EDITORIAL
În vederea îndeplinirii mandatului privind stabilitatea preţurilor, Consiliul guvernatorilor a
decis, în şedinţa din data de 5 iunie 2014, adoptarea unui mix de măsuri care să amplifice
caracterul acomodativ al politicii monetare şi să sprijine activitatea de creditare a
economiei reale. Acest pachet include noi reduceri ale ratelor dobânzilor reprezentative
ale BCE, operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung, preparative legate de
achiziţiile definitive de titluri garantate cu active şi prelungirea procedurilor de licitaţie la
rată fixă şi cu alocare integrală. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a decis
suspendarea operaţiunii săptămânale de reglaj fin care viza sterilizarea lichidităţii injectate
în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare.
Deciziile se bazează pe analiza economică a Consiliului guvernatorilor, luând în
considerare cele mai recente proiecţii macroeconomice ale experţilor Eurosistemului, şi pe
semnalele evidenţiate de analiza monetară. Coroborate, măsurile vor contribui la revenirea
ratelor inflaţiei la niveluri apropiate de 2%. Anticipaţiile privind inflaţia pe termen mediu
şi lung în zona euro continuă să fie ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul
Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2%.
Privind în perspectivă, Consiliul guvernatorilor îşi exprimă hotărârea fermă de a menţine
această ancorare. Cu privire la semnalele privind orientarea viitoare a politicii monetare,
ratele dobânzilor reprezentative ale BCE vor rămâne la nivelurile actuale pe o perioadă
extinsă, având în vedere perspectivele actuale privind inflaţia. Deciziile adoptate de
Consiliul guvernatorilor în şedinţa din data de 5 iunie 2014 susţin în continuare această
anticipaţie. De asemenea, dacă este necesar, Consiliul guvernatorilor va acţiona cu
rapiditate, procedând la o nouă relaxare a politicii monetare. Consiliul guvernatorilor îşi
asumă în unanimitate angajamentul de a utiliza şi instrumente neconvenţionale, în limita
mandatului său, în cazul în care se va dovedi necesar să contracareze în continuare
riscurile asociate unei perioade prea îndelungate cu rate scăzute ale inflaţiei.
Cu privire la măsurile individuale anunţate la data de 5 iunie 2014, în primul rând,
Consiliul guvernatorilor a hotărât reducerea ratei dobânzii la operaţiunile principale de
refinanţare ale Eurosistemului cu 10 puncte de bază, până la 0,15%, şi a ratei dobânzii la
facilitatea de creditare marginală cu 35 puncte de bază, până la 0,40%. Rata dobânzii la
facilitatea de depozit a fost diminuată cu 10 puncte de bază, până la -0,10%. Aceste
modificări au intrat în vigoare la data de 11 iunie 2014. Rata negativă a dobânzii se aplică
şi deţinerilor de rezerve care depăşesc rezervele minime obligatorii, precum şi altor
depozite deţinute în cadrul Eurosistemului.
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În al doilea rând, pentru a sprijini activitatea de creditare a gospodăriilor populaţiei şi a
societăţilor nefinanciare, exceptând împrumuturile acordate populaţiei pentru achiziţia de
locuinţe, Consiliul guvernatorilor a decis ca Eurosistemul să efectueze o serie de
operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung (targeted longer-term refinancing
operations – TLTRO). Toate operaţiunile de acest tip vor avea scadenţa în luna
septembrie 2018, respectiv peste aproximativ patru ani. Contrapartidele vor avea dreptul
să împrumute, iniţial, 7% din valoarea totală, calculată la data de 30 aprilie 2014, a
creditelor acordate sectorului privat nefinanciar din zona euro, exceptând împrumuturile
acordate populaţiei pentru achiziţia de locuinţe. Împrumuturile acordate sectorului public
nu vor fi luate în calcul. Sumele iniţiale combinate se ridică la circa 400 de miliarde EUR.
În acest scop, două operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung succesive vor fi
efectuate în lunile septembrie şi decembrie 2014. În plus, în perioada martie 2015iunie 2016, toate contrapartidele vor putea împrumuta, trimestrial, până la de trei ori
valoarea netă a creditelor pe care le acordă sectorului privat nefinanciar din zona euro,
exceptând împrumuturile acordate populaţiei pentru achiziţia de locuinţe, pe o anumită
perioadă, peste un nivel de referinţă specificat. Valoarea netă a creditelor va fi calculată ca
diferenţă între împrumuturile noi şi răscumpărări. Vânzările de împrumuturi, securitizările
şi deprecierile nu afectează măsurarea valorii nete a împrumuturilor. Rata dobânzii la
operaţiunile ţintite de refinanţare pe termen mai lung va fi stabilită pe durata fiecărei
operaţiuni la nivelul ratei operaţiunilor principale de refinanţare (OPR) ale
Eurosistemului, valabilă la data obţinerii finanţării, plus o marjă fixă de 10 puncte de bază.
După 24 de luni de la efectuarea fiecărei operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai
lung, contrapartidele vor avea opţiunea de a efectua rambursări. O serie de dispoziţii vor
viza asigurarea faptului că fondurile sprijină economia reală. Contrapartidele care nu vor
fi îndeplinit anumite condiţii privind volumul creditelor nete acordate economiei reale vor
avea obligaţia de a rambursa împrumuturile în luna septembrie 2016.
De asemenea, Consiliul guvernatorilor a decis să extindă, cel puţin până în luna
septembrie 2018, eligibilitatea existentă a activelor utilizate drept garanţie, mai ales a
creanţelor suplimentare de natura creditelor.
În al treilea rând, Consiliul guvernatorilor a hotărât intensificarea preparativelor legate de
achiziţiile definitive pe piaţa titlurilor garantate cu active (TGA) în vederea consolidării
funcţionării mecanismului de transmisie a politicii monetare. În cadrul acestei iniţiative,
Eurosistemul va lua în considerare achiziţionarea de TGA simple şi transparente, cu
active-suport constând în creanţe asupra sectorului privat nefinanciar din zona euro, având
în vedere modificările dezirabile ale cadrului de reglementare, şi va colabora cu alte
instituţii relevante în acest scop.
În al patrulea rând, în concordanţă cu semnalele privind orientarea viitoare a ratelor
dobânzilor reprezentative şi cu hotărârea sa de a menţine un grad ridicat de acomodare
monetară, precum şi pentru a limita volatilitatea pe pieţele monetare, Consiliul
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guvernatorilor a decis continuarea efectuării de OPR sub forma unor proceduri de licitaţie
la rată fixă şi cu alocare integrală atât timp cât va fi necesar şi cel puţin până la sfârşitul
perioadei de aplicare a rezervelor minime obligatorii care se încheie în luna
decembrie 2016. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a hotărât ca operaţiunile de
refinanţare pe termen mai lung (ORTL) cu scadenţa la trei luni ce urmează să fie alocate
înainte de sfârşitul perioadei de aplicare care se încheie în luna decembrie 2016 să fie
efectuate sub forma unor proceduri de licitaţie la rată fixă şi cu alocare integrală. Ratele
aferente acestor operaţiuni la trei luni vor fi stabilite la nivelul ratei medii a dobânzii la
OPR pe durata de desfăşurare a ORTL respective. În plus, Consiliul guvernatorilor a decis
suspendarea operaţiunii săptămânale de reglaj fin care viza sterilizarea lichidităţii injectate
în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare.
Referitor la analiza economică, în trimestrul I 2014, PIB real în zona euro a consemnat o
creştere de 0,2% faţă de intervalul precedent, ceea ce a confirmat continuarea redresării
treptate, deşi ritmul acesteia a fost relativ sub aşteptări. Cele mai recente rezultate ale
sondajelor semnalează o creştere moderată şi în trimestrul II 2014. Privind în perspectivă,
cererea internă ar trebui să fie susţinută în continuare de o serie de factori, printre care
orientarea acomodativă a politicii monetare, propagarea la nivelul economiei reale a
ameliorării în curs a condiţiilor de finanţare, progresele consemnate în domeniul
consolidării fiscale şi al reformelor structurale, precum şi câştigurile la nivelul venitului
disponibil real rezultate din scăderea preţurilor produselor energetice. Pe de altă parte, deşi
pe pieţele forţei de muncă au apărut noi indicii de ameliorare, în zona euro rata şomajului
rămâne ridicată, iar gradul de neutilizare a capacităţilor de producţie continuă să fie, în
ansamblu, considerabil. De asemenea, în luna aprilie variaţia anuală a împrumuturilor IFM
acordate sectorului privat s-a menţinut la o valoare negativă, iar ajustările bilanţiere
necesare în sectorul public şi în cel privat vor continua probabil să afecteze ritmul
redresării economice.
Această evaluare privind redresarea moderată este, de asemenea, reflectată de proiecţiile
macroeconomice pentru zona euro ale experţilor Eurosistemului din luna iunie 2014, care
anticipează o creştere a PIB real anual de 1,0% în 2014, de 1,7% în 2015 şi de 1,8% în
2016. Comparativ cu proiecţiile macroeconomice ale experţilor BCE din luna
martie 2014, proiecţia privind creşterea PIB real pentru anul 2014 a fost revizuită în sens
descendent, iar cea pentru 2015, în sens ascendent.
Perspectivele economice pentru zona euro sunt în continuare grevate de riscuri în sensul
scăderii. Riscurile geopolitice, precum şi evoluţiile consemnate de economiile de piaţă
emergente şi de pieţele financiare internaţionale ar putea exercita un impact negativ asupra
condiţiilor economice. Alte riscuri în sensul scăderii se referă la posibilitatea înregistrării
unor niveluri sub aşteptări ale cererii interne şi la implementarea insuficientă a reformelor
structurale în ţările din zona euro, precum şi la o creştere mai lentă a exporturilor.
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Conform estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflaţiei IAPC în zona euro s-a
situat la 0,5% în luna mai 2014, faţă de 0,7% în luna aprilie. Acest rezultat a fost sub
aşteptări. Pe baza informaţiilor de care Consiliul guvernatorilor a dispus în şedinţa din
data de 5 iunie 2014, se estimează că rata anuală a inflaţiei IAPC se va menţine la niveluri
scăzute în lunile viitoare şi nu va creşte decât treptat în 2015 şi 2016, evoluţie care
justifică astfel deciziile adoptate. În acelaşi timp, anticipaţiile privind inflaţia pe termen
mediu şi lung în zona euro continuă să fie ferm ancorate la niveluri compatibile cu
obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar
apropiate de 2%. Privind în perspectivă, Consiliul guvernatorilor îşi exprimă hotărârea
fermă de a menţine această ancorare.
Evaluarea Consiliului guvernatorilor a fost susţinută de proiecţiile macroeconomice
pentru zona euro ale experţilor Eurosistemului din luna iunie 2014, care anticipează o rată
anuală a inflaţiei IAPC de 0,7% în 2014, de 1,1% în 2015 şi de 1,4% în 2016.
În trimestrul IV 2016, se preconizează că rata anuală a inflaţiei IAPC va fi de 1,5%.
Comparativ cu proiecţiile macroeconomice ale experţilor BCE din luna martie 2014,
proiecţiile privind inflaţia pentru anii 2014, 2015 şi 2016 au fost revizuite în sens
descendent. Trebuie subliniat faptul că proiecţiile depind de o serie de ipoteze tehnice,
printre care cursurile de schimb şi preţurile petrolului, iar gradul de incertitudine asociată
fiecărei proiecţii creşte direct proporţional cu durata orizontului de proiecţie.
Consiliul guvernatorilor consideră că atât riscurile în sensul creşterii, cât şi cele în sensul
scăderii la adresa perspectivelor privind evoluţia preţurilor sunt limitate, balanţa acestora
fiind relativ echilibrată pe termen mediu. În acest context, posibilele repercusiuni ale
riscurilor geopolitice şi evoluţia cursurilor de schimb vor fi monitorizate cu atenţie.
Referitor la analiza monetară, datele pentru luna aprilie 2014 indică în continuare o
dinamică scăzută a masei monetare (M3). Ritmul anual de creştere a M3 s-a moderat în
continuare până la 0,8% în luna aprilie, comparativ cu 1,0% în luna martie. Dinamica
agregatului monetar în sens restrâns M1 s-a temperat la nivelul de 5,2% în luna aprilie,
faţă de 5,6% în luna martie. În ultima perioadă, principalul factor de susţinere a ritmului
anual de creştere a M3 l-a constituit majorarea activelor externe nete ale sectorului IFM,
reflectând parţial menţinerea interesului investitorilor internaţionali pentru activele zonei
euro.
Variaţia anuală a creditelor acordate societăţilor nefinanciare (date ajustate cu volumul
vânzărilor de credite şi al operaţiunilor de securitizare) a fost de -2,7% în luna
aprilie 2014, comparativ cu -3,1% în luna martie. Dinamica modestă a împrumuturilor
acordate societăţilor nefinanciare reflectă în continuare decalajul acesteia în raport cu
ciclul economic, riscul de credit, precum şi ajustarea continuă a bilanţurilor în sectorul
financiar şi cel nefinanciar. Ritmul anual de creştere a creditelor acordate populaţiei
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(date ajustate cu volumul vânzărilor de credite şi al operaţiunilor de securitizare) s-a situat
la 0,4% în luna aprilie 2014, nivel nemodificat, în linii mari, de la începutul anului 2013.
În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidenţiate de
analiza monetară a determinat Consiliul guvernatorilor să decidă adoptarea unui mix de
măsuri care să amplifice caracterul acomodativ al politicii monetare şi să sprijine
activitatea de creditare a economiei reale.
Pentru a consolida redresarea economică, băncile şi factorii de decizie din zona euro
trebuie să îşi intensifice eforturile. Pe fondul trenării dinamicii creditului, evaluarea
cuprinzătoare a bilanţurilor băncilor derulată în prezent de BCE prezintă o importanţă
deosebită. Băncile ar trebui să profite pe deplin de acest exerciţiu pentru a-şi îmbunătăţi
poziţia de capital şi solvabilitatea, contribuind astfel la eliminarea oricăror limitări ale
ofertei de credite care ar putea afecta procesul de redresare. În acelaşi timp, factorii de
decizie din zona euro ar trebui să continue cu deosebită fermitate eforturile depuse în
domeniul politicilor fiscale şi în cel al reformelor structurale.
Referitor la politicile fiscale, proiecţiile macroeconomice ale experţilor Eurosistemului din
luna iunie 2014 indică înregistrarea în continuare de progrese în ceea ce priveşte refacerea
solidităţii finanţelor publice în zona euro. Se preconizează că deficitul bugetului general
consolidat al zonei euro va scădea treptat de la 3,0% în PIB în 2013 la 2,5% în PIB
în 2014. Pentru anii 2015 şi 2016, este anticipată o nouă reducere, până la 2,3% şi,
respectiv, 1,9%. Ponderea datoriei publice în PIB este proiectată să atingă un nivel maxim
de 93,4% în anul 2014, urmând să scadă ulterior până la aproximativ 91% în anul 2016.
În ceea ce priveşte reformele structurale, au fost adoptate măsuri importante în vederea
sporirii competitivităţii şi a capacităţii de ajustare a pieţei forţei de muncă şi a pieţei
bunurilor şi serviciilor la nivel naţional, deşi progresele înregistrate nu au fost uniforme,
iar procesul este departe de a se fi încheiat. În acest context, Consiliul guvernatorilor ia
notă de recomandările Comisiei Europene privind politicile fiscale şi structurale, publicate
la data de 2 iunie 2014, care vizează continuarea eforturilor de reducere a dezechilibrelor
bugetare şi macroeconomice. Recomandarea către Consiliul UE privind abrogarea
procedurilor de deficit excesiv pentru patru ţări din zona euro indică avansarea în
continuare a procesului de refacere a solidităţii finanţelor publice. Totuşi, ţările din zona
euro ar trebui să nu renunţe la progresele înregistrate în domeniul consolidării fiscale.
Aplicarea integrală şi consecventă a cadrului de supraveghere macroeconomică al zonei
euro, alături de adoptarea, de către ţările din zona euro, a măsurilor de politică necesare,
vor contribui la sporirea potenţialului de creştere economică, la consolidarea rezistenţei la
şocuri a zonei euro şi la facilitarea creării de locuri de muncă.
Această ediţie a Buletinului lunar cuprinde un articol, intitulat „Proiecţiile
macroeconomice pentru zona euro ale experţilor Eurosistemului – iunie 2014”.
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REZUMATELE CAPITOLELOR
DIN BULETINUL LUNAR AL BCE, IUNIE 2014
EVOLUŢII ECONOMICE ŞI MONETARE
1. MEDIUL EXTERN AL ZONEI EURO
Activitatea economică globală manifestă în continuare o tendinţă de redresare treptată,
deşi ritmul de creştere a consemnat o relativă încetinire în trimestrul I 2014 pe fondul
acţiunii unor factori conjuncturali, care au afectat îndeosebi economiile Statelor Unite şi
Chinei. Pe măsura disipării graduale a impactului advers exercitat de aceşti factori, se
preconizează că ritmul creşterii economice pe plan internaţional se va intensifica în
perioada următoare, susţinut atât de economiile dezvoltate, cât şi de cele emergente.
Totuşi, tendinţele manifestate continuă să indice o modificare la nivelul ritmului de
creştere în favoarea economiilor dezvoltate, în condiţiile în care redresarea economică
globală rămâne modestă în ansamblu. Dinamica schimburilor comerciale internaţionale
s-a temperat de la începutul anului, reflectând încetinirea creşterii economice. Inflaţia
globală s-a accelerat uşor în trimestrul I 2014, însă se menţine la un nivel redus, pe seama
evoluţiilor modeste ale preţurilor produselor energetice şi a persistenţei deficitului de
cerere agregată.

