
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

minime obligatorii  
 

• Banca Na ţional ă a României ar putea reduce dobânda de politic ă monetar ă la 
5,25% pe data de 29 martie 2012, ca urmare a sc ăderii infla ţiei şi a persisten ţei 
deficitului de cerere agregat ă 

• Rezervele minime obligatorii ar putea fi men ţinute atât pentru lei cât şi pentru 
valut ă, pe data de 29 martie 2012 

• Dobânda de politic ă monetar ă s-ar putea situa la un nivel de 5% în decembrie 20 12 
şi în decembrie 2013 

• Rezerva minim ă obligatorie pentru lei ar putea fi redus ă la 12% în decembrie 2012 
şi 10% în decembrie 2013, în timp ce rezerva minim ă obligatorie pentru valut ă s-ar 
putea situa la 20% în decembrie 2012 şi 15% în decembrie 2013  

 

 

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

România (AAFBR) în cadrul unui sondaj intern, Banca Naţională a României (BNR) ar putea 

reduce dobânda de politică monetară la 5,25% în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie din 

29 martie 2012. Ponderea celor care se aşteaptă la reducerea dobânzii la 5,25% este de 92% din 

numărul total al participanţilor la sondaj. Principalele motive care ar putea sta la baza relaxării 

politicii monetare sunt reducerea inflaţiei şi persistenţa deficitului de cerere agregată.  

 

Tot în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie din 29 martie 2012, BNR ar putea decide 

menţinerea rezervelor minime obligatorii pentru lei şi pentru valută. 77% din participanţii la sondaj 

au considerat că rezervele minime obligatorii pentru lei vor fi menţinute la acelaşi nivel (restul 

anticipând scăderi până la nivelul de 10%), iar 92% din participanţii la sondaj au considerat că 

rezervele minime obligatorii pentru valută nu vor fi modificate (restul anticipând scăderi până la 

nivelul de 15%).   

   

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

dobânda de politică monetară la 5% (răspunsurile variază între 5% şi 5,25%). La finalul anului 

2013, dobânda de politică monetară s-ar putea situa la 5% (estimările variază între 4% şi 5,75%). 

 

Rezerva minimă obligatorie pentru lei ar putea fi redusă de către BNR la 12% în decembrie 2012 

(estimările variază între 10% şi 15%) şi la 10% în decembrie 2013 (estimările variază între 8% şi 

15%). Rezerva minimă obligatorie pentru valută ar putea fi menţinută constantă de către BNR la 



20% în decembrie 2012 (estimările variază între 12% şi 20%), iar apoi ar putea fi diminuată la 

15% în decembrie 2013 (estimările variază între 10% şi 20%).    

 

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

reuneşte în rândurile sale peste 80 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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