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Cuvânt înainte

În luna august 2005, Banca Naional a României a adoptat o nou strategie de politic monetar –
intirea direct a inflaiei. Un rol esenial în funcionarea acestui regim revine ancorrii anticipaiilor
inflaioniste la nivelul obiectivului de inflaie anunat de banca central i, prin urmare, unei
comunicri eficiente cu publicul. Principalul instrument de comunicare este Raportul asupra inflaiei.
Pentru a rspunde acestei cerine, BNR a revizuit atât structura Raportului asupra inflaiei, cât i
periodicitatea publicrii (acum trimestrial, în conformitate cu frecvena ciclului de prognoz).
Pe lâng informaiile referitoare la evoluiile economice i monetare i la raiunile care au stat la baza
deciziilor de politic monetar din perioada analizat, raportul trimestrial include proiecia BNR
privind evoluia ratei inflaiei pe un orizont de opt trimestre, incertitudinile i riscurile asociate
acesteia, precum i o seciune de evaluare a acestui context din perspectiva politicii monetare.
Analiza prezentat în Raportul asupra inflaiei se bazeaz pe cele mai recente informaii
statistice disponibile la momentul redactrii, astfel încât perioadele de referin ale indicatorilor
utilizai sunt diferite.

Raportul asupra inflaiei a fost finalizat în data de 3 august 2010 i aprobat în edina Consiliului
de administraie al BNR din data de 4 august 2010.
Toate ediiile acestei publicaii sunt disponibile pe suport hârtie i pe website-ul BNR, http://www.bnr.ro.
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I. SINTEZ
Evoluia inflaiei i cauzele acesteia
În luna iunie 2010, rata anual a inflaiei IPC s-a situat la nivelul de 4,38 la sut, cu 0,18 puncte
procentuale peste nivelul atins în luna martie 2010. Rata inflaiei s-a meninut, astfel, în
interiorul intervalului de variaie din jurul punctului central al intei, situându-se cu 0,12 puncte
procentuale sub limita superioar a acestuia. Uoara accelerare în trimestrul II a creterii anuale
a preurilor de consum a fost determinat în principal de dinamica preurilor administrate i de
episodul de depreciere a monedei naionale.
La sfâritul trimestrului II 2010, rata anual a inflaiei CORE2 ajustate1 a fost cu 0,7 puncte
procentuale peste nivelul atins în luna martie, meninându-se în apropierea valorii de 2 la sut.
Presiunile dezinflaioniste exercitate de persistena deficitului de cerere au fost în aceast
perioad mai mult decât compensate de o serie de influene nefavorabile. Acestea au inclus
evoluia din acest trimestru a cursului de schimb al leului, unele constrângeri de natura ofertei
aprute pe piaa mrfurilor alimentare2 (exclusiv cele cu preuri volatile) i deteriorarea
anticipaiilor inflaioniste pe fondul perspectivelor incerte ale implementrii msurilor de
austeritate necesare consolidrii fiscale.
În perioada aprilie-mai 2010, persistena excedentului de ofert pe piaa muncii a contribuit,
alturi de manifestarea unor efecte de baz, la reluarea tendinei de atenuare a ratei anuale de
cretere a salariului mediu brut nominal pe ansamblul economiei. În industrie, continuarea
creterii în ritm susinut a productivitii muncii a condus în aceeai perioad la reducerea mai
rapid decât în trimestrul I a costurilor unitare cu fora de munc. În plus fa de contribuia la
procesul dezinflaionist, evoluia costurilor unitare cu fora de munc a fost favorabil
ameliorrii competitivitii externe a produselor româneti.
În rândul factorilor exogeni, un impact advers semnificativ asupra ratei anuale a inflaiei a fost
produs în trimestrul II 2010 de accelerarea majorrii preurilor administrate. Chiar dac în
scdere fa de sfâritul trimestrului anterior, dinamici anuale sensibil superioare mediei au
continuat s înregistreze atât preul combustibililor, cât i cel al produselor din tutun (contribuia
la rata anual a IPC a depit în ultimul caz 40 la sut).
În trimestrul I 2010, declinul PIB real a continuat, îns ritmul anual al acestuia s-a redus la
-2,6 la sut, de la -6,5 la sut în trimestrul IV 2009. Încetinirea contraciei în termeni anuali a
PIB s-a datorat ritmului trimestrial de scdere mai lent decât în perioada anterioar, dar i unui
efect de baz substanial. Consumul final i formarea brut de capital fix i-au continuat declinul
cu ritmuri anuale similare celor din perioadele anterioare, cu o uoar ameliorare în cazul celei
din urm. Creterea exporturilor s-a accelerat puternic în trimestrul I, antrenând i revenirea
importurilor la un ritm substanial pozitiv de cretere (dup cinci trimestre de scdere continu),
în principal datorit ponderii semnificative a componentelor importate în valoarea fluxurilor de
export. Aceste evoluii au condus la diminuarea sensibil a contribuiei favorabile a exportului
net la dinamica PIB, astfel încât, prin comparaie cu trimestrele anterioare, decelerarea
1

Msur a inflaiei de baz, care elimin din calculul IPC total o serie de preuri asupra crora influena politicii
monetare (prin gestionarea cererii agregate) este puin semnificativ sau nul: cele administrate, volatile (legume,
fructe, ou, combustibili), ale produselor din tutun i ale buturilor alcoolice.

2

De exemplu, diminuarea ofertei interne de materie prim i deteriorarea situaiei financiare a productorilor.
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contraciei în termeni anuali a activitii economice s-a datorat reducerii relative a contribuiei
negative a absorbiei interne. Aceast din urm evoluie a fost determinat de aportul favorabil
substanial atribuit variaiei stocurilor i doar în mic msur de atenuarea contribuiei negative
a formrii brute de capital fix.
Persistena declinului cererii interne pentru consum i investiii este rezultatul continurii
restrângerii resurselor proprii de finanare ale gospodriilor i corporaiilor i al prudenei înc
accentuate manifestate atât din partea cererii, cât i a ofertei de credite. Acest comportament
este potenat de prelungirea incertitudinii generate de întârzierea apariiei unor semnale clare ale
redresrii economiei naionale. O surs suplimentar de incertitudine a fost relevat de
dificultile întâmpinate recent de autoriti în adoptarea i implementarea unui set de msuri
necesare îndeplinirii obiectivelor asumate ale politicilor fiscal i a veniturilor.

Politica monetar în perioada parcurs de la data raportului precedent
În data de 4 mai 2010, Consiliul de administraie al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de
politic monetar la nivelul de 6,25 la sut de la 6,50 la sut pe an. Decizia de reducere a ratei
dobânzii a fost fundamentat de perspectiva, indicat de scenariul de baz al proieciei
macroeconomice actualizate, a convergenei ratei inflaiei ctre intele stabilite pe parcursul
intervalului de prognoz, pe fondul anticipatei disipri a efectelor ocurilor adverse din
perioadele anterioare i al persistenei deficitului de cerere agregat. Pe de alt parte, prudena
manifestat prin reducerea pasului de scdere a ratei dobânzii de politic monetar comparativ
cu cel al deciziilor anterioare a fost justificat de identificarea unei accenturi a riscurilor de
abatere în sus a ratei inflaiei de la traiectoria proiectat. Aceste riscuri erau generate atât de
surse interne economiei naionale, fiind asociate perspectivelor de îndeplinire a obiectivelor
politicilor fiscal i a veniturilor în sectorul public, precum i de incertitudinile privind evoluia
mediului economic extern în condiiile tensiunilor induse de criza finanelor publice din Grecia.
Relevana acestor riscuri a fost confirmat ulterior deciziei de politic monetar din luna mai.
Pe de o parte, acestea s-au materializat în prelungirea episodului de depreciere a monedei
naionale manifestat cu începere din luna aprilie, ceea ce a contribuit în mare msur la
întreruperea în primele dou luni ale trimestrului II a trendului dezinflaionist din trimestrul
anterior.
Pe de alt parte, dificultile întâmpinate de guvern în legiferarea setului de msuri necesare
îndeplinirii obiectivelor politicilor fiscal i a veniturilor în sectorul public convenite în cadrul
aranjamentului multilateral de finanare extern încheiat cu UE, FMI i alte IFI au condus la
decizia guvernului din 26 iunie 2010 de majorare a cotei TVA de la 19 la 24 la sut cu începere
de la 1 iulie 2010. Aceast msur are drept consecine atât modificarea substanial,
comparativ cu coordonatele proieciei macroeconomice a BNR din luna mai, a perspectivelor pe
termen scurt ale dinamicii ratei anuale a inflaiei, cât i amplificarea riscurilor nefavorabile
asociate pe termen mediu acestei dinamici. Concret, majorarea taxei pe valoarea adugat
conduce imediat dup implementare la o cretere semnificativ a nivelului preurilor cu
amnuntul i, implicit, la o accelerare temporar a ratei inflaiei msurate pe baza indicelui
agregat al preurilor de consum, iar riscurile suplimentare sunt generate de potenialele efecte de
runda a doua ale acestei msuri, transmise prin intermediul deteriorrii anticipaiilor
inflaioniste.
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În acest context, în edina din 30 iunie 2010, Consiliul de administraie al BNR a identificat
necesitatea meninerii în continuare a unei conduite prudente a politicii monetare, în scopul
contracarrii efectelor de runda a doua ale msurii de cretere a cotei TVA i al ancorrii
anticipaiilor inflaioniste la niveluri compatibile cu intele de inflaie stabilite pe termen mediu,
precum i al atenurii riscurilor generate de persistena incertitudinilor privind rezultatele
eforturilor de consolidare fiscal i a celor privind evoluia mediului economic extern. Ca
urmare, Consiliul de administraie a decis meninerea ratei dobânzii de politic monetar la
nivelul de 6,25 la sut pe an i gestionarea ferm a lichiditii din sistemul bancar.

Perspectivele inflaiei
Proiecia actualizat prevede o substanial cretere temporar a ratei inflaiei sub impactul
majorrii cotei TVA. Ca urmare a caracterului tranzitoriu al efectului de runda întâi al acestei
majorri asupra dinamicii preurilor, rata anual a inflaiei va reveni în interiorul intervalului de
variaie din jurul intei centrale dup mijlocul anului 2011. Reluarea dezinflaiei dup epuizarea
acestor efecte este susinut de meninerea PIB sub nivelul su potenial pe tot parcursul
intervalului de prognoz. Deficitul de cerere se va diminua pe msura redresrii treptate a
economiei, fiind prevzut revenirea la cretere economic anual pozitiv în 2011. Evoluia
ascendent a activitii economice va implica o majorare moderat a deficitului de cont curent al
balanei de pli, acesta urmând a se menine îns la niveluri sustenabile, anticipate a nu genera
presiuni inflaioniste din partea cursului de schimb al monedei naionale. Dat fiind
incertitudinea ridicat asociat în special pe termen scurt evoluiilor macroeconomice interne i
internaionale, balana riscurilor asociate proieciei inflaiei apare a fi înclinat în direcia
abaterilor în sus de la traiectoria prognozat.
Scenariul de baz al proieciei curente plaseaz rata anual a inflaiei IPC la sfâritul anului 2010
la nivelul de 7,8 la sut, cu 4,1 puncte procentuale peste cel prezentat în Raportul asupra inflaiei din
luna mai 2010. Aceast cretere este îns prognozat a fi temporar, astfel încât pentru sfâritul
anului 2011 se prevede coborârea ratei inflaiei în apropierea intei centrale (de 3,0 la sut), la
3,1 la sut, cu 0,3 puncte procentuale peste nivelul proiectat anterior.
Revizuirea în sus a prognozei inflaiei IPC este în cea mai mare msur consecina încorporrii
în proiecie a efectelor anticipate ale majorrii cotei TVA de la 19 la 24 la sut cu începere de la
1 iulie 2010. Este de ateptat ca impactul direct (de runda întâi) al acestei msuri s fie
substanial i s se produc într-un interval relativ scurt de timp de la implementare. Astfel se
explic ampla deviaie a proieciei actualizate a ratei anuale a inflaiei de la cea anterioar
pentru sfâritul anului curent.
Efectul de runda întâi este permanent la nivelul preurilor agregate, dar implic doar o influen
temporar pentru dinamica acestora i, în consecin, pentru rata inflaiei, datorit caracterului
punctual al creterii cotei TVA. Ca urmare, prognoza prevede revenirea ratei anuale a inflaiei în
interiorul intervalului din jurul intei centrale începând cu trimestrul III 2011. Revizuirea
moderat în sus a proieciei pentru sfâritul anului 2011 este în principal rezultatul efectelor
reziduale modeste de runda a doua ale ocului produs de creterea cotei TVA, propagate prin
canalul anticipaiilor privind inflaia.
Sub impactul modificrii cotei TVA, rata prognozat a inflaiei de baz CORE2 va urma i ea o
traiectorie puternic ascendent în prima parte a intervalului de prognoz, revenind dup
jumtatea anului 2011 la valori apropiate celor din proiecia anterioar, situate în jurul nivelului
de 2 la sut. Un factor important de atenuare atât a efectelor de runda întâi, cât i a celor de
RAPORT ASUPRA INFLAIEI  August 2010

9

I. Sintez

runda a doua ale majorrii cotei TVA, în special în cazul preurilor produselor cu cerere relativ
elastic, îl reprezint persistena unui deficit de cerere substanial pe întreg intervalul de
prognoz. Proiecia prevede reducerea treptat a acestuia pe msura redresrii activitii
economice, anticipat a conduce la o cretere economic pozitiv în anul 2011. Cu toate acestea,
deviaia negativ a PIB de la nivelul potenial este prognozat a fi mai ampl în termeni relativi
decât cea din proiecia precedent, reflectând influenele preconizate ale msurilor de austeritate
implementate recent de autoriti, inclusiv modificarea cotei TVA, i ale unei cereri externe
marginal mai reduse decât se anticipase în proiecia din luna mai.
Chiar dac este semnificativ, abaterea previzibil a ratei anuale a inflaiei de la inta stabilit
pentru decembrie 2010 nu este de natur s determine o revizuire ascendent a celei din urm,
date fiind caracterul temporar i, totodat, corectiv al devierii de la int a ratei inflaiei precum
i necesitatea ancorrii ferme a ateptrilor inflaioniste în vederea contracarrii eventualelor
efecte de runda a doua ale majorrii cotei TVA. Astfel, banca central va urmri cu consecven
pe întreg intervalul de referin consolidarea perspectivelor de revenire a ratei inflaiei pe o
traiectorie descendent. Având în vedere conduita prudent a politicii monetare asumat de
Consiliul de administraie al BNR în acest scop, proiecia prevede asigurarea condiiilor
monetare reale în sens larg adecvate meninerii ratei anuale a inflaiei recalculate prin
eliminarea efectului de runda întâi al majorrii TVA, pe o traiectorie compatibil cu atingerea
intelor de inflaie pe termen mediu.
Convergena ratei inflaiei ctre intele stabilite pe termen mediu i relansarea sustenabil a
procesului de creditare a economiei naionale i a creterii economice sunt strict condiionate de
coordonarea tuturor componentelor mix-ului de politici macroeconomice pentru respectarea
coordonatelor actualizate ale programului economic stabilit în cadrul aranjamentului de
finanare extern încheiat cu UE, FMI i alte IFI, precum i de absena manifestrii în perioada
de referin a unor ocuri adverse neanticipate.
Comparativ cu proiecia anterioar, gradul de incertitudine asociat celei curente este considerabil
mai ridicat, iar balana general a riscurilor de abatere a ratei inflaiei de la traiectoria proiectat
în scenariul de baz al prognozei actuale apare a fi sensibil înclinat în sensul unor evoluii mai
puin favorabile, mai ales pe termen scurt. Dei riscurile generate de evoluiile viitoare pe plan
internaional persist, relevana celor asociate mediului intern este clar dominant pentru
perioada de referin.
Un factor major de risc de provenien intern este generat de dificultile care ar putea fi
întâmpinate de autoriti în implementarea cu eficacitate a msurilor de consolidare fiscal,
precum i a celor privind politica veniturilor. Neîndeplinirea obiectivelor stabilite prin acordul
de finanare cu UE, FMI i alte IFI ar putea conduce la deteriorarea pe pieele financiare
internaionale a percepiei privind perspectivele economiei româneti. Aceasta ar genera o
accentuare a constrângerilor de finanare extern atât a sectorului public, cât i a celui privat, cu
consecine negative asupra cursului de schimb al monedei naionale, inflaiei i creterii
economice.
Un risc semnificativ derivat în mare msur din poteniale soluii apelabile în cazul agravrii
constrângerilor fiscale este asociat unor creteri ale preurilor administrate mai accentuate decât
cele prevzute în scenariul de baz al proieciei. Un risc suplimentar provine din manifestarea
efectelor asupra preurilor mrfurilor alimentare ale recentelor inundaii în anumite zone
agricole ale rii, date fiind setul informaional limitat disponibil la momentul elaborrii
proieciei i incertitudinile asociate estimrii luate în calcul. ocuri generate de materializarea
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oricror riscuri din cele menionate ar putea conduce la deviaii suplimentare ale inflaiei de la
traiectoria proiectat, prin deteriorarea anticipaiilor privind inflaia i amplificarea efectelor de
runda a doua ale majorrii cotei TVA.
Riscurile generate de mediul extern continu s fie asociate fragilitii manifestate deocamdat
de redresarea economiei reale a zonei euro. Riscul de contagiune generat de problemele de
sustenabilitate fiscal ale unor ri din spaiul european pare s se fi atenuat într-o oarecare
msur, dar se menin unele incertitudini pe plan regional. Evoluii favorabile sau nefavorabile
provenite din aceste surse ar propaga influene de acelai sens asupra economiei naionale prin
canalele comerului exterior, financiar i al cursului de schimb. Alte surse de risc de provenien
extern sunt reprezentate de evoluii diferite de cele presupuse în scenariul de baz ale preului
petrolului pe pieele internaionale i ale cursului de schimb EUR/USD, cu efecte asupra
dinamicii preurilor interne ale combustibililor. În ansamblu, balana riscurilor asociate mediului
economic extern apare a fi relativ echilibrat.
Previziuni privind evoluia inflaiei
9
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Decizia de politic monetar
Apreciind c, într-un asemenea context, prioritatea politicii monetare o constituie ancorarea
solid a anticipaiilor inflaioniste, implicit contracararea eventualelor efecte secundare ale
majorrii cotei TVA, Consiliul de administraie a decis în edina din 4 august 2010 meninerea
ratei dobânzii de politic monetar la nivelul de 6,25 la sut pe an. Totodat, Consiliul de
administraie al BNR a hotrât gestionarea adecvat a lichiditii din sistemul bancar, precum i
meninerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei
i respectiv în valut ale instituiilor de credit. Prin deciziile adoptate se urmrete asigurarea
unor condiii monetare reale în sens larg corespunztoare ancorrii ferme a anticipaiilor
inflaioniste i meninerii ratei anuale a inflaiei recalculate prin eliminarea efectului de runda
întâi al majorrii TVA pe o traiectorie compatibil cu atingerea intelor de inflaie pe termen
mediu. În acest context, Consiliul de administraie al BNR a reiterat faptul c reintrarea inflaiei
pe o traiectorie descendent i reluarea pe baze sustenabile a creterii economice depind în mod
critic de implementarea ferm a msurilor de consolidare fiscal, a reformelor structurale i de
creterea gradului de absorbie a fondurilor europene, conform angajamentelor asumate în
cadrul aranjamentului multilateral de finanare extern cu Uniunea European, Fondul Monetar
Internaional i alte instituii financiare internaionale.
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II. EVOLUIA INFLAIEI
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În trimestrul II 2010, rata anual a inflaiei IPC s-a meninut în
interiorul intervalului de variaie de ±1 punct procentual corespunztor intei anuale de 3,5 la sut, fr îns a-i continua
traiectoria descendent. Nivelul atins la sfâritul perioadei
analizate (4,38 la sut) s-a plasat cu 0,18 puncte procentuale peste
cel aferent lunii martie 2010, principalele explicaii constând în
accelerarea dinamicii preurilor administrate i în influena
tendinei de depreciere a monedei naionale. De asemenea, inflaia
de baz CORE2 ajustat3 a crescut cu circa 0,7 puncte procentuale,
în condiiile în care traiectoria ascendent a componentelor
senzitive la micarea cursului de schimb a fost doar parial
contrabalansat de persistena impactului dezinflaionist al
deficitului de cerere; în plus, pe piaa produselor agroalimentare
acumularea unor tensiuni la nivelul preurilor materiilor prime a
fost dublat de reducerea capacitii financiare a productorilor i
distribuitorilor de a susine campanii promoionale.
Dup o atenuare consistent în perioada iulie 2009-martie 2010,
rata anual de cretere a preurilor administrate a urcat cu
1,4 puncte procentuale în intervalul analizat, pân la 3,6 la sut. La
inversarea de tendin au contribuit atât majorarea preurilor
medicamentelor în luna aprilie4 (rezultat din modificarea cursului
de schimb utilizat în calculul acestora de la 4 RON/EUR în 2009 la
4,25 RON/EUR în 2010), cât i efecte de baz nefavorabile.
Acestea din urm au fost generate de reducerile de pre înregistrate
în cursul trimestrului II 2009 de gazele naturale i de serviciile de
telefonie fix, în timp ce în perioada curent influena celor dou
poziii a fost nul (tariful gazelor naturale nu a fost modificat, iar
serviciile de telefonie nu mai fac parte din categoria produselor cu
preuri administrate).
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*) produse cu preuri volatile: legume, fructe, ou,
combustibili
Sursa: INS, calcule BNR
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Preurile volatile au continuat s-i atenueze rata anual de cretere
(-0,4 puncte procentuale, pân la 4,3 la sut), îns de aceast dat
pe seama evoluiei preurilor combustibililor, a cror cretere
lunar cumulat a fost inferioar cu 1,1 puncte procentuale în
perioada analizat celei din trimestrul II 2009. În prima parte a
intervalului, presiunile asupra preurilor combustibililor s-au
datorat tensiunilor pe piaa internaional a ieiului – preul
ieiului Brent a crescut progresiv în luna aprilie i a ajuns la o
cotaie maxim5 de 88,1 dolari SUA/baril în 3 mai 2010. Ulterior,
3

Variaiile anuale ale agregrilor speciale (cu excepia CORE1 i CORE2) i
contribuia produselor din tutun la rata anual a inflaiei reprezint calcule
realizate de BNR.

4

În 2009, preurile medicamentelor au fost ajustate în luna februarie, astfel
încât msura nu influeneaz analiza curent.

5

Pentru perioada 6 octombrie 2008-30 iunie 2010.
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acestea au fost generate i de deprecierea monedei naionale fa de
dolarul SUA: -13,2 la sut în luna iunie fa de martie 2010, din
care circa jumtate în luna mai. La nivelul produselor alimentare
din aceast categorie, dinamica anual s-a meninut negativ i
relativ constant (-2,7 la sut), în pofida unor semnale nefavorabile
pe segmentul legumelor i fructelor (+1,6 puncte procentuale în
cursul trimestrului), ca urmare a condiiilor meteorologice adverse
(temperaturi sczute, precipitaii abundente).
Dup majorrile succesive din cursul anului 2009 i de la începutul
anului 2010, preurile produselor din tutun au consemnat variaii
lunare modeste (de pân la 0,04 la sut), ceea ce s-a reflectat în
temperarea ratei anuale de cretere aferente cu 9,6 puncte
procentuale. Cu toate acestea, dinamica anual a continuat s aib
un nivel ridicat (38,9 la sut) i, prin urmare, o contribuie
considerabil la rata anual a inflaiei (1,8 puncte procentuale la
sfâritul trimestrului II 2010).
În pofida încheierii, în luna ianuarie 2010, a calendarului de
majorare a accizelor la tutun stabilit prin prevederile Codului
fiscal, efectul de baz asociat ajustrilor de preuri realizate în anul
anterior conduce la persistena distorsiunilor de semnal generate de
aceast grup de bunuri, astfel încât relevant pentru analiza
inflaiei de baz rmâne msura ajustat a CORE2.
Dup apte trimestre consecutive de scdere, inflaia anual
CORE2 ajustat a crescut în perioada analizat cu circa 0,7 puncte
procentuale, determinant în acest sens fiind accelerarea de
dinamic înregistrat de grupa serviciilor libere (+2 puncte
procentuale). Magnitudinea micrii este explicat exclusiv de
preluarea integral i simultan a deprecierii monedei naionale
fa de euro de ctre tarifele serviciilor de telefonie (tarife
exprimate în euro); în cazul celorlalte grupe de servicii, reacia
preurilor la evoluia cursului de schimb a fost minor sau chiar
insesizabil, pe fondul persistenei unei cereri de consum modeste.
Rata anual de cretere a preurilor mrfurilor nealimentare incluse
în msura CORE2 ajustat a rmas relativ constant pe parcursul
trimestrului II 2010, dezinflaia pe acest segment fiind frânat în
principal de tendina de depreciere a monedei naionale. Efectul s-a
manifestat pregnant la nivelul preurilor produselor culturalsportive, care au în general un grad superior de reactivitate la
micrile cursului de schimb în cadrul grupei6. Pentru celelalte
componente, viteza de ajustare descresctoare a ritmurilor anuale
6

Preuri administrate versus preuri libere
variaie anual (%); sfâritul perioadei
2009
2010
II III IV
I
II
Rata inflaiei
5,86 4,94 4,74 4,20 4,38
Preuri administrate*
7,7 4,7 3,4 2,2 3,6
1. Mrfuri
nealimentare*:
7,0 0,9 0,6 0,4 2,4
energie electric
4,8 0,2 0,2 4,2 4,2
energie termic
11,8 11,8 4,2 2,8 3,2
gaze naturale
8,6 –8,4 –8,4 –8,4 –5,1
medicamente
5,6 5,7 8,2 2,5 6,4
2. Servicii*,
9,1 13,5 9,9 6,0 6,1
din care:
ap, canal,
salubritate
14,7 16,3 15,0 11,3 10,0
telefonie fix
5,9 16,6 7,9
x
x
transport de cltori
pe calea ferat
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
transport urban
(de cltori)
8,8 7,6 7,4 5,3 4,7
Preuri libere (CORE1) 5,3 5,0 5,0 4,6 4,5
CORE2**
6,1 5,9 4,9 4,4 4,5
CORE2 exclusiv tutun
i buturi alcoolice
4,8 4,2 2,8 1,6 2,3
tutun i buturi alcoolice 20,1 24,2 29,3 36,7 29,7
*) calcule BNR
**) CORE1 - preuri volatile
Sursa: INS, calcule BNR

Inflaia total i inflaia de baz
9

variaie anual (%)
IPC (total)
CORE1 (IPC - preuri administrate)
CORE2 (CORE1 - preuri volatile*)
CORE2 ajustat**

8
7
6
5
4
3
2
1
I I
2009

A

S

O

N

D

I F
2010

M A M

*) produse cu preuri volatile: legume, fructe, ou,
combustibili
**) se elimin grupele: tutun i buturi alcoolice
Sursa: INS, calcule BNR

Ca urmare a exprimrii preurilor autoturismelor în euro i a importurilor
substaniale de materii prime i de bunuri finite, în cazul produselor
tipografice i al celor electrice i electronice.
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de cretere a preurilor a fost comparabil sau chiar superioar celei
înregistrate în trimestrul precedent, în condiiile meninerii unui
volum redus al vânzrilor7, la care au reacionat atât operatorii
comerciali, cât i productorii, prin diminuarea costurilor unitare
cu fora de munc i/sau a marjelor de profit. În plus, influena
preurilor externe a fost relativ favorabil, dinamica anual a
preurilor corespunztoare produciei de bunuri de consum pentru
piaa extern în UE-15 modificându-se nesemnificativ comparativ
cu trimestrul I 2010.