2.

EVOLUŢII MONETARE ŞI FINANCIARE

2.1. Moneda şi creditele acordate de IFM
Informaţiile disponibile pentru trimestrul I şi luna aprilie 2014 confirmă trenarea dinamicii
masei monetare şi a creditului. Dinamica anuală a M3 a continuat să se tempereze,
reflectând apetitul mai redus pentru lichiditate monetară al sectorului deţinător de resurse,
într-un context marcat de realocări de portofolii către activele neincluse în M3, cu
randamente superioare. Activitatea de creditare a sectorului privat nefinanciar s-a menţinut
modestă în intervalul ianuarie-aprilie 2014, în condiţiile unui ritm de creştere stabil, însă
moderat consemnat de împrumuturile acordate gospodăriilor populaţiei şi ale continuării
răscumpărărilor nete de împrumuturi acordate societăţilor nefinanciare. Creşterile
înregistrate de activele externe nete ale sectorului IFM au acţionat în continuare ca vector
principal al creaţiei monetare în zona euro în trimestrul I 2014, ulterior consemnându-se
doar un influx lunar modest în luna aprilie. Nu există semnale clare în sensul aplatizării
traiectoriei procesului de dezintermediere în ansamblu, în condiţiile în care deţinerile IFM
de active principale s-au menţinut pe un trend descendent în perioada ianuarie-aprilie 2014,
cu o variaţie negativă relativ similară celor din perioadele anterioare.
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2.2. Plasamente financiare ale sectoarelor nefinanciare
şi ale investitorilor instituţionali
Dinamica anuală a plasamentelor financiare efectuate de sectoarele nefinanciare s-a redus
marginal în trimestrul IV 2013, menţinându-se pe traiectoria descendentă consemnată de
la începutul anului 2011, ca urmare a trenării activităţii economice şi a evoluţiilor modeste
din perspectiva veniturilor disponibile. În acelaşi timp, intensificarea ritmului anual de
creştere a plasamentelor financiare realizate de societăţile de asigurări şi fondurile de
pensii în ultimul trimestru al anului precedent s-a datorat în principal investiţiilor în titluri
de credit şi acţiuni ale organismelor de plasament colectiv.

2.3. Ratele dobânzilor pe piaţa monetară
În intervalul cuprins între finele lunii februarie şi începutul lunii iunie 2014,
ratele dobânzilor pe piaţa monetară au consemnat o creştere marginală şi s-au
caracterizat printr-o relativă volatilitate, reflectând îndeosebi fluctuaţiile surplusului de
lichiditate şi efectele de sfârşit de lună. Ca urmare a rambursărilor anticipate,
contrapartidele au rambursat până în prezent 557 de miliarde EUR din volumul lichidităţii
(1 018,7 miliarde EUR) furnizate iniţial în luna decembrie 2011 şi respectiv
februarie 2012 prin cele două operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung (ORTL) cu
scadenţa la trei ani.

2.4. Piaţa obligaţiunilor
În intervalul dintre sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii iunie 2014, randamentele
obligaţiunilor de stat din SUA şi din zona euro au consemnat reduceri. Declinul s-a
accentuat în cea de-a doua parte a lunii mai şi a cunoscut o inversare parţială de semn la
începutul lunii iunie. Scăderea randamentelor asociate obligaţiunilor de stat a reflectat
impactul datelor economice mixte şi intensificarea tensiunilor percepute de participanţii pe
piaţă, în contextul turbulenţelor geopolitice. Este posibil ca, în prima parte a intervalului
analizat, anunţurile Comitetului Federal pentru Operaţiuni de Piaţă referitoare la
diminuarea injecţiilor de lichiditate în sistemul financiar al Statelor Unite să fi contribuit
la exercitarea unor presiuni în sens descendent asupra ratelor dobânzilor. Spread-urile
între randamentele obligaţiunilor guvernamentale din ţările zonei euro şi rata dobânzii pe
piaţa interbancară overnight aferentă operaţiunilor swap s-au restrâns, în contextul
restabilirii încrederii şi al unor anticipaţii relativ stabile privind incertitudinile pe pieţele
obligaţiunilor. Potrivit indicatorilor de piaţă, anticipaţiile privind inflaţia pe termen lung în
zona euro nu au cunoscut modificări semnificative, acestea menţinându-se la niveluri pe
deplin compatibile cu stabilitatea preţurilor.

2.5. Piaţa acţiunilor
În perioada cuprinsă între finele lunii februarie şi începutul lunii iunie 2014, cotaţiile
acţiunilor au urcat atât în zona euro, cât şi în Statele Unite, pe seama anunţurilor în general
pozitive referitoare la câştiguri şi a unor indicii de revigorare a activităţii economice, deşi
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datele statistice publicate în perioada analizată au fost mai curând mixte. Cu toate acestea,
îndeosebi în primele două luni ale intervalului analizat, preţurile acţiunilor au fost în
continuare afectate de intensificarea tensiunilor geopolitice şi de decizia Comitetului
Federal pentru Operaţiuni de Piaţă din Statele Unite privind diminuarea achiziţiilor de
active financiare.

