot = (1 - λ) Repot-1 + λ Repot*   
(3) 
 

Cuvântul conţinutului de comunicaţie măsurat de 
indicele Rosa-Verga trebuie să reflecte viitorul drum al 
ratei oficiale adobanzii şi deci trebuie să fie referitor la 
diferenţa dintre echilibrul dintre nivelul Repo* şi 
valoarea actuală Repot  hotărâtă de consiliul de 
guvernare al BCE la 13.45 în ziua t: 
 
Cuvântt* = h (Repot*- Repot)                                               
(4) 
 

În practică, pentru că Banca Centrală Europeană 
nu îşi schimbă des cuvintele-cheie cele mai importante, 
un model de ajustare parţială  pare a fi potrivit şi pentru 
această variabilă:  

information about the future path of monetary 
policy, i.e. on the future path of Repo (the EMU 
official interest rate. 
But in order to be so informative, “deeds” (the 
Repo movements) must follow “words” (the 
information conveyed by the ECB communications 
– apart, of course, if some unexpected events 
prevent the central bank to do what previously 
announced). And this implies that both 
communications and official interest 
announcements must derive from a unique 
economic analysis conducted by the monetary 
authority: both words and deeds must be explained 
by the same reaction function. 
One problem to be faced when studying 
communications empirically is that they must be 
expressed in some quantitative index in order to 
apply the usual econometric tools. Some index 
related to the content of official communications 
are however available, and in this paper the Rosa-
Verga (2007, 2008) index has been employed. This 
index summarizes the monthly President’s Press 
conference content and ranges from -2 (a very 
likely Repo decrease in the near future) to +2 (a 
very likely increase). The value 0 indicates a Repo 
probably unchanged for some months. This 
information is relevant for market expectations 
and, therefore, for the short to medium-term 
interest rates: in fact the monthly press conference 
starting 45 minutes after the decision on the Repo 
is considered by the ECB itself the main source of 
information about the future monetary policy 
(ECB, 2002) 

 
3. The model  
            Suppose now that the equilibrium level of 
the official interest rate (Repo in case of ECB) is 
explained by some variables xt known in t, the 
moment of the central bank decision, and suppose 
that, as usually, the bank follows a partial 
adjustment scheme in fixing its interest rate 
(Clarida et al, 1998) : 
 
Repot* = αx                                     (1)                      
 

ΔRepot = λ(Repot* - Repot-1), from which  
(2) 

 
Repot = (1 - λ) Repot-1 + λ Repot*   

(3) 
 

The communication content Word measured 
by the Rosa-Verga index must reflect the future 
path of the official interest rate and, therefore, 
must be related to the difference between the 
equilibrium Repo* level and its actual value Repot  
decided by the ECB’s governing council at 13.45 
on day t: 
 

Wordt* = h (Repot*- Repot)   
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Cuvântt = (1-η) Cuvântt-1 + η Cuvântt* = (1-η) Cuvântt-1 
+ ηh (Repot*- Repot)                                       (5) 
 

Pentru a ne face ecuaţiile mai consistente pentru 
comportamentul actual al BCE, s-au adăugat nişte 
constrângeri la ecuaţiile (3) şi (5) care constituie baza 
analizei noastre: 
 
(i) Constrângeri referitoare la rata oficială a dobanzii 

Repo: 
Determinarea ratei dobanzii se subordonează 

regulii Repot = (1 - λ) Repot-1 + λ Repot*  dacă şi numai 
dacă valoarea sa este mai mare sau egală cu valoarea 
minimă Repo (RepoMIN) pe care Banca Centrală a 
reparat-o (de exemplu, 100 bps, atinşi în mai 2009), 
altfel, ea îi corespunde lui (1 - λ) Repot-1 + λ Repot*  
numai dacă valoarea sa > 1. Mai mult decât atât, dacă în 
t-1 BCE a anunţat că poziţia ratei dobanzii este potrivită 
(Cuvânt=0), Repo ar trebui să rămànă neschimbat în t: 
 
dacă [(1 - λ) Repot-1 + λ Repo*] ≥ RepoMIN ⇒ Repo = 
[(1 - λ) Repot-1 + λ Repo*]                            (6) 
 
dacă [(1 - λ) Repot-1 + λ Repo*] < RepoMIN ⇒ Repo = 
RepoMIN                                                          (7) 
 
dacă  Cuvântt-1 = 0 ⇒ Repo = Repot-1   
(8) 
 
(ii) Constrângeri referitoare la Cuvântul conţinutul de 

comunicaţie. 
 