Componentele CORE2 ajustat
variaie anual (%)
14
CORE2 ajustat
mrfuri alimentare
mrfuri nealimentare
servicii
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Sursa: INS, calcule BNR

Anticipaiile inflaioniste ale companiilor din industria prelucrtoare, comer i servicii i ale consumatorilor8 au fost defavorabile
procesului dezinflaionist, înregistrând, pe ansamblu, un nivel mai
ridicat decât în trimestrul anterior, pe fondul creterii incertitudinilor
asociate modalitii de implementare a msurilor de austeritate
necesare pentru corectarea dezechilibrului bugetar.

Ateptrile inflaioniste ale operatorilor
economici
60

Rata anual de cretere a preurilor mrfurilor alimentare exclusiv
cele volatile i-a întrerupt tendina descendent care a caracterizat
trimestrele anterioare, îns evoluia s-a datorat unui numr restrâns
de componente – lapte i produse derivate, ulei. Explicaii posibile
constau în diminuarea ofertei interne de materie prim, întârzierea
plii subveniilor acordate în agricultur, acumularea unor tensiuni
pe piaa extern a uleiului nerafinat, îngustarea marjei de manevr
a productorilor în ceea ce privete continuarea campaniilor
promoionale derulate în trimestrele precedente i, nu în ultimul
rând, efectele de baz nefavorabile asociate scderilor de pre din
perioada similar a anului 2009.

soldul opiniilor (%); estimri pe 3 luni
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Not: Începând cu luna mai 2010, indicatorii sunt
calculai conform CAEN Rev. 2.
Sursa: CE - DG ECFIN
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Similar trimestrelor anterioare, analiza influenei presiunilor
concureniale asupra preurilor bunurilor comercializabile/necomercializabile a fost distorsionat de factori din afara pieei,
atenuarea efectului de baz nefavorabil asociat preurilor igrilor
(ca urmare a majorrilor de accize din perioadele anterioare) având
cea mai important contribuie la reducerea dinamicii anuale a
preurilor bunurilor comercializabile. De asemenea, evoluia unor
preuri administrate a constituit cauza principal a accelerrii
ritmului anual corespunztor preurilor produselor necomercializabile, chiar dac micarea ascendent a cursului de schimb a
imprimat o traiectorie similar i altor componente din categoria
respectiv (servicii de telefonie, cri, ziare, reviste).

7

În perioada aprilie-mai 2010, volumul vânzrilor cu amnuntul de mrfuri
nealimentare (exclusiv combustibili) a continuat s se reduc fa de aceeai
perioad a anului anterior, scderea de 4,1 la sut fiind îns mai puin ampl
decât cea din trimestrul I 2010 (-9,1 la sut).

8

Conform sondajului realizat de INS/CE-DG ECFIN.
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Rata medie anual a IAPC i-a meninut tendina descendent,
coborând cu înc 0,4 puncte procentuale pân la 4,6 la sut. Dei a
continuat s se restrâng, decalajul fa de rata medie anual a
inflaiei IAPC din Uniunea European a rmas semnificativ
(3,3 puncte procentuale), fiind depit doar de cel corespunztor
Ungariei. Nivelul ridicat al inflaiei din România poate fi explicat
printr-o serie de rigiditi existente pe piaa bunurilor i serviciilor
i pe piaa muncii, precum i prin impactul substanial al majorrii
accizelor în perioada aprilie 2009-ianuarie 2010.
La sfâritul trimestrului II 2010, rata anual efectiv a inflaiei a
fost cu 0,1 puncte procentuale superioar proieciei prezentate în
Raportul asupra inflaiei din luna mai, în condiiile unei deprecieri
mai pronunate a monedei naionale fa de principalele valute
decât cea luat în calcul la realizarea prognozei.
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III. EVOLUII ALE ACTIVITII
ECONOMICE
1. Cererea i oferta
În trimestrul I 2010, declinul PIB real s-a atenuat comparativ cu
ultimul trimestru al anului precedent (cu 3,9 puncte procentuale,
pân la -2,6 la sut)9. La acest rezultat au contribuit atât
reducerea de 5 ori a ritmului trimestrial de scdere în perioada
curent, cât i efectul de baz asociat contraciei cu peste 4 la sut
înregistrate în trimestrul I 2009 (cea mai ampl din ultimele
apte trimestre).

Produsul Intern Brut real
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variaie trimestrial (serie ajustat sezonier)
variaie anual (serie brut)
Sursa: INS

Aparent, contracia în termeni anuali a fost cu 0,5 puncte
procentuale mai puin intens fa de proiecia benchmark
realizat în luna martie, îns deviaia este atribuibil practic în
totalitate diferenei existente între ratele anuale rezultate din seria
brut i cele obinute din seria ajustat sezonier, pe care se
bazeaz prognoza.
Temperarea vitezei de scdere a activitii economice s-a datorat
absorbiei interne (reducere cu 3 la sut în termeni anuali, fa de
-9,9 la sut în trimestrul IV 2009), în timp ce contribuia pozitiv a
cererii externe nete s-a estompat semnificativ. Pe partea ofertei,
traiectoria a fost susinut de sectorul serviciilor i de industrie.

Contribuia componentelor cererii
la dinamica PIB
puncte procentuale
variaie anual (%)
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16
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-12
-16
-16
-20
-20
I
II III IV I
II III IV I
2008
2009
2010
consum final total
formarea brut de capital
export net
PIB (scala din dreapta)

Analiza în termeni trimestriali10 relev faptul c atenuarea
contraciei PIB real fa de trimestrul IV 2009 (pân la
-0,3 la sut) a fost atribuit, în principal, poziiei cumulate
„variaia stocurilor + discrepana statistic”, la care s-a adugat
influena, de amplitudine net inferioar, a revenirii investiiilor.
În schimb, contribuiile aferente consumului final i exportului net
de bunuri i servicii s-au deteriorat, în condiiile în care
trimestrul I a marcat inversri de semn pe ambele segmente ale
cererii de consum, iar accelerarea puternic a dinamicii
exporturilor (pân la +12 la sut) a fost însoit de revigorarea
achiziiilor din strintate, aportul conjugat al acestor dou
componente prsind domeniul pozitiv în care se meninuse timp
de 7 trimestre (-0,7 puncte procentuale). Pe partea ofertei, cu
excepia serviciilor (inversare de semn a ratei trimestriale de
cretere), traiectorii pronunat descendente au continuat s descrie
agricultura i construciile (-4,3 la sut i respectiv -5,9 la sut),

Sursa: INS, calcule BNR
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9

În absena unei meniuni exprese, în aceast seciune ritmurile de cretere
exprim variaii anuale de volum, determinate pe baza seriei brute de conturi
naionale.

10

Modificrile fa de trimestrul anterior înregistrate de PIB i de componentele
acestuia sunt calculate pe baza seriilor cu baz fix ajustate în funcie de
sezonalitate.
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în timp ce în industrie declinul valorii adugate brute a sczut
vizibil în intensitate (pân la -0,2 la sut).

1.1. Cererea
Atenuarea declinului anual al cererii interne comparativ cu
intervalul precedent poate fi atribuit doar în mic msur
segmentelor principale – volumul cumulat al consumului final i al
formrii brute de capital fix a continuat s se plaseze pe o
traiectorie descresctoare (-9,2 la sut), cu numai 2,5 puncte
procentuale mai lent decât în trimestrul IV 2009.
În schimb, poziia „variaia stocurilor” a înregistrat cel mai
consistent aport pozitiv la dinamica PIB (7,3 puncte procentuale)
rezultat care, dincolo de unele justificri de natur economic
(efectul de baz asociat comprimrii severe a stocurilor la
productori i comerciani, ca msur de protejare a lichiditilor în
contextul ajustrii cererii), încorporeaz un important element
rezidual de natur metodologic11.
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În ceea ce privete sectorul extern, contribuia net pozitiv s-a
restrâns de aproape 7 ori (pân la +0,6 puncte procentuale), în
condiiile în care evoluia favorabil a exporturilor de bunuri i
servicii a antrenat revigorarea achiziiilor din import.

1.1.1. Cererea de consum
Cererea de consum s-a redus cu o vitez similar celei din
intervalul precedent (-4 la sut în termeni anuali), ritmuri anuale
negative consemnând ambele componente.
Consumul final al populaiei
pe elemente de cheltuieli

Cererea de consum a populaiei
Contracia din trimestrul I a consumului final privat (cu 4,1 la sut)
a fost atribuit în principal achiziiilor de bunuri i servicii din
reeaua comercial, a cror dinamic real negativ s-a temperat
îns pân la aproximativ jumtate din cea aferent trimestrului IV
2009, ajungând la -6,5 la sut (variaie în termeni anuali).
În structur, ajustarea cea mai pronunat a cererii de consum
continu s se resimt la nivelul grupei bunurilor de folosin
îndelungat – volumul cifrei de afaceri aferente comerului pe acest
segment s-a redus cu peste 20 la sut, în timp ce achiziiile de
bunuri de uz curent s-au restrâns cu circa 5 la sut comparativ cu
intervalul similar din anul 2009. Perspectiva unei ameliorri a
cererii de consum în urmtoarele 12 luni – relevat de indicatorul
de încredere a consumatorilor publicat de DG ECFIN – rmâne
improbabil.
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Sursa: INS, calcule BNR

11

În trimestrul I 2010, discrepana statistic a fost pozitiv i a reprezentat
aproximativ 6 la sut din PIB (calcule efectuate pe baza datelor neajustate de
conturi naionale în preuri constante 2000=100).
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În acelai timp, trimestrul I a marcat restrângerea contribuiilor
pozitive aferente segmentelor „autoconsum i achiziii de pe piaa
rneasc” i „alte consumuri” (în cel de-al doilea caz, un aport
important a revenit industriei casnice), ca urmare a decelerrii
substaniale a ritmului anual de cretere, pân la 3,9 la sut,
respectiv 1,7 la sut – traiectorii corelate cu evoluia nefavorabil a
sectorului agricol.

Achiziii de mrfuri i servicii*
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Sursa: INS, calcule BNR

Consumul populaiei
i principalele surse de finanare
variaie anual real (%)
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În ceea ce privete influena asupra preurilor de consum, evoluiile
curente din trimestrul I ale volumului cifrei de afaceri din comer
în cazul produselor cu reprezentativitate ridicat în coul de
consum sugereaz în continuare absena presiunilor din partea
cererii. Indicii în acest sens sunt relevate de meninerea trendului
descendent (chiar dac mai puin accentuat comparativ cu
trimestrul IV) al achiziiilor de bunuri de uz curent (-0,2 la sut,
variaie trimestrial). În plus, panta devine mai abrupt în urma
excluderii carburanilor, dinamica aferent volumului cifrei de
afaceri coborând, în acest caz, la -2,2 la sut.
Analiza surselor de finanare a consumului privat semnaleaz
încetiniri ale ritmurilor anuale de scdere pe principalele canale,
îns evoluiile curente rmân în general nefavorabile.
(i) Venitul disponibil al populaiei12 i-a temperat panta
descendent (-5,8 la sut, fa de -14 la sut în trimestrul IV
2009), traiectoria fiind imprimat îns de manifestarea unui
efect de baz (inversri severe ale dinamicii trimestriale în
trimestrul I 2009 la nivelul tuturor componentelor), dar i de
revigorarea transferurilor sociale în perioada curent; în
schimb, continuarea disponibilizrilor de personal s-a reflectat
într-o nou contracie real a veniturilor din salarii (variaie
trimestrial).
(ii) Volumul creditelor noi de consum a consemnat ritmuri anuale
pozitive de cretere atât pe componenta în lei, cât i pe cea în
euro, dup 5 trimestre de restrângeri succesive – rezultatul s-a
datorat îns exclusiv disiprii influenei negative a contraciilor trimestriale puternice înregistrate în intervalul octombriedecembrie 2008 i ianuarie-martie 2009, în timp ce în perioada
curent activitatea de creditare continu s reflecte comportamentul prudent al populaiei i al bncilor comerciale.
Impactul restrictiv indus de comprimarea venitului disponibil
asupra consumului populaiei a fost atenuat, într-o anumit msur,
de scderea înclinaiei spre economisire – dinamica anual a depozitelor la termen nou constituite de populaie în trimestrul I 2010
12

18

Venitul disponibil al populaiei este aproximat prin suma dintre veniturile din
salarii, transferurile sociale (asigurri sociale de stat, asigurri de omaj i de
sntate) i transferurile din exterior sub forma remiterilor din munca în
strintate i a transferurilor curente private de la nerezideni.
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i-a inversat semnul, traiectorie la care au contribuit nu numai
efectul de baz (avans trimestrial deosebit de alert în intervalul
ianuarie-martie 2009), ci i evoluiile curente (vizibile îndeosebi în
cazul depozitelor în euro), favorizate de atractivitatea tot mai
sczut a dobânzilor oferite de bncile comerciale.
Din perspectiva provenienei bunurilor de consum, evoluiile în
termeni anuali din trimestrul I sugereaz o posibil consolidare a
cotei de pia deinute de produsele din import, în ceea ce privete
bunurile de uz curent i autovehiculele – întrerupere a declinului în
primul caz, respectiv revigorare a volumului fizic (+19,3 la sut)13.
În schimb, vânzrile de produse de fabricaie intern s-au plasat în
continuare pe o traiectorie descendent, chiar dac ritmurile anuale
de scdere au pierdut din intensitate comparativ cu trimestrul
anterior (-7,4 la sut, respectiv -0,6 la sut)14. O atenuare a pantei
descresctoare s-a observat i în cazul segmentului autohton de
bunuri de folosin îndelungat (-14,7 la sut în trimestrul I), în
timp ce achiziiile din import au avut evoluii mixte (cretere
accelerat la maini i aparate electrice, scderi la celelalte grupe
de mrfuri).
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Cererea de consum guvernamental
Consumul final guvernamental s-a diminuat cu 3,2 la sut
comparativ cu trimestrul I 2009, rezultat asociat evoluiei
numrului de salariai din sectorul bugetar.

Evoluii bugetare
În trimestrul I 2010 bugetul general consolidat a înregistrat un
deficit de 8 219 milioane lei15 (1,5 la sut din PIB), relativ similar
celui consemnat în aceeai perioad a anului 2009 (7 925 milioane
lei, respectiv 1,6 la sut din PIB. Deficitul primar s-a ameliorat îns
comparativ cu perioada similar a anului anterior (-1,2 la sut din
PIB, fa de -1,4 la sut din PIB în trimestrul I 2009).
Veniturile bugetare totale i-au meninut aproape neschimbat
dinamica16 în raport cu trimestrul anterior (-5,7 la sut, fa de
-5,9 la sut în trimestrul IV 2009), în condiiile în care accentuarea

13

Modificrile volumului fizic al exporturilor i importurilor de bunuri au fost
calculate pe baza datelor din balana de pli, deflatate cu indicii valorii
unitare în comerul internaional. Pentru analiza în structur s-a utilizat
Nomenclatorul Combinat.

14

Analiza evoluiei cererii de produse autohtone are la baz calculele privind
variaia volumului cifrei de afaceri pentru producia industrial destinat pieei
interne.

15

Pentru analiz au fost folosite datele operative aferente execuiei bugetare de
la sfâritul lunii martie publicat de MFP.

16

În absena altor precizri, variaiile procentuale se refer la ritmul anual de
cretere exprimat în termeni reali.
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declinului veniturilor fiscale (-9,1 la sut, fa de -6,3 la sut în
trimestrul anterior) a continuat s fie parial compensat de
dinamizarea celor nefiscale (15,4 la sut, fa de 13,1 la sut în
ultimul trimestru din 2009). Contracia veniturilor fiscale s-a
datorat în principal scderii mai accentuate a încasrilor din TVA
(-15,4 la sut, comparativ cu -10,1 la sut în trimestrul anterior),
creia i s-a adugat meninerea relativ constant a ritmurilor
negative de cretere a contribuiilor de asigurri (-9,4 la sut) i a
impozitului pe salarii i venit (-13,5 la sut). Impactul negativ al
acestor factori a fost moderat de influena pozitiv a sumelor
primite de la Uniunea European, a încasrilor din impozitul pe
profit (4,1 la sut) i a celor din accize – a cror dinamic
(1,2 la sut) a consemnat îns o încetinire comparativ cu trimestrul
anterior –, precum i de creterea volumului impozitelor i taxelor
pe proprietate (5,9 la sut, fa de -10,2 în trimestrul anterior).
La rândul lor, cheltuielile bugetare totale au continuat s scad
(-4,9 la sut, respectiv -5,9 la sut în cazul cheltuielilor primare),
dar mai lent decât în trimestrul anterior (-16,2 la sut, respectiv
-17,7 la sut). Ajustarea s-a realizat preponderent prin reducerea
cheltuielilor de capital (-39,3 la sut fa de -28,1 la sut în
trimestrul IV 2009), în timp ce cheltuielile curente i-au atenuat
sensibil ritmul de scdere (la -1,9 la sut, de la -9,6 la sut).
Cheltuielile de personal au înregistrat cel mai mare declin
(-12,7 la sut), cu toate c tendina de comprimare a acestora –
vizibil începând din trimestrul III 2009 – s-a încetinit în raport cu
ultimele trei luni din anul precedent. O moderare mult mai evident
a consemnat contracia cheltuielilor cu bunurile i serviciile
(-4,8 la sut, fa de -34,5 la sut în trimestrul precedent).
În schimb, poziia „alte transferuri”17 a consemnat o diminuare
sensibil (-17,5 la sut fa de 43,3 la sut în ultimul trimestru din
2009). În acelai timp îns, presiunea componentei sociale s-a
amplificat, în condiiile în care cheltuielile cu aceast destinaie au
înregistrat o accelerare de dinamic fa de trimestrul anterior
(la 10,5 la sut, de la 0,7 la sut), sporindu-i totodat ponderea în
totalul cheltuielilor primare (la 40 la sut, fa de o medie de
34 la sut în anul 2009).
Actualizarea perspectivei evoluiilor macroeconomice i a
parametrilor execuiei bugetare pentru acest an – efectuat în
contextul misiunii comune UE-FMI din aprilie-mai 2010 – a
relevat faptul c, în absena unor msuri corective, deficitul bugetar
17

20

Aceasta cuprinde transferurile interne (scheme de ajutor de stat pentru
dezvoltare, investiii ale agenilor economici cu capital de stat, sume rezultate
din executarea garaniilor acordate de Fondul Naional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici i Mijlocii, transferuri din bugetele
locale ctre asociaiile de dezvoltare intercomunitar, finanarea cercetrii în
domeniul economic etc.), transferurile curente în strintate (contribuii si
cotizaii la organisme internaionale, cooperare economic internaional etc.)
i contribuia României la bugetul Uniunii Europene.
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s-ar putea ridica la finele anului 2010 la un nivel de 9,1 la sut din
PIB (fa de 5,9 la sut din PIB, conform construciei bugetare
iniiale). În acest context, autoritile i-au anunat intenia de a
adopta msuri suplimentare de consolidare fiscal, urmrind astfel
încadrarea deficitului bugetului consolidat în noul plafon negociat,
de 6,8 la sut din PIB.
În acest scop, pe parcursul lunii iunie, guvernul a derulat procedura
de asumare a rspunderii pentru dou proiecte de legi. Primul
dintre acestea prevedea, în principal, diminuarea cu 25 la sut a
salariilor personalului pltit din fonduri publice, precum i
scderea cu 15 la sut a punctului de pensie i altor transferuri
sociale, inclusiv a indemnizaiilor de omaj (impactul estimat la
nivelul bugetului consolidat al celor dou categorii de msuri fiind
de câte 1 la sut din PIB); al doilea act normativ18 se referea la
recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale în vederea
reducerii disparitilor dintre acestea i cele reglementate prin
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi
de asigurri sociale. Setul de msuri de austeritate aprobat iniial a
fost îns modificat în data de 26 iunie, ca urmare a deciziei Curii
Constituionale prin care reducerea valorii punctului de pensie a
fost considerat ca fiind neconstituional; în aceste condiii,
autoritile au renunat la aceast prevedere, optând în schimb
pentru o majorare a cotei TVA de la 19 la 24 la sut, începând cu
data de 1 iulie 201019.
Tot în scopul susinerii procesului de consolidare fiscal s-au adus
anumite modificri Codului fiscal20 destinate majorrii altor
categorii de venituri bugetare; cele mai importante schimbri au
fost reprezentate de lrgirea bazei de impozitare21 (impozitarea
tuturor categoriilor de câtiguri din dobânzi, a tichetelor de mas,
tichetelor-cadou, reducerea cotelor de cheltuieli deductibile la
stabilirea veniturilor nete din drepturile de proprietate intelectual
etc.) i de majorarea impozitelor pe cldiri i pe mijloace de
transport22. În plus, au fost adoptate noi msuri de reducere a

18

Publicat în prezent în form revizuit în acord cu deciziile Curii
Constituionale prin Legea nr. 119 din 30/06/2010 privind stabilirea unor
msuri în domeniul pensiilor.

19

Creterea veniturilor bugetului consolidat în semestrul II 2010 rezultând din
aplicarea acestei msuri este estimat de MFP la aproximativ 0,7 la sut din
PIB.

20

Implementarea acestor msuri se estimeaz c va genera venituri suplimentare
de aproximativ 0,14 la sut din PIB pentru a doua jumtate a anului 2010.

21

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 58 din 26/06/2010 pentru modificarea
i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i alte msuri
financiar-fiscale.

22

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 59 din 30/06/2010 pentru modificarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
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cheltuielilor curente23, în principal prin: (i) diminuarea cu 20 la sut
a cheltuielilor cu bunurile i serviciile ale instituiilor i autoritilor publice, ale societilor naionale, companiilor naionale,
societilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
precum i ale regiilor autonome24 i prin (ii) scderea cheltuielilor
de personal la nivelul administraiei publice locale25.

1.1.2. Cererea de investiii
Investiii realizate
variaie anual (%)
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În trimestrul I, formarea brut de capital fix i-a pstrat traiectoria
puternic descresctoare (-28,9 la sut – contracie anual de
intensitate asemntoare celei din intervalul precedent), pe fondul
îngustrii surselor proprii de finanare, al meninerii incertitudinilor
cu privire la redresarea situaiei economice i financiare, precum i
al reticenei bncilor comerciale în creditarea economiei reale.
Ritmuri anuale sensibil negative, apropiate de -30 la sut, au fost
înregistrate atât în cazul execuiei unor proiecte de construcii
(obiective noi sau reparaii capitale), cât i în cel al achiziiilor de
utilaje (inclusiv mijloace de transport cumprate de companii i
instituii), cu meniunea c, în ultimul caz, declinul a slbit vizibil
în intensitate comparativ cu trimestrul IV 2009.
Ajustarea în continuare a cererii de investiii s-a resimit la nivelul
tuturor categoriilor majore de investitori – sectorul corporatist,
sectorul public i populaia – i a fost reflectat de evoluia tuturor
canalelor de finanare.
(i) Restrângerea resurselor proprii este sugerat de întârzierea
relansrii sectoarelor economice, dar i de meninerea pe trend
descendent a venitului disponibil al populaiei.
(ii) Traiectoria creditului bancar26 destinat acumulrilor de capital
a înregistrat evoluii mixte:
- volumul creditelor contractate de sectorul corporatist pentru
achiziii de echipamente i investiii imobiliare s-a majorat
uor în termeni anuali, îns doar în cel de-al doilea caz
performana s-a datorat unei revigorri în perioada curent –
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între formarea brut de capital i PIB, iar rata de
economisire intern este calculat ca diferen între PIB i
consum final, raportat la PIB.
Sursa: INS, calcule BNR

22

23

Reducerea cheltuielilor bugetului general consolidat în semestrul II 2010
datorat aplicrii acestor msuri este estimat de MFP la aproximativ
0,3 la sut din PIB.

24

Msura – inclus în Ordonana de urgen a Guvernului nr. 55 din 23/06/2010
privind unele msuri de reducere a cheltuielilor publice – se refer la diferena
dintre sumele prevzute în bugetele aprobate pentru anul 2010 i cele cheltuite
în semestrul I 2010.

