
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Asocia ţia Anali ştilor Financiar – Bancari din România: Banca Na ţional ă a 
României ar putea elibera lichiditate suplimentar ă în lei şi valut ă până la 

finalul acestui an   
 

 

Conform opiniilor exprimate de participanţii la un sondaj intern în cadrul Asociaţiei Analiştilor 

Financiar – Bancari din România (AAFBR), Banca Naţională a României ar putea menţine 

dobânda de politică monetară la 3,5% la următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie pe 

probleme de politică monetară din data de 6 mai 2014. 

Estimările analiştilor care au participat la sondaj indică o dobândă de 3,5% atât pentru orizontul 

decembrie 2014 cât şi pentru decembrie 2015. Estimările pentru decembrie 2015 variază între un 

minim de 3% şi un maxim de 4%.   

 

Rezervele minime obligatorii pentru pasivele în lei ar putea fi menţinute la 12% în luna mai. 

Ulterior, Banca Naţională a României ar putea decide reducerea lor la 10% până la finalul anului 

2014 şi la 8% până la finalul anului 2015. Estimările pentru decembrie 2015 variază între un 

minim de 6% şi un maxim de 12%.   

 

Rezervele minime obligatorii pentru pasivele în valută ar putea fi menţinute la 18% în luna mai. 

Ulterior, Banca Naţională a României ar putea decide reducerea acestora la 16% până la finalul 

anului 2014 şi la 14% până la finalul anului 2015. Estimările pentru decembrie 2015 variază între 

un minim de 12% şi un maxim de 18%.   

 

 

*  *  * 

 

Opinii ale membrilor AAFBR 

Notă: Acestea reprezintă opiniile personale ale unor membri ai AAFBR care au participat la sondajul de opinie pe luna în 
curs şi nu reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiilor la care persoanele respective lucrează sau cu care persoanele 
respective sunt asociate. Opiniile exprimate în acest paragraf pot diferi de rezultatele generale ale sondajului care au fost 
prezentate mai sus şi care se bazează pe prelucrarea statistică a unui număr mare de răspunsuri primite de la 
participanţi. Nu toţi participanţii la sondaj au oferit şi o opinie detaliată referitoare la indicatorii economici acoperiţi de 
sondaj. Acest sondaj este conceput ca o sursă suplimentară de informaţii pentru toţi cei interesaţi. La baza lui stau cele 
mai bune resurse disponibile membrilor AAFBR în momentul publicării. Informaţiile şi sursele datelor folosite sunt 
considerate a fi demne de încredere. Cu toate acestea, AAFBR şi afiliaţii săi nu îşi asumă responsabilitatea pentru 
acurateţea sau gradul de cuprindere al informaţiilor. Sondajul de opinie în rândul membrilor AAFBR şi comunicatul de 
presă aferent constituie o analiză economică şi nu reprezintă consultanţă pentru investiţii sau o recomandare în acest 
sens.  
 

 

 



 

Dorina Cobîscan, Membru AAFBR, Analist Echipa Cerce tare Macro şi Titluri cu Venit Fix, 

BCR:  Banca Naţională a României va menţine, cel mai probabil, atât dobânda de politică 

monetară (3,5%), cât şi rezervele minime obligatorii pentru pasivele în lei şi valută (12% şi 

respectiv 18%) în cadrul şedinţei de politică monetară care va avea loc săptămâna viitoare. 

Intensificarea tensiunilor în Ucraina şi creşterea ratei inflaţiei în a doua partea a acestui an, ca 

urmare a introducerii accizei la combustibil începând cu luna aprilie şi a unui an agricol posibil 

mai slab constituie principalii factori care ar putea sta la baza deciziei BNR. Mai mult, estimăm că 

banca centrală ar putea să păstreze dobânda cheie nemodificată până la sfârşitul acestui an, dar 

nu excludem posibilitatea de a vedea o reducere a rezervelor minime obligatorii, în special pentru 

pasivele în lei. 

 

 

*  *  * 

 

 

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

reuneşte în rândurile sale aproximativ 60 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                                                                                       2 mai 2014 

 

 


