
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sondaj în cadrul membrilor Asocia ţiei Anali ştilor Financiar – Bancari din 
România cu privire la evolu ţia infla ţiei şi a dobânzii de politic ă monetar ă  

 

• Rata anual ă a infla ţiei s-ar putea situa la 2,5% în luna februarie 2012 , 3,7% în luna 
decembrie 2012 şi 3,5% în luna decembrie 2013 

• Principalii factori infla ţioni şti din urm ătoarele 12 luni ar putea fi produc ţia agricol ă 
intern ă, ajustarea pre ţurilor administrate (în special energie) şi cota ţia 
interna ţional ă a petrolului 

• Principalii factori dezinfla ţioni şti din urm ătoarele 12 luni ar putea fi deficitul de 
cerere agregat ă şi aştept ările infla ţioniste ale consumatorilor 

• Dobânda de politic ă monetar ă s-ar putea situa la 5,25% în luna martie 2012, 5% în 
luna decembrie 2012 şi 4,75% în luna decembrie 2013 

 

Conform opiniilor exprimate de către membri Asociaţiei Analiştilor Financiar – Bancari din 

România (AAFBR) în cadrul unui sondaj intern, rata anuală a inflaţiei din februarie 2012 s-a situat 

probabil la 2,5% (estimările variază între 2,1% şi 2,9%).   

Pentru finele anului 2012, estimarea membrilor AAFBR care au răspuns la sondaj plasează rata 

anuală a inflaţiei la 3,7% (estimările variază între 2,9% şi 4%). La finalul anului 2013, rata anuală 

a inflaţiei s-ar putea situa la 3,5% (estimările variază între 3% şi 4,5%). 

Principalii factori inflaţionişti din următoarele 12 luni ar putea fi producţia agricolă internă, 

ajustarea preţurilor administrate (în special energie) şi cotaţia internaţională a petrolului. Aceştia 

ar putea fi contrabalansaţi de o serie de factori dezinflaţionişti, cei mai des identificaţi de către 

membri AAFBR fiind deficitul de cerere agregată şi aşteptările inflaţioniste ale consumatorilor.  

Dobânda de politică monetară ar putea fi redusă la 5,25% în luna martie 2012 (estimările variază 

între 5% şi 5,5%). În luna decembrie 2012, dobânda de politică monetară s-ar putea situa la 

nivelul de 5% conform răspunsurilor la acest sondaj (estimările variază între 4,5% şi 6%). 

Valoarea prognozată pentru luna decembrie 2013 este de 4,75%, iar intervalul de variaţie a 

răspunsurilor este acelaşi (între 4,5% şi 6%). 

 

AAFBR este o asociaţie profesională fără scop lucrativ, înfiinţată în luna ianuarie 2008 şi care 

reuneşte în rândurile sale peste 50 de analişti din sectorul bancar, fonduri de pensii, societăţi de 

administrare a investiţiilor, societăţi de asigurări şi din piaţa de capital. 
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