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Cuvânt înainte 

Asigurarea "i men!inerea stabilit#!ii pre!urilor constituie obiectivul fundamental al B#ncii Na!ionale a 
României, politica monetar# implementându-se, începând cu luna august 2005, în contextul strategiei 
de !intire direct# a infla!iei. În cadrul acesteia, comunicarea activ# a autorit#!ii monetare cu publicul 
de!ine un rol esen!ial, principalul instrument utilizat în acest scop de c#tre Banca Na!ional# a României 
fiind Raportul asupra infla!iei. 

Pe lâng# analiza celor mai recente evolu!ii economice, monetare "i financiare "i explicarea ra!iunilor 
"i manierei de implementare a politicii monetare în perioada precedent#, Raportul prezint# proiec!ia 
trimestrial# a B#ncii Na!ionale a României privind evolu!ia infla!iei pe un orizont de opt trimestre  
– inclusiv incertitudinile "i riscurile asociate acesteia – "i evalueaz# contextul macroeconomic recent 
"i viitor din perspectiva deciziei de politic# monetar#.  

Prin elaborarea "i publicarea trimestrial# – în concordan!# cu frecven!a ciclului de prognoz# – 
a Raportului asupra infla!iei, Banca Na!ional# a României î"i propune s# ofere tuturor celor interesa!i 
posibilitatea de a în!elege cât mai bine cadrul s#u de analiz# "i implicit fundamentele deciziilor de 
politic# monetar#. Asigurarea transparen!ei "i predictibilit#!ii politicii monetare sunt de natur# a 
consolida credibilitatea politicii monetare "i de a contribui astfel la ancorarea eficace a anticipa!iilor 
privind infla!ia "i la diminuarea costurilor asigur#rii "i men!inerii stabilit#!ii pre!urilor. 

Analiza prezentat# în Raportul asupra infla!iei se bazeaz# pe cele mai recente informa!ii statistice disponibile  
la momentul redact#rii, astfel încât perioadele de referin!# ale indicatorilor utiliza!i sunt diferite. 

Raportul asupra infla!iei a fost aprobat în "edin!a Consiliului de administra!ie al BNR din data de 29 mai 2020, 
iar proiec!ia macroeconomic# a fost realizat# pe baza informa!iilor disponibile pân# la data de 25 mai 2020. 

Toate edi!iile acestei publica!ii sunt disponibile pe suport hârtie "i pe website-ul BNR, http://www.bnr.ro. 
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Sintez$

Evolu!ia infla!iei "i cauzele acesteia 

Rata anual# a infla!iei IPC a revenit în luna februarie 2020 în intervalul de varia!ie 
asociat !intei sta!ionare de 2,5 la sut# ±1 punct procentual, încheind trimestrul I la 
valoarea de 3,05 la sut# (cu 0,99 puncte procentuale sub nivelul consemnat la finele 
anului 2019) "i coborând în luna aprilie în continuare pân# la 2,68 la sut#. Traiectoria 
dezinfla!ionist# a fost imprimat# de ieftinirea ampl# a combustibililor, pe fondul unui 
cumul de factori interni (reducerea accizei) "i externi (decompresia semnificativ# a 
pie!ei petrolului), precum "i de sl#birea trac!iunii anuale a pre!urilor volatile ale 
alimentelor exclusiv ca urmare a unui efect de baz#. În acela"i timp, îns#, extinderea 
pandemiei generate de noul coronavirus a ocazionat unele perturba!ii la nivelul 
lan!urilor de aprovizionare "i distribu!ie, precum "i o majorare temporar# a consumului 
de bunuri de strict# necesitate. Pe acest fond, cele mai importante grupe de alimente 
procesate ale co"ului de consum "i-au majorat contribu!ia la rata anual# a infla!iei. 
Coroborat persisten!ei, în cea mai mare parte a trimestrului, a presiunilor infla!ioniste 
asociate factorilor fundamentali, precum "i episodului de depreciere a monedei 
na!ionale din luna martie, rata anual# a infla!iei IPC a dep#"it cu 0,3 puncte procentuale 
nivelul din cea mai recent# proiec!ie macroeconomic# aferent finalului trimestrului I 
(Raportul asupra infla!iei, edi!ia din februarie 2020). În acela"i timp, de"i a înregistrat  
o u"oar# atenuare de ritm pe parcursul primelor patru luni ale anului 2020, rata medie 
anual# a infla!iei IAPC a continuat s# înregistreze cel mai ridicat nivel din rândul 
statelor membre ale UE, ecartul fa!# de media european# contabilizând în luna aprilie 
2,3 puncte procentuale. 