2.6. Finanţarea şi situaţia financiară a societăţilor
nefinanciare
În perioada decembrie 2013 – aprilie 2014, costul real de finanţare a societăţilor
nefinanciare din zona euro a înregistrat o creştere uşoară, reflectând amplificarea costului
real al emisiunii de acţiuni şi al împrumuturilor bancare, evoluţii compensate parţial de
scăderea costului real asociat finanţării prin îndatorare pe piaţă. În privinţa fluxurilor de
finanţare, volumul creditelor bancare acordate societăţilor nefinanciare a continuat să se
diminueze în primele patru luni ale anului 2014. Redresarea economică încă firavă din
trimestrul I 2014 a exercitat în continuare efecte inhibitoare asupra cererii de credite.
Din perspectiva ofertei, necesitatea ca băncile să îşi amelioreze ratele capitalului a condus
la limitarea capacităţii acestora de creditare a societăţilor nefinanciare. În acest context,
rezultatele sondajelor aferente trimestrului I 2014 sugerează menţinerea restrictivităţii nete
a standardelor de creditare, care au rămas relativ nemodificate faţă de valorile consemnate
în trimestrul anterior. Cu toate acestea, evoluţiile la nivelul emisiunii de titluri de credit şi,
într-o măsură mai redusă, al emisiunii de acţiuni listate au continuat să ofere sprijin
fluxurilor de finanţare externă orientate către societăţile nefinanciare din zona euro.
Pe parcursul trimestrului I 2014, societăţile comerciale din zona euro s-au plasat în
continuare pe poziţia de creditor net.

2.7. Finanţarea şi situaţia financiară a sectorului
gospodăriile populaţiei
În trimestrul I 2014, condiţiile de finanţare a gospodăriilor populaţiei din zona euro au fost
caracterizate de rate stabile ale dobânzilor active practicate de bănci, pe fondul persistenţei
unui grad ridicat de eterogenitate asociat ţărilor membre şi instrumentelor utilizate.
Evoluţiile în continuare modeste observate la nivelul creditului acordat sectorului
gospodăriile populaţiei sunt determinate de acţiunea mai multor factori, printre care
dinamica modestă a veniturilor disponibile ale populaţiei, rata ridicată a şomajului, situaţia
nefavorabilă de pe pieţele imobiliare şi incertitudinile care grevează perspectivele
economice. Conform estimărilor, dinamica anuală a creditelor acordate populaţiei s-a
menţinut în spectrul valorilor negative în trimestrul I 2014. Se estimează că ponderea
datoriei în venitul disponibil brut al sectorului gospodăriile populaţiei a înregistrat o
reducere marginală în trimestrul I 2014.
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3.

PREŢURI ŞI COSTURI

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflaţiei IAPC în zona euro s-a
situat la 0,5% în luna mai 2014, faţă de 0,7% în luna aprilie. Acest rezultat a fost sub
aşteptări. Scăderea inflaţiei a reflectat atenuarea dinamicii anuale a componentelor
servicii, alimente şi produse industriale non-energetice, care a fost numai parţial
compensată de majorarea variaţiei anuale a preţurilor produselor energetice pe seama unui
efect de bază în sensul creşterii. Pe baza informaţiilor actuale, se preconizează că rata
anuală a inflaţiei IAPC va continua să se situeze la niveluri reduse şi în lunile următoare,
pentru ca apoi să nu crească decât progresiv în anii 2015 şi 2016. În acelaşi timp,
anticipaţiile privind inflaţia pe termen mediu şi lung în zona euro continuă să fie ferm
ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate
ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2%.
Această evaluare este reflectată şi de proiecţiile macroeconomice pentru zona euro ale
experţilor Eurosistemului din luna iunie 2014, care anticipează o rată anuală a inflaţiei
IAPC de 0,7% în 2014, de 1,1% în 2015 şi de 1,4% în 2016. În trimestrul IV 2016, se
preconizează că rata anuală a inflaţiei IAPC va fi de 1,5%. Comparativ cu proiecţiile
macroeconomice ale experţilor BCE din luna martie 2014, proiecţiile privind inflaţia
pentru anii 2014, 2015 şi 2016 au fost revizuite în sens descendent. Proiecţiile depind de o
serie de ipoteze tehnice, printre care cursurile de schimb şi preţurile petrolului, iar gradul
de incertitudine asociată fiecărei proiecţii creşte direct proporţional cu durata orizontului
de proiecţie.
Atât riscurile în sensul creşterii, cât şi cele în sensul scăderii la adresa perspectivelor
privind evoluţia preţurilor sunt considerate limitate, balanţa acestora fiind, în general,
echilibrată pe termen mediu.

4.

PRODUCŢIA, CEREREA ŞI PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

În trimestrul I 2014, PIB real în zona euro a consemnat o creştere de 0,2% faţă de
intervalul anterior, ceea ce a confirmat continuarea redresării treptate, deşi ritmul acesteia
a fost relativ sub aşteptări. Cele mai recente rezultate ale sondajelor semnalează o creştere
moderată şi în trimestrul II 2014. Privind în perspectivă, cererea internă ar trebui să fie
susţinută în continuare de o serie de factori, printre care orientarea acomodativă a politicii
monetare, propagarea la nivelul economiei reale a ameliorării în curs a condiţiilor de
finanţare, progresele consemnate în domeniul consolidării fiscale şi al reformelor
structurale, precum şi câştigurile la nivelul venitului disponibil real rezultate din scăderea
preţurilor produselor energetice. Pe de altă parte, deşi pe pieţele forţei de muncă au apărut
noi indicii de ameliorare, în zona euro rata şomajului rămâne ridicată, iar gradul de
neutilizare a capacităţilor de producţie continuă să fie, în ansamblu, considerabil.
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De asemenea, în luna aprilie variaţia anuală a împrumuturilor IFM acordate sectorului
privat s-a menţinut la o valoare negativă, iar ajustările bilanţiere necesare în sectorul
public şi în cel privat vor continua probabil să afecteze ritmul redresării economice.
Această evaluare privind redresarea moderată este, de asemenea, reflectată de proiecţiile
macroeconomice pentru zona euro ale experţilor Eurosistemului din luna iunie 2014, care
anticipează o creştere a PIB real anual de 1,0% în 2014, de 1,7% în 2015 şi de
1,8% în 2016. Comparativ cu proiecţiile macroeconomice ale experţilor BCE din luna
martie 2014, proiecţia privind creşterea PIB real în anul 2014 a fost revizuită în sens
descendent, iar proiecţia pentru 2015, în sens ascendent. Perspectivele economice pentru
zona euro sunt în continuare grevate de riscuri în sensul scăderii.

5.

EVOLUŢII FISCALE

Potrivit proiecţiilor macroeconomice ale experţilor Eurosistemului din luna iunie 2014,
deficitul bugetar al zonei euro se va reduce în continuare, deşi se anticipează încetinirea
ritmului ajustării fiscale structurale. Ponderea datoriei publice în zona euro este proiectată
să crească în continuare până în anul 2014, iar ulterior să se reducă în anul 2015 pentru
prima dată de la declanşarea crizei economice şi financiare. Eforturile considerabile de
consolidare fiscală din ultimii ani încep să dea roade, după cum se evidenţiază în
recomandarea Comisiei Europene publicată la data de 2 iunie 2014, potrivit căreia
procedura de deficit excesiv va fi abrogată în cazul Belgiei, Ţărilor de Jos, Austriei şi
Slovaciei. În pofida acestor evoluţii pozitive, unele ţări care fac încă obiectul PDE se
confruntă în continuare cu riscul nerespectării termenelor limită pentru corectarea
deficitului excesiv şi trebuie să accelereze procesul de ajustare în vederea asigurării
conformităţii depline cu recomandările PDE. Privind în perspectivă, întrucât din ce în ce
mai multe ţări ies de sub incidenţa componentei corective şi intră sub cea a componentei
preventive a Pactului de stabilitate şi creştere, va fi importantă asigurarea continuării
progresului în vederea atingerii obiectivelor bugetare pe termen mediu şi a unor niveluri
mai sigure ale datoriei. În acest sens, majoritatea consiliilor fiscale nou înfiinţate pot avea
un rol important în stimularea nivelului de asumare la nivel naţional a normelor fiscale
europene în ţările din zona euro.
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PROIECŢIILE MACROECONOMICE PENTRU ZONA EURO
ALE EXPERŢILOR EUROSISTEMULUI – IUNIE 2014 1
Conform proiecţiilor, redresarea economică în zona euro se va consolida treptat pe
parcursul orizontului de proiecţie, fiind susţinută de creşterea cererii interne şi, într-o
măsură mai mică, de cea a cererii externe. Cererea internă beneficiază de orientarea
acomodativă a politicii monetare, de revenirea la o orientare fiscală relativ neutră, de
îmbunătăţirea condiţiilor de finanţare şi de consolidarea încrederii în contextul reducerii
incertitudinilor. În plus, veniturile disponibile reale sunt influenţate favorabil de creşterea
progresivă a dinamicii salariale şi de scăderea preţurilor produselor energetice. Pe de
altă parte, se anticipează că efectele nefavorabile asupra perspectivelor economice
generate de necesitatea continuării ajustărilor bilanţiere şi de nivelul ridicat al şomajului
nu se vor reduce decât gradual pe parcursul orizontului de proiecţie. Se aşteaptă ca
cererea externă să beneficieze de redresarea economică treptată pe plan mondial, deşi,
iniţial, este probabil ca impactul pozitiv al acesteia asupra exporturilor zonei euro să fie
parţial compensat de efectele aprecierii euro. Se preconizează că PIB real va creşte cu
1,0% în anul 2014, cu 1,7% în 2015 şi cu 1,8% în 2016. Aceste majorări depăşesc ritmul
estimat de creştere a PIB potenţial, contribuind astfel la reducerea treptată a deficitului
de cerere agregată, în condiţiile scăderii uşoare a ratei şomajului.
Se prognozează că inflaţia IAPC în zona euro va creşte progresiv în cadrul orizontului de
proiecţie, menţinându-se însă la niveluri scăzute. Se anticipează o creştere a inflaţiei
totale de la 0,7% în trimestrul I 2014 la 1,5% în trimestrul IV 2016, rata medie a acesteia
situându-se la 0,7% în anul 2014, 1,1% în 2015 şi 1,4% în 2016. Accelerarea anticipată a
inflaţiei IAPC totale reflectă consolidarea graduală a redresării economice, care conduce
la o dinamizare a câştigurilor salariale şi a profiturilor pe plan intern. Ipoteza scumpirii
materiilor prime non-energetice şi a bunurilor prelucrate importate implică, de asemenea,
un impact în sensul creşterii asupra inflaţiei. Creşterea proiectată a inflaţiei ar trebui însă
să fie limitată de scăderile prognozate ale preţurilor petrolului, de manifestarea cu un
anumit decalaj a impactului exercitat de aprecierea semnificativă a euro începând cu
jumătatea anului 2012 şi de persistenţa deficitului de cerere agregată. Se preconizează că
inflaţia IAPC, exclusiv alimente şi produse energetice, va creşte progresiv de la 1,0% în
anul 2014 la 1,2% în 2015 şi la 1,5% în 2016, ajungând la 1,7% până la finele
anului 2016.

1

Proiecţiile macroeconomice ale experţilor BCE reprezintă o contribuţie la evaluarea Consiliului
guvernatorilor privind evoluţiile economice şi riscurile la adresa stabilităţii preţurilor. Informaţii referitoare
la procedurile şi metodele utilizate sunt prezentate în documentul intitulat A guide to Eurosystem staff
macroeconomic projection exercises, BCE, iunie 2001, disponibil pe website-ul BCE. Data-limită pentru
includerea celor mai recente informaţii în cadrul acestui exerciţiu a fost 21 mai 2014.
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A se vedea articcolul intitulat „A
An assessment of Eurosystem staff macroeco
onomic projectioons” din Buletiinul
luunar – mai 2013.

