
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 din luna martie 2012 este estimat ă la 2,5% 
• Rata anual ă a infla ţiei s-ar putea situa la 3,5% atât în luna decembrie  2012 cât şi în 

luna decembrie 2013 
• Dobânda de politic ă monetar ă s-ar putea situa la 5% atât în luna decembrie 2012  

cât şi în luna decembrie 2013  
 

 

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

România (AAFBR) în cadrul unui sondaj intern, rata anuală a inflaţiei s-ar putea situa la 2,5% în 

luna martie 2012. Estimările variază între 2,2% şi 2,8%. 

Pentru luna decembrie 2012, estimarea membrilor AAFBR care au răspuns la sondaj plasează 

rata anuală a inflaţiei la 3,5%. Această valoare este în scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de 

nivelul prognozat în cadrul sondajului anterior. Rata anuală a inflaţiei s-ar putea situa la 3,5% şi în 

luna decembrie 2013. Estimarea pentru luna decembrie 2013 rămâne neschimbată faţă de 

sondajul anterior.  

Dobânda de politică monetară s-ar putea situa la nivelul de 5% atât în luna decembrie 2012, cât 

şi în luna decembrie 2013. Estimările sunt neschimbate faţă de cele din sondajul anterior, pentru 

ambele orizonturi.  

 

Estimarea ratei anuale a infla ţiei pentru 
decembrie 2012 şi decembrie 2013 
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Sursa: AAFBR 

Estimarea dobânzi i de politic ă monetar ă 
pentru decembrie 2012 şi decembrie 2013 
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Sursa: AAFBR 

 



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. 

 

 

 

 

 

Consiliul Director al AAFBR                                                                        6 aprilie 2012 