Contrar previziunilor, rata anual# a infla!iei CORE2 ajustat nu a urmat o traiectorie 
descendent# în primele luni ale anului 2020, ci a oscilat în jurul valorii consemnate la 
finele anului precedent (3,7 la sut# în luna aprilie). Evolu!ia a fost rezultanta unui cumul 
de factori cu influen!e de sens contrar. Pe de o parte, a avut loc o amplificare u"oar# a 
presiunilor infla!ioniste din partea cererii agregate în cea mai mare parte a trimestrului I, 
în tandem cu înregistrarea unor noi minime istorice de c#tre rata "omajului "i, implicit,  
a unor dinamici salariale robuste, în timp ce perspectiva restrângerii mobilit#!ii "i 
perceperea unei posibilit#!i de apari!ie a problemelor pe lan!urile de aprovizionare au 
determinat un vârf de consum în luna martie pentru bunurile de uz curent (mai ales 
din categoria celor alimentare), reflectat de cre"teri ale pre!urilor finale ale acestora "i 
ale dinamicii anuale a componentei alimentare a infla!iei de baz#. Pe de alt# parte, 
componenta nealimentar# "i cea a serviciilor de pia!#, confruntate cu o reducere a 
cererii "i cu suspend#ri temporare ale activit#!ii, "i-au diminuat contribu!ia infla!ionist# 
în primele patru luni ale anului 2020. 
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Rata anual# de cre"tere a costurilor unitare cu for!a de munc# pe ansamblul economiei 
a accelerat în trimestrul IV 2019 pân# la 5,8 la sut# (+2,3 puncte procentuale comparativ 
cu intervalul precedent), atât ca urmare a intensific#rii dinamicii remuner#rii salariale, 
cât "i ca rezultat al înregistr#rii unor rate de cre"tere ale productivit#!ii în decelerare. 
În perioada octombrie 2019 – februarie 2020, activitatea sectorului prelucr#tor a 
continuat s# fie afectat# de cadrul comercial interna!ional tensionat, ceea ce a 
între!inut manifestarea unei decupl#ri notabile între varia!ia productivit#!ii muncii "i 
cea a câ"tigurilor salariale, cu repercusiuni atât asupra evolu!iei ratei infla!iei, cât "i a 
competitivit#!ii. Luna martie a marcat o l#rgire a acestui decalaj, în contextul unor 
contrac!ii aproape generalizate ale produc!iei în plan sectorial induse de "ocul asociat 
izbucnirii pandemiei COVID-19, precum "i al tendin!ei de men!inere a schemelor de 
personal, comportament prevalent în recesiunea anterioar# "i care probabil va 
caracteriza "i actuala criz# dat# fiind sus!inerea ampl# din partea statului pentru 
men!inerea rela!iilor de munc# cu ajutorul "omajului tehnic.  

Politica monetar# în perioada parcurs# de la data Raportului 
precedent 

În "edin!a din 7 februarie 2020, Consiliul de administra!ie al BNR a hot#rât men!inerea 
ratei dobânzii de politic# monetar# la nivelul de 2,5 la sut# pe an, a ratelor dobânzii la 
facilit#!ile de depozit "i de credit la 1,5 la sut# "i, respectiv, 3,5 la sut# pe an, precum "i 
reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valut# ale institu!iilor 
de credit la nivelul de 6 la sut#, de la 8 la sut# începând cu perioada de aplicare 
24 februarie – 23 martie 2020. Rata anual# a infla!iei IPC a crescut în luna decembrie 
2019 la 4,04 la sut#, de la 3,77 la sut# în noiembrie, nivel situat deasupra intervalului 
!intei sta!ionare "i u"or peste cel prognozat. Evolu!ia s-a datorat în principal major#rii 
dinamicii pre!urilor combustibililor, dar "i scumpirii considerabile a fructelor. 
Totodat#, rata anual# a infla!iei CORE2 ajustat a continuat s# se majoreze în luna 
decembrie pân# la 3,66 la sut#, peste nivelul prognozat. Avansul a reflectat aproape 
integral dinamica pre!urilor alimentelor atât pe plan intern, cât "i interna!ional, în 
paralel men!inerii la niveluri semnificative a presiunilor infla!ioniste pe partea cererii, 
inclusiv pe fondul dinamicii în continuare accentuate a costurilor unitare cu for!a de 
munc#. Cea mai recent# prognoz# reconfirma perspectiva reducerii semnificative a 
ratei anuale a infla!iei IPC în primele luni ale anului curent "i, ulterior, plasarea în 
jum#tatea superioar# a intervalului !intei pân# la finele orizontului proiec!iei, pe o 
traiectorie cu tendin!# u"or cresc#toare începând din a doua parte a acestui an.  