BCE
Proieecţiile macroeconom ice pentru zona euro ale experţilor Euros istemului
Iuniee 2014

trebui să genereze o accelerare a comerţului mondial pe parcursul orizontului de proiecţie.
Cu toate acestea, este puţin probabil ca schimburile comerciale internaţionale să
consemneze un ritm similar celui din anii '90 şi 2000, când economiile emergente mari se
integrau în economia mondială. În consecinţă, comparativ cu intervalul anterior de
proiecţie, în proiecţia de bază se estimează o elasticitate mai scăzută pe termen lung a
comerţului mondial în raport cu activitatea economică internaţională faţă de cea
înregistrată înainte de declanşarea crizei financiare mondiale. Se anticipează că
schimburile comerciale internaţionale (exceptând zona euro) vor creşte cu 4,3% în
anul 2014, cu 5,7% în 2015 şi cu 5,9% în 2016. În condiţiile în care se prognozează că
cererea de importuri din partea principalilor parteneri comerciali ai zonei euro va
consemna un ritm de creştere mai lent decât cererea de importuri din restul lumii, se
aşteaptă ca dinamica cererii externe a zonei euro să fie relativ mai scăzută faţă de cea a
comerţului mondial (Tabelul 1).
Tabelul 1 Contextul internaţional
(variaţii procentuale anuale)

2014 2015 2016

Revizuiri faţă de
martie 2014
2014 2015 2016

4,1

3,9

4,0

4,1

-0,3

0,0

0,0

5,7

5,9

5,1

6,2

6,2

-0,8

-0,5

-0,3

5,2

5,6

4,5

5,6

5,8

-0,7

-0,4

-0,2

Iunie 2014
PIB real mondial
(exceptând zona
euro)
Schimburile
comerciale
mondiale
(exceptând zona
euro)1)
Cererea externă
a zonei euro2)

Martie 2014

2013

2014

2015

2016

3,4

3,6

4,0

3,5

4,3

3,0

3,7

1)

Calculate ca medie ponderată a importurilor.

2)

Calculată ca medie ponderată a importurilor partenerilor comerciali ai zonei euro.

Notă: Revizuirile sunt calculate pe baza cifrelor nerotunjite.

Comparativ cu proiecţiile macroeconomice publicate în Buletinul lunar – martie 2014,
creşterea PIB real la nivel mondial pentru anul 2014 a fost revizuită în sens descendent, de
la 3,9% la 3,6%. Perspectivele cererii externe a zonei euro au fost revizuite în sens
descrescător pe parcursul întregului orizont de proiecţie.
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Caaseta 1

IPO
OTEZE TEHN
NICE PRIVIND
D RATELE DO
OBÂNZILOR , CURSURILEE DE SCHIMBB,
PR EŢURILE MA
ATERIILOR PRRIME ȘI POL ITICILE FISC
CALE
Ipootezele tehnicce referitoare la ratele dobbânzilor şi la preţurile maateriilor primee se bazează pe
antticipaţiile pieţţei, data-limităă fiind 14 maii 2014. Ratelee dobânzilor pe
p termen scuurt se bazează pe
EU
URIBOR la trrei luni, anticcipaţiile pieţeii fiind derivaate din ratele dobânzilor fu
futures. Confo
orm
aceestei metodoloogii, ratele dobânzilor pe teermen scurt see vor situa, în medie, la 0,33% în anul 2014,
la 0,3% în anuul 2015 şi la 0,4% în anuul 2016. Anticcipaţiile pieţei cu privire lla randamenttele
nom
minale ale obbligaţiunilor de
d stat cu scaddenţa la 10 an
ni din zona eu
uro indică unn nivel mediu de
2,44% în anul 20014, de 2,6% în anul 2015 şi de 3,0% în
n anul 20161. În concordannţă cu traiecto
oria
rateelor dobânziloor pe piaţa co
ontractelor forrward şi cu trransmiterea trreptată a moddificărilor rateelor
dobbânzilor de pe piaţa interbancară la nivvelul ratelor dobânzilor actiive, se preconnizează că rattele
dobbânzilor agreggate la crediteele bancare accordate sectoru
ului privat neffinanciar din zzona euro se vor
v
meenţine relativ stabile
s
în anii 2014 şi 2015 şi, ulterior, vo
or creşte treptaat.
Referitor la preţuurile materiilo
or prime, în fuuncţie de traieectoria indusă de pieţele futtures în perioaada
de două săptămââni încheiată la data-limităă, se anticipeaază că preţul ţiţeiului Brentt va scădea dee la
1088,8 USD/barill în anul 201
13 la 98,2 U
USD/baril în anul 2016. Se estimează că preţurile în
dollari SUA ale materiilor priime non-enerrgetice vor crreşte marginall în anul 20144, urmând să se
maajoreze într-unn ritm uşor maai rapid în 20115 şi 20162.
În ceea ce privveşte cursurile de schimbb bilaterale, se preconizeează că acesttea vor rămââne
nem
modificate pee parcursul orizontului de pproiecţie, la nivelurile
n
med
dii înregistratee în perioada de
douuă săptămâni încheiată la data-limită dde 14 mai 201
14. Această ip
poteză presuppune un curs de
schhimb de 1,38 USD/EUR
U
în perioada 201 4-2016, în creeştere cu 4,2%
% faţă de anull 2013. În cad
drul
orizontului de proiecţie, se prrognozează o apreciere a cursului
c
de schimb efectiv al euro cu 2,7
7%
faţăă de anul 20133.

Ipooteze tehnicce
Iunie 20144
2013 2014
Raatele dobânzilorr
EU
URIBOR la trei luni
0,2
0,3
(%
% pe an)
Raandamentele
oblligaţiunilor de stat
s
2,9
2,4
cu scadenţa la 10 ani
(%
% pe an)
Preeţul petrolului
108,8 107,2
(USD/baril)
Preeţurile materiiloor
priime non-energeetice,
-5,2
0,3
în U
USD (variaţii
proocentuale anualle)
Cuursul de schimb
1,33 1,38
US
SD/EUR
Cuursul de schimb
efeectiv nominal all euro
3,8
2,6
(CS
SE 20) (variaţiii
proocentuale anualle)
1)

Martie 201
14

Reevizuiri faţă dee
m
martie 20141)
20144 2015 201
16

20155

2016

2014

2015

2016

0,3

0,4

0,3

0,4

0,8

0,0

-0,1

-0,,3

2,6

3,0

2,8

3,2

3,6

-0,5

-0,6

-0,,6

102,22

98,2

105,8

101,1

96,9

1,3

1,2

1,3

1,7

4,6

-2,5

3,1

4,8

2,8

-1,4

-0,,2

1,388

1,38

1,36

1,36

1,36

1,7

2,0

2,0

0,1

0,0

1,6

0,0

0,0

1,0

0,1

0,0

R
Revizuirile sunt exprimate
e
ca proccente pentru nivelluri, diferenţe pen
ntru ritmurile de creştere şi punctee procentuale pen
ntru
ratele dobânzilorr şi randamentele obligaţiunilor dee stat.

Notă: Revizuirile suunt calculate pe baaza cifrelor nerottunjite.
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Ipotezele privind politica fiscală reflectă legile bugetului aprobate în ţările din zona euro, proiectele
de buget pe termen mediu ale acestora şi măsurile clar specificate în actualizările programelor de
stabilitate care erau disponibile la data de 21 mai 2014. Acestea includ toate măsurile deja aprobate
de parlamentele naţionale sau care au fost prezentate suficient de detaliat de către autorităţile
guvernamentale şi au o probabilitate ridicată de a fi adoptate în cadrul procesului legislativ.
În ansamblu, aceste ipoteze implică, în medie, un nivel scăzut de consolidare fiscală pe parcursul
orizontului de proiecţie, pe baza proiectelor de buget pentru anul 2014 şi a unui volum restrâns de
informaţii pentru 2015 şi 2016. Gradul estimat de consolidare fiscală în cadrul orizontului de
proiecţie este semnificativ inferior celui înregistrat în ultimii ani.
Comparativ cu Buletinul lunar – martie 2014, principalele modificări la nivelul ipotezelor tehnice
se referă la rate mai scăzute ale dobânzilor pe termen scurt şi lung în zona euro. Deşi preţurile în
dolari SUA ale petrolului sunt relativ mai ridicate faţă de luna martie, s-a consemnat şi o apreciere
moderată a euro.
1

Ipoteza privind randamentele nominale ale obligaţiunilor de stat cu scadenţa la 10 ani din zona euro se bazează pe
media ponderată cu PIB anual a randamentelor medii ale obligaţiunilor de referinţă cu scadenţa la 10 ani ale ţărilor din
zona euro, extinsă utilizând traiectoria forward, derivată din randamentul la par al tuturor obligaţiunilor pe 10 ani din
zona euro estimat de BCE, discrepanţa iniţială dintre cele două serii menţinându-se constantă pe parcursul orizontului
de proiecţie. Se presupune că spread-urile dintre randamentele obligaţiunilor de stat specifice fiecărei ţări şi media
corespunzătoare a zonei euro vor rămâne constante în cadrul orizontului de proiecţie.

2

Ipotezele privind preţurile petrolului şi ale materiilor prime alimentare se bazează pe cotaţiile futures până la sfârşitul
orizontului de proiecţie. În cazul altor materii prime non-energetice, se presupune că preţurile vor urma tendinţa
cotaţiilor futures până în trimestrul II 2015, iar ulterior vor evolua în concordanţă cu activitatea economică mondială.
Preţurile producţiei agricole din UE (exprimate în euro), care sunt utilizate pentru previziunile privind preţurile de
consum ale alimentelor, sunt proiectate pe baza unui model econometric care ţine cont de evoluţiile preţurilor materiilor
prime alimentare pe pieţele internaţionale.