25

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 63 din 30/06/2010 pentru modificarea
i completarea Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale, precum i
pentru stabilirea unor msuri financiare.

26

Calcule BNR pe baza datelor proprii i a celor furnizate de Centrala Riscurilor
Bancare.
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susinut de lansarea în execuie a unor proiecte de investiii
în industria logistic;
- i în cazul creditelor pentru locuine acordate populaiei,
avansul anual al volumului contractelor nou încheiate în
perioada analizat a fost atribuit exclusiv efectului de baz
asociat comprimrii severe atât a creditului în lei, cât i a
celui în euro, în trimestrul I 2009 (cu circa 59 la sut i
respectiv 71 la sut, variaii trimestriale).
De altfel, declinul interesului investiional al populaiei este
reflectat de meninerea pantei abrupte de scdere a
autorizaiilor de construire a cldirilor rezideniale (pentru al
cincilea trimestru consecutiv, suprafaa util aferent s-a
comprimat cu peste 30 la sut în termeni anuali), iar o
ameliorare a acestuia este puin probabil în viitorul apropiat,
având în vedere perspectivele negative privind piaa forei de
munc i capacitatea populaiei de a-i rambursa
împrumuturile, msurile de ajustare fiscal în vigoare
începând din semestrul II 2010, dar i expectaiile în sensul
înregistrrii de noi scderi de preuri pe piaa imobiliar.
(iii) Finanarea în sistem leasing, utilizat în proporie de peste
90 la sut de sectorul corporatist, nu i-a modificat traiectoria,
valoarea în euro a contractelor încheiate în trimestrul I 2010
fiind inferioar cu 32 la sut celei din perioada similar a
anului precedent.
(iv) Investiiile directe ale nerezidenilor au marcat o nou scdere,
dinamica aferent fluxurilor nete pe parcursul ultimelor patru
trimestre ajungând la circa -59 la sut27.
(v) Cheltuielile de capital efectuate din surse bugetare s-au redus
cu 25 la sut în termeni reali, o contribuie semnificativ
revenind restrângerii lucrrilor de infrastructur rutier la
aproximativ dou treimi din volumul consemnat în trimestrul
I 2009.
- În ceea ce privete raportul de preferine ale investitorilor
pentru produse autohtone/importate, trimestrul I a marcat,
similar bunurilor de consum, o accentuare a orientrii ctre
achiziii de pe pieele externe – dinamica anual aferent
volumului fizic al importurilor de bunuri de capital a devenit
pozitiv13, în timp ce volumul cifrei de afaceri pentru
producia de bunuri de capital destinat pieei interne a
continuat s se comprime.

27

Calcule pe baza datelor din balana de pli.
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1.1.3. Cererea extern net
Redresarea cererii principalilor parteneri externi în trimestrul I28 a
determinat amplificarea tranzaciilor comerciale ale României,
traiectorie reflectat i de datele provizorii de conturi naionale.

Contribuia cererii externe nete
la dinamica PIB
puncte procentuale
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(i) Pentru a treia oar consecutiv, volumul exporturilor de bunuri
i servicii a înregistrat o dinamic trimestrial pozitiv,
evoluie care a generat intensificarea de peste 6 ori a ritmului
anual de cretere fa de intervalul anterior (pân la
19,5 la sut).
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(ii) Suportul insuficient asigurat de oferta intern produciei pentru
export a determinat îns majorarea volumului importurilor de
bunuri i servicii, variaia trimestrial de +8,9 la sut din
ianuarie-martie 2010 permiând reintrarea dinamicii anuale în
teritoriul pozitiv (14,9 la sut). Aprecierea consemnat de
moneda naional în raport cu euro, începând din decembrie
2009, a constituit, de asemenea, un stimul pentru creterea
importurilor.
În structur, aportul cel mai consistent la dinamizarea volumului
fizic al exporturilor13 a revenit produselor cu valoare adugat
mare – câte 5 puncte procentuale pentru grupele „maini i
echipamente” i „mijloace de transport”. Contribuii favorabile, dar
de intensitate inferioar, au înregistrat i produsele chimice i
metalele comune, evoluiile pozitive fiind în mic msur
estompate de reducerea livrrilor de combustibili i produse
vegetale.
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Pe partea importurilor, aproximativ o treime din avansul anual
consemnat în trimestrul I de volumul fizic s-a datorat revigorrii
achiziiilor de maini i aparate electrice, îns redresri vizibile
s-au observat i în cazul ritmurilor de cretere aferente importurilor
de mijloace de transport, metale comune, produse chimice i
combustibili.
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Panta descresctoare a valorii adugate brute aferente sectorului
„servicii” s-a atenuat de aproape 4 ori (dinamic anual de
-2,1 la sut). Aceast evoluie, datorat segmentelor „comer,
hoteluri i restaurante, transporturi i telecomunicaii” i „servicii
28

La nivelul UE27, dinamica anual a PIB real i-a inversat semnul
(+0,6 la sut, fa de -1,9 la sut în trimestrul IV 2009). Evoluia a fost însoit
de revigorarea importurilor de bunuri i servicii (+4,7 la sut, fa de
-6,2 la sut).
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financiare, imobiliare i de închiriere”, a condus la restrângerea
pân la -1,2 puncte procentuale a contribuiei negative a acestui
sector economic la dinamica PIB.
În cazul industriei, valoarea adugat brut a înregistrat i în
trimestrul I 2010 un ritm anual pozitiv (4,2 la sut), performan
generat, în bun msur, de: (i) amplificarea cererii adresate
industriei metalurgice (evoluie relevat de intensificarea de circa
6 ori a dinamicii anuale a produciei comparativ cu rezultatul din
trimestrul IV 2009), efectul de baz consistent fiind acompaniat de
avansul trimestrial mai alert înregistrat în perioada curent de
producia livrat la export; (ii) reducerea la jumtate a vitezei
anuale de scdere a produciei aferente industriei de prelucrare a
ieiului (pân la -6,3 la sut), contribuii în acest sens revenind
unui efect de baz, dar i revigorrii curente a cererii pentru piaa
intern; (iii) meninerea ritmurilor alerte de cretere a produciei de
mijloace de transport rutier i, prin asociere, a celei de echipamente
electrice (avansul produciei în trimestrul I 2010 a depit în medie
60 la sut, respectiv 40 la sut), rolul decisiv revenind comenzilor
pentru piaa extern.
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Dinamica anual a valorii adugate brute din agricultur i-a
inversat semnul, scderea cu 0,9 la sut fiind asociat rezultatelor
slabe în subsectorul zootehnic (predominant la nivelul trimestrului I al fiecrui an, dat fiind dependena produciei vegetale de
factorul climatic).
Activitatea de construcii continu s se confrunte cu dificulti
majore, valoarea adugat brut aferent acestui sector înregistrând
chiar o accentuare a pantei descendente (pân la -17,3 la sut în
termeni anuali). Pentru majoritatea companiilor de profil, blocarea
prelungit a pieei imobiliare a impus adoptarea unor msuri de
reconsiderare a propriilor strategii bugetare pe termen scurt, de
revizuire a proiectelor de investiii, de flexibilizare a timpului de
lucru i de diversificare a activitii. În structur, contracii i mai
intense fa de trimestrul IV 2009 au fost consemnate în cazul
volumului de lucrri rezideniale i nerezideniale (cu 44,1 i
respectiv 31,3 la sut, variaii anuale), în timp ce construciile
inginereti nu i-au modificat volumul – de precizat îns c
întreruperea scderii pe acest din urm segment se datoreaz unui
efect de baz, variaiile trimestriale din perioada curent fiind
sensibil negative în cazul tuturor celor trei categorii de lucrri de
construcii menionate.
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2. Piaa muncii
Dup vârful consemnat în trimestrul IV 2009, decalajul dintre
cererea i oferta excedentar de for de munc s-a redus uor, pe
fondul unei creteri relative a oportunitilor de angajare în
perioada martie-mai 2010 i al atenurii tendinei de majorare a
omajului înregistrat. Cu toate acestea, nivelul decalajului a rmas
ridicat, indicând meninerea condiiilor de temperare a ritmului
anual de cretere a câtigurilor salariale din sectorul privat,
tendin favorizat i de scderea efectiv i ateptat a salariilor
din sectorul bugetar. Câtigurile salariale au reprezentat un factor
de diminuare a presiunilor inflaioniste atât din perspectiva
cererii, cât i prin influena asupra costurilor unitare cu fora de
munc din industrie, a cror vitez de reducere în termeni anuali
s-a accelerat în perioada aprilie-mai 2010.

2.1. Fora de munc29
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Cele mai recente date statistice furnizate de ANOFM au confirmat
semnalele din pia (de la agenii de recrutare private i
companii) referitoare la o uoar redresare a cererii de for de
munc începând din luna martie 2010; dincolo de influena
pozitiv a factorilor sezonieri, evoluia s-a datorat restructurrii i
reorientrii activitii companiilor private, în vederea repoziionrii
pe segmente viabile. Astfel, s-a observat, pe de o parte, o cretere a
locurilor de munc vacante, însoit de majorarea angajrilor atât
pe perioad determinat, cât i pe perioad nedeterminat30, iar pe
de alt parte, continuarea reducerii numrului total al concedierilor,
chiar dac disponibilizrile colective au consemnat un salt în lunile
martie-aprilie (îndeosebi ca urmare a restrângerii personalului unor
companii de stat din transportul pe calea ferat i din industriile
extractiv i energetic).

*) date ajustate sezonier
Sursa: ANOFM, INS, calcule BNR
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Totui, nivelul absorbiei de for de munc a rmas net inferior
celui din perioada premergtoare crizei, iar oferta excedentar de
for de munc i-a meninut tendina de cretere cu circa
0,2 puncte procentuale trimestrial – rata omajului înregistrat a
urcat în intervalul analizat la 7,9 la sut31, în pofida diminurii
uoare a numrului de omeri nou înscrii i a majorrii progresive

29

Datele din aceast seciune sunt ajustate sezonier. Comparaia fa de
trimestrul anterior a fost preferat analizei ritmurilor anuale, afectat de efecte
de baz (nefavorabil în anul 2009, prin raportare la perioada anterioar
declanrii crizei la nivel naional, favorabil în trimestrul I 2010, pe fondul
restrângerii puternice a cererii de for de munc de la începutul anului 2009).

30

Începând cu trimestrul II 2009, ponderea contractelor de încadrare pe perioad
determinat s-a stabilizat la aproape o treime din totalul angajrilor, procent
sensibil superior celor înregistrate anterior.

31

Reducerea ratei omajului neajustat sezonier (la 7,7 la sut în luna mai 2010 de
la un vârf de 8,4 la sut în martie) s-a datorat exclusiv factorilor sezonieri.
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a numrului de persoane care nu i-au reînnoit cererile de luare în
eviden de ctre ANOFM dup terminarea perioadei de
indemnizare.

Rata omajului
procente

9

rata omajului
rata omajului
(ajustare sezonier)
rata omajului BIM

8

În aceste condiii, numrul de salariai raportat de angajatori a
continuat s scad în perioada aprilie-mai 2010, chiar dac într-un
ritm mai lent decât în trimestrul I 2010 (pe seama micrii similare
din sectorul preponderent privat32). Posibilele explicaii pentru
aceast tendin constant descendent includ: (i) ajustri
suplimentare de personal, inclusiv cele care nu s-au regsit în
evidenele ANOFM, din cauza formalitilor anevoioase de
înregistrare sau a creterii numrului persoanelor descurajate în
privina cutrii unui nou loc de munc; (ii) trecerea unor salariai
în rândul populaiei ocupate sub o alt form (persoan fizic
autorizat, antreprenor); (iii) pensionri; (iv) extinderea economiei
informale.

7
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3
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II

III

Clasificarea include în sectorul privat companiile de stat i regiile autonome,
reducerile de personal menionate anterior (transport pe cale ferat, industriile
extractiv i energetic) neputând fi identificate distinct i raportate ca
restructurare a activitilor din sectorul public.
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În industrie, micarea descendent a dinamicii anuale a câtigurilor
salariale brute s-a reflectat corespunztor în tendina costurilor
unitare cu fora de munc (reducere în termeni anuali de 10,9 la sut
în aprilie-mai, fa de -8 la sut în trimestrul I 2010), în condiiile
în care productivitatea muncii i-a continuat creterea în acelai
ritm robust. Similar perioadelor anterioare, evoluiile la nivel de
ramur au fost neuniforme în sectorul prelucrtor: scderi în
termeni anuali în cazul metalurgiei, industriei chimice, echipamentelor electrice, industriei uoare, stagnare în cazul industriei de
prelucrare a ieiului i al industriei alimentare. În ansamblu,
costurile unitare cu fora de munc au reprezentat în continuare un
factor de susinere a procesului dezinflaionist. De asemenea, din
perspectiva competitivitii externe, evoluiile au fost favorabile,
dei în mai mic msur decât în partea a doua a anului precedent.

I
2009

Sursa: INS, calcule BNR

2.2. Venituri
În perioada analizat, dinamica anual a salariului mediu net
nominal în economie a fost influenat de modificarea pattern-ului
de acordare a primelor de Pati (în luna martie fa de aprilie în
anul anterior), accelerarea pân la 5,6 la sut consemnat în
trimestrul I 2010 fiind urmat de o temperare de 2 puncte
procentuale în intervalul aprilie-mai. Evoluia s-a datorat sectorului
privat (decelerare a vitezei anuale de cretere de la 8,7 la sut la
5,8 la sut), în timp ce în sectorul bugetar salariul net i-a meninut
ritmul anual de scdere (la circa -3 la sut).
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Sursa: INS, calcule BNR
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Dinamica venitului real disponibil a continuat s acioneze ca
factor inhibitor asupra consumului populaiei i, implicit, asupra
ratei inflaiei IPC. Venitul real disponibil s-a diminuat cu
5,8 la sut în trimestrul I 2010 fa de perioada similar a anului
anterior, pe seama contraciei severe a transferurilor din strintate
i a reducerii veniturilor salariale, în timp ce transferurile sociale
s-au majorat cu circa 10 la sut, îndeosebi ca urmare a creterii
cheltuielilor cu indemnizaiile de omaj. Modificarea de semn a
ritmului anual al transferurilor sociale a constituit, de altfel,
principala explicaie pentru atenuarea scderii anuale a venitului
real disponibil de la -14 la sut în trimestrul IV 2009. Viteza de
reducere a venitului real disponibil a rmas similar în intervalul
aprilie-mai, în condiiile în care încetinirea substanial a declinului
transferurilor externe, pe seama disiprii unui efect de baz
nefavorabil, a fost contrabalansat de temperarea ritmului de
cretere a transferurilor sociale.

3. Preurile de import i preurile de producie
În trimestrul I 2010, atât preurile de import, cât i cele de
producie agricol au continuat s influeneze favorabil preurile
interne, îns în mai mic msur comparativ cu intervalele
precedente. Evoluii pozitive au înregistrat, de asemenea, preurile
de producie ale bunurilor de consum i ale celor de capital,
efectul acestora fiind îns anulat la nivel agregat de presiunile în
formare pe segmentul energetic i, mai puin, pe cel intermediar.
În trimestrul II 2010 nu sunt previzibile modificri de tendin din
perspectiva preurilor de producie ale bunurilor industriale i
agricole, dar este posibil o intensificare a presiunilor din partea
preurilor de import.

3.1. Preurile de import

Valoarea unitar a importurilor
10

variaie anual (%)

În trimestrul I 2010, preurile de import au continuat s aib un
aport favorabil la evoluia preurilor interne, susinut atât de
micrile componentei externe, cât i de poziia cursului de schimb
fa de principalele valute (apreciere atât fa de euro, cât i fa de
dolarul SUA, mai pronunat în ultimul caz). Indicele valorii
unitare a importurilor s-a meninut subunitar (99,31 la sut), chiar
dac s-a majorat sensibil de la valoarea minim de 85,13 la sut
atins în ultimele dou trimestre. Traiectoria ascendent a fost
imprimat de preurile externe ale combustibililor, care au crescut
cu aproximativ 25 la sut fa de perioada similar din anul
anterior în contrast cu reducerea de peste 35 la sut din ultimele
dou trimestre.
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Indici pronunat supraunitari s-au consemnat în trimestrul I 2010 i
în cazul echipamentelor electrice33 (106,8 la sut, de la 94,6 la sut

Sursa: INS, calcule BNR
33

28

„Maini, aparate i echipamente electrice; aparate de înregistrat i de reprodus
sunetul i imagini TV”, potrivit Nomenclatorului Combinat.
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în trimestrul IV 2009), analiza pe piee de provenien indicând
faptul c o contribuie la aceste micri a revenit evoluiilor din UE
(ritmuri anuale de cretere de circa 10 la sut); tendina este
confirmat de evoluia preurilor produciei industriale pentru piaa
extern aferente ramurilor industriale din zona euro ce furnizeaz
acest tip de produse, care i-au consolidat tendina ascendent, dar
amplitudinea variaiilor anuale în acest ultim caz este sensibil mai
mic (sub 1 la sut).
Celelalte grupe de bunuri importate au înregistrat, în general,
dinamici anuale negative ale preurilor externe, dar de mai mic
dimensiune prin comparaie cu intervalele precedente, diferena
fiind mai pronunat în cazul mrfurilor alimentare (carne, produse
vegetale, uleiuri i grsimi, cu pân la 24 puncte procentuale).
În condiiile în care rata anual de cretere a preurilor externe ale
materiilor prime i-a continuat evoluia ascendent i în trimestrul
II 2010, iar preurile de producie pentru piaa extern din industria
prelucrtoare a zonei euro au depit 4 la sut în termeni anuali,
este de ateptat ca indicele valorii unitare a importurilor s
redevin supraunitar în trimestrul II 2010. Suplimentar, deprecierea
pronunat a monedei naionale în raport cu dolarul SUA i
atenuarea aprecierii fa de euro ar putea amplifica presiunile pe
care preurile de import le exercit asupra preurilor interne.
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3.2. Preurile de producie
3.2.1. Preurile produciei industriale
În trimestrul I 2010, ritmul anual de cretere a preurilor de
producie pentru piaa intern a continuat s se majoreze
comparativ cu intervalul precedent (+2 puncte procentuale, pân la
3,8 la sut), aportul decisiv revenind bunurilor energetice;
o contribuie pozitiv au avut, de asemenea, preurile bunurilor
intermediare, chiar dac în acest caz nu s-a înregistrat decât o
diminuare a vitezei anuale de scdere. În ambele cazuri, evoluia
înregistrat a fost rezultatul efectului combinat al presiunilor din
perioada curent i al efectelor de baz nefavorabile asociate
preurilor sczute ale resurselor energetice i, respectiv, ale
metalelor, din intervalul similar al anului anterior.
Pentru celelalte grupe de bunuri industriale, variaiile anuale au
continuat s se reduc, fiind vizibil chiar o tendin de accentuare
a pantei descendente. Ritmurile anuale de cretere a preurilor de
producie ale bunurilor de capital au coborât în trimestrul I 2010 cu
înc 2,4 puncte procentuale, pân la 1,3 la sut, cel mai sczut
nivel din seria de date disponibil (care începe din anul 2000).
De semnalat, totui, faptul c punctul de minim al curbei descrise
de ratele anuale de cretere a preurilor de producie a fost atins în
martie (0,3 la sut), în lunile urmtoare producându-se o inversare
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de tendin (pân la 1,8 la sut în mai). În schimb, ritmurile lunare
au rmas relativ constante (medie de 0,2 la sut, în intervalul
aprilie-mai, similar celei din trimestrul I 2010; serii desezonalizate), în pofida ascensiunii preurilor externe ale metalelor în
perioada curent, ceea ce indic faptul c evoluia, în continuare,
nefavorabil a vânzrilor pe piaa intern din primele luni ale
anului 201034 a limitat tendina productorilor de a transfera în pre
eventualele presiuni asupra costurilor.
Similar, în cazul bunurilor de folosin îndelungat, de asemenea
expuse la evoluia preurilor externe ale metalelor, micrile de pre
au rmas favorabile: (i) înjumtire de ritm anual în trimestrul
I 2010 (pân la 3,4 la sut), urmat de o tendin de aplatizare a
traiectoriei descendente în perioada aprilie-mai; (ii) rate lunare
modeste (0,5 la sut; serie desezonalizat).
Preurile produciei industriale
i preurile de consum
130

indice anual (%)
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În cazul bunurilor de uz curent, variaiile anuale au coborât în
trimestrul I 2010 cu 1,5 puncte procentuale, dar au continuat s se
menin sensibil peste media sectorului industrial (5,6 la sut), în
principal pe fondul evoluiilor din industria tutunului i din cea
farmaceutic (21,4 la sut i respectiv 25,6 la sut). În cazul
celorlalte ramuri productoare de bunuri de uz curent, tendina a
rmas favorabil, ritmurile anuale de cretere coborând pân la
0,5 la sut în industria alimentar.
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Trimestrul II 2010 va consemna probabil consolidarea micrii
ascendente a ratelor anuale de cretere a preurilor de producie,
segmentul bunurilor energetice continuând s înregistreze cele mai
ridicate valori; presiuni suplimentare sunt previzibile i în cazul
bunurilor intermediare. În schimb, la nivelul bunurilor de consum,
nu se contureaz modificri de tendin, dinamica anual a
preurilor de producie continuând s evolueze în jurul valorii de
5 la sut.

Sursa: INS

3.2.2. Preurile produciei agricole
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Similar intervalelor precedente, preurile produselor vegetale au
consemnat evoluii mixte – rate anuale negative în cazul cerealelor
(cu excepia grâului), totui mai reduse ca intensitate comparativ cu
intervalele precedente i plusuri de dinamic în cel al legumelor.
Un caz special îl reprezint preul grâului, care a revenit la valori
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Variaiile anuale ale preurilor produciei agricole au rmas
negative în trimestrul I 2010 (-0,8 la sut), dei mai puin
pronunate, în condiiile în care pe segmentul vegetal preurile i-au
temperat declinul (pân la -1,6 la sut); ritmul anual de cretere a
preurilor produselor animale a coborât spre zero (+0,5 la sut).
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În primele cinci luni ale anului 2010, volumul vânzrilor de bunuri de capital
pe piaa intern a fost cu aproximativ 12 la sut mai mic în termeni anuali,
sensibil sub media industriei prelucrtoare (-7 la sut).
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anuale pozitive (3,4 la sut), posibil pe seama recoltei mai mici i
de calitate inferioar obinute în 2009.
În cazul produselor animale, reducerea ritmului anual de cretere la
0,5 la sut (de la 5 la sut în trimestrul IV 2009) a fost susinut de
toate sortimentele de carne i a fost asociat atât manifestrii unor
efecte de baz favorabile, cât i creterii produciei autohtone
comparativ cu intervalul similar din anul anterior, într-o perioad
de restrângere sezonier a consumului pentru acest tip de bunuri.
O excepie o reprezint carnea de vit, unde variaiile lunare au
urmat o traiectorie pronunat ascendent (rat medie lunar de
peste 1 la sut în trimestrul I 2010), în corelaie cu evoluiile de pe
piaa internaional.
În condiiile continurii tendinelor curente ale preurilor
produselor animale se anticipeaz coborârea ritmurilor anuale la
valori negative (mai ales în contextul unor efecte de baz
favorabile), ceea ce ar putea accentua în trimestrul II 2010 declinul
consemnat în termeni anuali pe ansamblul produciei agricole;
pe segmentul produselor vegetale nu sunt previzibile modificri
semnificative în acest interval.
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IV. POLITICA MONETAR
I EVOLUII FINANCIARE
1. Politica monetar
BNR a încetinit trendul descendent al ratei dobânzii de politic
monetar în luna mai i l-a întrerupt apoi în iunie, prin meninerea
acesteia la nivelul de 6,25 la sut; totodat, începând cu luna mai,
autoritatea monetar a crescut treptat gradul de restrictivitate a
condiiilor lichiditii din sistemul bancar. Aciunile bncii
centrale au vizat asigurarea continurii procesului de dezinflaie
în concordan cu obiectivele stabilite pe termen mediu,
revitalizarea sustenabil a procesului de creditare a economiei
româneti – cu precdere reluarea împrumuturilor ctre sectorul
privat –, precum i evitarea volatilitii excesive a cursului de
schimb al leului.
Decizia de efectuare a unei noi reduceri a ratei dobânzii de politic
monetar (de la 6,50 la 6,25 la sut) adoptat de Consiliul de
administraie al BNR în edina din 4 mai 2010 a fost motivat de
reconfirmarea – în contextul actualizrii prognozei evoluiilor
macroeconomice pe termen mediu – a perspectivei continurii
procesului dezinflaiei, pe fondul intensificrii ateptate a
presiunilor dezinflaioniste ale cererii. Aceasta avea ca suport
probabilitatea ridicat a prelungirii trendului de adâncire a gap-ului
negativ al PIB în primul trimestru al anului curent, dar mai ales
perspectiva meninerii deficitului de cerere agregat în cea mai
mare parte a anului 2010 la amplitudinea maxim, în condiiile
prefigurrii amânrii revenirii în teritoriul pozitiv a dinamicii
anuale a PIB; implicit, redresarea activitii economice se anticipa
a fi mai lent decât se previzionase anterior pe întreg orizontul de
prognoz. Principalele premise i indicii majore ale rmânerii în
teritoriul negativ a variaiei anuale a PIB în prima parte a anului
2010 au fost: (i) întreruperea redresrii activitii economice în
zona euro în trimestrul IV 2009 i perspectiva unei fragile reluri a
acesteia în primul trimestru al anului 2010; (ii) efectul advers
exercitat asupra evoluiei PIB din 2010 de declinul major
consemnat de PIB trimestrial în trimestrul IV 2009; (iii) creterea/prelungirea, în primele luni ale trimestrului I 2010, a dinamicii anuale negative a unor indicatori relevani ai cererii de
consum i de investiii; (iv) prelungirea procesului de
dezintermediere financiar, dar i a tendinei de ameliorare a
economisirii nete bancare a populaiei; (v) continuarea deteriorrii
condiiilor pieei muncii în primele luni ale anului 2010.
Evidenierea unei relative încetiniri a ritmului prognozat de
consolidare a dezinflaiei35, dar mai ales amplificarea riscurilor
inflaioniste asociate acestei proiecii – în special a celui de abatere
35
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Comparativ cu cea proiectat anterior.
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a politicii fiscale de la coordonatele convenite prin acordul încheiat
cu UE, FMI i IFI, implicând amânarea procesului de consolidare
fiscal – au determinat Consiliul de administraie al BNR s
înjumteasc pasul de coborâre a ratei dobânzii de politic
monetar; prudena dimensionrii acestuia a avut în vedere i
sporirea incertitudinilor privind evoluia mediului economic extern,
în condiiile noilor turbulene induse pe piaa financiar
internaional de criza datoriei suverane din Grecia.
Consiliul de administraie al BNR a decis s menin rata dobânzii
de politic monetar la nivelul de 6,25 la sut în edina din
30 iunie, seria reducerilor consecutive ale acesteia din anul curent
fiind astfel întrerupt36. Reacia autoritii monetare a fost
justificat de perspectiva accelerrii temporare a inflaiei ca efect al
majorrii cotei TVA de la 19 la 24 la sut începând din data de
1 iulie 201037, implicit de necesitatea ancorrii anticipaiilor
inflaioniste i a prevenirii manifestrii efectelor secundare ale
acestui oc. Relevana riscului producerii acestor efecte se
considera a fi îns atenuat de perspectiva continurii adâncirii i a
meninerii ulterioare a deficitului de cerere la valori ridicate, în
condiiile prefigurrii încetinirii redresrii economiei în raport cu
cea mai recent prognoz pe termen mediu, inclusiv ca urmare a
implementrii începând cu luna iulie a msurilor de austeritate
bugetar adoptate de autoriti. Astfel, evoluiile din prima parte a
trimestrului II ale principalilor indicatori lunari sugerau meninerea
în teritoriul negativ a dinamicii anuale a unora din componentele
principale ale cererii interne, implicit a variaiei anuale a PIB,
existând îns mari incertitudini în ceea ce privete dimensiunea
contraciei acestora. În cazul cererii de consum a gospodriilor
populaiei, cele mai semnificative indicii ale trenrii tendinei de
ameliorare le constituiau: (i) stoparea, în aprilie, a tendinei de
restrângere a dinamicii anuale negative a volumului cifrei de
afaceri din comerul cu amnuntul i a celei din comerul auto
moto; (ii) revenirea în teritoriul negativ a dinamicii anuale a
câtigului salarial mediu net real, în aprilie; (iii) deteriorarea
abrupt în luna mai a indicatorului de încredere a consumatorilor,
valoarea sa negativ atingând minimul istoric; (iv) foarte probabila
resimire spre finele trimestrului II, dar mai ales în trimestrele
urmtoare, a efectelor contracioniste – directe i indirecte – ale
msurilor de reducere a salariilor din sectorul bugetar i a majorrii
36

În intervalul ianuarie-mai 2010 au fost adoptate patru decizii de scdere a ratei
dobânzii (trei reduceri de 0,5 puncte procentuale i una de 0,25 puncte
procentuale).