Variabila Cuvânt se subordonează regulii Cuvântt = (1-
η) Cuvântt-1 + η Cuvântt* = (1-η) Cuvântt-1 + ηh 
(Repot*- Repot) dacă şi numai dacă nivelul Repo decis 
în t mai mare decât valoarea minimă RepoMIN, altfel 
Cuvântul nu poate fi negativ: 
 
Dacă Repot  > RepoMIN ⇒ Cuvânt = (1-η) Cuvântt-1 + ηh 
(Repot*- Repot)                                                 (9) 
 
Dacă Repot  = RepoMIN şi (1-η) Cuvântt-1 + ηh (Repot*- 
Repot) ≥ 0  ⇒ Cuvânt = (1-η) Wordt-1 

 +ηh(Repot* - Repot)                                                            
(10) 
 
Dacă Repot  = RepoMIN şi (1-η) Cuvântt-1 + ηh (Repot*- 
Repot) < 0  ⇒ Cuvânt = 0                              (11) 
 

Deoarece indicele Rosa-Verga de comunicaţie 
BCE aranjează de la -2 la 2, s-a inclus şi constrângerea 
conform căreia abs(Cuvânt) nu poate fi mai mare decât 
2. 
 
Vectorul x al variabilelor care intră în funcţia de 
reacţie a BCE  
 

(4) 
 
In practice, since the European Central Bank 

does not often change its most relevant keywords, 
a partial adjustment model seems appropriate also 
for this variable:  
 
Wordt = (1-η) Wordt-1 + η Wordt* = (1-η) Wordt-1 
+ ηh (Repot*- Repot)                                       (5) 
 

In order to make our equations more 
consistent to the ECB’s actual behaviour, some 
constrained have been added to equations (3) and 
(5) that constitute the basis for our analysis: 

(i) Constraints about the official interest rate 
Repo: 

The interest rate determination obeys the rule 
Repot = (1 - λ) Repot-1 + λ Repot*  if and only if 
its value is greater or equal to the minimum Repo 
value (RepoMIN) the Central Bank has actually 
fixed  (i.e. 100 bps, reached in May 2009), 
otherwise it corresponds to (1 - λ) Repot-1 + λ 
Repot*  only if its value > 1. Moreover, if in t-1 
ECB has announced that the actually stance of the 
interest rate is appropriate (Word=0), the Repo 
should remain unchanged in t: 
 

if  [(1 - λ) Repot-1 + λ Repo*] ≥ RepoMIN ⇒ Repo 
= [(1 - λ) Repot-1 + λ Repo*]                            (6) 

 
if  [(1 - λ) Repot-1 + λ Repo*] < RepoMIN ⇒ Repo 

= RepoMIN                                                          (7) 

if  Wordt-1 = 0 ⇒ Repo = Repot-1   
(8) 

(ii) Constraints about the communication 
content Word. 

 
           The Word variable obeys the rule Wordt = 
(1-η) Wordt-1 + η Wordt* = (1-η) Wordt-1 + ηh 
(Repot*- Repot) if and only if the level of Repo 
decided in t is greater than the minimum value 
RepoMIN , otherwise Word cannot be negative: 
 

if Repot  > RepoMIN ⇒ Word = (1-η) Wordt-1 + ηh 
(Repot*- Repot)                                                 (9) 

 
if Repot  = RepoMIN and (1-η) Wordt-1 + ηh 

(Repot*- Repot) ≥ 0  ⇒ Word = (1-η) Wordt-

1+ηh(Repot* - Repot)   
(10) 

 
if Repot  = RepoMIN and (1-η) Wordt-1 + ηh 

(Repot*- Repot) < 0  ⇒ Word = 0   
(11) 

 
    Since the Rosa-Verga ECB communication 

index ranges from -2 to 2 also the constraint that 
abs(Word) cannot be greater than 2 has been 
included. 
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O regulă simplă Taylor este cunoscută ca fiind 
nepotrivită în explicarea procesului de decizie a BCE. În 
afară de faptul că Banca a declarat că nu urmează o 
regulă Taylor, şi că golul de producţie nu este inclus în 
setul de variabile, ea consideră că a simplă privire la 
Conferinţele prezidenţiale de presă sau la Buletinul 
lunar BCE evidenţiază faptul că multe variabile sunt 
examinate împreună înaintea unei decizii.  