PROIECŢII PRIVIND CREŞTEREA PIB REAL
PIB real în zona euro a crescut cu 0,2% în trimestrul I 2014, înregistrând o majorare
pentru al patrulea trimestru consecutiv. Rezultatele sondajelor relevă o stabilizare în
ultimele luni a încrederii companiilor de la un sector economic la altul şi de la o ţară la
alta, la niveluri apropiate de mediile pe termen lung sau superioare acestora, ceea ce indică
o nouă creştere a activităţii economice în trimestrul II 2014. Ritmul de creştere este
proiectat să se accelereze, în special în unele economii care se confruntă cu dificultăţi.
Relansarea preconizată a activităţii economice ar trebui să fie susţinută, în principal, de
consolidarea cererii interne, ca urmare a orientării acomodative a politicii monetare, de
revenirea la o orientare fiscală relativ neutră (după anii în care s-a consemnat o înăsprire
fiscală substanţială) şi la condiţii de creditare neutre, precum şi de ameliorarea încrederii
companiilor şi populaţiei în contextul reducerii incertitudinilor. Astfel, consumul privat ar
trebui să beneficieze de impactul favorabil al dinamizării câştigurilor salariale şi al
scăderii preţurilor produselor energetice asupra venitului disponibil real. De asemenea, se
anticipează că activitatea economică va fi susţinută, într-o măsură tot mai mare, de
consolidarea treptată a cererii externe, deşi, iniţial, este probabil ca dinamica exporturilor
să fie afectată de aprecierea cursului de schimb efectiv al euro. Pe de altă parte, efectele
nefavorabile asupra perspectivelor privind cererea internă, generate de necesitatea
continuării ajustărilor bilanţiere în sectorul public şi în cel privat şi, în special, de nivelul
ridicat al şomajului în unele ţări, sunt preconizate a nu se reduce decât gradual pe
parcursul orizontului de proiecţie, în timp ce în alte ţări pot apărea constrângeri legate de
oferta de forţă de muncă. În termeni anuali, se anticipează că PIB real va înregistra o
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creeştere medie de 1,0% în anul 2014, dde 1,7% în 2015
2
şi de 1,8% în 2016. Acest tipar de
creeştere reflecctă contribuţţia constant ascendentă a cererii in
nterne, corooborată cu cea
c
pozitivă margiinală a exporturilor nette. Întrucât rata efectiv
vă de creşter
ere a PIB este
prooiectată să o depăşească pe cea estim
mată a PIB potenţial,
p
se aşteaptă
a
ca ddeviaţia PIB de
la nivelul poteenţial să se reducă, dar să se menţiină negativă la sfârşitul orizontului de
prooiecţie.
Laa o analiză mai
m detaliată a componenntelor cererii,, se estimeazză că dinamiica exporturilor
în afara zonei euro
e
se va acccelera pe paarcursul anilo
or 2014 şi 20
015, reflectânnd consolidarrea
proogresivă a ceererii externee a zonei euuro şi disiparrea efectelor nefavorabilee ale aprecieerii
eurro din ultim
ma perioadă. Conform annticipaţiilor, cotele de piaţă ale expporturilor zon
nei
eurro se vor reeduce uşor în
î cadrul oriizontului de proiecţie, deşi
d
vor connsemna variaaţii
rellativ eterogenne la nivelull ţărilor din zzona euro, reeflectând evo
oluţiile diferiite în domen
niul
com
mpetitivităţiii. Se precon
nizează că exxporturile în
n interiorul zonei
z
euro vvor înregistraa o
creeştere mai leentă decât cele în afara z onei euro, pe fondul tren
nării în contiinuare a cereerii
intterne în aceasstă zonă.
Coonform proiiecţiilor, inv
vestiţiile corrporative see vor revig
gora treptat pe parcursul
oriizontului de proiecţie, fiind
f
sprijiniite de conso
olidarea cererii interne şi externe, în
conntextul necesarului cumu
ulat de invesstiţii de înloccuire, de nivelul foarte sccăzut al ratelor
dobbânzilor, dee consolidarea profiturillor, de redu
ucerea incerttitudinilor şşi de disiparrea
efeectelor nefavvorabile asociate ofertei dde credite. Cu
u toate acesteea, se estimeează că efectele
neffavorabile coonjugate ale unui trend dde creştere mai
m scăzut şi ale necesittăţii continuăării
resstructurării bilanţiere
b
în unele ţări din zona eu
uro vor lim
mita redresare
rea investiţiilor
corrporative pe parcursul orrizontului de proiecţie.
Prooiecţiile privvind investiţiiile în obiecttive rezidenţţiale indică un
u avans trepptat, pe fond
dul
reddresării activvităţii econom
mice în conttextul unor rate
r
scăzute ale dobânzillor la creditele
ipootecare. Cu toate acesteea, în următtoarele trimeestre, necesitatea unor nnoi ajustări pe
pieeţele imobiliaare în unele ţări şi creşterrea modestă a venitului disponibil
d
reaal vor contin
nua
să afecteze perrspectivele de creştere. S
Se aşteaptă caa investiţiile publice să rrămână scăzu
ute
oiecţie, ca urrmare a măsu
urilor de consolidare fisccală programate
în cadrul orizonntului de pro
ona euro, c are compen
nsează caracterul mai eexpansionist al
în mai multe ţări din zo
invvestiţiilor pubblice în alte ţări.
Poopulaţia ocuppată a înregisstrat o stagn are în semesstrul II 2013,, fiind proiecctată o creşteere
moodestă a acessteia ulteriorr. Redresareaa lentă a ocu
upării forţei de muncă reeflectă avansul
moodest al activvităţii economice, reacţiaa întârziată a ocupării fo
orţei de munncă la creşterrea
ecoonomică şi noi
n reduceri ale număruluui de angajaţţi în sectorull public din uunele ţări. Este
proobabil ca innfluenţa acesstor factori ssă depăşeasccă efectele pozitive
p
ale reformelor pe
pieeţele forţei de
d muncă, care au sporiit flexibilitattea şi au sprrijinit creareea de locuri de
muuncă în sectoorul privat, în special înn unele ţări aflate în difficultate. Se anticipează că
forrţa de muncăă va înregistrra o creşteree moderată pe
p parcursul orizontului dde proiecţie, ca
urm
mare a imigrraţiei şi a inttensificării pparticipării unor
u
segmentte ale populaaţiei, pe fond
dul
îm
mbunătăţirii situaţiei pe piiaţa forţei dee muncă. Raata şomajuluii s-a redus uuşor în ultimele
lunni şi se precoonizează că îşi va continnua scădereaa pe parcursu
ul orizontuluui de proiecţţie,
meenţinându-se însă peste nivelurile înnregistrate în
nainte de decclanşarea criizei financiaare.
Coonform proieecţiilor, produ
uctivitatea m
muncii (măsu
urată ca prod
ducţie/persoaană ocupată) se
va îmbunătăţi, reflectând av
vansul anticiipat al PIB real
r şi reacţiaa întârziată a ocupării forrţei
de muncă la evvoluţiile activ
vităţii econom
mice.
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Tabelul 2 Proiecţii macroeconomice pentru zona euro1)
(variaţii procentuale anuale)
Iunie 2014

PIB real3)

2013

2014

2015

2016

2014

2015

-0,4

1,0

1,7

1,8

1,2

1,5

4)

Consumul privat
Consumul
administraţiilor
publice
Formarea brută
de capital fix

Revizuiri faţă de
martie 20142)
2014 2015
2016

Martie 2014

4)

4)

[0,5 – 3,1]

4)

[0,8 – 1,6]

2016
1,8
4)

[0,4 – 2,6]

-0,1

0,2

0,0

4)

[0,6 – 1,4]

[0,6 – 2,8]

-0,6

0,7

1,5

1,6

0,7

1,2

[0,7 – 2,9]
1,4

0,0

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,7

0,0

0,0

-0,3

-2,7

1,7

3,1

3,5

2,1

2,7

3,7

-0,4

0,4

-0,2

5)

1,7

3,6

4,8

5,3

3,6

4,7

5,1

0,1

0,1

0,2

Importuri5)

0,5

3,6

4,8

5,5

3,5

4,7

5,2

0,1

0,1

0,3

Ocuparea forţei
de muncă

-0,8

0,3

0,5

0,7

0,2

0,5

0,7

0,1

0,1

0,0

Rata şomajului
(% din forţa de muncă)

12,0

11,8

11,5

11,0

11,9

11,7

11,4

-0,2

-0,3

-0,4

IAPC

1,4

1,1

1,4

1,0

1,3

1,5

-0,3

-0,1

-0,1

Exporturi

0,7
[0,6 – 0,8]4)

[0,5 – 1,7]4) [0,6 – 2,2]4) [0,7 – 1,3]4) [0,6 – 2,0]4) [0,7 – 2,3]4)

IAPC exclusiv
produse energetice

1,4

1,0

1,3

1,6

1,2

1,5

1,7

-0,2

-0,1

-0,1

IAPC exclusiv
produse energetice
şi alimente

1,1

1,0

1,2

1,5

1,1

1,4

1,7

-0,1

-0,2

-0,1

IAPC exclusiv
produse energetice,
alimente şi variaţii
ale impozitelor
indirecte6)

1,0

0,9

1,2

1,5

1,0

1,4

1,7

-0,1

-0,2

-0,2

Costul unitar cu forţa
de muncă

1,2

0,9

0,7

1,1

0,8

1,0

1,2

0,1

-0,3

-0,1

Remunerarea pe salariat

1,7

1,6

1,9

2,2

1,7

2,0

2,3

-0,1

-0,1

-0,1

Productivitatea muncii

0,5

0,7

1,1

1,0

0,9

1,0

1,1

-0,2

0,1

-0,1

Soldul bugetar al
administraţiilor publice
(% din PIB)

-3,0

-2,5

-2,3

-1,9

-2, 7

-2,5

-2,1

0,2

0,2

0,2

Soldul bugetar structural
(% din PIB)7)

-2,2

-2,0

-2,0

-1,9

-2,2

-2,2

-2,0

0,3

0,2

0,1

Datoria publică brută
(% din PIB)

92,6

93,4

92,6

91,1

93,5

93,2

92,2

0,0

-0,7

-1,1

Soldul contului curent
(% din PIB)

2,4

2,6

2,6

2,8

2,4

2,6

2,7

0,2

0,0

0,1

1) Datele, cu excepţia celor referitoare la IAPC în anul 2013, se referă la zona euro, inclusiv Letonia. Nivelul proiectat al ratei medii anuale a IAPC
pentru anul 2014 se bazează pe configuraţia zonei euro din anul 2013 care include deja Letonia.
2) Revizuirile sunt calculate pe baza cifrelor nerotunjite.
3) Date ajustate cu numărul zilelor lucrătoare.
4) Intervalele din proiecţii se bazează pe diferenţele dintre rezultatele efective şi proiecţiile anterioare elaborate într-un anumit număr de ani.
Amplitudinea acestor intervale este egală cu dublul valorii absolute medii a acestor diferenţe. Metoda utilizată pentru calcularea intervalelor de
variaţie, care include şi o ajustare în cazul producerii unor evenimente excepţionale, este prezentată în publicaţia New procedure for constructing
Eurosystem and ECB staff projection ranges, BCE, decembrie 2009, disponibilă pe website-ul BCE.
5) Inclusiv schimburile comerciale din interiorul zonei euro.
6) Subindicele se bazează pe estimări ale impactului efectiv al modificărilor impozitelor indirecte. Acestea pot să difere de datele Eurostat, care
presupun transmiterea integrală şi imediată a efectelor modificărilor de impozite către IAPC.
7) Calculat ca soldul bugetar excluzând efectele tranzitorii ale ciclului economic şi ale măsurilor temporare adoptate de autorităţile guvernamentale.
Acest calcul are la bază abordarea SEBC privind soldurile bugetare ajustate ciclic (a se vedea Bouthevillain, C. şi alţii, „Cyclically adjusted
budget balances: an alternative approach”, Working Paper Series, nr. 77, BCE, septembrie 2001) şi definiţia măsurilor temporare utilizată de
SEBC (a se vedea Kremer, J. şi alţii, „A disaggregated framework for the analysis of structural developments in public finances”, Working Paper
Series, nr. 579, BCE, ianuarie 2006). Proiecţia soldului structural nu este derivată dintr-o măsură agregată a deviaţiei PIB de la nivelul potenţial.
Potrivit metodologiei SEBC, componentele ciclice se calculează separat pentru diferitele elemente de venituri şi cheltuieli. Pentru detalii, de
asemenea cu privire la metodologia Comisiei, a se vedea caseta intitulată „Cyclical adjustment of the government budget balance” din Buletinul
lunar al BCE – martie 2012.
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Se estimează o relativă rev
vigorare a coonsumului prrivat în cursu
ul anului 20114 şi o creşteere
a
în anii 2015 şşi 2016, urm
mând îndeap
proape dinam
mica venitu
ului
ultterioară a acestuia
dissponibil real, pe fondul stagnării rateei de econom
misire. Confform proiecţiiilor, ritmul de
creeştere a vennitului dispon
nibil real vaa fi sprijinitt de majorarrea veniturillor din muncă,
refflectând creşşterea gradului de ocuparre a locurilo
or de muncă şi dinamizarrea câştigurilor
sallariale, precuum şi impacctul mai puţiin nefavorab
bil al consoliidării fiscalee şi menţinerrea
rattei inflaţiei la
l niveluri scăzute.
s
Connsumul adm
ministraţiilor publice estee prognozat să
înrregistreze o creştere
c
temp
perată în cadrrul orizontullui de proiecţţie.
Coonform proieecţiilor, impo
orturile din aafara zonei euro vor înreg
gistra un avaans moderat pe
parrcursul orizoontului de pro
oiecţie, deşi vor fi în con
ntinuare limitate de creştterea modestă a
cerrerii totale a zonei euro. Se anticipeaază că exporttul net va avea o contribuuţie modestăă la
dinnamica PIB real în cadru
ul orizontuluui de proiecţţie, iar exced
dentul de connt curent se va
maajora uşor, ajungând la 2,,8% din PIB în anul 2016
6.
Coomparativ cuu proiecţiile macroeconoomice publiccate în Buleetinul lunar – martie 2014,
prooiecţia privinnd dinamica PIB real peentru anul 20
014 a fost rev
vizuită în seens descendeent,
de la 1,2% laa 1,0%, refleectând creşteerea sub aştteptări din trimestrul
t
I 22014. Proieccţia
5%
priivind dinamiica PIB real pentru anul 2015 a fost revizuită în sens ascendeent, de la 1,5
la 1,7%, pe seaama ipotezellor privind re
reducerea rattelor dobânziilor şi a ieftiinirii materiilor
priime, care sprrijină veniturrile reale. Prooiecţia pentru
u anul 2016 este
e relativ nnemodificată.