37

Decizia – survenit ca urmare a respingerii de ctre Curtea Constituional a
propunerii de reducere cu 15 la sut a pensiilor (una din componentele majore
ale setului de msuri de austeritate asumate de guvern în Parlament, alturi de
diminuarea cu 25 la sut a salariilor din sectorul bugetar) – a fost adoptat în
data de 26 iunie (a doua zi dup comunicarea hotrârii Curii), autoritile
urmrind astfel s evite perturbarea major a derulrii aranjamentului de
finanare extern încheiat cu UE, FMI i IFI.
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cotei TVA, dar i a altor categorii de taxe i impozite. Acestora li
s-au asociat meninerea relativei robustei a economisirii bancare în
scop precauionar i cantonarea în teritoriul negativ a variaiei
anuale a creditelor acordate populaiei38.
Dinamica acestor împrumuturi a consemnat îns o relativ
redresare în intervalul aprilie-mai 2010 (-4,3 la sut, fa de o
medie de -8,2 la sut în trimestrul I 2010), survenit în principal ca
urmare a continurii derulrii – cu unele sincope – a programului
„Prima cas”, precum i a temperrii sensibile a tendinei de deteriorare a ofertei de credite. Cererea de împrumuturi a rmas îns
anemic, datele disponibile39 relevând o uoar refacere a acesteia
doar pe segmentul creditelor de consum negarantate (de valoare
mic), posibil asociat promoiilor agresive derulate de unele
instituii de credit. Principalii factori inhibitori i-au constituit
continuarea deteriorrii perspectivei privind veniturile i locul de
munc i a scderii valorii activelor imobiliare deinute de
populaie; aceste influene au fost doar în foarte mic msur
contrabalansate de efectul accenturii declinului ratelor dobânzilor
la creditele noi în lei – în special la cele de consum40. La rândul ei,
oferta de împrumuturi a reflectat, pe de o parte, impactul
prelungirii tendinei de înrutire a calitii unora din creditele
acordate anterior persoanelor fizice41 i al continurii ajustrii
pieei imobiliare i, pe de alt parte, semnele incipiente de intensificare a concurenei – cel puin pe anumite segmente ale pieei.
Bncile au continuat s tempereze în primele luni ale anului ritmul
de însprire a standardelor i termenilor de creditare42, o parte a
acestora rmânând chiar neschimbat. Pe acest fond, volumul
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În absena altor precizri, dinamicile reprezint rate anuale de cretere în
termeni reali.

39

Ediia din mai 2010 a Sondajului BNR privind creditarea companiilor
nefinanciare i a populaiei i datele CRB.

40

Acesta pare s fi fost asociat în bun msur operaiunilor de restructurare a
împrumuturilor (ipotez sugerat de analiza datelor privind volumul i
structura fluxurilor i soldurilor creditelor în lei ale populaiei, care relev,
printre altele, faptul c împrumuturile noi în lei cu rat de dobând variabil i
cele cu rat de dobând fix pe perioad de un an au reprezentat– în premier
pentru perioada acoperit de seria de date – mai puin de jumtate din totalul
creditelor noi în moned naional acordate în aprilie-mai).

41

Conform datelor Biroului de Credit.

42

Conform sondajului menionat anterior, în trimestrul I 2010 standardele de
creditare a populaiei au rmas aproape nemodificate în cazul creditelor
ipotecare (cu toate c anterior bncile anticipau o uoar relaxare a acestora) –
primul factor care pare s acioneze în aceast direcie fiind concurena din
sistemul bancar; standardele s-au însprit îns în cazul creditelor de consum,
sub influena riscurilor asociate colateralului, a ateptrilor privind situaia
financiar a populaiei i a riscului asociat bonitii clienilor. Termenii de
creditare au continuat s se înspreasc în cazul creditelor de consum, unde
s-a majorat marja fa de rata ROBOR1M i a fost diminuat gradul maxim de
îndatorare.
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mediu al creditelor noi acordate persoanelor fizice43 în intervalul
aprilie-mai 2010 s-a majorat comparativ cu cel din primul trimestru
al anului; totodat, acesta a continuat s se plaseze la niveluri
superioare celor consemnate în anul anterior, fr s manifeste îns
o tendin clar de accelerare a dinamicii anuale. La rândul ei,
variaia anual medie a soldului creditelor de consum ale populaiei
s-a redresat uor în intervalul analizat (la -7,9 la sut, cu 2,4 puncte
procentuale peste valoarea medie a trimestrului I 2010); tendina a
fost imprimat preponderent de componenta în devize, a crei
pondere în total împrumuturi noi a rmas majoritar. O dinamizare
mai pregnant a consemnat soldul creditelor pentru locuine, al
crui ritm mediu anual de cretere (12,0 la sut) s-a dublat în raport
cu trimestrul I, exclusiv pe seama evoluiei componentei în valut
(19,3 la sut, comparativ cu 15,4 la sut în trimestrul I).
La rândul lor, plasamentele totale din bnci ale populaiei i-au
meninut aproape neschimbat dinamica anual în intervalul
aprilie-mai comparativ cu media trimestrului anterior, nivelul atins
de aceasta (6,0 la sut) – cel mai mic din ultimii nou ani –
reflectând, printre altele, accentuarea constrângerii exercitate de
serviciul datoriei bancare, pe fondul tendinei de declin al
veniturilor acestui segment. Depozitele la termen (sub i peste
2 ani) i-au consolidat ponderea în totalul plasamentelor bancare
ale populaiei (76,1 la sut), cererea de bani în scop precauionar
continuând s fie susinut de creterea incertitudinii privind
perspectiva situaiei financiare proprii; în sens opus au acionat
îngustarea ecartului dintre ratele dobânzilor la depozitele noi la
termen în lei i cele la plasamentele similare pe termen foarte scurt
ale persoanelor fizice, dar i apariia temerilor privind o posibil
depreciere mai puternic a leului – care a prut s accentueze, cel
puin temporar, preferina pentru plasamentele pe termen foarte
scurt în devize. Dinamica anual a soldului depozitelor la termen
ale populaiei a continuat îns s se reduc (18,7 la sut, cu
5 puncte procentuale sub media trimestrului I), nivelul atins fiind
similar celui consemnat în ultima parte a anului 2007-începutul lui
2008; în schimb, variaia anual a depozitelor ON i-a atenuat din
nou valoarea negativ (-20,9 la sut, fa de -25,6 la sut în
trimestrul I), în special datorit intrrii pe palierul pozitiv a
ritmului de cretere a plasamentelor pe termen foarte scurt în
valut.
Inclusiv din aceast perspectiv, un alt argument al deciziei de
reducere a pasului de ajustare a ratei dobânzii i, ulterior, al celei
de meninere a status-quo-ului acesteia l-a constituit riscul
manifestrii unei volatiliti excesive a cursului de schimb al leului,
în condiiile scderii semnificative a apetitului global pentru risc ca
43

Coroborând datele disponibile la CRB cu raportrile transmise de instituiile
de credit în baza Normei BNR nr. 14/2006.
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urmare a creterii temerilor privind intensificarea i extinderea
crizei datoriei suverane în zona euro. Percepia de risc ataat
investiiilor pe piaa local a fost suplimentar deteriorat în acest
interval de înrutirea ateptrilor privind evoluia pe termen scurt
a economiei româneti, dar mai ales de amplificarea temporar a
incertitudinilor legate de adoptarea i implementarea necesarelor
msuri de consolidare fiscal în termenul ce condiiona eliberarea
de ctre FMI a unei noi trane din împrumutul prevzut în acordul
încheiat cu aceast instituie, UE i IFI.
În acest context, o alt decizie pe care Consiliul de administraie al
BNR a adoptat-o în luna iunie a fost cea de cretere a fermitii
gestionrii lichiditii din sistemul bancar. Banca central a început
s acioneze în direcia sporirii treptate a gradului de restrictivitate
a condiiilor lichiditii înc de la finele lunii aprilie, dup ce în
prima parte a acestei luni gestionarea lichiditii a continuat s fie
adecvat preponderent din perspectiva susinerii tendinei de
ajustare a ratelor dobânzilor la creditele i depozitele în lei: poziia
de debitor net a BNR s-a amplificat temporar în prima lun din
trimestrul II – reflectând efectul expansionist generat de factorii
autonomi ai lichiditii – iar surplusul de rezerve a fost drenat în
cea mai mare parte prin intermediul facilitii de depozit (al crei
volum mediu zilnic s-a mrit substanial). În ultima decad a lunii
aprilie i pe parcursul lunilor urmtoare BNR a efectuat o serie de
4 licitaii de depozite cu scadena de o sptmân (din care trei cu
volum anunat). Pe acest fond, apelul instituiilor de credit la
facilitatea de depozit s-a redus, iar ratele dobânzilor pe termen
scurt i-au diminuat ecartul fa de rata dobânzii de politic
monetar. Tensiunile de pe pieele internaionale, dar i creterea
temerilor legate de dimensiunea deficitului bugetar i posibilitatea
mobilizrii resurselor necesare pentru finanarea acestuia, precum
i modificarea ateptrilor privind condiiile viitoare ale lichiditii
s-au repercutat asupra cotaiilor pe termen mai lung ale pieei
interbancare; acestea au înregistrat o cretere sensibil în prima
parte a lunii mai, urmat apoi de o tendin de relativ stabilizare
pe un palier superior ratei dobânzii de politic monetar.

2. Piee financiare i evoluii monetare
Randamentele pieei monetare s-au repoziionat pe un palier mai
înalt pe parcursul trimestrului II, în timp ce ratele dobânzilor la
creditele i depozitele noi ale clienilor nebancari i-au prelungit
declinul. Cursul de schimb leu/euro s-a plasat pe un trend
ascendent, pe fondul amplificrii aversiunii globale fa de risc i,
ulterior, al deteriorrii sentimentului investitorilor fa de piaa
regional i cea local. Lichiditatea din economie i-a reluat
creterea, în condiiile atenurii contraciei în termeni anuali a
creditului acordat sectorului privat.
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2.1. Ratele dobânzilor
Ratele dobânzilor pieei monetare interbancare au înregistrat o
ajustare ascendent la finele lunii aprilie, revenind în apropierea
ratei dobânzii de politic monetar. Totui, media lor din
trimestrul II (5,3 la sut) a fost inferioar cu 0,5 puncte procentuale
celei consemnate în primele trei luni ale anului curent, evoluia
reflectând nivelurile reduse la care s-au plasat aceste randamente în
debutul perioadei analizate.

Ratele dobânzilor pe piaa monetar
interbancar
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Astfel, pe parcursul celei mai mari pri a lunii aprilie, ratele
dobânzilor ON s-au meninut la limita inferioar a coridorului
determinat de randamentele facilitilor permanente, pe fondul
prelungirii caracterului lax al condiiilor lichiditii, ca efect al
injeciilor de rezerve generate de factorii autonomi, inclusiv de
operaiunile Trezoreriei. Excedentul de lichiditate a fost drenat în
cea mai mare parte prin intermediul facilitii de depozit, stocul
mediu zilnic al acestor plasamente amplificându-se substanial
comparativ cu lunile anterioare.
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În debutul perioadei de constituire a RMO 24 aprilie-23 mai,
randamentele ON s-au repoziionat în jurul ratei dobânzii de
politic monetar, iar ulterior oscilaiile lor i-au restrâns gradual
amplitudinea, inclusiv ca urmare a majorrii ponderii operaiunilor
cu depozite 1W ale bncii centrale în totalul celor destinate
absorbiei de lichiditate. O reamplificare temporar a volatilitii a
fost îns consemnat în a doua jumtate a lunii iunie, în condiiile
în care scderea ampl a ratelor dobânzilor pe termen foarte scurt,
survenit pe fondul acumulrii unui surplus de rezerve i al
intensificrii apelului instituiilor de credit la facilitatea de depozit,
a fost succedat de revenirea acestora în vecintatea ratei dobânzii
de politic monetar.
Cotaiile ROBOR (1M-12M) i-au accentuat declinul în debutul
trimestrului, dar au înregistrat o cretere însemnat în ultima
sptmân a lunii aprilie i îndeosebi în debutul lunii mai,
poziionându-se astfel pe întregul spectru de scadene la valori
superioare ratei dobânzii de politic monetar. Evoluia a reflectat
creterea primei de risc – în contextul tensionrii severe a pieelor
financiare globale (generate de temerile investitorilor privind o
posibil criz a datoriei suverane a unor state din zona euro) i al
sporirii riscurilor de provenien intern asociate realizrii
obiectivelor politicilor fiscal i a veniturilor în sectorul public –,
precum i schimbarea percepiei instituiilor de credit privind
situaia curent i în perspectiv a lichiditii din sistemul bancar.
Ulterior, dup o micare uor oscilant, aceste randamente s-au
aliniat la nivelul ratei dobânzii-cheie a bncii centrale. Cotaiile
tuturor scadenelor au sporit îns din nou la finele trimestrului II, în
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condiiile în care, pe fondul reconfigurrii setului de msuri
destinate consolidrii fiscale i al incertitudinilor asociate acestui
proces, participanii la pia i-au reconsiderat ateptrile privind
evoluia viitoare a ratei dobânzii de politic monetar,
nemaianticipând o reducere a acesteia la sfâritul lunii iunie.
Ca urmare a acestor evoluii, media cotaiilor ROBOR (1M-12M)
din luna iunie a sporit cu 0,5 puncte procentuale fa de cea
consemnat în luna martie.
Rate forward implicite
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Ratele forward implicite au înregistrat la rândul lor o ajustare
ascendent. În iunie, nivelurile anticipate ale ratei ROBOR3M
pentru orizonturile de 6 i 9 luni (calculate pornind de la cotaiile
medii din aceast lun) se situau la 6,9 la sut i respectiv
6,8 la sut, fiind superioare cu 0,3 puncte procentuale celor
corespondente din martie 2010. Valoarea ateptat pe un orizont de
3 luni s-a meninut la 7,3 la sut.
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La rândul lor, ratele dobânzilor de pe piaa primar a titlurilor de
stat au înregistrat o scdere în luna aprilie, dar au început apoi s
creasc treptat, urcând pân la nivelul de 7 la sut (maximul
acceptat de MFP). Valoarea cumulat a emisiunilor (8,1 miliarde
lei) a reprezentat îns doar 60 la sut din totalul sumelor anunate –
ponderea volumului acceptat în totalul celui anunat sczând în
iunie la 21 la sut – în condiiile în care MFP a încercat s se opun
unei creteri mai ample a randamentelor, respingând integral sau în
mare parte ofertele de cumprare la licitaiile desfurate în lunile
mai-iunie. În aceste condiii, randamentul mediu aferent titlurilor
emise în trimestrul II s-a plasat la nivelul de 6,5 la sut, cu
1,27 puncte procentuale sub cel înregistrat în trimestrul I 2010.
O tendin similar a consemnat i randamentul aferent operaiunilor definitive de pe piaa secundar a titlurilor de stat, care a
acumulat 0,9 puncte procentuale în lunile mai i iunie, ajungând la
7,1 la sut; media trimestrial a acestuia s-a situat îns la nivelul de
6,8 la sut, inferior cu 0,9 puncte procentuale celei din trimestrul
anterior. Rulajul trimestrial al pieei secundare a titlurilor de stat
(exclusiv BNR) a sczut fa de trimestrul I, pân la 23 miliarde lei
(nivel apropiat de cel înregistrat în trimestrul IV 2009), majoritatea
tranzaciilor desfurate fiind ireversibile (aproximativ 92 la sut)44.
Cele mai tranzacionate titluri au fost cele cu maturitatea rezidual
de 1 i 2 ani, ale cror randamente au crescut în ultimele 2 luni cu
0,98 i respectiv 0,66 puncte procentuale. Pe fondul creterii
aversiunii fa de risc, precum i al sporirii incertitudinii privind
44
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Volumul tranzaciilor cu titluri de stat derulate prin BVB s-a plasat uor sub
cel consemnat în primul trimestru al anului, însumând 1,16 miliarde lei. Cele
mai tranzacionate titluri au fost cele cu maturitatea rezidual de 4 ani
(64 la sut din rulajul total) al cror randament mediu trimestrial a sczut, la
rândul su, cu 0,61 puncte procentuale pân la 6,83 la sut.
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evoluia pe termen scurt a economiei româneti, deinerile de titluri
de stat denominate în lei ale nerezidenilor au coborât începând cu
luna mai – dup 5 luni consecutive de cretere –, ajungând la
sfâritul lunii iunie la un nivel uor inferior celui de la finele lunii
martie.
În perioada martie-mai 2010, ratele medii ale dobânzilor la
depozitele noi la termen i la creditele noi i-au meninut tendina
general descendent (-1,60 puncte procentuale, pân la 6,52 la sut
i respectiv -2,05 puncte procentuale, pân la 11,69 la sut), ele
preluând micarea ratei dobânzii de politic monetar i a
randamentelor interbancare. Evoluia a fost îns neuniform din
perspectiva celor dou sectoare de clientel. Astfel, în cazul
populaiei, ratele medii ale dobânzilor la depozitele noi la termen i
la creditele noi i-au accelerat declinul fa de perioada anterioar
(-1,69 puncte procentuale, pân la 7,25 la sut i respectiv
-4,19 puncte procentuale45, pân la 11,80 la sut). În schimb, pe
segmentul societilor nefinanciare, ajustarea descendent din
martie i aprilie a ratelor medii ale dobânzilor aferente depozitelor
noi la termen i creditelor noi a fost urmat în luna mai de o
majorare a acestora, în condiiile creterii randamentelor interbancare, dar i ale amplificrii gradului de incertitudine asociat
perspectivei economiei româneti. Ca urmare, pe ansamblul intervalului analizat, randamentul mediu al depozitelor noi la termen ale
companiilor s-a diminuat cu numai 1,47 puncte procentuale (pân
la 5,98 la sut), iar costul mediu cu dobânda aferent creditelor noi
acordate acestor entiti a sczut cu 1,57 puncte procentuale
(ajungând la 11,66 la sut în mai).
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Aceast reducere ampl s-a datorat cu precdere scderii ratei medii a
dobânzii la creditele noi pentru consum cu durata iniial i perioada iniial
fix cuprins între 1 an i 5 ani, categorie care deine cea mai mare pondere în
total credite noi ale populaiei; este posibil ca micarea s se datoreze atât
ofertelor promoionale ale bncilor, cât i msurilor de restructurare a
creditelor de consum.
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Caset
Mecanismul de transmisie a ratelor dobânzilor
Înelegerea transmisiei modificrilor ratelor dobânzilor de pe piaa monetar interbancar ctre ratele dobânzilor
practicate de bnci pentru clieni (populaie i companii) este esenial pentru cunoaterea modului în care aciunea
politicii monetare afecteaz economia. Ea capt o importan sporit în contextul crizei financiare internaionale,
care a generat o relativ slbire46 a pass-through-ului ratelor dobânzilor, de natur s complice procesul de adecvare
a stance-ului i a manierei de implementare a politicii monetare a BNR, dar i a altor bnci centrale.
Investigarea caracteristicilor transmisiei ratelor dobânzilor a fost realizat utilizând un model de corecie a erorilor
(error-correction model):
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j 0

¦ Oi 'rt i ¦ J j 'mt  j D (rt 1  P  Emt 1 )  H t ,

unde r reprezint rata dobânzii la creditele/depozitele clienilor nebancari, m este rata dobânzii de pe piaa monetar,
coeficientul J 0 cuantific pass-through-ul imediat, coeficienii O determin rspunsul ratei dobânzii la
credite/depozite la propriile variaii din perioadele anterioare, D este viteza de ajustare ctre relaia de echilibru pe
termen lung, E reprezint pass-through-ul pe termen lung, iar P este marja dintre ratele dobânzilor la
credite/depozite i rata dobânzii de pe piaa monetar. Analiza s-a realizat pe baza valorilor lunare ale ratelor
dobânzilor la creditele noi/depozitele noi la termen ale populaiei i respectiv ale societilor nefinanciare, aferente
perioadei mai 2003 - decembrie 2009; calitatea de rat a dobânzii reprezentative de pe piaa monetar interbancar a
fost atribuit cotaiei ROBOR3M, care a prezentat în general cea mai strâns corelaie cu ratele dobânzilor pentru
clienii nebancari.
Transmisia pe termen lung a variaiilor ratelor dobânzilor interbancare asupra celor la creditele noi a fost
supraunitar pe ambele sectoare principale de clientel (Tabelul 1). Evidenele empirice – care par s indice un
comportament pronunat prociclic al instituiilor de credit – reflect interaciunea dintre condiiile macroeconomice i
cele financiare specifice perioadei analizate; în cadrul celor din urm, un rol important au avut evoluia percepiei de
risc asociat de instituiile de credit clientelei nebancare (inclusiv sub influena unor factori de natur structural) i
implicit a primei aferente. În schimb, în cazul ratelor dobânzilor la depozitele noi pass-through-ul pe termen lung a
fost incomplet, acestea receptând doar aproximativ 80 la sut din modificrile ratelor dobânzilor pieei monetare
interbancare pe segmentul populaiei i circa 90 la sut pe cel al societilor nefinanciare (Tabelul 2)47. O posibil
explicaie o constituie faptul c cea mai mare parte a perioadei analizate a fost caracterizat de persistena unui
surplus de lichiditate în sistemul bancar, precum i de accesul facil al instituiilor de credit la finanarea extern.
Transmisia pe termen scurt a prezentat trsturi diferite din perspectiva celor dou categorii de clieni/produse
bancare. Ratele dobânzilor la creditele i respectiv depozitele la termen noi ale societilor nefinanciare au preluat
imediat aproximativ jumtate din variaia ratelor dobânzilor interbancare; reacia a fost mai puternic decât cea a
ratelor de dobând comparabile de pe segmentul populaiei, în cazul crora transmisia a fost de doar aproximativ
20 la sut. O posibil explicaie o constituie structura diferit a contractelor de credit/depozit pe cele dou sectoare:
(i) cvasitotalitatea creditelor noi acordate societilor nefinanciare au rat variabil de dobând sau rat fix de
dobând pe o perioad de sub un an, în timp ce pe segmentul populaiei aceste categorii de credite au o pondere mai
redus; (ii) în privina depozitelor noi, este posibil ca populaia s prefere plasamentele la termen cu rate fixe de
dobând, în detrimentul celor cu rate variabile. Totodat, diferena de transmisie pe termen scurt poate fi atribuit i
prevalenei practicii indexrii directe a ratelor dobânzilor la creditele/depozitele companiilor în funcie de cotaiile
pieei monetare interbancare, dar i concurenei mai ridicate pe acest segment - datorat inclusiv capacitii
superioare de negociere a societilor nefinanciare comparativ cu cea de care dispune populaia (decurgând, printre
altele, din posibilitatea accesrii cu o mai mare uurin a produselor alternative de finanare/plasament).
În acelai timp, ratele dobânzilor la depozite au tins s se ajusteze înaintea celor la credite. Comportamentul favorizat de persistena excedentului de lichiditate din sistemul bancar - ar putea reflecta preocuparea instituiilor de
credit pentru conservarea marjelor de intermediere, în condiiile în care pe parcursul celei mai mari pri a perioadei
analizate cotaiile interbancare au fost în scdere.
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Motivele acesteia au fost discutate în ediiile anterioare ale Raportului asupra inflaiei.