Principalele incertitudini "i riscuri asociate perspectivei infla!iei decurgeau din 
conduita viitoare a politicii fiscale "i a celei de venituri, mai ales în contextul 
calendarului electoral 2020, iar nivelul "i tendin!a deficitului de cont curent "i a celui 
bugetar r#mâneau deosebit de preocupante. Incertitudini sporite continuau s# fie 
asociate încetinirii activit#!ii economice din zona euro "i a celei de la nivel global, 
precum "i cre"terii riscurilor la adresa perspectivei acestora, inclusiv pe fondul 
epidemiei cu noul coronavirus. Deosebit de relevante au fost apreciate "i deciziile de 
politic# monetar# ale BCE "i Fed, precum "i atitudinea b#ncilor centrale din regiune. 

Ulterior, datele statistice au indicat sc#derea alert# a ratei anuale a infla!iei în primele 
dou# luni ale anului curent, în linie cu previziunile, coborând în ianuarie la 3,60 la sut#, 
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de la 4,04 la sut# în decembrie 2019, iar în februarie 2020 la 3,05 la sut#. Reintrarea 
ratei anuale a infla!iei IPC în jum#tatea superioar# a intervalului !intei s-a datorat 
aproape integral sc#derilor de dinamic# pe segmentele combustibili "i LFO, evolu!ii 
atribuibile în principal unor efecte de baz# "i influen!elor elimin#rii supraaccizei la 
carburan!i "i ale declinului neanticipat al cota!iei petrolului. O contribu!ie minor#,  
"i inferioar# a"tept#rilor, a avut "i infla!ia de baz#. Aceasta "i-a prelungit ascensiunea 
în ianuarie, contrar previziunilor – urcând la 3,74 la sut#, de la 3,66 la sut# în 
decembrie 2019 – , "i a sc#zut în februarie la 3,60 la sut#, continuând, prin urmare,  
s# indice presiuni infla!ioniste semnificative pe partea cererii "i a costurilor salariale.  

Datele statistice au indicat reaccelerarea mult peste a"tept#ri în trimestrul IV 2019 a 
cre"terii economice – la 4,3 la sut#, de la 3,0 la sut# în trimestrul III –, inclusiv în 
termeni trimestriali. Astfel, pe ansamblul anului 2019, avansul economic a r#mas 
deosebit de solid, încetinind doar u"or fa!# de anul precedent – la 4,1 la sut#, de la 
4,4 la sut# –, în contextul temper#rii ritmului consumului privat "i al major#rii 
contribu!iei negative a exportului net, dar "i al redinamiz#rii puternice a form#rii  
brute de capital fix "i al acceler#rii semnificative a cre"terii consumului administra!iei 
publice. În aceste condi!ii, ponderea deficitului de cont curent în PIB s-a majorat în 
2019 la 4,6 la sut#, de la 4,4 la sut# în anul anterior, iar gradul de acoperire a acestuia 
cu ISD "i transferuri de capital s-a redus u"or, la circa 78 la sut#, de la 83 la sut# în 2018. 

Tabloul economic global a început îns# s# se degradeze accelerat la mijlocul 
trimestrului I, iar incertitudinile asociate au sporit substan!ial, în condi!iile cre"terii 
rapide a impactului advers exercitat asupra produc!iei "i a lan!urilor globale de 
aprovizionare, dar "i asupra cererii, de pandemia de COVID-19. Împreun# cu m#surile 
aplicate în numeroase !#ri în scopul limit#rii extinderii acesteia, incertitudinile sunt de 
natur# s# fac# probabil#, potrivit evolu!iilor recente, intrarea în recesiune a economiei 
zonei euro "i a celei globale în perspectiv# apropiat#. Efecte suplimentare au provenit 
din antrenarea unei deterior#ri bru"te a sentimentului pe pia!a financiar# interna!ional#, 
cre"terea la cote extreme a volatilit#!ii pre!urilor majorit#!ii claselor de active, în timp 
ce cota!iile interna!ionale ale petrolului "i pre!urile altor materii prime au consemnat 
sc#deri ample. 