În acest document, următoarele variabile sunt 
folosite în estimarea funcţiei de reacţiei a BCE. Ele sunt 
aproape cele considerate deja într-un document anterior 
de-al meu cu C. Rosa (Rosa-Verga, 2007) (efectul lor 
teoretic asupra ratei oficiale a dobanzii este în 
paranteză):  
- Inflaţia (+): spre deosebire de documentul citat mai 

sus, aici se ia în considerare creşterea de la an la an a 
indicelui de preţ al consumatorului care intră în 
definiţia BCE a stabilităţii preţului (INFL). Chiar dacă 
INFL este important în ambele ecuaţii ale sistemului, 
am investigat şi că, dacă magnitudinea impactului unei 
asemenea variabile asupra deciziilor de politică 
monetare este mai mare, împrăştierea dintre valoarea 
sa curentă şi ţinta BCE este cu atât mai mare (2%). 
Din acest motiv (INFL-2)×abs(INFL-2) a fost 
introdusă şi în model, în loc de INFL. Diferenţa dintre 
două estimări este totuşi mică şi am decis să folosesc 
variabilele mai simple INFL, chiar dacă variabilele 
mai complexe dau rezultate întrucâtva mai bune în 
termenii puterii coeficienţilor.  

- Un indice sectorial real de creştere (+): deoarece 
datele noastre sunt lunare iar creşterea PIB este 
trimestrială şi cunoscută pentru lunga sa întârziere, s-a 
folosit indicele Eurostat Sentiment „coincident” lunar 
EA-ESI (alternativa ar fi indicele euro-monedei). 

- Creşterea monetară (+): creşterea monetară (GM3) 
folosită în acest document este o medie pe 3 luni a 
M3, definiţia fiind considerată mai importantă de către 
Banca Centrală Europeană. 

- Rata de schimb (-); chiar dacă rata de schimb nu este o 
sarcină a BCE, banca a declarat că această variabilă 
este importantă ca indicator al viitoarei inflaţii. 
Creşterea anuală C$/€ a ratei de schimb dolar/euro este 
folosită aici. 

- Ca indice de risc al pieţei interbancare (Risc) (-): 
aceste indice este definit ca diferenţa dintre rata 
dobanzii pe o lună a pieţelor Euribor nesecurizate şi 
cele Eurepo. Ipoteza este că în cazul unei crize de 
piaţă interbancară, BCE tinde să scadă Repo. 
 

Pentru toate variabilele, ultimele date disponibile în 
momentul întâlnirii consiliului de guvernare au fost 
folosite (date în timp real). 
 
Spre deosebire de alte analize (e.g. Gorter et al, 2008), 
aşteptările în privinţa inflaţiei şi a creşterii PIB nu au 
fost găsite în sistemul nostru de ecuaţii şi au fost 
eliminate. Când datele semestriale aşteptărilor de un an 
sau doi ale „Cercetării BCE a prezicătorilor profesionişti 

 
          The vector x of variables entering the 
ECB reaction function 
 
           A simple Taylor rule is known not to be 
appropriate in explaining the ECB’s decision 
process. Apart the Bank having stated that it does 
not follow a Taylor rule, and that the output gap is 
not included in the set of variable it considers, a 
simple look to the President Press Conferences or 
the ECB Monthly Bulletin makes obvious that 
many variables are examined together before a  
decision. 

   In this paper following variables are 
employed in estimation the ECB’s reaction 
function. They are almost the already considered in 
a previous paper of mine with C. Rosa (Rosa-
Verga, 2007) (their theoretical effect on the 
official interest rate is in brackets):  

- Inflation (+): differently from the above 
quoted paper, here it is taken into consideration the 
year-on-year increase in the consumer price index 
entering the ECB’s definition of price stability 
(INFL). Even if INFL is significant in both 
equations of the system, I also investigated if the 
magnitude of the impact of such variable on the 
monetary policy decisions is greater the greater is 
the spread between its actual value and the ECB 
target (2%). For this reason (INFL-2)×abs(INFL-2) 
was also introduced in the model instead of INFL. 
The difference between the two estimations is 
however small, and I decided to use the simpler 
variables INFL, even the more complex variables 
gave somewhat better results in terms of 
coefficient robustness.  

- A growth real sector index (+): since our 
data are monthly and GDP growth is quarterly and 
known with a long delay, the monthly 
“coincident” Eurostat Sentiment indicator index 
EA-ESI has been used (ad alternative would be the 
Eurocoin index). 