47

În cazul ratelor dobânzilor la depozite nu a putut fi atestat o relaie stabil pe termen lung (de cointegrare) cu ratele
dobânzilor de pe piaa monetar interbancar. În consecin, a fost utilizat un model ce nu include termenul de corecie a
erorilor.
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Intensificarea crizei financiare globale în toamna anului 2008 i propagarea efectelor acesteia asupra pieei financiare
locale par s fi afectat temporar pass-through-ul ratelor dobânzilor. Creterea tranzitorie a volatilitii cotaiilor
interbancare s-a reflectat în slbirea reaciei pe termen scurt a ratelor dobânzilor pentru clieni, îndeosebi pe
segmentul populaiei. O distorsionare notabil au consemnat ratele dobânzilor la depozitele noi, majorate de ctre
instituiile de credit substanial peste valorile ateptate pe baza comportamentului istoric; evoluia a reflectat atât
temerile bncilor privind reducerea surselor de finanare extern, cât i preocuparea lor pentru ajustarea raportului
credite/depozite, al crui nivel nesustenabil devenise o serioas vulnerabilitate în contextul crizei financiare.
În perspectiv, este posibil ca transmisia ratelor dobânzilor la nivelul creditelor noi ale persoanelor fizice s recepteze
impactul modificrii recente a cadrului legislativ aplicabil contractelor de credit pentru consumatori48. Pe termen
scurt, ajustarea de ctre instituiile de credit a structurii costurilor împrumuturilor acordate populaiei ar putea
conduce la o cretere tranzitorie a rigiditii ratelor dobânzilor pe acest segment. Pe un orizont de timp mai
îndelungat, eliminarea/limitarea comisioanelor de rambursare anticipat ar putea stimula concurena, cu efecte
pozitive atât asupra transmisiei pe termen lung, cât i a celei pe termen scurt. Totodat, legarea explicit a ratelor
variabile de dobând de indicii de referin ai pieei monetare este de natur s amelioreze, ceteris paribus,
transmisia pe termen scurt. Comportamentul ratelor dobânzilor la depozitele la termen ar putea la rândul su s fie
afectat temporar de aplicarea cotei de impozitare de 16 la sut asupra câtigurilor aduse de aceste plasamente,
începând cu 1 iulie 2010.
Tabel 1. Transmisia ratelor dobânzilor pieei monetare interbancare asupra ratelor
dobânzilor la creditele noi
Pass-through
imediat
Rata dobânzii la creditele populaiei
2003 m5: 2008 m9
2003 m5: 2009 m12

0,36
0,20

(0,17) **
(0,09) **

Rata dobânzii la creditele societilor nefinanciare
2003 m5: 2008 m9
0,51 (0,14) ***
2003 m5: 2009 m12
0,45 (0,05) ***

Pass-through
pe termen lung

Viteza de ajustare

Test de
cointegrare
(Boswijk)

1,63
1,57

(0,12) ***
(0,10) ***

-0,16
-0,17

(0,04) ***
(0,02) ***

24,47***
66,78***

1,26
1,20

(0,07) ***
(0,06) ***

-0,22
-0,21

(0,04) ***
(0,04) ***

31,95***
41,93***

Tabel 2. Transmisia ratelor dobânzilor pieei monetare
interbancare asupra ratelor dobânzilor la depozitele noi
Pass-through
imediat
Rata dobânzii la depozitele populaiei
2003 m5: 2008 m9
0,27 (0,16) *
2003 m5: 2009 m12
0,21 (0,07) ***
Rata dobânzii la depozitele societilor nefinanciare
2003 m5: 2008 m9
0,62 (0,16) ***
2003 m5: 2009 m12
0,60 (0,13) ***

Pass-through
pe termen lung
0,78
0,80

(0,11)
(0,11)

0,87
0,90

(0,11)
(0,10)

Deviaiile standard sunt prezentate în paranteze. În cazul ratelor dobânzilor la depozite, deviaia standard pentru
pass-through-ul pe termen lung este calculat utilizând metoda “delta”.
***, **, * denot semnificaia la nivelurile de 1%, 5% i 10%
În cazul eantionului complet, în model a fost inclus o variabil dummy pentru a controla efectul manifestrii cu
intensitate a efectelor crizei financiare globale pe piaa financiar local începând din luna octombrie 2008.

48

Instituit de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 50/2010.
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2.2. Cursul de schimb i fluxurile de capital

Cursul de schimb nominal
2,2

Cursul de schimb leu/euro i-a inversat în aprilie traiectoria,
micarea sa ascendent de pe parcursul trimestrului II reflectând în
principal amplificarea temerilor generate de criza datoriei suverane
din Grecia i de poteniala extindere a acesteia în alte state ale
zonei euro. Creterea cursului de schimb al leului s-a accelerat în
ultima parte a intervalului, concomitent cu sporirea ampl a
variaiilor zilnice ale acesteia, ca urmare a tensionrii mediului
politic i a pieei financiare interne în contextul deteriorrii
perspectivelor execuiei bugetare i al suplimentrii de ctre
autoriti a msurilor de consolidare fiscal.

2,4
2,6
2,8
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În consecin, în intervalul aprilie – iunie, leul s-a depreciat fa de
euro cu 3,6 la sut în termeni nominali i cu 3,1 la sut în termeni
reali (comparativ cu o apreciere de 3,3 la sut în termeni nominali
i 5,5 la sut în termeni reali în trimestrul I); în raport cu dolarul
îns – în condiiile în care valoarea acestuia a crescut abrupt fa de
euro49 – moneda naional s-a depreciat cu 12,7 la sut în termeni
nominali i cu 12,4 la sut în termeni reali (comparativ cu o
depreciere de 3,9 la sut i, respectiv, 1,8 la sut în trimestrul I).
Din perspectiva variaiei anuale medii a cursului de schimb
consemnate în trimestrul II, leul i-a diminuat semnificativ
aprecierea nominal comparativ cu euro (0,3 la sut) i a înregistrat
prima depreciere nominal din ultimele trei trimestre în raport cu
dolarul SUA (6,4 la sut).

110

Schimbarea produs în aprilie în traiectoria cursului de schimb
leu/euro a fost în principal consecina inflamrii îngrijorrii
investitorilor financiari legate de criza finanelor publice din
Grecia50, în condiiile creterii incertitudinii privind, pe de o parte,
modalitatea de implementare a pachetului de sprijin financiar
UE/FMI adoptat în 10-11 aprilie51 i, pe de alt parte, capacitatea
guvernului elen de a pune în aplicare msurile de austeritate cerute
de UE. Temerile generate pe piaa financiar internaional de
aceast criz i de riscul de contagiune ataat au fost ulterior
amplificate de decizia ageniei Standard&Poors privind
retrogradarea Greciei la categoria sub-investment, precum i de
diminuarea rating-ului Portugaliei i, ulterior, al celui al Spaniei
(cu perspectiv negativ pentru toate cele trei ri); un efect similar
a exercitat i semnalul dat de preluarea de ctre statul spaniol a
bncii CajaSur. Sentimentul pieei internaionale a continuat s se

100

49

În data de 8 iunie, raportul euro/dolar a atins cea mai mic valoare din
10 martie 2006 (1,1942).

90

50

Reflectat i de sporirea la un nivel record, din perspectiva istoriei UEM, a
costului finanrii acestui stat pe pieele financiare externe.

51

În plus, pachetul financiar UE-FMI a fost perceput ca acordând prioritate
asistenei financiare pe termen scurt, persistând astfel temerile privind situaia
fiscal pe termen lung a Greciei.

-25
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2006
2007
2008
2009
2010
*) apreciere (+), depreciere (-); deflatat cu IPC
Sursa: INS, BNR
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deterioreze în mai – evoluie reflectat inclusiv de scderea abrupt
a raportului euro/dolar –, un motiv suplimentar de îngrijorare fiind
potenialele influene adverse exercitate asupra ritmului redresrii
economice a statelor UE de msurile de austeritate destinate
consolidrii fiscale52 anunate de ctre guverne. Pe acest fond,
deciziile adoptate în intervalul aprilie-mai de autoritile europene
în vederea contracarrii efectului advers al crizei din Grecia,
respectiv activarea la solicitarea guvernului elen a mecanismului de
asisten financiar UE/FMI i crearea unui Mecanism European
de Stabilizare, în valoare de 500 milioane euro (suplimentat prin
contribuia FMI pân la un total de 750 milioane euro), au slbit
doar temporar presiunile de depreciere exercitate asupra monedei
euro, dar i asupra monedelor din regiune.
Micarea ascendent a raportului leu/euro a fost potenat i de
înrutirea percepiei investitorilor asupra perspectivelor pe
termen scurt ale economiei româneti, date fiind: (i) revizuirea în
sens nefavorabil a prognozelor privind evoluia PIB i a deficitului
bugetar în anul 201053, dar mai ales (ii) accentuarea incertitudinilor
legate de capacitatea guvernului de a implementa msurile de
diminuare a cheltuielilor bugetare anunate în data de 7 mai,
implicit de a asigura derularea în parametri convenii a acordului
încheiat cu UE, FMI i IFI. Într-o oarecare msur aceste presiuni
au fost atenuate de creterea fermitii gestionrii de ctre BNR a
lichiditii de pe piaa monetar i de majorarea implicit a
randamentelor acesteia. Rulajul pieei valutare interbancare locale
Principalele poziii din contul financiar (solduri)
a crescut treptat – inclusiv ca urmare a amplificrii operaiunilor cu
milioane euro
caracter speculativ –, atingând în luna mai maximul ultimelor
2009
2010
16 luni, iar soldul negativ al tranzaciilor în devize a sporit la o
5 luni 5 luni
valoare reprezentând maximul anului54; în aceste condiii, cursul de Contul financiar
1 146 2 809
2 134 1 365
schimb leu/euro a urcat în data de 20 mai la cea mai mare valoare Investiii directe
- rezideni în strintate
40
-68
din ultimele 11 luni (4,1998). Ca urmare, în intervalul aprilie-mai, - nerezideni în România
2 094 1 433
leul s-a depreciat cu 2,1 la sut fa de euro, valoarea fiind îns Investiii de portofoliu i derivate
-219
1362
inferioar celor consemnate de forint (4,1 la sut), respectiv zlot financiare
- rezideni în strintate
-206
7
(4,0 la sut).
- nerezideni în România
-13
1355
Ritmul de depreciere a leului s-a intensificat în iunie – similar
tendinelor din regiune – în condiiile înrutirii percepiei de risc
asociat evoluiilor zonale, inclusiv celor locale. Reacia a fost
generat, pe de o parte, de incertitudinile legate de componena
viitoarei coaliii guvernamentale din Cehia, dar în special de
declaraia neateptat a vicepreedintelui partidului Fidesz, care a
52

Guvernele din Spania, Portugalia i Italia au adoptat în luna mai msuri
suplimentare de diminuare a deficitelor bugetare.

53

Conform declaraiei din 10 mai a efului misiunii FMI pentru România, în
2010 ponderea deficitului bugetului general consolidat în PIB ar putea ajunge,
în absena unor msuri de ajustare, la 9,1 la sut.

54

Inclusiv ca efect al sporirii cererii nete de devize a clienilor rezideni,
persoane juridice.
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Alte investiii de capital
- credite i împrumuturi de la FMI
- pe termen mediu i lung
- pe termen scurt
- numerar i depozite pe termen scurt
- altele
Active de rezerv ale BNR (net)
("-" cretere/"+"scdere)

-330
4 925
1 215
-2 800
-3 771
102

2 323
2 453
-475
-344
788
-100

-440

-2 242
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afirmat c Ungaria are probleme mult mai dificile decât se credea
anterior55, ansele evitrii unei situaii precum cea a Greciei fiind
reduse; guvernul ungar a revenit îns ulterior asupra acestor
declaraii, anunând totodat un plan de msuri care s-i permit
respectarea intei de deficit stabilit iniial. Pe de alt parte,
deteriorarea sentimentului pieei a fost indus de dificultile
aprute în procesul de adoptare de ctre autoritile române a
msurilor suplimentare de consolidare fiscal – iniierea unei
moiuni de cenzur împotriva acestor msuri, declararea de ctre
Curtea Constituional a msurii de reducere a pensiilor cu
15 la sut drept neconstituional i recurgerea la substituirea
acesteia cu cea de majorare a cotei TVA – de natur s amâne
termenul evalurii periodice de ctre board-ul FMI a îndeplinirii
condiionalitilor din aranjamentul stand-by i implicit eliberarea
unei noi trane din împrumutul aferent. Pe fondul creterii
incertitudinilor privind implementarea programului de austeritate
bugetar propus de guvern, tensiunile de pe piaa valutar
interbancar s-au amplificat treptat, rulajul tranzaciilor urcând în
iunie la maximul ultimelor 17 luni. La rândul lui, cursul de schimb
al leului în raport cu euro a consemnat o cretere abrupt56 atingând
în ultimele zile ale trimestrului maxime istorice succesive57;
totodat, variaiile sale zilnice au sporit, ele rmânând îns
inferioare valorilor parametrilor similari consemnai de principalele
monede din regiune.

2.3. Moneda i creditul
Moneda
Ritmurile de cretere anual a M3
i a componentelor sale
variaie procentual în termeni reali
2009
2010
III
IV
I
apr. mai.
ritm mediu
al trimestrului
5,7
6,8
6,7
2,1
3,8
4,2
-12,4 -14,8 -18,3 -13,5 -9,0 -5,7
II

M3
M1
Numerar
în circulaie
Depozite
overnight

-0,1

-2,6

1,3

-16,7 -19,0 -21,9 -16,7 -11,8

-8,7

Depozite
la termen
cu scadena
sub 2 ani
Sursa: INS, BNR
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26,8

-2,9

49,9

-8,9

36,7

-5,7

15,1

12,5

În perioada martie-mai 2010, viteza de cretere58 a masei monetare
(M3) s-a majorat (cu 1,9 puncte procentuale, pân la 4,0 la sut),
meninându-se îns la un nivel sczut din perspectiva ultimilor
patru ani i jumtate. Evoluia a reflectat influenele de sens opus
induse, pe de o parte, de atenuarea declinului activitii unor
sectoare ale economiei (probabil susinut inclusiv de majorarea
unor categorii de cheltuieli bugetare59, pe seama utilizrii pariale a
resurselor externe de finanare) i, pe de alt parte, de realocrile
pariale ale deinerilor de moned înspre instrumentele financiare
55

Aceasta a fost urmat de o declaraie a purttorului de cuvânt al guvernului
ungar, care a susinut c discuiile privind posibilitatea unui default nu sunt
exagerate.

56

În intervalul 24 – 30 iunie leul a pierdut 3,2 la sut în raport cu euro.

57

Ulterior deciziei referitoare la eliberarea celei de-a V-a trane pentru România
adoptate de board-ul FMI în data de 2 iulie, tensiunile de pe piaa valutar
interbancar s-au calmat, iar leul a recuperat o parte din pierderea consemnat
fa de euro.

58

În absena altor precizri, variaiile procentuale se refer la media ritmurilor
de cretere anual din perioada martie-mai 2010, exprimate în termeni reali.

59

În perioada martie-mai 2010, cheltuielile bugetare (mai puin contribuia la
bugetul UE) au consemnat prima cretere anual în termeni reali din trimestrul
III 2009.

10,3
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cu maturitate de peste doi ani i de efectul contabil exercitat de
cursul de schimb al leului60.

Masa monetar i rata inflaiei
variaie anual (%)

Dinamicile principalelor componente ale M3 i-au prelungit
traiectoriile iniiate în intervalul anterior: variaia negativ a masei
monetare în sens restrâns (M1) s-a redus, în timp ce viteza de
cretere a depozitelor la termen sub doi ani s-a încetinit. Toate
componentele majore ale M1 au contribuit la temperarea declinului
acestui agregat monetar: (i) numerarul i-a întrerupt tendina
descendent a variaiei anuale din ultimii doi ani, reflectând,
printre altele, efectul uoarei redresri – temporare – a dinamicii
veniturilor salariale61; (ii) dinamica depozitelor ON ale populaiei
i-a prelungit trendul ascendent (în special pe seama creterii
componentei în valut, exprimat în euro) – rmânând îns pe
palierul negativ –, iar ritmul de cretere a depozitelor similare ale
companiilor a revenit, în premier pentru ultimul an i jumtate, în
teritoriul pozitiv.

100

La rândul ei, relativa scdere a dinamicii depozitelor la termen sub
doi ani a fost imprimat de tendina de reducere a variaiei
plasamentelor în lei i în valut ale populaiei i a celor în valut
ale companiilor; ultimele dintre acestea au fost parial
redirecionate înspre depozite la termen sub doi ani în lei, dar i
înspre alte categorii de depozite în valut (ON i la termen cu
maturitatea mai mare de doi ani). Pe ansamblul perioadei analizate,
ponderea medie a depozitelor la termen sub doi ani în M3 a
continuat s creasc pe segmentul populaiei (la 75,1 la sut –
maximul ultimilor patru ani) i s-a meninut înalt, dei în uoar
scdere, pe segmentul companiilor (58,0 la sut). Aceste evoluii,
coroborate cu prelungirea interesului pentru aciunile emise de
fondurile de pia monetar, confirm meninerea la un nivel înalt a
cererii de bani în scopuri precauionare, respectiv în scopul
investirii/economisirii.

Sursa: INS, BNR

Analiza sectorial a masei monetare evideniaz faptul c sporirea
ritmului de cretere a acesteia s-a datorat preponderent evoluiei
depozitelor companiilor, a cror dinamic a revenit în teritoriul
pozitiv. Printre principalii determinani ai acestei micri s-au aflat
efectuarea unor pli de la buget62 i derularea programului de
reînnoire a parcului auto („Rabla”); impactul acestor factori l-a
60

În lunile martie i aprilie 2010, cursul de schimb lei/euro de la finele perioadei
a fost inferior celui din perioada similar a anului precedent, iar în luna mai
2010 s-a meninut la nivelul perioadei corespunztoare a anului anterior.

61

În perioada martie-mai 2010, media ritmului de cretere anual în termeni
reali a salariului mediu net pe total economie a înregistrat o uoar cretere
(0,6 la sut), survenit dup dou perioade în care acesta a consemnat valori
negative.

62

Inclusiv pli pentru agricultur, dup cum rezult din comunicatele de pres
ale MFP i APIA.
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devansat pe cel de sens opus exercitat de dinamizarea importurilor63, de creterea interesului firmelor pentru depozitele cu
scadena mai mare de doi ani (atât la lei, cât i la valut), precum i
pentru titlurile de stat în lei. În aceste condiii, viteza de cretere a
depozitelor în lei incluse în M3 ale companiilor a atins maximul
ultimului an i jumtate, iar cea a depozitelor corespunztoare în
valut a încetinit pân la minimul ultimilor doi ani i jumtate.
În acelai timp, dinamica depozitelor din M3 ale populaiei a
continuat s se reduc (atingând cea mai mic valoare din seria de
date), evoluia reflectând atât meninerea pe palierul negativ a
dinamicii venitului disponibil al acestui segment, coroborat cu
influena rambursrii datoriilor bancare, cât i reorientarea
populaiei înspre alte forme de investiii, în principal aciuni ale
fondurilor de pia monetar i depozite în valut cu scadena mai
mare de doi ani. Scderea de ritm s-a regsit îns doar la depozitele
în lei, cele în devize meninându-i relativ constant viteza de
cretere (la cel mai înalt nivel din ultimul an i jumtate).
Reflectând toate aceste influene, ponderea medie a depozitelor
totale în valut în M3 s-a redus uor fa de perioadele anterioare
(31,9 la sut).
Din perspectiva contrapartidelor masei monetare, majorarea vitezei
de cretere a M3 s-a datorat sporirii dinamicii activelor externe
nete ale sistemului bancar i diminurii variaiei negative a
creditului acordat sectorului privat; pasivele financiare pe termen
lung (inclusiv conturile de capital) i creditul net al administraiei
publice centrale au acionat îns în sens opus, prin mrirea i,
respectiv, reducerea dinamicilor consemnate în acest interval.

Creditul
Creditul acordat sectorului privat pe monede
variaie anual real (%)
100
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În intervalul martie-mai 2010, creditul acordat sectorului privat i-a
întrerupt traiectoria descresctoare a dinamicii64 pe care s-a plasat
în urm cu doi ani (-4,0 la sut, fa de -6,6 la sut în perioada
anterioar); aceasta s-a meninut îns pe palierul negativ, în
condiiile în care contextul economic i perspectiva acestuia –
implicit, evoluia curent i cea ateptat a situaiei financiare a
companiilor i a populaiei – nu au manifestat tendine clare de
redresare. Pe acest fond, cererea de credite s-a meninut modest,
iar condiiile de creditare au continuat s se înspreasc – mai lent
îns decât în perioadele anterioare i doar pe anumite segmente65.
63

Inclusiv a celor de medicamente, importatorii specializai beneficiind în luna
februarie 2010 de achitarea unor restane de la buget.

64

În absena altor precizri, variaiile procentuale se refer la media ritmurilor
de cretere anual din perioada martie-mai 2010, exprimate în termeni reali.

65

Conform Sondajului privind creditarea companiilor nefinanciare i a
populaiei din mai 2010, însprirea standardelor de creditare a pierdut din
intensitate, în special la creditele pe termen scurt ale companiilor i la cele
pentru achiziia de locuine.
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În aceste condiii, dinamica negativ a creditului în lei s-a meninut
relativ stabil la una dintre cele mai reduse valori din ultimii nou
ani, în timp ce ritmul de cretere a componentei în valut i-a
prelungit trendul ascendent pân la cea mai înalt valoare a
ultimului an. Ca urmare, ponderea medie a creditului în valut în
totalul creditului sectorului privat a continuat s se majoreze,
atingând maximul ultimilor cinci ani (61 la sut), în pofida
efectului contabil contracionist exercitat de cursul de schimb al
leului66.
Analiza structurii pe sectoare instituionale relev faptul c
atenuarea contraciei a fost mai pregnant în cazul creditelor
acordate companiilor (ponderea medie a împrumuturilor acordate
acestui segment meninându-se astfel relativ constant, la nivelul
de 50,5 la sut). Dintre acestea, cele mai dinamice au continuat s
fie împrumuturile în valut pe termen lung, care au înregistrat
recordul vitezei de cretere din ultimul an i jumtate; spre
deosebire de perioadele anterioare, i celelalte categorii de credite
în devize ale companiilor au consemnat variaii anuale pozitive.
În schimb, dinamica negativ a creditelor în lei ale firmelor s-a
meninut aproape neschimbat. În condiiile în care volumul
creditelor noi67 ale companiilor a fost uor inferior celui din
intervalul anterior, evoluia soldurilor împrumuturilor acestui
segment pare s fi reflectat în principal: (i) prelungirea
operaiunilor de restructurare a creditelor în condiiile meninerii
tendinei de cretere a ponderii creditelor restante ale societilor
nefinanciare, sugerat de relativa dinamizare a creditelor pe termen
lung ale acestui segment într-un context marcat de incertitudini;
(ii) apelarea la liniile de credit contractate în perioadele precedente
de la bncile autohtone. i dinamica împrumuturilor populaiei i-a
temperat declinul, reflectând în special reaccelerarea creterii
creditelor în valut pentru locuine (a cror dinamic anual a atins
recordul ultimului an), impulsionat de reluarea programului
guvernamental „Prima cas”. La rândul ei, variaia negativ a
creditelor pentru consum s-a redus marginal, în principal pe seama
componentei în valut. La originea acestei evoluii pare s se fi
aflat uoara cretere a cererii de împrumuturi de valoare mic
(ponderea creditelor noi pentru consum fr garanii în totalul
creditelor noi cu aceast destinaie a crescut la 65 la sut, fa de
55 la sut în perioada precedent68), pe fondul intensificrii
ofertelor promoionale i al scderii ratelor dobânzii aferente
66

Modificri anuale ale cursului de schimb leu/euro de la finele lunii.

67

Informaiile despre creditele noi ale companiilor i populaiei se bazeaz pe
datele CRB privind creditele în valoare de peste 20 000 lei aprobate în
perioada analizat.