În contextul impactului epidemiei de coronavirus, evaluat# a avea un grad sporit de 
adversitate asupra popula!iei "i companiilor române"ti, Consiliul de administra!ie al 
B#ncii Na!ionale a României s-a întrunit într-o "edin!# de urgen!# în data de 20 martie 
2020 "i a adoptat un pachet de m#suri menit s# atenueze impactul economic asociat 
acestor evolu!ii. În aceast# "edin!#, Consiliul de administra!ie al BNR a decis în 
unanimitate reducerea ratei dobânzii de politic# monetar# de la 2,50 la sut# la  
2,00 la sut#, precum "i îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor  
la facilit#!ile permanente în jurul ratei dobânzii de politic# monetar# la ±0,5 puncte 
procentuale, de la ±1 punct procentual, implicând men!inerea ratei dobânzii pentru 
facilitatea de depozit la 1,50 la sut# "i sc#derea ratei dobânzii aferente facilit#!ii  
de creditare (Lombard) la 2,50 la sut#, de la 3,50 la sut#. Totodat#, Consiliul de 
administra!ie al BNR a hot#rât în unanimitate efectuarea de opera!iuni repo în vederea 
furniz#rii de lichiditate institu!iilor de credit, precum "i cump#rarea de titluri de stat în 
lei de pe pia!a secundar#. În acela"i timp, Consiliul de administra!ie al BNR a convenit 
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ca în caz de nevoie "i în func!ie de evolu!iile specifice s# recurg# "i la reducerea ratelor 
rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei, respectiv pentru cele în valut# ale 
institu!iilor de credit. 

Totodat#, având în vedere gradul ridicat de incertitudine ce caracterizeaz# evolu!iile 
economice "i financiare, Consiliul de administra!ie al BNR a hot#rât suspendarea 
calendarului "edin!elor de politic# monetar# anun!at anterior, urmând ca acestea  
s# aib# loc, pe o perioad# nedeterminat#, ori de câte ori este nevoie. De asemenea, 
Consiliul de administra!ie a subliniat c# mixul echilibrat de politici macroeconomice  
"i implementarea de reforme structurale care s# stimuleze poten!ialul de cre"tere pe 
termen lung sunt esen!iale pentru men!inerea stabilit#!ii macroeconomice "i înt#rirea 
capacit#!ii economiei române"ti de a face fa!# unor eventuale evolu!ii adverse. 

Perspectivele infla!iei 

Propagarea crizei de s#n#tate public# ocazionate de noul coronavirus a condus la 
blocaje ample ale lan!urilor de valoare ad#ugat#, afectând osatura de produc!ie de la 
nivel global, la cre"teri semnificative ale volatilit#!ii de pe pie!ele financiare, ce 
greveaz# asupra disponibilit#!ii la timp "i în volumele optime a surselor de finan!are, 

"i la sporirea f#r# precedent a incertitudinii agen!ilor 
economici, având ca efect perturbarea în mod sever 
a deciziilor economice ale acestora. Coroborate 
m#surilor administrative impuse de autorit#!i în 
vederea limit#rii extinderii contamin#rii cu noul virus, 
acestea s-au transpus "i într-o contrac!ie de propor!ii 
a cererii agregate din economie. În aceste condi!ii, 
configura!ia actualului scenariu de baz# este grevat# 
de o multitudine de surse interconectate de riscuri "i, 
mai ales, de incertitudini. De aceea, reconfigur#ri 
viitoare semnificative ale coordonatelor acestuia 
sunt probabile, pe m#sura clarific#rii treptate a 
surselor actuale de incertitudine. 

Conform ipotezelor adoptate în scenariul de baz#, s-a 
presupus relaxarea gradual# a m#surilor de distan!are 
social# începând cu a doua parte a trimestrului II,  
atât în România, cât "i în celelalte !#ri europene.  
În aceste condi!ii, se prezum# c# cele mai ample 

efecte economice ale crizei vor fi localizate în prima jum#tate a anului curent, cu 
prec#dere pe parcursul trimestrului II. În pofida unei reveniri a activit#!ii economice 
începând din al doilea semestru, gradualitatea preconizat# a acesteia va face ca  
pe ansamblul anului dinamica medie a PIB real s# înregistreze o valoare negativ# 
semnificativ#, apropiat# de cele înregistrate la apogeul crizei economice din  
2008-2009. 

