
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 men ţine dobânda de politic ă monetar ă la 
5,25% în cadrul şedin ţei din 1 iulie 2013 

• Ciclul de relaxare a politicii monetare ar putea în cepe mai târziu în 2013, prin 
reducerea dobânzii de politic ă monetar ă şi ar putea continua în 2014, prin 
diminuarea rezervelor minime obligatorii la pasivel e în lei şi valut ă 

 

 

Conform opiniilor exprimate de 54% din membrii Asociaţiei Analiştilor Financiar – Bancari din 

România (AAFBR) care au participat la un sondaj intern, Banca Naţională a României ar putea 

menţine dobânda de politică monetară la nivelul de 5,25% la următoarea şedinţă a Consiliului de 

Administraţie pe probleme de politică monetară din 1 iulie 2013. Restul participanţilor la sondaj 

estimează o reducere a dobânzii la nivelul de 5%. Rezervele minime obligatorii ar putea rămâne 

nemodificate în luna iulie 2013, atât pentru pasivele în lei cât şi pentru cele în valută.   

 

Dobânda de politică monetară ar putea fi redusă la nivelul de 4,75% până în decembrie 2013 şi 

4,50% până în decembrie 2014. Rezervele minime obligatorii pentru pasivele în lei ar putea fi 

păstrate la nivelul de 15% în anul 2013 şi apoi reduse la 11% până la finele anului 2014. 

Rezervele minime obligatorii pentru pasivele în valută ar putea fi păstrate la nivelul de 20% în 

anul 2013 şi apoi reduse la 16% până la finele anului 2014. 

 

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

reuneşte în rândurile sale aproximativ 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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