68

Evoluia a fost sugerat i de rezultatele Sondajului privind creditarea
companiilor nefinanciare i a populaiei din mai 2010.
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împrumuturilor noi în lei i în euro. În contrast cu evoluia modest
a soldului creditelor de consum, creditele noi cu aceast destinaie
au consemnat o cretere substanial a volumului (acesta atingând
maximul ultimilor doi ani i jumtate), atribuibil, îns, cel mai
probabil, operaiunilor de restructurare.
La rândul lui, creditul net al administraiei publice centrale i-a
încetinit viteza de cretere, constituind un factor de frânare a
dinamicii lichiditii din economie; evoluia a reflectat atât
temperarea ritmului de cretere a volumului titlurilor de stat (în lei
i în valut) deinut de bnci, cât i accelerarea dinamicii
depozitelor administraiei publice centrale.
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Scenariul de baz al proieciei curente plaseaz rata anual a
inflaiei IPC la sfâritul anului 2010 la nivelul de 7,8 la sut, cu
4,1 puncte procentuale peste cel prezentat în Raportul asupra inflaiei
din luna mai 2010. Aceast cretere este îns prognozat a fi
temporar, astfel încât pentru sfâritul anului 2011 se prevede
coborârea ratei inflaiei în apropierea intei centrale (de
3,0 la sut), la 3,1 la sut, cu 0,3 puncte procentuale peste nivelul
proiectat anterior.
Revizuirea în sus a prognozei inflaiei IPC este în cea mai mare
msur consecina încorporrii în proiecie a efectelor anticipate
ale majorrii cotei TVA de la 19 la 24 la sut cu începere de la
1 iulie 2010. Este de ateptat ca impactul direct (de runda întâi) al
acestei msuri s fie substanial i s se produc într-un interval
relativ scurt de timp de la implementare. Astfel se explic ampla
deviaie a proieciei actualizate a ratei anuale a inflaiei de la cea
anterioar pentru sfâritul anului curent.
Efectul de runda întâi este permanent la nivelul preurilor
agregate, dar implic doar o influen temporar pentru dinamica
acestora i, în consecin, pentru rata inflaiei, datorit caracterului punctual al creterii cotei TVA. Ca urmare, prognoza
prevede revenirea ratei anuale a inflaiei în interiorul intervalului
din jurul intei centrale începând cu trimestrul III 2011. Revizuirea
moderat în sus a proieciei pentru sfâritul anului 2011 este în
principal rezultatul efectelor reziduale modeste de runda a doua
ale ocului produs de creterea cotei TVA, propagate prin canalul
anticipaiilor privind inflaia.
Sub impactul modificrii cotei TVA, rata prognozat a inflaiei de
baz CORE2 va urma i ea o traiectorie puternic ascendent în
prima parte a intervalului de prognoz, revenind dup jumtatea
anului 2011 la valori apropiate celor din proiecia anterioar,
situate în jurul nivelului de 2 la sut. Un factor important de
atenuare atât a efectelor de runda întâi, cât i a celor de runda a
doua ale majorrii cotei TVA, în special în cazul preurilor
produselor cu cerere relativ elastic, îl reprezint persistena unui
deficit de cerere substanial pe întreg intervalul de prognoz.
Proiecia prevede reducerea treptat a acestuia pe msura
redresrii activitii economice, anticipat a conduce la o cretere
economic pozitiv în anul 2011. Cu toate acestea, deviaia
negativ a PIB de la nivelul potenial este prognozat a fi mai
ampl în termeni relativi decât cea din proiecia precedent,
reflectând influenele preconizate ale msurilor de austeritate
implementate recent de autoriti, inclusiv modificarea cotei TVA,
i ale unei cereri externe marginal mai reduse decât se anticipase
în proiecia din luna mai.
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Chiar dac este semnificativ, abaterea previzibil a ratei anuale
a inflaiei de la inta stabilit pentru decembrie 2010 nu este de
natur s determine o revizuire ascendent a celei din urm, date
fiind caracterul temporar i, totodat, corectiv al devierii de la
int a ratei inflaiei precum i necesitatea ancorrii ferme a
ateptrilor inflaioniste în vederea contracarrii eventualelor
efecte de runda a doua ale majorrii cotei TVA. Astfel, banca
central va urmri cu consecven pe întreg intervalul de referin
consolidarea perspectivelor de revenire a ratei inflaiei pe o
traiectorie descendent. Având în vedere conduita prudent a
politicii monetare asumat de Consiliul de administraie al BNR în
acest scop, proiecia prevede asigurarea condiiilor monetare
reale în sens larg adecvate meninerii ratei anuale a inflaiei
recalculate prin eliminarea efectului de runda întâi al majorrii
TVA, pe o traiectorie compatibil cu atingerea intelor de inflaie
pe termen mediu.
Convergena ratei inflaiei ctre intele stabilite pe termen mediu i
relansarea sustenabil a procesului de creditare a economiei
naionale i a creterii economice sunt strict condiionate de
coordonarea tuturor componentelor mix-ului de politici
macroeconomice pentru respectarea coordonatelor actualizate ale
programului economic stabilit în cadrul aranjamentului de
finanare extern încheiat cu UE, FMI i alte IFI, precum i de
absena manifestrii în perioada de referin a unor ocuri adverse
neanticipate.
Comparativ cu proiecia anterioar, gradul de incertitudine asociat
celei curente este considerabil mai ridicat, iar balana general a
riscurilor de abatere a ratei inflaiei de la traiectoria proiectat în
scenariul de baz al prognozei actuale apare a fi sensibil înclinat
în sensul unor evoluii mai puin favorabile, mai ales pe termen
scurt. Dei riscurile generate de evoluiile viitoare pe plan
internaional persist, relevana celor asociate mediului intern este
clar dominant pentru perioada de referin.
Un factor major de risc de provenien intern este generat de
dificultile care ar putea fi întâmpinate de autoriti în
implementarea cu eficacitate a msurilor de consolidare fiscal,
precum i a celor privind politica veniturilor. Neîndeplinirea
obiectivelor stabilite prin acordul de finanare cu UE, FMI i alte
IFI ar putea conduce la deteriorarea pe pieele financiare
internaionale a percepiei privind perspectivele economiei
româneti. Aceasta ar genera o accentuare a constrângerilor de
finanare extern atât a sectorului public, cât i a celui privat, cu
consecine negative asupra cursului de schimb al monedei
naionale, inflaiei i creterii economice.
Un risc semnificativ derivat în mare msur din poteniale soluii
apelabile în cazul agravrii constrângerilor fiscale este asociat
unor creteri ale preurilor administrate mai accentuate decât cele

50

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

V. Perspectivele inflaiei

prevzute în scenariul de baz al proieciei. Un risc suplimentar
provine din manifestarea efectelor asupra preurilor mrfurilor
alimentare ale recentelor inundaii în anumite zone agricole ale
rii, date fiind setul informaional limitat disponibil la momentul
elaborrii proieciei i incertitudinile asociate estimrii luate în
calcul. ocuri generate de materializarea oricror riscuri din cele
menionate ar putea conduce la deviaii suplimentare ale inflaiei
de la traiectoria proiectat, prin deteriorarea anticipaiilor privind
inflaia i amplificarea efectelor de runda a doua ale majorrii
cotei TVA.
Riscurile generate de mediul extern continu s fie asociate
fragilitii manifestate deocamdat de redresarea economiei reale
a zonei euro. Riscul de contagiune generat de problemele de
sustenabilitate fiscal ale unor ri din spaiul european pare s se
fi atenuat într-o oarecare msur, dar se menin unele incertitudini
pe plan regional. Evoluii favorabile sau nefavorabile provenite
din aceste surse ar propaga influene de acelai sens asupra
economiei naionale prin canalele comerului exterior, financiar i
al cursului de schimb. Alte surse de risc de provenien extern
sunt reprezentate de evoluii diferite de cele presupuse în scenariul
de baz ale preului petrolului pe pieele internaionale i ale
cursului de schimb EUR/USD, cu efecte asupra dinamicii
preurilor interne ale combustibililor. În ansamblu, balana
riscurilor asociate mediului economic extern apare a fi relativ
echilibrat.

1. Scenariul de baz
1.1. Perspectivele inflaiei
Conform scenariului de baz al proieciei, rata anual a inflaiei
IPC se va situa la nivelul de 7,8 la sut la sfâritul anului 2010 i
la cel de 3,1 la sut la sfâritul anului 2011. Comparativ cu
valorile corespunztoare publicate în Raportul asupra inflaiei din
mai, prognoza ratei anuale a inflaiei IPC este cu 4,1 puncte
procentuale i cu 0,3 puncte procentuale mai mare în 2010,
respectiv 2011. Majorarea cotei TVA69 va contribui decisiv la
creterea, în trimestrul III 2010, i meninerea, pe parcursul
urmtoarelor patru trimestre, a ratei anuale a inflaiei peste limita
superioar a intervalului de variaie din jurul intei centrale
stabilite la valoarea de 3,5 la sut pentru anul curent i 3,0 la sut
pentru anul urmtor. Dup epuizarea efectului de runda întâi al
majorrii TVA în trimestrul II 2011, rata anual a inflaiei va
reintra, începând cu trimestrul III, în intervalul de ±1 punct
procentual din jurul intei centrale, evoluia sa oscilând în
69

Aceast modificare a fost operat pe data de 1 iulie a.c., cota TVA standard
fiind majorat de la 19 la sut la 24 la sut. Cota redus de TVA i scutirile de
TVA au fost meninute.
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apropierea valorii de 3 la sut, valoare consistent cu inta de
inflaie stabilit pentru anul 2011.
Tabelul nr. 5.1. Rata anual a inflaiei în scenariul de baz
procente
Perioada
int
Proiectat

T3
2010
8,0

T4
2010
3,5
7,8

T1
2011

T2
2011

T3
2011

6,6

6,6

3,4

T4
2011
3,0
3,1

T1
2012

T2
2012

2,8

3,0

În runda curent de proiecie, este prevzut ca majorarea cotei
TVA s aib un impact semnificativ asupra valorii proiectate a
ratei anuale a inflaiei IPC prin urmtoarele efecte:
Inflaia anual CORE2*
variaie anual (%)
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(i) efectul de runda întâi – reprezint impactul direct al modificrii cotei TVA asupra preurilor de consum i, implicit,
asupra ratei inflaiei IPC70. În timp ce efectul asupra nivelurilor preurilor este permanent, cel exercitat asupra ratei
inflaiei este temporar, afectând rata trimestrial doar în
trimestrul în care se încorporeaz în preuri noua cot TVA i
rata anual a inflaiei, pe parcursul a patru trimestre. Efectul
contabil maximal asupra preurilor bunurilor de consum al
majorrii cotei TVA de la 19 la sut la 24 la sut a fost estimat
a fi de circa 3,9 la sut în cazul inflaiei IPC, respectiv de
4 la sut pentru rata inflaiei CORE271. Dup cum au
demonstrat unele episoade recente de modificare a cotei TVA
în alte ri72, este posibil îns ca impactul contabil s nu se
transmit complet asupra preurilor de vânzare practicate de
productori, acetia din urm preferând s suporte parial ocul
nefavorabil prin diminuarea marjelor de profit, în special în
condiiile unui context macroeconomic dominat de un deficit
semnificativ de cerere. Experiena din alte ri i evaluarea
BNR privind existena unui deficit substanial de cerere în
economia intern73 au fost luate în considerare pentru
fundamentarea realist a ipotezei privind msura transmiterii
efectului contabil maximal al majorrii cotei TVA asupra
preurilor de consum în România.
70

Experiena modificrii cotei TVA în alte ri a relevat faptul c cea mai mare
parte a impactului s-a transmis în preurile de consum în prima lun în care
modificarea a fost efectiv. În cazul României, efectul de runda întâi se va
manifesta în luna iulie a anului curent. Având în vedere c proiecia ratei
inflaiei este construit folosind rate trimestriale ale inflaiei, prognoza curent
încorporeaz efectul de runda întâi în trimestrul III 2010.

71

Majorarea cotei TVA de la 19 la sut la 24 la sut ar implica un impact maxim
asupra preurilor bunurilor de consum de 4,2 la sut în cazul în care toate
bunurile i serviciile ar fi impozitate cu cota de referin. inând îns cont de
faptul c în coul de consum exist bunuri scutite de TVA sau cu o cot TVA
redus care nu se modific, efectul contabil maximal este diminuat.

72

De exemplu, Germania în ianuarie 2007, Ungaria în iulie 2009, Mexic în
ianuarie 2010.

73

Pentru detalii, a se vedea subseciunea 1.3. Presiuni din partea cererii
agregate.
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(ii) efectele de runda a doua – cuantific impactul indirect al
majorrii cotei TVA asupra ratei inflaiei IPC; aceste efecte nu
se disipeaz în mod necesar dup patru trimestre, persistena
acestora depinzând de corelarea cu alte surse de presiuni
inflaioniste. Efectele de runda a doua pot fi cauzate de:
solicitri de majorri salariale având în vedere scderea puterii
de cumprare cauzat de modificarea cotei TVA, creterea
preurilor de vânzare de ctre agenii economici care
comercializeaz produse cu o cot redus sau scutite de TVA
pentru acoperirea majorrii costurilor de producie,
recuperarea pe msura redresrii cererii a marjelor pierdute
iniial de productori prin neîncorporarea complet în preuri a
modificrii cotei TVA etc.
Având în vedere faptul c efectele de runda întâi sunt automat
eliminate din calculul inflaiei anuale dup patru trimestre de la
producerea lor, perspectiva pe termen mediu a ratei anuale a
inflaiei va fi influenat de magnitudinea i persistena efectelor de
runda a doua.
Rata anual a inflaiei CORE2 este proiectat a crete semnificativ
în trimestrul III 2010 de la valoarea de 4,53 la sut înregistrat în
luna iunie 2010 la valoarea de 7,8 la sut. În trimestrul III 2011,
când efectul de runda întâi al majorrii cotei TVA nu va mai fi
inclus în calculul inflaiei anuale CORE2, aceasta va înregistra o
scdere substanial, fluctuând apoi, pe restul orizontului de
prognoz, în jurul valorii de 2 la sut. Contribuia inflaiei anuale
de baz la inflaia IPC este mai ridicat atât în 2010, cât i în 2011.
Exceptând efectul de runda întâi al majorrii cotei TVA, fa de
Raportul asupra inflaiei din mai, proiecia curent a ratei inflaiei
CORE2 este rezultatul unui cumul de factori:
(i) deficitul de cerere proiectat la valori mai favorabile procesului
dezinflaionist pe tot orizontul de prognoz. Recentele msuri
angajate de autoriti referitoare la disponibilizri i reduceri
de salarii în sectorul public vor avea un efect nefavorabil în
special la nivelul consumului final. În plus, creterea
impredictibilitii politicii fiscale contribuie la o deteriorare a
încrederii la nivelul gospodriilor i firmelor în legtur cu
perspectivele economice, reducând astfel cererea de investiii.
Pe fondul unor capaciti de producie excedentare, persistena
cererii interne la un nivel atât de sczut conine premise
favorabile continurii dezinflaiei, observabil în special
începând cu a doua jumtate a anului urmtor, odat cu
epuizarea efectelor induse de majorarea TVA;
(ii) se anticipeaz c ateptrile inflaioniste ale agenilor
economici se vor ajusta în sus în urma majorrii cotei TVA,
având potenialul de a genera efectele de runda a doua ale
acestei msuri. Anticipaiile inflaioniste sunt proiectate s
scad spre valori similare celor din proiecia anterioar pe
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msura disiprii efectelor modificrii cotei TVA spre sfâritul
intervalului de prognoz;
(iii) majorarea anunat a preurilor produselor din tutun, de o
magnitudine mai mare decât cea implicat de modificarea
cotei TVA74;

Inflaia anual a preurilor combustibililor*
variaie anual (%)
16
14
12
10

(iv) presiuni inflaioniste mai ridicate din partea preurilor de
import. Pe fondul situaiei tensionate din Grecia, deteriorarea
percepiei investitorilor cu privire la riscul asociat
plasamentelor în economiile emergente din Europa a antrenat,
pe parcursul trimestrului II, un episod de depreciere a monedei
naionale, ce a avut ca efect înregistrarea unor abateri ale
dinamicii preurilor bunurilor din import de la coordonatele
scenariului de baz anterior. În plus, reevaluarea marginal în
sus a prognozei inflaiei din zona euro pentru prima parte a
orizontului de prognoz contribuie la proiectarea unei
contribuii mai mari a preurilor de import la inflaia CORE2.

8

Contribuia ratei anuale proiectate a inflaiei combustibililor
este mai ridicat cu 0,5 puncte procentuale în anul 2010 i
aproximativ nemodificat în anul 2011. Pe lâng influena
substanial a majorrii cotei TVA, presiunea inflaionist
suplimentar a preurilor combustibililor în anul 2010 se
datoreaz adoptrii unui scenariu de evoluie a cursului de
schimb EUR/USD care prevede o dinamic mai favorabil a
monedei americane fa de cea avut în vedere în rundele
anterioare de proiecie. În ceea ce privete inflaia preurilor
administrate i a preurilor volatile ale legumelor, fructelor i
oulor, contribuia cumulat a acestora la inflaia IPC este mai
ridicat cu 1,1 puncte procentuale în 2010 i cu 0,1 puncte
procentuale în 201175.
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Comparativ cu proiecia precedent, contribuia cumulat a
componentelor exogene76 ale inflaiei IPC este mai ridicat cu
1,7 puncte procentuale în 2010 i cu 0,1 puncte procentuale în
2011. Pentru anul în curs, presiunile inflaioniste suplimentare
provin din partea tuturor componentelor exogene, acestea
datorându-se în bun msur impactului majorrii cotei TVA, în

6
4
2
0
-2
-4
IV I
II
2009 2010

III

IV

I
II
2011

III

IV

I
II
2012

74

Majorarea cotei TVA afecteaz direct preul final al produselor din tutun dar
i baza de calcul a accizei ad valorem (aceasta include la rândul su TVA).
Conform declaraiilor productorilor de produse din tutun, o parte din
creterea preurilor realizat la data de 1 iulie a.c. este motivat, în plus, i de
majorarea nivelului garaniilor pentru antrepozitele fiscale.

75

Pentru detalii, a se vedea subseciunea 1.2. Presiuni exogene asupra inflaiei.

76

În categoria componentelor exogene ale inflaiei preurilor de consum sunt
incluse preurile administrate, preurile volatile ale fructelor, legumelor i
oulor (LFO) i preurile produselor din tutun.

*) medie trimestrial
Sursa: INS, calcule BNR
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timp ce revizuirea pentru anul 2011 provine din ajustarea
prognozei privind preurile volatile ale alimentelor.
Scenariul de evoluie a preurilor administrate în anul curent a fost
revizuit fa de proiecia anterioar în principal datorit majorrii
cotei TVA, pentru aceast categorie de preuri fiind ateptat un
efect de runda întâi semnificativ77, în timp ce pentru anul 2011 se
pstreaz ipoteza adoptat în proiecia anterioar78. Totui, chiar
exceptând efectul de runda întâi al modificrii cotei TVA, scenariul
de evoluie a preurilor administrate pentru anul 2010 este mai
nefavorabil decât în runda precedent, având în vedere proiectarea
unor modificri posibile mai ample la nivelul acestor preuri în
contextul necesitii ajustrii deficitului bugetar.

Inflaia anual a preurilor administrate*
variaie anual (%)
12
10
8
6

Tabelul nr. 5.2. Scenariul privind evoluia preurilor administrate
i a celor volatile*

4
2

Variaie anual (%)
Proiecia
curent Contribuie la inflaia
anual IPC (p.p.)
Variaie anual (%)
Proiecia
anterioar Contribuie la inflaia
anual IPC (p.p.)

Preuri
administrate
2010
2011
9,9
3,8

Preuri volatile
ale alimentelor
2010
2011
8,2
4,8

1,7

0,6

0,6

0,3

5,7

3,8

2,2

3,1

0,9

0,6

0,1

0,2

0
IV I
II
2009 2010

III

IV

I
II
2011

III

IV

I
II
2012

*) medie trimestrial
Sursa: INS, calcule BNR

* Calcule T4 an curent / T4 an anterior

Prognoza evoluiei preurilor produselor din tutun pentru anul în
curs a fost revizuit, contribuia acestei categorii fiind cu
0,5 puncte procentuale mai ridicat decât în proiecia anterioar. În
scenariul curent au fost incluse majorrile de pre operate de
productori începând cu 1 iulie, acestea încorporând i efectele
creterii cotei TVA79.
Reevaluarea prognozei preurilor volatile ale alimentelor fa de
proiecia anterioar s-a realizat atât pentru anul curent, cât i pentru
2011 i a fost determinat, pe lâng încorporarea majorrii cotei
TVA, de anticiparea unei evoluii mai puin favorabile a sectorului
agricol ca urmare a condiiilor climaterice adverse manifestate
recent.
77

Ipoteza suportrii pariale a ocului de ctre productori prin diminuarea
marjelor de profit nu este plauzibil în cazul bunurilor i serviciilor cu preuri
administrate. Pentru detalii legate de efectul de runda întâi al majorrii cotei
TVA a se vedea subseciunea 1.1 Perspectivele inflaiei.

78

Având în vedere gradul ridicat de incertitudine asociat proieciei preurilor
administrate în lipsa unui calendar oficial de ajustare a acestora, pentru anul
2011 s-a preferat adoptarea unei ipoteze expert. Pentru detalii a se vedea
Raportul asupra inflaiei din luna mai 2010, capitolul V, subseciunea 1.2.

79

Creterea cotei TVA a afectat i nivelul accizei ad valorem întrucât aceasta se
calculeaz prin aplicarea procentului legal stabilit la preul maxim de vânzare
cu amnuntul, pre ce include i TVA.
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Scenariul pentru evoluia economiei zonei euro prevede revenirea
modest a acesteia, în condiiile unei dinamici nefavorabile a
cererii interne. Comparativ cu proiecia anterioar, prognoza de
cretere economic pentru anul curent a fost meninut, iar
valoarea pentru anul 2011 a fost revizuit în scdere cu 0,1 puncte
procentuale. În acest context, i traiectoria anticipat a ratei
dobânzii EURIBOR (la 3 luni) a fost revizuit în sens descendent
pe întregul orizont al proieciei, în timp ce valorile ratei anuale a
inflaiei IAPC sunt ateptate a fi superioare celor din proiecia
precedent, în principal sub impactul deprecierii monedei euro fa
de dolarul american. Prognoza curent presupune o stabilizare a
cursului EUR/USD la valori apropiate de cele actuale, respectiv
1,27 pentru restul anului curent i 1,26 pe parcursul anului 2011,
fiind aliniat prognozelor expert pe plan internaional. Scenariul de
evoluie a preului petrolului pe piaa internaional reflect
anticiparea revenirii graduale a cererii de materii prime, valorile
ateptate fiind îns inferioare celor din proiecia precedent.
Tabelul nr. 5.3. Evoluia ateptat a variabilelor externe
valori medii anuale
Preul petrolului WTI (dolari/baril)
Cursul de schimb euro/dolar
Rata dobânzii EURIBOR la 3 luni (%)
Cretere economic în zona euro (%)
Inflaia anual din zona euro (%)*

2010
78,7
1,30
0,79
1,1
1,6

2011
83,9
1,26
1,16
1,4
1,5

* Valoare aferent trimestrului IV
Sursa: Consensus Economics, EIA, Eurosystem staff macroeconomic projections
for the euro area

1.3. Presiuni din partea cererii agregate
1.3.1. Presiuni ale cererii în perioada curent
Conform datelor comunicate de Institutul Naional de Statistic, în
trimestrul I 2010 PIB real a înregistrat o scdere în termeni
trimestriali, date ajustate sezonier, de 0,3 la sut, de o amploare
mai redus comparativ cu cea înregistrat în trimestrul precedent80.
În termeni anuali, scderea PIB, calculat pe baza datelor
neajustate sezonier, a fost de 2,6 la sut în trimestrul I 2010.

80

În lipsa unei meniuni exprese, în aceast seciune ritmurile de cretere
trimestriale ale componentelor PIB sunt calculate pe baza seriilor de date
ajustate sezonier comunicate de INS.
Ratele trimestriale de cretere a PIB, calculate pe baza seriilor ajustate
sezonier pe parcursul anului 2009 sunt: -4,1 la sut în trimestrul I, -1,5 la sut
în trimestrul II, 0,1 i -1,5 la sut în trimestrele III i IV. Ratele anuale de
cretere a PIB real corespunztoare datelor neajustate sezonier sunt:
-6,2 la sut în trimestrul I, -8,7 la sut în trimestrul II,-7,1 i -6,5 la sut în
trimestrele III i IV.
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Ineria propagrii efectelor crizei economice globale asupra
activitii economice interne sporete incertitudinile privind
evaluarea poziiei ciclice a economiei. Pentru o perioad relativ
îndelungat de timp, nivelul PIB este substanial inferior celui
anterior crizei. Pe termen scurt reducerea PIB este determinat de
productivitatea total a factorilor, iar pe termen mediu de
persistena la niveluri reduse a stocului de capital (datorat
scderilor semnificative ale fluxurilor de investiii) i a populaiei
ocupate. Persistena pierderilor PIB în urma crizelor financiare
implic atât niveluri, cât i rate de cretere ale PIB potenial
substanial mai reduse comparativ cu cele care ar fi existat în lipsa
crizei.
Evaluarea efectuat pe baza datelor publicate de INS i analiza
unui set extins de indicatori economici indic un deficit de cerere
în cretere relativ în trimestrul II 2010, comparativ cu perioada
anterioar. Acesta implic, ceteris paribus, meninerea presiunilor
dezinflaioniste din partea cererii agregate.
Atenuarea scderii PIB în trimestrul I comparativ cu cel
precedent81 s-a produs pe fondul unei dinamici uor ascendente a
activitii investiionale i al creterii de mai mare amploare a
exporturilor comparativ cu cea a importurilor, evoluii care au fost
contrabalansate de reluarea declinului consumului final efectiv82.

Deviaia PIB
4

% fa de PIB potenial

3
2
1

Scderea trimestrial a consumului final efectiv în trimestrul
I 2010 comparativ cu trimestrul IV 2009 reflect atât reducerea
consumului final individual al gospodriilor populaiei
(cu 1,7 la sut), cât i a consumului final colectiv efectiv al
administraiilor publice (cu 0,9 la sut în trimestrul I 2010).

0
-1
-2
-3
-4
-5

Pentru trimestrul II 2010 se preconizeaz situarea în continuare a
consumului individual efectiv al populaiei la valori inferioare
tendinei pe termen mediu. Analiza resurselor disponibile pentru
consum ale populaiei indic pentru trimestrul II 2010 evoluii
divergente ale unor elemente, astfel:
- evoluia veniturilor din salarii a reflectat pe de o parte
procesul de ajustare a numrului de salariai din economie
(acesta reducându-se în termeni trimestriali pentru al
aptelea trimestru consecutiv, respectiv, cu 1,1 la sut în
81

Creterea trimestrial a formrii brute de capital fix a fost în trimestrul I 2010
de 1,2 la sut (dup ce în trimestrul precedent a înregistrat o scdere de
2,7 la sut). În aceeai perioad exporturile au înregistrat un avans trimestrial
de 12 la sut (comparativ cu creterea modest, de 0,7 la sut, în perioada
precedent), superior celui aferent importurilor de 8,9 la sut (fa de scderea
anterioar de 1,4 la sut).