PR
ROIECŢIII PRIVIN
ND PREŢURILE ŞI
Ş COSTU
URILE
Pootrivit estimăării preliminaare a Eurosttat, rata inflaaţiei IAPC totale
t
s-a situ
tuat la 0,5% în
lunna mai 20144. Rata actuaală scăzută a inflaţiei reeflectă stagn
narea preţuriilor produselor
eneergetice, a preţurilor
p
aliimentelor şi produselor industriale non-energetitice, precum şi
tenndinţa de trennare a preţurilor serviciiloor.
Se estimează că rata in
nflaţiei IAPC
C se va menţine
m
la niveluri scăăzute până în
trim
mestrul III 2014, urmând
d ulterior să se accelerezze treptat şi să ajungă laa 1,5% pânăă la
sfâârşitul orizonntului de proiecţie. Aceasstă creştere graduală
g
a in
nflaţiei IAPC
C totale reflectă
connsolidarea progresivă
p
a redresării eeconomice şi implicaţiilee sale în ceeea ce priveşte
redducerea deviiaţiei negative a PIB dde la nivelull potenţial şi
ş dinamizarrea câştigurilor
sallariale şi a prrofiturilor. Ip
poteza scum
mpirii materiilor prime no
on-energeticee şi a bunurilor
preelucrate impportate presu
upune, de aseemenea, efeecte în sensu
ul creşterii aasupra inflaţiiei.
Cuu toate acesteea, creştereaa proiectată a inflaţiei ar trebui să fiee modestă, fi
fiind limitatăă în
speecial de ipooteza privind
d scăderea preţurilor petrolului
p
po
otrivit pieţellor futures, de
im
mpactul întârzziat al apreciierii pronunţaate a euro în
ncepând cu ju
umătatea anuului 2012 şi de
fapptul că, în pofida red
ducerii deviiaţiei PIB de
d la nivellul potenţiall, se menţiine
proobabilitatea unui
u
deficit de
d cerere agrregată până în
n anul 2016.
Maai precis, see anticipează că inflaţiaa preţurilor produselor energetice se va majo
ora,
com
mparativ cu rata pronunţţat negativă dde la începutul anului 20
014, dar se vva menţine uşşor
neggativă în ceea mai maree parte a oorizontului de
d proiecţie, în concorddanţă cu pan
nta
desscrescătoare descrisă dee curba cotaaţiilor futurees ale petrolului. Contribbuţia margin
nal
neggativă a com
mponentei produse
p
enerrgetice la in
nflaţia IAPC
C în cadrul orizontului de
prooiecţie diferăă de cea de aproximativv 0,5 puncte procentualee consemnatăă, în medie, în
perrioada 1999--2013 şi expllică, în mare măsură, perspectivele moderate
m
privvind inflaţia.
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Se preconizează că dinamica preţurilor alimentelor va continua să se tempereze până în
trimestrul III 2014, datorită propagării întârziate a efectelor reducerilor anterioare ale
preţurilor materiilor prime alimentare şi efectelor de bază în sensul scăderii. Având în
vedere majorarea estimată a preţurilor producţiei agricole din UE şi redresarea graduală a
activităţii economice, această dinamică este proiectată să se accelereze în mod constant pe
parcursul orizontului de proiecţie, atingând, în medie, 1,9% în anul 2016. Conform
proiecţiilor, contribuţia dinamicii preţurilor alimentelor la inflaţia IAPC totală se va situa,
în medie, la 0,3 puncte procentuale pe parcursul orizontului de proiecţie, comparativ cu o
contribuţie medie de circa 0,5 puncte procentuale începând cu anul 1999.
Se anticipează că inflaţia calculată pe baza IAPC, exclusiv alimente şi produse energetice,
va fi consemnat un punct de inflexiune pe parcursul trimestrului IV 2013 şi în primele luni
ale anului 2014. Se preconizează o creştere a acesteia în cadrul orizontului de proiecţie,
până la 1,7% în trimestrul IV 2016, odată cu intensificarea redresării economice, care va
conduce la dinamizarea salariilor şi profiturilor. Contribuţia medie a acestei componente
la inflaţia IAPC totală pe parcursul orizontului de proiecţie este preconizată la 0,9 puncte
procentuale, nivel doar uşor inferior mediei înregistrate începând cu anul 1999.
Se aşteaptă ca majorările impozitelor indirecte incluse în planurile de consolidare fiscală
să aibă o contribuţie pozitivă marginală, de aproximativ 0,1 puncte procentuale, la inflaţia
IAPC în anul 2014. Nivelul acestei contribuţii este uşor inferior celui înregistrat în 2013.
Referitor la anii 2015 şi 2016, în prezent se preconizează că aceste contribuţii vor fi
nesemnificative, dată fiind absenţa informaţiilor cu privire la măsurile fiscale aprobate
pentru anii respectivi.
Presiunile inflaţioniste externe s-au atenuat considerabil în cursul anului 2013, reflectând
impactul trenării creşterii economice pe plan mondial asupra preţurilor internaţionale, al
aprecierii euro şi al scăderii preţurilor petrolului şi ale altor materii prime nepetroliere.
Privind în perspectivă, se aşteaptă ca dinamica anuală a deflatorului importurilor să se
accelereze treptat pe parcursul orizontului de proiecţie şi să devină pozitivă la începutul
anului 2015. Conform proiecţiilor, aceasta se va situa, în medie, la 1,2% în 2016, nivel
apropiat de ritmul mediu de creştere pe termen lung. Accelerarea dinamicii deflatorului
importurilor reflectă consolidarea anticipată a creşterii economice pe plan mondial şi,
implicit, majorarea preţurilor bunurilor prelucrate, scumpirea anticipată a materiilor prime
non-energetice şi disiparea efectelor aprecierii anterioare a euro.
Cu privire la presiunile inflaţioniste interne, se anticipează că ameliorarea progresivă a
condiţiilor pe piaţa forţei de muncă din zona euro va conduce la o creştere a remunerării
pe salariat. Cu toate acestea, se prognozează că, în primii doi ani din cadrul orizontului de
proiecţie, ritmul de creştere a costurilor unitare cu forţa de muncă va fi temperat de o
creştere a productivităţii superioară majorării salariilor nominale, reflectând redresarea
ciclică a productivităţii. În anul 2016, conform aşteptărilor, consolidarea continuă a
dinamicii salariale, coroborată cu reducerea ritmului de creştere a productivităţii, va
contribui la intensificarea dinamicii costurilor unitare cu forţa de muncă.
Se preconizează că marjele de profit (determinate ca diferenţa dintre deflatorul PIB la
costul factorilor şi ritmul de creştere a costurilor unitare cu forţa de muncă) vor creşte pe
parcursul orizontului de proiecţie, fiind susţinute de redresarea ciclică a economiei.
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Grraficul 1 Prroiecţii macrroeconomicee1)
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Intervalele dinn jurul proiecţiilo
or centrale se bazzează pe diferenţele dintre rezulta
atele efective şi pproiecţiile anterio
oare
elaborate într-uun anumit numărr de ani. Amplituudinea acestor in
ntervale este egală cu dublul valoorii absolute med
dii a
acestor diferennţe. Metoda utiliizată pentru calccularea intervalellor de variaţie, care include şi o ajustare în caazul
producerii unorr evenimente exceepţionale, este prrezentată în publicaţia New proced
dure for constructting Eurosystem and
a
ECB staff projeection ranges, BC
CE, decembrie 20009, disponibilă pe
p website ul BCE
E.
Date ajustate cuu numărul zilelor lucrătoare.

Coomparativ cuu proiecţiile macroeconoomice publiccate în Buletinul lunar – martie 2014,
prooiecţia privinnd inflaţia IA
APC pentru aanul 2014 a fost revizuittă în sens desscendent, dee la
1,00% la 0,7%, reflectând, în mare m
măsură, rezulltatele sub aşteptări
a
din ultimele lu
uni.
Prooiecţiile penntru anii 2015 şi 2016 auu fost revizu
uite în sens descrescător,
d
, de la 1,3%
% la
1,11% şi, respectiv, de la 1,5% la 1,4%
%, reflectând
d, în principaal, o creşteree mai redusăă a
cossturilor unitaare cu forţa de
d muncă.

PE
ERSPEC
CTIVELE FISCALE
F
E
Pe baza ipotezeelor prezentaate în Casetaa 1, pondereaa deficitului bugetar
b
în PIIB în zona eu
uro
estte proiectatăă să se redu
ucă de la 3,00% în anul 2013 la 2,5
5% în 2014 şi să scadă în
conntinuare pânnă la 1,9% în
n 2016. Aceaastă evoluţie reflectă, în principal, o îmbunătăţiree a
poziţiei ciclice. În plus, se estimează
e
o ameliorare a soldului priimar ajustat cciclic pe seam
ma
efoorturilor de consolidare fiscală din unele ţări ale
a zonei eurro şi a unei asistenţe do
oar
maarginale acoordate din fonduri puublice secto
orului financiar. Se prreconizează o
îm
mbunătăţire reelativă a soldului bugetaar structural pe întreaga perioadă a pproiecţiei, deşi
d
înttr-un ritm mai
m lent deccât în ultimiii ani. Aceaastă îmbunăttăţire este ddeterminată, în
priincipal, de continuarea anticipată a creşterii moderate a cheltuieliloor publice. Se
proognozează că ponderea datoriei pubblice brute în
n PIB în zon
na euro va aatinge un niv
vel
maaxim de 93,,4% în anull 2014 şi vaa consemna ulterior o scădere
s
pânăă la 91,1% în
anuul 2016.
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Următoarele casete includ unele analize ale senzitivităţii (Caseta 2), observaţii privind
expunerea zonei euro la criza din Ucraina (Caseta 3) şi o comparaţie cu alte prognoze
disponibile (Caseta 4).
Caseta 2

ANALIZE ALE SENZITIVITĂŢII
Proiecţiile se bazează în mare măsură pe ipotezele tehnice referitoare la evoluţia anumitor variabile
principale. Dat fiind că unele dintre aceste variabile pot avea un impact semnificativ asupra
proiecţiilor zonei euro, senzitivitatea acestora din urmă la traiectoriile alternative ale acestor ipoteze
de bază poate contribui la analiza riscurilor asociate proiecţiilor. Această casetă examinează
incertitudinile referitoare la trei dintre ipotezele de bază utilizate în proiecţii, precum şi
senzitivitatea proiecţiilor la aceste ipoteze1.