- Money growth (+): the money growth 
(GM3) employed in this paper is the 3-month 
moving average of M3 annual growth, the 
definition considered more important by the 
European Central Bank. 

- Exchange rate (-); even if the exchange 
rate is not an ECB’s target, the bank has declared 
that this variable is important as an indicator of 
future inflation. The annual growth C$/€ of the 
exchange rate dollar/euro is used here. 

- An index of the risk in the interbank 
market (Risk) (-): this index is defined as the 
difference between the 1-month interest rate of the 
unsecured Euribor and the secured Eurepo 
markets. The hypothesis is that in case of an 
interbank market crisis the ECB tends to decrease 
the Repo. 
           For all variables the last data available at 
the moment of the governing council meeting have 
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(CPP)” sunt incluse printre regresori, coeficienţii lor nu 
sunt importanţi nici la nivelul de probabilitate de 10%, 
în afară de creşterile PIB aşteptate de un an sau doi care 
sunt importante numai în ecuaţia Repo cu semnul de 
coeficient cu un an înainte ca PIB să crească greşit. La 
eliminarea acestei variabile, creşterea PIB aşteptată de 
doi ani devine nesemnificativă. În afară de aceste 
rezultate empirice, există un motiv teoretic împotriva 
includerii lor ca variabile explicative. Dacă aşteptările 
raţionale ale inflaţiei se bazează pe aşteptarea conform 
căreia Banca Centrală va acţiona pentru conservarea 
stabilităţii preţului: În consecinţă, aşteptările inflaţiei 
sunt puternic influenţate de scopul inflaţiei BCE (o rată 
de inflaţie sub, dar aproape de 2%). După cum arată 
datele CPP, aşteptările inflaţiei sunt totuşi aproape 
întotdeauna aproape de 2% (mai ales aşteptările de doi 
ani), dar acest lucru înseamnă că valoarea lor este de 
obicei compatibilă cu scopul de stabilitate a preţului pe 
termen mediu şi deci cea mai bună politică pe care ei au 
sugerat-o BCE ar fi.... “să nu facem nimic din moment 
ce ţinta este deja atinsă!”.    
 
4. Estimări 

 
Rezultatele noastre, obţinute de SUR, sunt relatate 

în tabelul 1: toate semnele coeficienţilor sunt acelea 
sugerate de teorie. Testul Wald confirmă că, pentru 
orice variabilă, coeficienţii lor intră în două ecuaţii care 
explică Repo şi Cuvânt respectiv nu sunt diferite statistic 
la 57% din probabilitate: consistenţa dintre fapte şi 
cuvinte nu poate fi deci respinsă. În sistemul (2) 
corespondentul estimat al ipotezei nule a „aceloraşi 
eficienţi din ambele ecuaţii” este şi el relatat.    

Figura 1 relatează previziunea dinamică pentru 
ambele variabile cheie ale politicii monetare (Repo şi 
Cuvânt) începând din septembrie 2007, de exemplu, 
imediat după începerea crizei financiare. Linia verticală 
îi corespunde lui octombrie 2009, prima lună după 
absenţa lui Lehman Brother. În această lună, au existat 
în mod excepţional două întâlniri BCE. Prima, cea de pe 
2 octombrie, a fost cea programată; cea de-a doua, de pe 
8 octombrie, a fost neprogramată şi luată în acelaşi timp 
de alte Bănci Centrale mai importante. Noutăţile Repo 
incluse în analiza noastră se referă la întâlnirea de pe 8 
octombrie, când s-a redus de la 4.25 la 3.75%. Ambele 
previziuni sunt foarte similare cu valori lor efective, 
confirmând faptul că modelul nostru pare a fi o bună 
reprezentare a ceea ce BCE a făcut în timpul crizelor. 

Tab.1: Estimarea ecuaţiilor (3) şi (5) 
 

been used (real time data). 
 