82

Consumul final efectiv i-a inversat tendina de evoluie uor ascendent din
ultimele dou perioade (rat de cretere trimestrial de 0,1 la sut în
trimestrul III 2009 i 1,1 la sut în trimestrul IV 2009), reintrând în teritoriu
negativ (-1,6 la sut) în trimestrul I 2010.
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lunile aprilie i mai comparativ cu trimestrul I, date ajustate
sezonier), dar i a salariului real net din economie care a
sczut în aceeai perioad cu 1,6 la sut (date ajustate
sezonier);
- însprirea standardelor de creditare83 a populaiei a continuat
cu intensitate mai mic în trimestrul I 2010, cu excepia
celor privind creditul ipotecar, care nu s-au modificat.
Instituiile de credit anticipeaz pentru perioada urmtoare o
relaxare a standardelor de creditare pentru ambele categorii
de credite. Astfel, ulterior scderii trimestriale înregistrate în
perioada precedent, volumul creditelor noi acordate
populaiei s-a majorat în termeni reali în lunile aprilie i mai
comparativ cu media trimestrului precedent cu 32,5 la sut84;
- scderile accentuate, în termeni trimestriali, înregistrate în
perioadele precedente în balana de pli externe a României
de soldul transferurilor curente i al veniturilor din munc
exprimate în lei85 au fost compensate de creterea din lunile
aprilie i mai (26,5 la sut comparativ cu media trimestrului
anterior);
- transferurile bugetare (cheltuieli ale bugetului asigurrilor
sociale de stat, cheltuieli aferente fondului pentru plata
ajutorului de omaj i asigurrile de sntate) au înregistrat
un nivel apropiat86 celui înregistrat în trimestrul I 2010.
Comparativ cu trimestrul anterior, pe parcursul trimestrului II din
anul 2010 economisirea bancar a populaiei s-a atenuat relativ,
fiind reflectat de evoluia atât a stocului, cât i a fluxului
depozitelor populaiei87. Imaginea eterogen privind evoluia
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83

Potrivit „Sondajului privind creditarea companiilor nefinanciare i a
populaiei, mai 2010” realizat trimestrial de ctre BNR.

84

Ritmul anual de variaie s-a situat în primele dou luni ale trimestrului II
comparativ cu media aceluiai trimestru al anului anterior la 57,4 la sut.
Stocul creditelor pentru consum s-a diminuat în termeni reali în lunile aprilie
i mai comparativ cu media trimestrului precedent cu 0,2 la sut, ritmul anual
corespunztor fiind de -7,8 la sut.

85

Ratele trimestriale în perioadele precedente au fost -28,0 la sut
în trimestrul IV 2009, respectiv -43,9 la sut în trimestrul I 2010, date
exprimate în lei în termeni reali, neajustate sezonier.

86

Transferurile bugetare au înregistrat o cretere nesemnificativ în lunile aprilie
i mai, comparativ cu media trimestrului I 2010, de 0,5 la sut, iar în termeni
anuali acestea au crescut cu 2,3 la sut în primele dou luni ale trimestrului II
2010 comparativ cu media trimestrului II 2009 (date exprimate în termeni
reali, neajustate sezonier).

87

În lunile aprilie i mai depozitele noi ale populaiei au sczut în termeni reali
cu 6,2 la sut comparativ cu media primului trimestru al anului 2010. Cu toate
acestea, în aceeai perioad stocul depozitelor populaiei, cumulat, în lei i
valut, a crescut cu 5,3 la sut fa de trimestrul anterior, reflectând creteri
atât ale componentei în lei (2,3 la sut), cât i ale celei în valut exprimate în
lei (10,7 la sut), date exprimate în termeni reali, ajustare sezonier BNR.
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cererii pentru consum este completat de dinamica cifrei de afaceri
pentru serviciile de pia prestate populaiei care a crescut în lunile
aprilie i mai cu 2,3 la sut comparativ cu media trimestrului
anterior (date ajustate sezonier)88 i de cea a cifrei de afaceri în
comerul cu amnuntul de mrfuri (cu excepia comerului cu
autovehicule i motociclete), care dup apte scderi trimestriale
consecutive înregistreaz în primele dou luni ale trimestrului II
o dinamic trimestrial uor pozitiv89.
Dup ce în trimestrul IV 2009 consumul final colectiv al
administraiilor publice a înregistrat o variaie trimestrial pozitiv,
respectiv 4,4 la sut, acesta a revenit pe traiectorie descendent în
trimestrul I 2010, înregistrând o scdere de 0,9 la sut în termeni
trimestriali. Referitor la deficitul bugetului general consolidat
raportat la PIB, la sfâritul anului 2009 acesta s-a situat în
apropierea parametrilor agreai cu instituiile financiare
internaionale, respectiv 7,4 la sut, iar în primele ase luni ale
anului curent deficitul acumulat a reprezentat 3,35 la sut din
PIB90.
Conform datelor furnizate de ctre INS, formarea brut de capital
fix a înregistrat în primul trimestru al anului curent o variaie
trimestrial uor pozitiv (1,2 la sut), în condiiile în care în
trimestrul IV 2009 s-a diminuat cu 2,7 la sut91. Pentru cel de-al
doilea trimestru al anului 2010 se preconizeaz meninerea acestei
componente sub tendina pe termen mediu.
În trimestrul I 2010, investiiile în utilaje au continuat s
înregistreze rate anuale puternic negative, respectiv -30,6 la sut,
firmele fiind prudente în continuarea procesului de retehnologizare
datorit incertitudinilor privind evoluia viitoare a economiei (acest
aspect având impact negativ i asupra ratei de cretere a PIB
potenial). Evoluia puternic descendent a investiiilor în utilaje
este doar parial reflectat de dinamica importurilor de bunuri de
capital care au înregistrat în trimestrul IV 2009 o rat anual

88

În termeni anuali acest indicator a înregistrat o cretere de 12,4 la sut în
lunile aprilie i mai 2010 fa de media trimestrului II 2010.

89

În lunile aprilie i mai cifra de afaceri în comerul cu amnuntul (cu excepia
comerului cu autovehicule i motociclete) a crescut cu 0,9 la sut fa de
media trimestrului I 2010, în timp ce rata anual de cretere a continuat s fie
negativ înregistrând o valoare de -3,7 la sut în mai 2010 comparativ cu
media trimestrului II 2009 (date ajustate sezonier, INS).

90

În primele ase luni ale anului 2009, ponderea deficitului bugetului general
consolidat în PIB s-a situat la 2,9 la sut.

91

Aceast dinamic uor pozitiv este observat în condiiile în care formarea
brut de capital fix a reprezentat componenta PIB cu cea mai puternic
ajustare în 2009, comparativ cu anul anterior aceasta reducându-se cu
31,4 la sut, la nivelul ratelor trimestriale contracia major fiind înregistrat
în trimestrul II 2009, respectiv -32,3 la sut.
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negativ de variaie92, manifestând îns în trimestrul I 2010 o
uoar tendin de revenire indicat de rata anual de cretere de
4,8 la sut. Cealalt component a investiiilor în economia
naional, respectiv investiiile în construcii noi, a continuat
dinamica negativ93, înregistrând în trimestrul I 2010 o rat anual
de -28,9 la sut, ilustrând ajustarea substanial care a avut loc în
sectorul construciilor. Premisele temperrii în trimestrul II a
dinamicilor menionate pot fi conturate prin prisma atenurii
caracterului restrictiv al ratelor reale ale dobânzilor la credite,
acestea continuând tendina descendent observat în trimestrul
precedent. În acest context, creditul pe termen mediu i lung
acordat persoanelor juridice i cel pe termen lung acordat
populaiei înregistreaz o evoluie trimestrial pozitiv94.
Revigorarea cererii externe în trimestrul I 201095 a generat o
dinamic trimestrial pozitiv i în cretere a exporturilor,
respectiv 12 la sut96. Cererea crescut pentru bunuri intermediare
i materii prime folosite în procesul de producie al exporturilor97 a
reprezentat unul dintre factorii care au generat, dup apte trimestre
consecutive de scdere98, creterea trimestrial a importurilor de
8,9 la sut în primul trimestru al anului 2010. Dinamica
importurilor a fost potenat i de aprecierea în termeni reali a
leului din perioadele anterioare. Pentru trimestrul II 2010, este
anticipat continuarea manifestrii efectelor factorilor menionai
anterior, evalurile indicând situarea uor peste valoarea pe termen
mediu în cazul exporturilor, respectiv în apropierea acesteia în
cazul importurilor.
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92

Ritmul anual de variaie a fost de –29,9 la sut în trimestrul IV 2009.

93

Pe parcursul anului 2009, ratele anuale de cretere a investiiilor în construcii
noi au demonstrat accentuarea scderii, valorile aferente trimestrelor II, III i
IV fiind de -8,6 la sut, -17,9 la sut i respectiv -22,6 la sut.

94

Stocul acestor credite a avut o rat de cretere în termeni reali de 0,7 la sut în
lunile aprilie i mai 2010 comparativ cu media trimestrului I 2010, dar cea
anual s-a meninut în teritoriu negativ, respectiv -2,0 în trimestrul II 2010
comparativ cu media trimestrului II al anului 2009.

95

PIB aferent zonei euro a continuat majorarea în termeni trimestriali cu
0,2 la sut, dup ce, în trimestrul anterior, rata similar a fost de 0,1 la sut
(date ajustate sezonier), în timp ce importurile zonei euro, o msur
alternativ a cererii externe, au înregistrat un avans trimestrial de 4 la sut,
comparativ cu 1,2 la sut în trimestrul IV 2009.

96

În trimestrul IV 2009, rata trimestrial de cretere a exporturilor de bunuri i
servicii a fost de 0,7 la sut.

97

Importurile de materii prime i, respectiv, bunuri intermediare au crescut în
trimestrul I 2010 fa de perioada precedent cu 14,6 la sut, respectiv,
12,3 la sut (date exprimate în euro, ajustate sezonier).

98

Pe parcursul anului 2009, ratele trimestriale de cretere a importurilor au fost
negative i în reducere (în valoare absolut): trimestrul I (-6,3 la sut),
trimestrul II (-4,5 la sut), trimestrul III (-1,9 la sut) i, respectiv,
trimestrul IV (-1,4 la sut).
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1.3.2. Implicaii ale evoluiilor recente ale cursului
de schimb al leului i ale ratelor dobânzilor
asupra activitii economice
În trimestrul II 2010, moneda naional a slbit în raport cu euro,
tendina de apreciere din trimestrul precedent fiind astfel parial
inversat. În raport cu dolarul, deprecierea leului a fost mai
accentuat reflectând creterea valorii dolarului fa de euro. În
aceste condiii, pe parcursul trimestrului curent, leul s-a depreciat
considerabil (exprimat în termeni nominali, curs efectiv99). Întrucât
nivelul preurilor interne a crescut mai alert decât cel al preurilor
externe, deprecierea în termeni reali efectivi a leului a fost uor mai
redus decât cea înregistrat în termeni nominali.
Pe parcursul trimestrului II 2010 a avut loc o degradare accentuat
a sentimentului investitorilor globali fa de rile cu vulnerabiliti
privind evoluia în viitor a finanelor publice100 care a afectat, prin
intermediul ateptrilor privind posibilitatea apariiei efectului de
contagiune, i evoluiile cotaiilor monedelor din regiune. La
deteriorarea sentimentului pieelor financiare internaionale a
contribuit i formarea unor ateptri pesimiste în ceea ce privete
ritmul redresrii economice a statelor din UE.
În cazul României, deteriorarea percepiei investitorilor a fost
legat de incertitudinea privind capacitatea de a gestiona deficitul
bugetar conform acordului de împrumut încheiat cu UE, FMI i
alte instituii financiare internaionale. De asemenea, datele privind
evoluia PIB din trimestrul I indic adâncirea recesiunii,
contribuind astfel la formarea unor ateptri nefavorabile cu privire
la evoluia pentru întreg anul 2010. Aceti factori au contribuit la o
depreciere nominal gradual a leului, care s-a accentuat la
sfâritul lunii iunie când cotaiile afiate de BNR au depit
maximul istoric înregistrat în ianuarie 2009 pe fondul incertitudinii
privind msurile ce urmau a fi adoptate pentru asigurarea
sustenabilitii pe termen mediu a finanelor publice.
Impactul evoluiei cursului real efectiv asupra activitii economice
este analizat prin intermediul canalului exportului net i al efectelor
de avuie i bilan. În cazul canalului exportului net, se apreciaz c
deprecierea în termeni reali înregistrat în trimestrul II 2010
acioneaz în sensul impulsionrii exportului net i, implicit, a
cererii agregate din perioadele urmtoare. În schimb, prin
intermediul efectelor de avuie i bilan, slbirea monedei naionale
acioneaz în sens restrictiv asupra cererii agregate din perioadele
ulterioare prin creterea costurilor în lei aferente restituirii
creditelor în valut. Cumulat, prin intermediul celor dou canale de
99

Cursul efectiv de schimb în raport cu care se realizeaz analiza este construit
pe baza cursurilor de schimb dintre leu i euro, respectiv dintre leu i dolarul
SUA, sistemul de ponderare reflectând importana celor dou monede în
comerul exterior al României.

100

Riscurile se manifest cu precdere în cazul Greciei, dar i al Spaniei i
Portugaliei.
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transmisie, în trimestrul curent moneda naional exercit un efect
stimulativ asupra activitii economice viitoare. În acelai timp,
situarea cursului de schimb nominal la valori mai ridicate în
trimestrul curent fa de cel anterior contribuie, ceteris paribus, la
creterea preurilor de consum prin majorarea preurilor de import.
Pe parcursul trimestrului II, ratele dobânzilor practicate de
instituiile de credit în relaiile cu clienii nebancari s-au diminuat
considerabil. Aceast ajustare este influenat de scderile
consecutive ale ratei dobânzii de politic monetar din trimestrele
precedente i de cea a cotaiilor interbancare.
Se consider c anticipaiile privind inflaia din trimestrul II 2010
rmân aproximativ constante fa de trimestrul precedent101. Ca
urmare, scderile ratelor nominale ale dobânzilor înregistrate în
cazul depozitelor i al creditelor au fost transmise aproape integral
în dinamica ratelor reale. Aceast evoluie indic diminuarea
relativ a efectului restrictiv al ratelor dobânzilor în relaiile cu
clienii nebancari asupra activitii economice din perioadele
urmtoare.
Efectul cumulat al cursului de schimb i al ratelor dobânzilor
practicate de instituiile de credit în relaiile cu clienii nebancari din
trimestrul II 2010 asupra cererii agregate viitoare este evaluat ca
fiind uor stimulativ în comparaie cu perioada anterioar, când
efectul a fost evaluat a fi neutru.

1.3.3. Presiuni ale cererii în cadrul orizontului
de proiecie
Conform scenariului de baz curent, este de ateptat ca deviaia
PIB de la nivelul su potenial s înregistreze valori mai accentuat
negative, comparativ cu Raportul asupra inflaiei din luna mai, pe
tot intervalul de prognoz. Adâncirea în zona deficitului de cerere a
gap-ului PIB este atât rezultatul reevalurii din punctul de
pornire102 al proieciei, cât i al modificrii, în unele cazuri în mod
substanial, a evoluiei preconizate a factorilor fundamentali.
Ajustarea anticipat a deficitului bugetar structural103 prevzut
pentru urmtoarele opt trimestre i deviaia negativ de la trend a
cererii externe adresat produselor româneti (pentru prima parte a
orizontului de proiecie) vor aciona în sensul meninerii
persistenei deficitului de cerere, în timp ce efectul condiiilor
monetare reale în sens larg este anticipat a fi mai puin restrictiv
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101

Pentru trimestrul II 2010 se consider c modificrile în sens cresctor ale
cotei de TVA începând cu data de 1 iulie 2010 nu au impact asupra
ateptrilor privind inflaia pentru aceast perioad deoarece aceste msuri au
fost anunate în ultima sptmân a lunii iunie.

102

Trimestrul III 2010.

103

Detalii cu privire la relaia dintre modificarea soldului structural i ciclul
economic sunt prezentate în Caseta 1 din Raportul asupra inflaiei din
noiembrie 2008.
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comparativ cu cele preconizate în Raportul asupra inflaiei
precedent.
Proiecia anticipeaz trenarea consumului final total la niveluri
reduse în prima parte a orizontului de prognoz, ca urmare a
efectelor restrictive induse de msurile104 implementate de guvern
în scopul restabilirii echilibrului bugetar, urmând ca în partea a
doua s se revigoreze treptat, în principal sub impactul refacerii
treptate a încrederii în economie105 pe msura consolidrii
semnalelor privind depirea perioadei de recesiune i a relaxrii
relative a constrângerilor financiare.
În cadrul scenariului de baz curent, se preconizeaz o redresare
gradual a formrii brute de capital fix, temperat îns de
meninerea, în special în prima parte a intervalului de prognoz, a
unor standarde i condiii de creditare restrictive în cazul creditelor
contractate de companii i al gradului redus de utilizare a capacitilor de producie comparativ cu perioada premergtoare intrrii
economiei în recesiune106, dar i de persistena deficitului de cerere
de consum i de revigorarea lent a cererii externe. Este de ateptat
ca în partea a doua a intervalului de prognoz utilizarea
capacitilor de producie s avanseze ctre niveluri suficient de
ridicate pentru a diminua riscurile percepute de corporaii la
angajarea în investiii noi, iar cererea de consum s înceap s
manifeste semnele unei reveniri sustenabile. Astfel, din a doua
parte a anului 2011 se ateapt ca formarea brut de capital fix s
contribuie pozitiv la creterea PIB real.
Proiecia curent prevede o contribuie pozitiv a exporturilor reale
la activitatea economic intern, mai mare în anul curent i relativ
mai mic în 2011, comparativ cu runda precedent. În prima parte
a perioadei de proiecie, dinamica exporturilor româneti va fi
impulsionat de efectul stimulativ anticipat al cursului de schimb
real107 urmând ca în partea a doua, pe fondul unei creteri

104

De exemplu, reduceri salariale substaniale în sectorul bugetar, creterea cotei
TVA i lrgirea sferei de aplicare a impozitului pe venit.

105

Indicatorul de încredere în rândul consumatorilor este de ateptat s cunoasc
un reviriment odat cu revigorarea previzionat a activitii economice sub
impactul mix-ului de politici macroeconomice adoptate în vederea restabilirii
echilibrelor macroeconomice. Aceasta va conduce atât la o reorientare a
gospodriilor populaiei ctre consum în defavoarea economisirii, cât i la o
revenire a consumului administraiilor publice îns mai lent decât cea a
consumului gospodriilor populaiei.

106

Conform sondajului realizat de Comisia European, nivelul de utilizare a
capacitilor de producie din industria româneasc s-a redus pe fondul
manifestrii efectelor crizei economice, de la nivelul maxim de 81 la sut
înregistrat pentru acest indicator în trimestrul II al anului 2008 pân la
valoarea de 69 la sut în ultimul trimestru al anului 2009, pentru ca în primele
dou trimestre din 2010 s se stabilizeze în jurul valorii de 70 la sut.

107

Pentru mai multe detalii, a se vedea subseciunea 1.3.2. Implicaii ale
evoluiilor recente ale cursului de schimb al leului i ale ratelor dobânzilor
asupra activitii economice.
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economice din zona euro previzionate la un nivel modest108,
cererea extern de produse româneti s se situeze la un nivel mai
redus comparativ cu cel presupus în proiecia precedent. Este de
ateptat o cretere moderat a ponderii în PIB a deficitului de cont
curent în anul 2010, în mare msur pe seama revizuirii în sens
nefavorabil a ipotezei privind dinamica balanei transferurilor
curente. Pe parcursul intervalului de prognoz, în contextul
anticiprii unei ameliorri a cererii interne care urmeaz s fie
satisfcut inclusiv pe seama creterii importurilor de bunuri de
consum, materii prime, bunuri intermediare i de capital, ceea ce
va avea ca efect compensarea într-o bun msur a creterii
preconizate a exporturilor, este de ateptat ca deficitul de cont
curent s se majoreze treptat, el rmânând îns în jurul unui nivel
sustenabil.
Se anticipeaz c deviaiile ratelor dobânzilor reale la creditele i
depozitele în lei109 de la trend vor exercita un efect stimulativ
asupra cererii agregate pe întreg intervalul proieciei, aceast
dinamic urmând s fie mai accentuat în prima sa parte, pe fondul
creterii ratei inflaiei sub impactul majorrii TVA i, în
consecin, al unei repoziionri a ateptrilor privind inflaia la
niveluri mai ridicate. În acelai sens este de ateptat s acioneze
atât deviaia pozitiv a cursului real efectiv de la trend prin
intermediul exportului net (pentru prima parte a orizontului de
prognoz), cât i deviaia negativ a dobânzilor reale la creditele i
depozitele în valut. Întregul set al condiiilor monetare reale din
scenariul de baz al proieciei curente este fundamentat pornind de
la premisa unei calibrri a traiectoriei ratei dobânzii de politic
monetar a BNR care s asigure contracararea efectelor de runda a
doua asupra preurilor ale creterii cotei TVA. O asemenea
conduit este preconizat a permite meninerea ratei anuale a
inflaiei de baz, recalculat prin eliminarea din indicele CORE2 a
efectelor de runda întâi ale creterii cotei TVA i a dinamicii
preurilor produselor din tutun, în apropierea valorii de 2 la sut
pentru cvasitotalitatea intervalului de prognoz. În aceste condiii,
odat cu epuizarea efectului de runda întâi al majorrii TVA, rata
anual a inflaiei IPC urmeaz s revin, începând cu trimestrul
III 2011, în apropierea intelor stabilite pe termen mediu,
permiând îndeplinirea, la acest orizont, a obiectivului de stabilitate
a preurilor.
Msurile de politic fiscal adoptate recent în contextul necesitii
consolidrii fiscale exercit un impact determinant asupra
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Vezi subseciunea 1.2. Presiuni exogene asupra inflaiei pentru ipotezele
referitoare la evoluia activitii economice din zona euro, principalul partener
comercial al României.

109

Gradul de stimulativitate a dobânzilor la adresa cererii agregate reprezint doar
un efect de pre care este de ateptat s fie atenuat în mod semnificativ, cel
puin pe parcursul anului curent, de efectul cantitativ mai pronunat al
restrictivitii anticipate a activitii de creditare în cazul ratelor dobânzilor la
credite sau de creterea economisirii în cazul ratelor dobânzilor la depozite.
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coordonatelor proieciei macroeconomice curente. Una din
ipotezele eseniale ale scenariului de baz actual const în
meninerea în continuare a indicatorilor de politic fiscal în
limitele obligaiilor asumate în cadrul acordului convenit cu
UE-FMI-IFI încheiat de România în aprilie 2009 i reactualizat în
iunie 2010110, pân la termenul final al acestuia111. Comparativ cu
anul precedent, accentuarea deficitului de cerere112, precum i
corectarea anticipat a întregului deficit (atât ciclic, cât i
structural) implic o corecie substanial a deficitului structural pe
parcursul ambilor ani. În acest context, se anticipeaz c impulsul
fiscal din scenariul curent va aciona de o manier mai restrictiv la
adresa cererii agregate, comparativ cu Raportul asupra inflaiei din
luna mai, în ambii ani.

1.4. Riscuri asociate proieciei
O msur cuantificabil a incertitudinii asociate proieciei de
inflaie din scenariul de baz este ilustrat în graficul alturat.
Evaluarea ine cont de evoluia istoric a erorilor de prognoz ale
ratei inflaiei, valoarea sa prospectiv din punct de vedere al
analizei de politic monetar fiind din acest motiv limitat. Pentru
o mai bun înelegere a riscurilor i a nivelului de incertitudine
specifice rundei curente de proiecie, trebuie luai în calcul o serie
de factori de risc specifici considerai relevani pentru perioada
urmtoare, inclusiv din perspectiva conduitei proiectate a politicii
monetare.
Ca o evaluare general, distribuia riscurilor la adresa evoluiei
ratei inflaiei este apreciat ca fiind asimetric, dominat de
probabilitatea ca rata anual a inflaiei s se plaseze peste
traiectoria acesteia din scenariul de baz. În ceea ce privete
creterea economic, probabilitatea relativ mai ridicat este
asociat unei abateri în jos a acesteia de la valorile ateptate în
scenariul de baz. Dei incertitudinile asociate mediului economic
extern rmân ridicate, cele asociate mediului intern predomin în
aceast rund de proiecie.

Intervalul de incertitudine asociat proieciei
inflaiei din scenariul de baz
variaie procentual anual
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rata anual a inflaiei (sfârit de perioad)
Sursa: INS, calcule BNR

Respectarea de ctre România a angajamentelor incluse în acordul
de finanare semnat cu UE-FMI-IFI rmâne o ancor necesar în
contextul actual. Revizuirea termenilor acordului de finanare în
luna iunie a impus reconfigurarea coordonatelor politicii fiscale
comparativ cu runda precedent. Din perspectiva consolidrii
fiscale ateptate pentru urmtorii ani, incertitudinile actuale
110

Coordonatele proieciei curente nu au încorporat alte posibile modificri ale
parametrilor acordului ce ar putea surveni ulterior acestui moment.

111

Îndeplinirea acestui obiectiv este de ateptat s influeneze, în sensul reducerii,
atât percepia de risc a investitorilor strini fa de România, cât i volatilitatea
cursului de schimb, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra activitii interne
atât prin intermediul canalului de avuie i bilan, cât i prin cel al refacerii
încrederii în economie.