1) O TRAIECTORIE ALTERNATIVĂ PRIVIND PREŢURILE PETROLULUI
Ipotezele privind preţurile petrolului din proiecţiile actuale ale experţilor Eurosistemului sunt
preluate din anticipaţiile pieţei determinate pe baza cotaţiilor futures ale petrolului, care estimează
o scădere a preţurilor petrolului pe parcursul orizontului de proiecţie (Caseta 1). Totuşi, acest profil
rămâne sub semnul incertitudinii. Atât evoluţia cererii, cât şi cea a ofertei sunt marcate de
incertitudine.
Scăderea estimată a preţurilor petrolului poate reflecta o opinie a pieţei potrivit căreia producţia de
petrol din mai multe ţări OPEC, care s-a redus recent pe fondul instabilităţii politice sau al
tensiunilor geopolitice, se va redresa parţial şi/sau va fi compensată de o creştere a producţiei de
petrol din şisturi bituminoase a Statelor Unite. Cu toate acestea, preţurile petrolului ar putea
înregistra majorări în cazul unor evenimente geopolitice neprevăzute pe termen scurt în principalele
ţări producătoare de petrol sau al unei redresări mai puternice la nivel mondial pe termen mediu.
Pe ansamblu, în contextul redresării globale, creşterea preţurilor petrolului peste nivelul estimat în
proiecţia de bază pare plauzibilă. Prin urmare, ajustarea tot mai pronunţată în sens ascendent a
traiectoriei cotaţiilor futures ale petrolului este luată în considerare în această analiză a
senzitivităţii2. Traiectoria alternativă estimează că preţurile petrolului se vor situa cu 1%, 7% şi
13% peste cotaţiile futures în anii 2014, 2015 şi, respectiv, 2016. Pe baza modelelor
macroeconomice elaborate de experţii Eurosistemului, majorarea preţurilor petrolului ar conduce la
o inflaţie IAPC cu 0,2 puncte procentuale peste proiecţia de bază în anii 2015 şi 2016. Totodată,
scumpirea petrolului ar afecta şi dinamica PIB real, care s-ar reduce cu 0,1 puncte procentuale în
anii 2015 şi 2016.

2) CERERE EXTERNĂ MAI REDUSĂ
Relaţia dintre schimburile comerciale pe plan internaţional şi dinamica PIB la nivel mondial pare să
se fi modificat în ultimii ani. Anterior crizei financiare, importurile la nivel mondial au crescut, în
general, mult mai rapid decât PIB (elasticitatea istorică a schimburilor comerciale în raport cu
dinamica activităţii economice în perioada 1982-2007 a fost de 1,8). Totuşi, începând cu anul 2011,
importurile şi PIB la nivel mondial au crescut într-un ritm similar (media elasticităţii în perioada
2011-2013 situându-se la 1,1). În continuarea acestei perioade de trenare relativă a schimburilor
comerciale, comerţul mondial a cunoscut o uşoară temperare la începutul anului 2014.
Proiecţia de bază estimează o redresare treptată a ritmului de creştere a schimburilor comerciale
mondiale pe parcursul orizontului de proiecţie, deşi la un nivel relativ mai scăzut al elasticităţii pe
termen lung în raport cu activitatea economică, comparativ cu perioada anterioară declanşării crizei
financiare. În această analiză a senzitivităţii, sunt luate în considerare implicaţiile unui profil mai
redus pentru importurile internaţionale şi cererea externă a zonei euro. Se anticipează că
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elaasticitatea schiimburilor com
merciale monddiale se va menţine
m
la un nivel
n
similar celui din ultima
perrioadă, respecctiv la 1,1. Aceasta
A
impliccă o reducere a creşterii cererii externne în zona eu
uro
(0,3 puncte proccentuale în 201
14 şi 1,4 punccte procentualee atât în 2015,, cât şi în 20166).
Rezultatele moddelelor macroeeconomice uttilizate de exp
perţii Eurosisttemului indicăă o creştere mai
m
reddusă a PIB reaal (-0,2 punctee procentuale în 2015 şi 2016), precum şi o rată mai sccăzută a inflaţţiei
IAP
PC în 2016 (-0,1 puncte pro
ocentuale).

3) O CONSOLIDDARE FISCALĂĂ SUPLIMENTTARĂ
Duupă cum s-a menţionat
m
în Caseta
C
1, ipoteezele privind politicile fiscale includ toaate măsurile deja
d
aprrobate de parllamentele naţţionale sau ceele care au fo
ost prezentate suficient de detaliat de căătre
auttorităţile guveernamentale şii care au o prrobabilitate rid
dicată de a fi adoptate în ccadrul procesu
ului
leggislativ. În maajoritatea ţărilor, măsurile ccuprinse în prroiecţia de bazză nu corespuund cerinţelor de
connsolidare fiscaală prevăzute de componennta corectivă şi
ş de cea preveentivă a Pactuului de stabilittate
şi ccreştere. Angajamentul de a respecta acceste cerinţe este
e reflectat, în general, dee programele de
stab
abilitate din 20014 şi de doccumentele proogramelor UE
E-FMI. Totuşii, de multe orri, măsurile care
stau
au la baza îndeplinirii aceestor obiectiv e fie lipsesc,, fie nu sunt suficient dee bine precizaate.
În consecinţă, acestea
a
nu su
unt luate în cconsiderare în
n proiecţia de
d bază, cu pprecădere pen
ntru
perrioada 2015-22016, care în majoritatea
m
ţăărilor nu este acoperită
a
de bugetele
b
actuaale. Prin urmaare,
nu este numai neecesar, ci şi prrobabil ca, pânnă în anul 201
16, majoritateaa autorităţilorr guvernamenttale
să adopte măsurii de consolidaare fiscală supplimentare faţăă de cele inclu
use în proiecţiaa de bază.

Ipooteze care staau la baza anaalizei senzitivvităţii fiscale
Annaliza senzitivvităţii fiscale porneşte dee la „decalaju
ul fiscal” din
ntre obiectiveele bugetare ale
auttorităţilor guvvernamentale şi
ş proiecţiile bbugetare de bază. Pentru a evalua măsurrile suplimenttare
possibile de conssolidare fiscală sunt utilizatte condiţii şi informaţii speecifice fiecăreei ţări în ceeaa ce
priveşte dimenssiunea şi com
mponenţa aceestor măsuri. Aceste informaţii urmăreesc îndeosebi să
surrprindă incertiitudinile asocciate obiectiveelor fiscale, probabilitatea
p
unor măsuri suplimentare de
connsolidare fiscaală, precum şi efectele coneexe de feedbacck la nivel macroeconomic..
Pe baza acestei abordări,
a
se estimează că m
măsurile suplim
mentare de co
onsolidare penntru zona euro
o se
vorr situa la aproximativ 0,1% din PIB în annul 2014, în tiimp ce pentru anul 2015 se preconizează un
imppact mai maree al măsurilorr suplimentaree posibile (aprroximativ 0,4%
% din PIB) şii relativ mai mic
m
(approximativ 0,2% din PIB) pentru anuul 2016, sumaa cumulată a măsurilor ssuplimentare de
connsolidare situându-se în ju
urul valorii dee 0,7% din PIB
P până la fiinele anului 22016. În ceea ce
priveşte componnenţa măsurilo
or fiscale, anaaliza senzitivittăţii urmăreştee să includă prrofiluri speciffice
fieccărei ţări şi anumite periioade de timpp pentru celee mai probab
bile eforturi ssuplimentare de
connsolidare. În cadrul
c
acestuii exerciţiu, la nivel agregatt în zona euro
o, se estimeazăă că procesul de
connsolidare fiscaală se concen
ntrează pe parttea cheltuielillor bugetare, incluzând
i
însăă şi majorări ale
imppozitelor direccte şi indirectee, precum şi aale contribuţiillor la asigurărrile sociale.

Imppactul macro economic al măsurilor su plimentare d e consolidaree fiscală
Rezultatele simuulării impactu
ului analizei seenzitivităţii fiiscale asupra dinamicii PIB
B real şi inflaţiei
IAP
PC pentru zona euro utilizzând Noul moodel pentru zo
ona euro (New
w Area-Wide M
Model)3 al BCE
sunnt sintetizate în
î tabelul care urmează.
Imp
mpactul măsuriilor suplimentare de consoolidare fiscalăă asupra dinam
micii PIB reaal este limitatt în
anuul 2014, fiindd prevăzut laa aproximativv -0,3 puncte procentualee în 2015 şi la -0,2 pun
ncte
proocentuale în 2016.
2
Impactu
ul asupra infflaţiei IAPC este prognozat la aproxim
mativ 0,1 pun
ncte
proocentuale în 2015.
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Astfel, analiza actuală relevă unele riscuri în sensul scăderii la adresa proiecţiei de bază pentru
dinamica PIB real, în special în anii 2015 şi 2016, întrucât nu toate măsurile de consolidare fiscală
preconizate au fost incluse în proiecţia de bază. Totodată, există riscuri reduse în sensul creşterii la
adresa inflaţiei, deoarece se estimează că o parte din măsurile suplimentare de consolidare derivă
din majorări ale impozitelor indirecte.
Ar trebui subliniat faptul că această analiză a senzitivităţii fiscale se axează numai pe efectele
potenţiale pe termen scurt ale măsurilor suplimentare posibile de consolidare fiscală. Deşi chiar şi
măsurile de consolidare fiscală concepute corespunzător au deseori efecte negative pe termen scurt
asupra dinamicii PIB real, există efecte pozitive pe termen mai lung asupra activităţii economice
care nu sunt evidente în cadrul orizontului analizei de faţă4. Prin urmare, rezultatele acestei analize
nu ar trebui interpretate ca punând la îndoială necesitatea unor eforturi suplimentare de consolidare
fiscală pe parcursul orizontului de proiecţie. Într-adevăr, sunt necesare eforturi suplimentare de
consolidare pentru restabilirea finanţelor publice solide în zona euro. Fără astfel de măsuri de
consolidare, există riscul manifestării unor influenţe nefavorabile în procesul de evaluare a datoriei
suverane. De asemenea, efectele asupra încrederii ar putea fi negative, împiedicând redresarea
economică.

Impactul macroeconomic estimat al măsurilor suplimentare de consolidare fiscală
asupra dinamicii PIB şi inflaţiei IAPC în zona euro
(% din PIB)

1)

Obiectivele bugetare ale administraţiilor publice
Proiecţiile fiscale de bază

Măsurile suplimentare de consolidare fiscală (cumulate)

2)

2014

2015

2016

-2,5

-1,8

-1,2

-2,5

-2,3

-1,9

0,1

0,5

0,7

Efectele măsurilor suplimentare de consolidare fiscală (puncte procentuale)

3)

Dinamica PIB real

-0,1

-0,3

-0,2

Inflaţia IAPC

0,0

0,1

0,0

1)

Obiective nominale, astfel cum sunt incluse în cele mai recente documente ale programelor convenite cu UE-FMI pentru
ţările relevante şi actualizări ale programelor de stabilitate pentru 2014 pentru restul ţărilor.

2)

Analiza senzitivităţii bazată pe evaluările experţilor Eurosistemului.

3)

Abateri de la proiecţia de bază în puncte procentuale pentru dinamica PIB real şi inflaţia IAPC (ambele în termeni
anuali). Impactul macroeconomic este simulat utilizând Noul model pentru zona euro (New Area-Wide Model) al BCE.

1

Toate simulările au fost realizate pornind de la ipoteza absenţei modificărilor măsurilor de politică sau ale oricărei alte
variabile cu privire la ipotezele tehnice şi contextul internaţional al zonei euro.

2

Pentru o descriere detaliată a modelului utilizat pentru derivarea acestei ajustări în sens ascendent, a se vedea Pagano, P.
şi Pisani, M., „Risk-adjusted forecasts of oil prices”, The B.E. Journal of Macroeconomics, vol. 9, Ediţia 1, art. 24,
2009.

3

Pentru o descriere a Noului model pentru zona euro, a se vedea Christoffel K., Coenen G. şi Warne A., „The New AreaWide Model of the euro area: a micro-founded open-economy model for forecasting and policy analysis”, Working
Paper Series, nr. 944, BCE, octombrie 2008.