             Differently from other analyses (e.g. 
Gorter et al, 2008), expectations about inflation 
and GDP growth were not found in our system of 
equations and were eliminated. When the quarterly 
data of the one- and two-years ahead expectations 
of the “ECB Survey of Professional Forecasters 
(SPF)” are included among the regressors, their 
coefficients were not significant even at the 10% 
probability level, apart from the GDP one- and 
two-years ahead expected growth, that are 
significant only in the Repo equation with sign of 
the coefficient of one-year ahead GDP growth 
wrong. When eliminating this variable, also the 
two-years ahead expected GDP growth becomes 
insignificant. Apart from these empirical results, 
there is also a theoretical reason against their 
inclusion as explanatory variables. If rational, 
inflation expectations are based on the expectation 
that the Central Bank will act to preserve price 
stability: as a consequence, inflation expectations 
are strongly influenced by the ECB’s inflation goal 
(an inflation rate below but near to 2%). As the 
SFP date show, however, inflation expectations are 
actually almost always near 2% (the two-years 
ahead expectations in particular), but this means 
that their value is usually consistent to the medium 
term price stability goal, and, therefore, the best 
policy they suggest to the ECB would be.... “do 
nothing since the target is already achieved !”.    
 

4. The estimations 
           Our results, obtained by SUR, are reported 
in table 1: all coefficient signs are those suggested 
by the theory. The Wald test confirms that for any 
variable their coefficients entering the two 
equations explaining Repo and Word respectively 
are not statistically different at the 57% of 
probability: the consistency between deeds and 
words cannot therefore be rejected. In system (2) 
the estimates correspondent to the null hypothesis 
of  “same coefficients in both equations” are also  
reported. 

Figure 1 reports the dynamic forecasting for 
both the key monetary policy variables (Repo and 
Word) starting from September 2007, i.e. soon 
after the financial crisis began. The vertical line 
correspond to October 2009, the first month after 
Lehman Brother’s default. During this month there 
were exceptionally two ECB’s meetings. The 
former on 2nd October was the scheduled one; the 
latter, on 8th October, was unscheduled and taken 
at the same time of the other most important 
Central Banks. The datum of Repo included in our 
analysis refers to the 8th October meeting, when it 
was reduced from 4.25 to 3.75%. Both forecasts 
are very similar to their actual values, confirming 
that our model seems a good representations of 
what ECB actually did during the crises. 
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Estimare: SUR; ecuaţii: neliniar; perioadă: 1999.01-

2010.08, date lunare 
 

Figura 1: Previziunile dinamice Repo şi Cuvânt 
de după criza Lehman Brothers 
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Previziunile dinamice Cuvânt 
 

Date lunare, septembrie 2007 – august 2010; linia 
verticală indică luna de după absenţa Lehman Brothers 

 
Figura 2 conţine câteva simulări ale ratei oficiale a 

dobanzii obţinută din sistemul (1) din tabelul 1, de-a 
lungul lichidităţii sistemului bancar (rezervele în exces 
plus facilităţile de depozit cu Eurosistem minus 
facilităţile marginale de împrumut).Simulările se întind 

 
Tab.1: Estimation of equations (3) e (5) 

 
Estimation: SUR; equations: unlinear; period: 

1999.01-2010.08, monthly data 
 
Figure 1: The dynamic forecasts of Repo and Word 

after the Lehman Brothers’ crisis 
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Monthly data, September 2007 – August 2010; the 

vertical line indicate the month after Lehman 
Brothers’ default  

 
Figure 2 contains some simulations of the 

official interest rate obtained from the system (1) 
of table 1, along with the banking system liquidity 
(excess reserves plus deposit facilities with the 
Eurosystem minus marginal lending facilities). 
Simulations span from September 2007 to August 
2010, and refer both to the equilibrium level Repo* 
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din septembrie 2007 până în august 2010 şi se referă 
atât la echilibrul nivelului Repo* al ratei oficiale de 
interes, cât şi la posibilul drum al ratei efective  a 
dobanzii Repo în absenţa constrângerii sale minime de 
1%.  Imediat după absenţa Lehman Brother, Repo*  a 
devenit negativ şi aşa ar fi trebuit să devină şi Repo 
actual câteva luni după ce şi-a atins nivelul minim 
\REPOMIN în mai 2010. Partea dreapta a aceleiaşi figuri 
arată că efectul crizelor financiare asupra ratei oficiale a 
dobanzii a fost important dar, după octombrie 2008 cea 
mai mare parte a scăderii s-a datorat celorlalte variabile 
economice.  