112

Care afecteaz componenta ciclic a deficitului bugetar.
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referitoare atât la capacitatea autoritilor de a implementa efectiv
msurile necesare pentru a reduce sustenabil deficitul bugetar în
limita impus de Tratatul de aderare la Uniunea European, cât i
la impactul acestor msuri asupra activitii economice interne sunt
considerate ca fiind semnificative.
În general, caracterul impredictibil al politicii fiscale reprezint un
factor permanent generator de riscuri i are o relevan sporit
pentru perioada de referin a proieciei curente. Creterea
transparenei i a predictibilitii în domeniul fiscal ar contribui la
consolidarea încrederii atât în cadrul mediului de afaceri, cât i în
rândul consumatorilor, în sensul facilitrii deciziilor legate de
elaborarea planurilor de afaceri i a deciziilor de consum. În acelai
timp, sectorul privat ar putea beneficia de pe urma eventualei
reduceri a costurilor de finanare, pe msur ce bncile comerciale
îi vor ajusta standardele de creditare odat cu scderea riscului
general asociat mediului economic. Astfel, în situaia prelungirii
aplicrii pe perioade mai îndelungate de timp a msurilor de
restabilire a echilibrului bugetar ce afecteaz cu precdere
veniturile angajailor din sectorul bugetar i nivelul ocuprii forei
de munc din acest sector, o revigorare mai rapid a dinamicii
economice datorat sectorului privat ar putea asigura meninerea
unui echilibru al pieei forei de munc, inclusiv prin reintegrarea
în activiti productive a unei pri a persoanelor afectate de
procesul de disponibilizare.
În strâns legtur cu riscurile pe plan fiscal menionate anterior,
constrângerile de finanare a sectorului public pe piaa extern la
volume i costuri rezonabile din punct de vedere al sustenabilitii
datoriei externe amplific importana finanrii echilibrate a
deficitului bugetar, cu o component important aferent pieei
interne. În aceste condiii nu poate fi exclus riscul unei eviciuni
pariale a sectorului privat de pe piaa creditului bancar
(crowdingout) în favoarea sectorului public, date fiind, pe de-o
parte, constrângerile de finanare extern cu care se confrunt
bncile comerciale, iar pe de alt parte, nivelul limitat al
economisirii interne. Într-un context macroeconomic marcat de
relativa penurie i/sau de accesul costisitor la resursele financiare,
orice deviere a parametrilor bugetari de la cei convenii cu
instituiile internaionale s-ar putea reflecta într-o înrutire a
percepiei investitorilor strini cu privire la sustenabilitatea
finanelor publice. Într-o asemenea situaie, presiunile resimite de
moneda naional ar putea fi semnificative, ceea ce ar urma s
contribuie în mod direct la o deteriorare a performanei
dezinflaioniste comparativ cu cea din scenariul de baz al
proieciei.
Similar rundei precedente de prognoz, persist incertitudini
majore în legtur cu calendarul i magnitudinea ajustrii unor
categorii importante de preuri administrate (ap, canal, salubritate,
energie termic etc.), dei direcia acestor ajustri este de ateptat
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s fie nefavorabil. Pe lâng contribuia direct la inflaie, aceste
majorri de preuri ar putea genera efecte adverse indirecte la
nivelul celorlalte categorii de preuri, majorând costurile de
producie ale agenilor economici i inflamând anticipaiile cu
privire la inflaie. Date fiind constrângerile bugetare actuale, exist
o probabilitate ridicat ca o parte din aceste ajustri s se realizeze
într-un orizont de timp relativ scurt. Incertitudinile asociate
scenariului de baz rmân astfel ridicate în lipsa unor poziii
oficiale clarificatoare în acest sens.
În condiiile manifestrii recente a unor fenomene climaterice
adverse în anumite zone agricole ale rii (inundaii), efectul lor
asupra evoluiei preurilor mrfurilor alimentare în urmtoarele
trimestre este dificil de cuantificat cu precizie. Ipotezele incluse în
scenariul de baz au luat în calcul o contribuie inflaionist
semnificativ mai ridicat din partea acestei componente a inflaiei
IPC, în special pentru anul curent. Totui, la acest moment, lipsa
datelor cu privire la mrimea pagubelor produse sau la efectul
asupra preurilor alimentare impune o relativ pruden în estimri,
riscurile asociate la adresa inflaiei putând fi uor subestimate din
acest punct de vedere.
Conform scenariului de baz al proieciei curente, rata anual a
inflaiei IPC urmeaz s revin, la sfâritul anului 2011, în
interiorul intervalului de ±1 punct procentual din jurul intei
centrale. Dup cum s-a menionat i în seciunile precedente,
aceast ipotez este strict condiionat, pe de-o parte, de absena
unor abateri notabile ale traiectoriei variabilelor exogene de la cele
presupuse în scenariul de baz, iar pe de alt parte, de eficiena
ancorrii anticipaiilor inflaioniste, acestea fiind preconizate s
revin, pe parcursul anului 2011, în apropierea valorilor descrise de
intele de inflaie stabilite pentru acel an. În contextul
macroeconomic proiectat, pe fondul impactului de runda a doua
ocazionat de majorarea cotei TVA, manifestarea oricrui oc
inflaionist din cele descrise anterior ar putea avea ca efect
validarea i chiar amplificarea unor ateptri inflaioniste ce s-ar
putea menine mai ridicate comparativ cu cele din scenariul de
baz, pe o perioad mai îndelungat de timp.
În ceea ce privete mediul extern, în perioada parcurs de la
precedentul Raport asupra inflaiei, acesta a cunoscut o relativ
stabilizare datorit eforturilor de gestionare a crizei depuse pe plan
internaional i atenurii relative a riscului de contagiune generat
de problemele de sustenabilitate fiscal ale unor ri din spaiul
european. Dinamica viitoare a economiei zonei euro rmâne îns
sub semnul incertitudinii, iar evoluia sa poate surprinde în ambele
direcii. La nivelul economiei româneti, efectele acestor evoluii
s-ar putea propaga prin intermediul unor canale specifice.
De exemplu, revenirea într-un ritm mai rapid a economiei globale
i a fluxurilor comerciale internaionale ar putea oferi suport unei
revigorri mai rapide a activitii economice a zonei euro i, prin
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intermediul canalului cererii externe, ar putea influena favorabil i
activitatea economic intern. Pe de alt parte, îns, resurgena
unor tensiuni sporite pe pieele financiare ar fi de natur s exercite
efecte adverse asupra condiiilor de finanare a economiei i a
încrederii agenilor economici, putându-se propaga asupra
economiei româneti atât prin intermediul canalului financiar, cât
i prin cel al cursului de schimb al monedei naionale. În aceast
din urm situaie, materializarea unor presiuni în sensul deprecierii
monedei naionale ar urma, cel mai probabil, s se materializeze
într-o abatere în sus a ratei inflaiei de la traiectoria acesteia din
scenariul de baz.
Volatilitatea pieelor financiare internaionale pare a se fi atenuat în
ultima perioad, cotaiile principalelor monede stabilizându-se în
jurul valorilor actuale, dei direciile de evoluie viitoare rmân
incerte. Exist diferene în ceea ce privete poziionarea
principalelor economii ale lumii în cadrul ciclului de afaceri,
vulnerabiliti specifice i perspective diferite de cretere
economic care pot determina evoluii diferite ale raporturilor
dintre principalele valute internaionale; la rândul lor, acestea pot
influena proiecia actual. De exemplu, o deviaie a cursului de
schimb EUR/USD de la ipoteza inclus în scenariul de baz ar
induce diferene semnificative la nivelul proieciei ratei anuale a
inflaiei IPC, în special pentru preurile combustibililor. Un alt
factor de risc semnificativ pentru dinamica acestei componente îl
reprezint evoluia viitoare a preului petrolului pe piaa
internaional a materiilor prime.

2. Evaluarea de politic monetar
Consolidarea procesului dezinflaiei a fost împiedicat în
trimestrul II al anului 2010 de reamplificarea dinamicii anuale a
preurilor administrate, precum i de uoara cretere a ratei anuale
a inflaiei de baz (CORE2 ajustat), aceasta rmânând îns ca
tendin în jurul nivelului de 2 la sut. Pe lâng anumite efecte de
baz nefavorabile, evoluiile menionate au reflectat cu precdere
impactul creterii în termeni anuali a cursului de schimb al leului în
raport cu euro, dar mai ales fa de dolarul SUA. Influena lor
asupra indicelui preurilor de consum a fost doar parial
contracarat de relativa accentuare a deflaiei pe segmentul
produselor alimentare cu preuri volatile, precum i de
intensificarea relativ a presiunilor dezinflaioniste ale cererii. În
aceste condiii, la sfâritul intervalului, rata anual a inflaiei a
depit uor nivelul consemnat în ultima lun a trimestrului
precedent (4,38 la sut, fa de 4,20 la sut). Ea a rmas îns în
interiorul intervalului de variaie ce încadreaz punctul central al
intei de inflaie, pe tot parcursul trimestrului; pe deasupra, media
ei trimestrial a continuat s se reduc, evoluie ce confirm
coordonatele celei mai recente prognoze trimestriale a bncii
centrale (Raportul asupra inflaiei din mai 2010).
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Varianta actualizat a prognozei evoluiilor pe termen mediu relev
îns o deteriorare brusc a perspectivei pe termen scurt a inflaiei,
inclusiv fa de ateptrile anterioare, dat fiind decizia de
majorare începând cu 1 iulie a cotei TVA – de la 19 la sut la
24 la sut; aceasta a fost adoptat în iunie de autoritile române,
sub imperativul implementrii rapide a unui set consistent de
msuri suplimentare de consolidare fiscal necesare meninerii în
parametrii acordului multilateral de finanare încheiat cu UE, FMI
i alte instituii financiare internaionale. Pe acest fond, rata anual
prognozat a inflaiei consemneaz în trimestrul III al anului curent
o cretere abrupt, urmat de o coborâre gradual a acesteia pe
parcursul urmtoarelor trei trimestre; drept consecin, traiectoria
ei se plaseaz semnificativ deasupra limitei superioare a
intervalului de variaie ce încadreaz punctul central al intei de
inflaie, pân la finalul primei pri a orizontului de proiecie.
Odat cu epuizarea efectului direct al majorrii cotei TVA –
ateptat a se produce în cursul trimestrului III al anului viitor –
rata anual anticipat a inflaiei sufer o ampl corecie descendent,
valorile ei reluându-i astfel convergena spre punctul central al
intei de inflaie (3 la sut).
Chiar dac este semnificativ, abaterea previzibil a ratei anuale a
inflaiei de la inta stabilit pentru decembrie 2010 nu este de
natur s determine o revizuire ascendent a celei din urm.
Aceast abordare, susinut, de altfel, atât de teoria de specialitate,
cât i de practica din ultimele decenii a bncilor centrale, are ca
argument principal caracterul temporar i, totodat, corectiv al
devierii de la int a ratei inflaiei, decurgând din ocuri adverse pe
partea ofertei, cu precdere din majorarea cotei TVA – factori aflai
în afara sferei de influen a politicii monetare. Un alt argument îl
constituie necesitatea prevenirii dezancorrii ateptrilor inflaioniste
pe orizontul mai îndeprtat de timp, prin pstrarea angajamentului
BNR fa de intele de inflaie i prin reconfirmarea concentrrii
ateniei autoritii monetare asupra intei pe termen mediu – cea
care poate fi vizat prin instrumentele politicii monetare în
condiiile decalajului de timp necesar transmiterii eficace a
impulsurilor acestei politici asupra ritmului de cretere a preurilor.
Abordarea urmrete implicit contracararea efectelor secundare ale
majorrii cotei TVA, riscul manifestrii acestora – prin
deteriorarea sever a anticipaiilor inflaioniste pe orizontul
apropiat de timp, de natur s afecteze comportamentul de stabilire
a preurilor i salariilor pe termen mai îndelungat – reprezentând
preocuparea major a bncii centrale în actualul context. Ea este
accentuat de magnitudinea fr precedent ce ar putea fi atins de
puseul inflaionist generat de creterea cotei TVA, date fiind, pe de
o parte, ponderea foarte ridicat deinut în coul de consum113
de bunurile i serviciile crora li se aplic cota standard de TVA i,
pe de alt parte, poteniala repercutare masiv asupra unor categorii
113

Ponderea acestora în coul de consum este de aproximativ 90 la sut.
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de preuri a majorrii cotei acestui impozit indirect. Este de ateptat
ca amplitudinea pass-through-lui majorrii cotei TVA s fie îns
limitat de o serie de factori, precum: (i) elasticitatea fa de pre
ce caracterizeaz cererea de anumite bunuri i servicii, coroborat
cu evoluia ateptat a veniturilor disponibile ale populaiei,
(ii) natura pieei pe care activeaz furnizorii respectivelor bunuri i
servicii, (iii) marja de profit a productorilor i comercianilor i
poteniala ei modificare din perspectiva minimizrii erodrii cifrei
de afaceri, în condiiile persistenei slbiciunii cererii agregate.
În aceste condiii, gradul de incertitudine ce marcheaz actuala
prognoz a inflaiei este deosebit de mare, în special pentru prima
parte a orizontului de proiecie; anticiparea dimensiunii impactului
direct al majorrii cotei TVA asupra indicelui preurilor de consum
este cu atât mai dificil cu cât relevana pentru acest demers a
recentelor experiene similare ale altor ri este îndoielnic, dat
fiind comparabilitatea relativ sczut a condiiilor i comportamentelor specifice. Prelungirea contraciei economice în România i
implicit a deficitului de cerere agregat reprezint îns premise
importante ale unei transferri incomplete a majorrii cotei TVA
asupra indicelui preurilor de consum.
Mari incertitudini exist i în ceea ce privete manifestarea
efectelor secundare ale majorrii cotei TVA, precum i posibila lor
magnitudine. Probabilitatea ca acest risc s se materializeze sau ca
amplitudinea efectelor s creasc ar putea fi considerabil în
ipoteza producerii în viitorul apropiat a unei multitudini de ocuri
inflaioniste pe partea ofertei, care ar putea astfel valida
anticipaiile inflaioniste mai ridicate. Relativ certe sunt,
deocamdat, cele generate de ajustarea în continuare a unor preuri
administrate i de majorarea preului combustibililor, cea din urm
datorat în principal potenialei aprecieri a dolarului în raport cu
euro. Peste efectele acestora s-ar putea îns suprapune impactul
creterii preurilor anumitor bunuri pe piaa internaional i al
majorrii preurilor unor produse alimentare, în special a celor
volatile, date fiind potenialele pierderi de producie agricol
provocate de recentele inundaii i manifestri meteorologice
nefavorabile. O influen advers semnificativ ar exercita, de
asemenea, posibilele ajustri suplimentare de preuri reglementate
la care ar recurge autoritile în trimestrele urmtoare.
În aceste condiii, imperativul major al autoritii monetare îl
constituie ancorarea solid a anticipaiilor inflaioniste, ea fiind
esenial pentru prevenirea producerii/accenturii efectelor
secundare ale majorrii TVA i ale celorlalte ocuri ale ofertei,
implicit pentru diminuarea magnitudinii i duratei abaterii ratei
anuale a inflaiei de la traiectoria compatibil cu atingerea intei pe
termen mediu. Pentru a fi eficace, aciunea ferm îndreptat de
banca central în aceast direcie – concretizat cu precdere în
imprimarea unei conduite prudente politicii monetare – se cere a fi
complementat de meninerea mix-ului de politici economice pe

70

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

V. Perspectivele inflaiei

coordonatele convenite cu FMI i UE, presupunând atât
accelerarea reformelor structurale, cât i creterea eforturilor de
consolidare fiscal.
În acelai timp, este de ateptat ca un considerabil impact inhibitor
asupra anticipaiilor inflaioniste, implicit asupra efectelor
secundare ale majorrii cotei TVA, s-l exercite persistena
deficitului substanial de cerere agregat. Astfel, potrivit prognozei
actualizate a evoluiilor macroeconomice pe termen mediu –
marcat în continuare de incertitudini substaniale – revenirea în
teritoriul pozitiv a dinamicii anuale a PIB sufer o nou amânare;
în consecin, ritmul redresrii activitii economice se anticipeaz
a fi mai lent comparativ cu previziunile anterioare, inclusiv ca
urmare a implementrii începând cu luna iulie a msurilor
suplimentare de consolidare fiscal adoptate de autoriti.
Corespunztor acestor perspective, gap-ul negativ al PIB îi
prelungete trendul de adâncire pân în trimestrul III al anului
curent i se menine ulterior la valori ridicate, dar uor
descresctoare de-a lungul întregului orizont de proiecie. Relativa
intensificare a presiunilor dezinflaioniste ale cererii decurgând din
aceast evoluie este îns imperceptibil la nivelul primei jumti
a traiectoriei actualizate a ratei anuale prognozate a inflaiei
CORE2 ajustat, aceasta încorporând efectele ateptate ale majorrii
cotei TVA – pe cele directe, precum i, la nivel rezidual, pe cele
secundare. Presiunile dezinflaioniste ale cererii devin evidente
dup epuizarea impactului creterii acestui impozit indirect,
traiectoria actualizat a ratei anuale prognozate a inflaiei CORE2
ajustat coborând în a doua parte a orizontului de prognoz la
niveluri semnificativ inferioare; ea se plaseaz îns uor deasupra
valorilor rezultate din exerciiul anterior de prognoz, inclusiv
datorit anticiprii unui nivel relativ mai înalt al cursului de schimb
leu/euro.
Rmânerea în teritoriul negativ a dinamicii anuale a PIB i în
semestrul II al anului 2010, indicând adâncirea relativ a deficitului
de cerere, are ca premise i indicii majore: (i) redresarea modest i
inegal a activitii economice în zona euro în primul semestru al
anului, într-un mediu marcat de mari incertitudini; (ii) scderea
uor peste ateptri a PIB trimestrial în primul trimestru al anului
2010; (iii) meninerea/scderea relativ lent, în primele luni ale
trimestrului II 2010, a dinamicii anuale negative a unor indicatori
relevani ai cererii de consum i de investiii; (iv) prelungirea
caracterului anemic al activitii de creditare a sectorului privat, dar
i a robusteii cererii de bani în scop precauionar a populaiei.
Prelungirea contraciei economice în urmtoarele dou trimestre îi
va pstra cel mai probabil pattern-ul din prima parte a anului, în
condiiile în care ea se prefigureaz a fi rezultanta trenrii
redresrii absorbiei interne. Perspectiva ambelor componente
majore ale acesteia, respectiv a cererii de consum privat i a celei
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de investiii, este marcat îns de incertitudini. Astfel, ritmul
redresrii cererii de consum privat va depinde, în mare msur, pe
de o parte, de intensitatea receptrii la nivelul veniturilor
disponibile reale ale populaiei a impactului msurilor de
austeritate bugetar iniiate recent de autoriti114 i al creterii
cotei TVA i, pe de alt parte, de evoluia viitoare a condiiilor
pieei muncii, a remiterilor din strintate, precum i a parametrilor
ofertei creditelor de consum. Un determinant important dar
totodat dificil de cuantificat al comportamentului viitor al cererii
de consum îl constituie încrederea consumatorilor, care, potrivit
indicatorului specific, a consemnat recent o deteriorare abrupt. În
ipoteza refacerii mai rapide a acesteia, ritmul redresrii consumului
privat ar putea depi ateptrile, posibil pe seama recurgerii la
dezeconomisire. Un efect opus ar putea exercita îns persistena
sau chiar accentuarea temerilor populaiei legate de perspectiva
siguranei locurilor de munc – în principal a celor din sectorul
bugetar – i de capacitatea gospodriilor de a onora serviciul
datoriei bancare.
Deosebit de incert este i ritmul revenirii în teritoriul pozitiv a
dinamicii anuale a investiiilor, inclusiv datorit impredictibilitii
impactului msurilor de consolidare fiscal pe care acestea îl vor
resimi, în principal, prin intermediul reaciei i comportamentului
cererii de consum. Caracteristicile redresrii cererii de investiii vor
mai fi condiionate de evoluia curent i de perspectiv a
profiturilor firmelor, a capacitilor excedentare din anumite
ramuri, precum i a pieei imobiliare. Decisiv pentru revigorarea
investiiilor este îns încrederea mediului de afaceri care, similar
celei a consumatorilor, a suferit recent o înrutire semnificativ.
În eventualitatea ameliorrii sensibile a acesteia, inclusiv ca urmare
a scderii riscurilor la adresa stabilitii macroeconomice i a celei
financiare decurgând din intensificarea eforturilor de consolidare
fiscal, refacerea investiiilor, cel puin a componentei stocurilor,
ar putea fi relativ mai alert.
O asemenea evoluie este îns condiionat în mare msur de
îmbuntirea condiiilor de finanare a companiilor. Aceasta este
deocamdat slab perceptibil la nivelul instituiilor de credit
interne, a cror reticen în acordarea de credite continu s fie
alimentat de temerile legate de persistena deteriorrii calitii
propriilor portofolii, precum i de preocuparea pentru reducerea
durabil a raportului credite-depozite. Este foarte posibil ca
prudena bncilor s sufere chiar o accentuare în perioada
urmtoare, în ipoteza erodrii suplimentare a percepiei de risc
asociat de acestea diferitelor sectoare ale economiei sau categorii
de debitori, inclusiv ca urmare a implementrii msurilor de
114
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austeritate bugetar. Pe acest fond, i cererea de credite i-ar putea
prelungi tendina de slbire.
i perspectiva finanrii externe accesibile companiilor este incert,
ea fiind dependent printre altele de percepia mediului extern
asupra evoluiilor economice, sociale i politice interne, mai ales
cu privire la rezultatele eforturilor de consolidare fiscal, eseniale
pentru refacerea încrederii în economia româneasc. Dinamica
investiiilor ar putea îns beneficia de poteniala sporire a
cheltuielilor publice de capital, respectiv pe termen scurt a celor
destinate refacerii unor elemente de infrastructur distruse de
recentele inundaii, precum i pe termen mediu a celor finanate din
fonduri europene i din resurse atrase de la organisme i instituii
financiare internaionale; aceast perspectiv este îns condiionat
de reducerea relativ a cheltuielilor bugetare curente, în vederea
încadrrii în intele fiscale asumate.
Refacerea cererii de investiii ar putea fi susinut i de eventuala
redresare mai viguroas a cererii externe, în principal în ramurile i
sectoarele a cror producie este destinat cu precdere exportului;
o asemenea potenial evoluie este sugerat de robusteea creterii
exporturilor româneti pe parcursul ultimelor luni i de impulsul
dat de aceasta produciei industriale. Perspectiva redresrii
activitii economice în statele dezvoltate, în special a celor din
zona euro, este marcat îns de serioase incertitudini legate, în
special, de posibilele efecte exercitate de implementarea i
extinderea programelor de austeritate bugetar iniiate de autoriti,
ca reacie la creterea fr precedent a deficitelor bugetare i a
datoriilor suverane. Acestora li se altur riscul unei eventuale
reinflamri a tensiunilor pe pieele financiare internaionale,
potenial generatoare de efecte adverse asupra condiiilor de
finanare i asupra încrederii.
Într-un asemenea context, meninerea credibilitii programului
economic al autoritilor, prin respectarea condiionalitilor
acordului convenit cu UE-FMI-IFI, este esenial pentru ancorarea
solid a anticipaiilor inflaioniste, implicit pentru reluarea i
consolidarea ulterioar a procesului dezinflaiei, simultan cu
refacerea încrederii i cu redresarea sustenabil a activitii
economice. Din aceast perspectiv, riscul major evideniat în
actuala conjunctur îl constituie posibila abatere a politicii fiscale
de la coordonatele programului – ce decurge din perspectiva
refacerii relativ mai lente a economiei, precum i din incertitudinile
privind eficacitatea msurilor suplimentare de austeritate bugetar
adoptate de autoriti – având drept consecin potenial
încetinirea sau amânarea procesului de consolidare fiscal.
O eventual materializare a acestui risc ar exercita efecte adverse
nu doar asupra comportamentului pe termen scurt al cursului de
schimb al leului i implicit al inflaiei – dat fiind previzibila
deteriorare a percepiei mediului financiar internaional asupra
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evoluiei viitoare a economiei – dar i asupra ritmului redresrii
economice sustenabile i a potenialului de cretere economic pe
termen mediu.
Apreciind c, într-un asemenea context, prioritatea politicii
monetare o constituie ancorarea solid a anticipaiilor inflaioniste,
implicit contracararea eventualelor efecte secundare ale majorrii
cotei TVA, Consiliul de administraie a decis în edina din
4 august 2010 meninerea ratei dobânzii de politic monetar la
nivelul de 6,25 la sut pe an. Totodat, Consiliul de administraie al
BNR a hotrât gestionarea adecvat a lichiditii din sistemul
bancar, precum i meninerea nivelurilor actuale ale ratelor
rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei i respectiv
în valut ale instituiilor de credit. Prin deciziile adoptate se
urmrete asigurarea unor condiii monetare reale în sens larg
corespunztoare ancorrii ferme a anticipaiilor inflaioniste i
meninerii ratei anuale a inflaiei recalculate prin eliminarea
efectului de runda întâi al majorrii TVA pe o traiectorie
compatibil cu atingerea intelor de inflaie pe termen mediu. În
acest context, Consiliul de administraie al BNR a reiterat faptul c
reintrarea inflaiei pe o traiectorie descendent i reluarea pe baze
sustenabile a creterii economice depind în mod critic de
implementarea ferm a msurilor de consolidare fiscal, a
reformelor structurale i de creterea gradului de absorbie a
fondurilor europene, conform angajamentelor asumate în cadrul
aranjamentului multilateral de finanare extern cu Uniunea
European, Fondul Monetar Internaional i alte instituii financiare
internaionale.

74

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