4

Pentru o analiză mai detaliată a efectelor macroeconomice ale consolidării fiscale, a se vedea caseta intitulată „Fiscal
multipliers and the timing of consolidation”, Buletinul lunar al BCE – aprilie 2014.
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Caaseta 3

EX
XPUNEREA ZONEI
Z
EURO
O LA CRIZAA DIN UCRA
AINA
În ultima perioaadă, preocupărrile privind o posibilă escalladare a tensiu
unilor dintre U
Ucraina şi Ru
usia
s-aau intensificatt. Această cassetă analizeazză expunerea zonei euro laa Rusia şi Uccraina şi desccrie
prinncipalele cannale prin caree zona euro aar putea fi affectată în cazzul în care crriza s-ar extin
nde
impplicând impunnerea de noi sancţiuni Rusieei.
Pânnă în prezentt, criza a avutt un impact nnegativ notabil asupra economiilor ucraainene şi rusee şi
num
mai un impactt limitat asuprra economiei zzonei euro. Deşi datele con
ncrete privind zona euro parr să
fie,, în mare măssură, neafectaate, există infoormaţii neoficciale privind posibilitatea
p
uunor incertitud
dini
spoorite asociate crizei. Totuşi, până în prezzent, cotaţiile acţiunilor şi preţurile
p
mater
eriilor prime s-au
meenţinut la un nivel
n
relativ staabil.
Priincipalele canale posibile de
d propagare a efectelor neffavorabile cătrre zona euro ssunt schimburrile
com
merciale şi reelaţiile financciare ale acesstui spaţiu ecconomic cu Rusia,
R
mai deegrabă decât cu
Uccraina. Zona euro
e
importă o cantitate coonsiderabilă de
d energie din
n Rusia, aproxximativ 25% din
impporturile de gaze şi aproapee 30% din cel e de petrol provenind din această
a
ţară (G
Graficele A şi B).
Unnele ţări din zoona euro impo
ortă gaze aproaape exclusiv din
d Rusia. Russia şi, într-o m
măsură mai miică,
Uccraina reprezinntă, de asemeenea, destinaţţii pentru exp
porturile zoneei euro. Aprooximativ 5% din
expporturile de buunuri din afara zonei euro sse îndreaptă către Rusia, în timp ce expoorturile de bun
nuri
dinn afara zonei euro către Uccraina se ridiccă la aproxim
mativ 1% (Graaficul C). În ceea ce priveeşte
exppunerea finannciară, creanţeele băncilor ddin zona euro asupra Rusieei echivaleazăă cu aproximaativ
1%
% din PIB al zonei euro (Graficul D).. Totuşi, schiimburile com
merciale şi rellaţiile financiare
preezintă un gradd ridicat de eteerogenitate în ţţările din zonaa euro.
Graficcul B: Importu
urile de petrol ddin Rusia (2011)
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Grraficul A: Importurile de gazze din Rusia (22011)

Surrsa: Eurostat

Sursa: Eurostat
E

Nootă: Datele pentruu Cipru şi Maltaa nu sunt disponnibile.
Ţărrile sunt clasificaate în funcţie de ponderea importturilor
de gaze din Rusiaa în totalul imp
porturilor de gazze ale
aceestora.

Notă: Datele
D
pentru Esstonia, Cipru, Leetonia, Luxembu
urg,
Malta şi
ş Slovenia nu sun
nt disponibile. Ţăările sunt clasificcate
în funcţie de ponderea importurilor de ppetrol din Rusiaa în
totalul importurilor
i
de pe
etrol ale acestora.
a.
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Graficu
ul C: Exportu
urile de bunuri către Rusi a
şi Ucrain
na (T III 2013
3)
(procentt din totalul exxporturilor de bunuri)

Graficcul D: Creanţţele externe aale anumitor
bănci din
d zona euroo (în funcţie
de ţară) asupra Ucrrainei şi Rusieei
(% din
n PIB)

Sursa: Callcule ale FMI şi BCE.
B

Sursa: Statistici bancare consolidate
c
ale BR
RI; BCE.

* cu deducerea exporturiloor de bunuri din zona euro.

Notă: Ţăările sunt clasificate în funcţie de ponderea în PIB 2013
a creanţelor externe ale băncilor din zonna euro asupra Rusiei.
R
Datele se referă, în generral, la T IV 2013;; numai ţările din
n zona
euro ale căror bănci rapo
ortează creanţe exxterne asupra Russiei şi
Ucraineii sunt indicate în
n grafic; Franţa şşi Ţările de Jos nu
n au
raportat în ultima perioa
adă creanţe asupr
pra Ucrainei; celee mai
recente date disponibile din Austria se referă la T III 2012.
2
Cifrele privind
p
zona euro sunt orientative,, fiind bazate pe datele
d
la nivel de
d ţară din diferitte momente în tim
mp.

Notă: Ţărrile sunt clasificaate în funcţie de ponderea
p
exportuurilor
de bunuri către Rusia şi Uccraina în totalul exporturilor de buunuri.

Impactuul negativ pottenţial pe carre o escaladarre a conflictu
ului l-ar avea asupra econnomiei zonei euro
depindee de tipul de sancţiuni
s
impu
use Rusiei dee către Uniuneea Europeană şi Statele Unnite, precum şi
ş de
măsurilee de retaliere pe
p care Rusia le-ar putea addopta în aceasstă privinţă. Deşi
D aspectele specifice ale unor
u
astfel de sancţiuni nu
n sunt clare, sancţiunile aar putea cond
duce la o creştere a preţurrilor petrolulu
ui, o
scădere a exporturilorr Rusiei către zona euro, exxercitând un im
mpact negativ
v asupra activiităţii economiice a
Rusiei, pprecum şi la ieşiri
i
de capital care ar deteermina o deprreciere a rubleei. Efectele neefavorabile asupra
zonei euuro ar putea proveni
p
şi din scăderea cotaaţiilor acţiunillor şi a încred
derii, dat fiindd faptul că agenţii
econom
mici sunt tot maai preocupaţi de intensitateaa crizei şi de implicaţiile
i
accesteia.
În zonaa euro, este probabil ca aceste canalle să afecteze PIB, în prrincipal prin impactul asupra
schimbuurilor comerciiale şi asupra preţurilor pettrolului. În acelaşi timp, maajorarea preţuurilor petrolulu
ui ar
genera o rată a inflaţiei IAPC în zo
ona euro mai rridicată decât cea
c estimată în proiecţia dee bază.
Având îîn vedere relaaţiile financiarre şi expunerrile comercialee disparate ale ţărilor din zzona euro faţţă de
Rusia şii Ucraina, oricce impact al crizei
c
ar fi eteerogen, ţările cele
c mai expu
use la Rusia şii Ucraina, preecum
statele bbaltice, confruuntându-se cu cele mai amplle efecte negaative.
De asem
menea, este poosibil un impact negativ asuupra unor ţări din zona euro ca urmare a eefectelor indirrecte
din ţărille terţe afectatte nefavorabill, de exempluu ţările din Eu
uropa de Est. Sectoare
S
şi inddustrii importtante
în mod specific penttru anumite ţăări din zona eeuro, precum agricultura, alimentaţia,
a
ssectorul imobiiliar,
turismull şi anumite sectoare ban
ncare, ar puttea fi afectatee în mod deeosebit de prrelungirea sau
u de
escaladaarea crizei. Înn final, acele ţări din zona euro care im
mportă un volu
um mare de ggaze şi petroll din
Rusia arr fi deosebit de
d afectate de o potenţială înntrerupere a ap
provizionării cu
c energie dinn această ţară.
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Caaseta 4

PRROGNOZE ALE
A ALTOR INSTITUŢII
I
O sserie de prognnoze pentru zona
z
euro au ffost elaborate atât de organ
nizaţii internaţţionale, cât şi de
insstituţii din secctorul privat. Totuşi, acesttea nu sunt strict
s
comparabile una cu cealaltă sau cu
prooiecţiile macrroeconomice realizate de experţii Euro
osistemului, întrucât
î
au fo
fost finalizate la
moomente diferitte. În plus, su
unt utilizate m
metode diverrse (în parte neprecizate)
n
ppentru stabiliirea
ipootezelor privinnd variabilelee fiscale, finaanciare şi extterne, inclusiv
v preţul petroolului şi al alltor
maaterii prime. De
D asemeneaa, există diferrenţe între prrognoze în ceea ce priveşşte metodele de
ajuustare cu număărul zilelor luccrătoare (a se vedea tabelul de mai jos).

Coomparaţia prognozelor
p
privind creşşterea PIB real
r şi inflaţiia IAPC în zzona euro
(varriaţii procentuale anuale)

Data
a
publică
ării

Creşterea PIIB
20144
2015
2016

Inflaţiaa IAPC
2014
20015
2016
6

Prooiecţiile experţiilor
Euurosistemului

iunie 20
014

1,0
[0,6 – 1,,4]

Coomisia Europeannă
OC
CDE

mai 2014
mai 2014

1,2
1,2

1,7
1,7

-

0,8
0,7

11,2
11,1

-

Baarometrul zonei euro

mai 2014

1,2

1,6

1,6

0,8

11,2

1,7

Preeviziunile
Coonsensus Econoomics

mai 2014

1,1

1,4

1,6

0,8

11,3

1,5

mai 2014

1,1

1,5

1,7

0,9

11,3

1,5

aprilie 20
014

1,2

1,5

1,5

0,9

11,2

1,3

Sonndajul în rânduul
speecialiştilor în
proognoză (Surveyy
of P
Professional
Foorecasters)
FM
MI

1,7
1,8
0,7
11,1
1,4
[0,6 – 2,8
8] [0,5 – 3,1] [0
0,6 – 0,8] [0,5 – 1,7] [0,6 – 2,2]
2

Surrsa: Previziunile economice
e
europ
pene ale Comisieei Europene, prim
măvara anului 20
014; IMF Worldd Economic Outlo
ook,
apriilie 2014; OECD
D Economic Outllook, mai 2014; Consensus Econ
nomics Forecasts; MJEconomics şi Sondajul BCE
E în
rânddul specialiştilor în prognoză (Surrvey of Professionnal Forecasters).
Nottă: Atât proiecţiille macroeconomiice ale experţilorr Eurosistemului,, cât şi prognoze
ele OCDE prezinntă ritmuri anualee de
creşştere ajustate cu numărul
n
zilelor lu
ucrătoare, în timpp ce Comisia Eurropeană şi FMI prezintă dinamici anuale neajustatee cu
num
mărul zilelor lucrrătoare pe an. Celelalte
C
prognozze nu specifică dacă
d
datele sunt ajustate sau nuu cu numărul zilelor
lucrrătoare.

Coonform prognoozelor puse în
n prezent la ddispoziţie de alte
a instituţii, se preconizeaază că dinam
mica
PIB
B real în zonaa euro în 2014
4 va înregistraa o uşoară accelerare compaarativ cu nivellurile indicatee în
prooiecţiile experrţilor Eurosisttemului. Proieecţiile privind
d dinamica PIIB real în 20015 şi 2016 su
unt
sim
milare sau uşor mai scăzu
ute decât prooiecţiile experrţilor Eurosisttemului. În cceea ce priveeşte
infflaţia, prognozzele puse la dispoziţie
d
de majoritatea celorlalte
c
insttituţii relevă ppentru anii 20
014
şi 22015 o rată annuală medie a inflaţiei IAP
PC apropiată de proiecţia experţilor Eurrosistemului sau
s
uşoor mai ridicatăă decât aceastta. Se anticipeează că rata in
nflaţiei IAPC în 2016 se vaa situa, în med
die,
întrre 1,3% şi 1,,7%, conform
m celorlalte prroiecţii dispon
nibile, compaarativ cu nivel
elul de 1,4% din
prooiecţiile experrţilor Eurosistemului. În preezent, toate prognozele
p
dissponibile se siituează în cad
drul
inteervalelor de variaţie
v
din pro
oiecţiile experrţilor Eurosisteemului, indicaate în tabel.
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