 
Figura 3: Simulările Repo din sistemul 

(1) tabelul 1 
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Toate aceste simulări pot contribui la justificarea 

schimbării din politica monetară BCE de după crizele 
Lehman Brother. Cu o valoare negativă de echilibru a 
ratei oficiale a dobanzii şi fără a mai spera la o ieşire 
uşoară din criza economică, o politică bazată numai pe 
Repo şi comunicaţii devenea ineficientă mai devreme 
sau mai târziu. Şi de fapt, în octombrie 2008 Banca 
Centrală Europeană a decis să renunţe la politica sa care 

of the official interest rate, and the possible path of 
the actual interest rate Repo in absence of its 1% 
minimum constraint.  Soon after the Lehman 
Brother default, Repo* became negative, and also 
the actual Repo should have become negative some 
month later after it reached its minimum level 
REPOMIN in May 2010. The right-hand-side of the 
same figure shows that the effect of the financial 
crises on the official interest rate was significant, 
but, after October 2008 most of the decrease was 
due to the other economic variables.  
 
Figure 3: Repo simulations from system (1) table 1 
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Repo simulations and liquidity 
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             All these simulations can contribute to 
justify the change in the ECB’s monetary policy 
after the Lehman Brother’s crises. With a negative 
equilibrium value of the official interest rate and 
no hope of an easy exit prom the economic crisis, a 
policy based only on Repo and communications 
were to become, soon or later, ineffective. And 
actually, in October 2008 the European Central 
Bank decided to give up to its policy aimed to keep 
the short term interbank market near the official 
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ţintea să păstreze piaţa interbancară pe termen scurt 
aproape de rata oficială a dobanzii, menţinând 
lichiditatea bancară stabilă şi aproape de zero. Noua 
politică, numită “non-standard” (Consiliul de guvernare, 
2009) constă în lichiditatea din ce în ce mai mare a 
sistemului bancar prin satisfacerea întregii sale cereri 
pentru a păstra ratele dobanzii interbancare scăzute, şi 
adesea sub rata oficială, şi pentru a evita episoadele de 
scrâşnet de credit legate de dificultatea băncilor de a 
obţine lichiditate prin pieţele monetare interbancare 
obişnuite. 

 
5. Ratele dobanzii interbancare  

 
Din analiza anterioară, a reieşit că BCE şi-a folosit 

ambele instrumente de politică monetară, faptele şi 
cuvintele, într-o manieră consecventă. Dacă este aşa, 
ratele dobanzii monetare interbancare ar trebui să fie 
puternic influenţate de aceste două instrumente ale 
politicii monetare BCE. 

De fapt, dacă neîndatorarea cu împrumuturile 
băncii centrale şi pieţei interbancare sunt strict 
substituţi, teoria aşteptării obişnuite sugerează că, în 
echilibru: 

                  
Rnt = Repot + {Et[Δ1 Repot+1 ] + .... + Et[ΔNRepot+N 

]}/N + L                                                       (12) 
 
Unde Rnt is este maturitate n a ratei dobanzii 

interbancare la momentul t,  Δj Repot+j este definit ca 
Repot+j - Repot, L reprezintă toate celelalte variabile de 
cerere şi furnizare. 

Dacă aşteptările pieţei sunt puternic influenţate de 
comunicaţiile băncii centrale, trebuie să fie astfel: 

 
Rnt = Repot + f(Cuvânt+1,  ....) + L   

(13) 
 
Unde punctele reprezintă alte variabile relevante 

pentru aşteptări, dar care nu sunt considerate aici iar L 
este puternic influenţat de riscul monetar al pieţei (Risc) 
şi de lichiditatea sistemului bancar (Liq)  

 
Estimările pentru rata dobanzii bancare 

„nesecurizate” Euribor sunt relatate în tabelul 2. 
Scadentele considerate sunt pe 1, 3 şi 6 luni iar ratele 
dobanzii corespunzătoare sunt denotate de R1m, R2m şi 
respectiv R3m. Ecuaţiile se referă la prima zi de după 
întâlnirile consiliului de guvernare iar relevanţa Repo şi 
Cuvânt este clară. Coeficienţii sunt mereu importanţi la 
nivelul de probabilitate de 1% iar R2 sunt ridicate. 
Coeficienţii de Cuvânt sunt mai mari, maturitatea este 
mai lungă iar acest lucru este consecvent cu teoria care 
afirmă că aşteptările pieţei monetare sunt mai relevante 
pentru scadentele pe termen mediu, decât cele pe termen 
scurt. Atât coeficienţii Repo, cât şi cei Cuvânt par a fi 
stabili între cele două perioade. Coeficienţii sunt 
aproape aceiaşi înainte şi în timpul crizei financiare: 

interest rate by maintaining the bank liquidity 
stable and near zero. The new policy, called “non-
standard” (Governing Council, 2009) consists of 
increasing bank system liquidity by satisfying its 
entire demand in order to keep interbank interest 
rates low, and often below the official rate, and 
avoid episodes of credit crunch connected to the 
difficulty of banks in obtaining liquidity through 
the usual monetary interbank markets. 
 
5. The interbank interest rates   
             From the previous analysis it turned out 
that the ECB used its two monetary policy 
instruments, deeds and word, in a consistently 
manner. If so, also interbank monetary interest 
rates should be strongly influenced by those two 
tools of ECB’s monetary policy. 
In fact, if indebtedness with the central bank and 
interbank market loans are strictly substitutes, the 
usual expectation theory suggests that, in 
equilibrium: 
                  

Rnt = Repot + {Et[Δ1 Repot+1 ] + .... + 
Et[ΔNRepot+N ]}/N + L   

(12) 
 
             Where Rnt is the n-maturity interbank 
interest rate at time t,  Δj Repot+j is defined as 
Repot+j - Repot, L represent all other demand and 
supply variables. 
             If market expectations are strongly 
influenced by central bank communications, it 
must also be: 
 

Rnt = Repot + f(Wordt+1,  ....) + L   
(13) 

 
           Where the dots represent other variables 
relevant for expectations but not considered here, 
and L is strongly influenced by the monetary 
market risk (Risk) and the banking system liquidity 
(Liq)  
          The estimations for the “unsecured” 
interbank interest rate Euribor are reported in table 
2. The maturities considered are 1, 3 and 6 months, 
and the correspondent interest rates are denoted by 
R1m, R2m and R3m respectively. The equations 
refer to the first day after the govern council 
meetings and the relevance of both Repo and Word 
is self-evident. The coefficients are always 
significant al the 1% level of probability and the 
R2 are high. The coefficient of Word are higher the 
maturity is longer, and this is consistent with the 
theory stating that monetary market expectations 
are more relevant for medium than short run 
maturities. Both Repo and Word coefficients seem 
also stable between the two periods. Their 
coefficients are almost the same before and during 
the financial crisis: the impact of monetary policy 
on the interbank interest rates remained the same.   
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impactul politicii monetare asupra ratelor dobanzii 
interbancare a rămas acelaşi.   

În perioada septembrie 2000 –august 2010, Risc şi 
Liq sunt relevante iar efectele lor sunt în mod evident 
pozitive pentru primul şi negative pentru cel de-al 
doilea. MAV22(Liqt-1) indică cele 22 zile (numărul mediu 
de zile lucrătoare per lună) ale mediei Liqt-1.  

Aceste rezultate pot fi folosite şi pentru a simula 
posibilele drumuri ale ratei dobanzii interbancare sub 
câteva valori alternative ale variabilelor care intră în 
funcţia de reacţie a BCE. De exemplu, figura 4 (dreapta) 
arată mişcările ratei oficiale în cazul în care nu există 
crize financiare: adăugând în sistem ecuaţiile din tabelul 
2, drumul corespondent Euribor poate fi calculat cu 
uşurinţă.   

 
Tabelul 2: Ratele dobanzii interbancare, politica 

monetară, lichiditate şi risc  
 

 
Zile după întâlnirile lunare ale consiliului de guvernare 

BCE; metodă: OLS-HAC 
 

În timpul crizei financiare, ipotezele obişnuite 
bazate pe teoria „pură” de aşteptare a structurii de 
termen a ratei dobanzii nu mai sunt valabile. În afară de 
faptul că riscul şi lichiditatea sunt relevante, pieţele de 
scadenta diferită devin „mai puţin integrate” deoarece 
arbitrajele (dese) preîntâmpinate ale lichidităţii scăzute 
şi ratele dobanzii corespunzătoare au devenit oarecum 
independente. 
 

Tabelul 3: Schimbările din următoarele 3 luni din 
Euribor interbancar pe o lună  

 
Zile după întâlnirile lunare ale consiliului de guvernare 

BCE; metodă: OLS-HAC 
 

O simplă privire asupra tabelului 3 (este relatat 
numai cazul ratei dobanziipe o lună) arată că abilitatea 

            During the period 2000 Sep -2010 Aug, 
also Risk and Liq are relevant, whose effects are 
obviously positive for  the former and negative for 
the latter. MAV22(Liqt-1) indicates the 22 days (the 
average number per month of working days) 
moving average of Liqt-1.  
           This results can also be used to simulate the 
possible paths of the interbank interest rate under 
some alternative values of the variables entering in 
the ECB’s reaction function. For example, figure 4 
(right) show the official rate movements in case on 
no financial crises: by adding to the system the 
equations of table 2, could be easily computed also 
the correspondent Euribor path. 
 

Table 2: Interbank interest rates, monetary 
policy, liquidity and risk 

 
Days after the ECB monthly govern council 

meetings; method: OLS-HAC 
 
During the financial crisis the usual hypotheses on 
the basis of the “pure” expectation theory of the 
term structure of interest rate are no longer valid. 
Apart from also risk and liquidity being relevant, 
the different maturity markets became “less 
integrated” since the (often) low liquidity 
prevented arbitrages, and the corresponding 
interest rates became somewhat independent. 
 

Table 3: The future 3 month changes in the 1-
month interbank Euribor 

 
Days after the ECB monthly govern council 

meetings; method: OLS-HAC 
 
             A simple look at table 3 (only the 1-month 
interest rate case is reported) shows that the ability 
of the so called “implicit interest” rates obtained 
from the Euribor term structure in forecasting the 
3-month changes in the interbank interest rates 
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aşa-numitelor rate ale dobanzii implicite obţinute din 
structura termenului Euribor în prevederea schimbărilor 
pe 3 luni din ratele dobanzii interbancare au disparut 
complet în timpul crizei: adj R2, ridicat înaintea crizelor 
(ian. 2000 – ian 2007), a devenit negativ în perioada sep 
2007 aug. 2010). 

Iar îndeplinirea rea a ratei implicite nu se 
îmbunătăţeşte când se adaugă lichiditate (media pe trei 
luni a Liq) şi riscul monetar al pieţei: în acest caz Liq nu 
este important iar semnul coeficient al ratei implicite 
este greşit. Lucrurile se schimbă pentru Cuvânt (ultima 
coloană din tabel), care rămâne foarte important şi în 
ultima perioadă: conţinutul informaţional al 
comunicaţiilor BCE încă exprimă informaţii importante 
despre viitoarele schimbări ale interesului interbancar.   

 
6. Concluzii 

În acest document, s-a prezentat un model de 
estimare simultană a funcţiei de reacţiei pentru Repo şi 
comunicaţii. Rezultatele empirice sunt puternice iar 
deciziile BCE asupra Repo şi cuvintele au fost găsite ca 
fiind consistente. Când s-a estimat rata dobanzii 
interbancare, politica monetară a explicat cea mai mare 
parte a acestei variabile atât înainte cât şi în timpul 
crizei. Comunicaţiile BCE au fost găsite ca fiind 
relevante în explicarea viitoarelor schimbări Euribor 
după 2007, în timp ce prevederile bazate pe structura 
termenului au fost ratele dobanzii complet eşuate din 
aceeaşi perioadă. Pentru a completa analiza, datele la 
secundă ale viitorului Euribor ar trebui să fie incluse. 
Mai mult decât atât, o metodă de estimare mai eficientă 
decât SUR ar trebui folosită în cazul „valorilor discrete” 
care caracterizează variabilele dependente ale funcţiei 
noastre de reacţie. 
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vanished completely during the crisis: the adj R2, 
high before the crises (Jan. 2000 – Jan 2007), 
became negative during the period Sep 2007 Aug. 
2010). 
             And the bad performance of the implicit 
rate does not change improve when adding 
liquidity (the 3-month moving average of Liq) and 
the monetary market risk: in this case Liq is not 
significant and the implicit rate coefficient sign is 
wrong. Things are different for Word (last column 
of the table),  that remains highly significant also 
in the last period: the information content of 
ECB’s communications still conveys important 
information about the future interbank interest 
changes.   
6. Conclusions 
             In this paper a model of estimating 
simultaneously a reaction function for both ECB’s 
Repo and communications was presented. The 
empirical results are strong and the ECB’s 
decisions on Repo and words was found consistent. 
When estimating the interbank interest rate, the 
monetary policy turned out to explain the largest 
part of this variable both before and during the 
crisis. ECB’s communications was also found 
relevant in explain the future Euribor changes also 
after 2007, while forecasts based on the term 
structure was interest rates completely fail in the 
same period. In order to complete the analysis, also 
tick-by-tick data of the future on Euribor should be 
included. Moreover, an estimation method more 
efficient than SUR should be used for the case of 
“discrete values” that characterised the dependent 
variables of our reaction function. 
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