Nivelul incertitudinii, care a atins cote record în perioada recent#, este de a"teptat  
s# greveze cu prec#dere asupra dinamicii investi!ionale, având ca efect probabil 
înghe!area pe termen scurt a finan!#rii proiectelor, în timp ce pe termen mediu,  
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în lipsa unor indicii clare privind deznod#mântul crizei, nefiind exclus# posibilitatea 
unor amân#ri în mod repetat ale termenelor de implementare a acestora. Aceea"i 
incertitudine ridicat#, suprapus# unei deterior#ri vizibile deja în evolu!iile curente  
ale pie!ei muncii, cu efect de comprimare a venitului disponibil real al gospod#riilor 
popula!iei, va contribui la întreruperea relativ brutal# a trendului favorabil de evolu!ie 
a consumului din ultimii ani. Totu"i, în cazul acestei componente, sc#derea este de 
a"teptat a fi doar cvasigeneralizat#, în condi!iile în care anumite subcomponente  
(de exemplu, bunurile de strict# necesitate) au dovedit o rezilien!# sporit#, având chiar 
poten!ial de a înregistra dinamici pozitive. 

Restric!iile generalizate în ceea ce prive"te rela!iile dintre state (de a"teptat s# afecteze 
func!ionarea re!elelor transfrontaliere de produc!ie "i distribu!ie), precum "i perspectiva 
unei contrac!ii ample a cererii interne "i a celei externe sunt de a"teptat a rezulta într-o 
compresie drastic# a fluxurilor interna!ionale de bunuri "i servicii. Astfel, se prefigureaz# 
c# deficitul de cont curent va cunoa"te o u"oar# deteriorare pe ansamblul anului curent, 
conturându-se tot mai clar perspectiva unei dep#"iri în acest an a valorii de 4 la sut# 
din PIB stabilit# ca reper multianual de Comisia European# în cadrul tabloului de 
riscuri economice. Evolu!ia deficitului de cont curent din 2020 este anticipat# "i pe 
fondul înr#ut#!irii deficitului bugetar, în condi!iile unei major#ri a cheltuielilor publice 
destinate atenu#rii efectelor crizei de s#n#tate public#, în paralel unui declin important 
al veniturilor bugetare, pe fondul deterior#rii rapide "i extrem de ample a activit#!ii 
economice. Prin efectele de runda a doua, contrac!ia economiei este de a"teptat s# 
agraveze suplimentar balan!a fiscal#, printr-o nou# majorare a cheltuielilor bugetare, 
sub impactul ac!iunii stabilizatorilor automa!i. 

Dat# fiind natura presupus temporar# a "ocului pandemic, contrac!ia activit#!ii 
economice din anul curent se va reflecta preponderent în evolu!ia componentei 
ciclice (devia!ia PIB), afectând în mai mic# m#sur# dinamica PIB poten!ial. Opus 
evolu!iei prognozate în edi!ia precedent# a Raportului, economia va func!iona, 
începând cu trimestrul II, cu un deficit de cerere pe tot intervalul de proiec!ie, a c#rui 
magnitudine este îns# dificil de estimat cu precizie în acest moment. Ulterior maximului 
atins în trimestrul curent, presiunile dezinfla!ioniste induse de deficitul de cerere se 
vor diminua treptat. Varia!ia semnificativ# a gap-ului PIB de pe parcursul trimestrului 
curent a fost cauzat# de "ocul amplu care a afectat cererea intern#, suprapus 
deterior#rii cererii externe1. În schimb, pe fondul amplelor seturi de m#suri stimulative 
adoptate recent de autorit#!i, conduita politicii monetare "i a celei fiscale exercit# 
efecte favorabile, de natur# contraciclic#, la adresa activit#!ii economice. 

Situa!ia actual#, f#r# precedent, face ca perspectivele de evolu!ie a economiei s# fie 
marcate de ample incertitudini. În aceste condi!ii, pe fondul probabilei men!ineri pe 
perioade mai lungi de timp a m#surilor voluntare de distan!are social# din partea 
popula!iei, precum "i a unui grad de precau!ie mai sporit "i probabil persistent cu 
impact asupra deciziilor de consum "i investi!ii atât ale gospod#riilor, cât "i ale 
companiilor, se anticipeaz# înregistrarea unui ritm lent de revenire a activit#!ii 
economice la nivelurile observate anterior declan"#rii crizei pandemice.  
                                                                                                 

1  Din rândul partenerilor comerciali ai României, Spania "i Italia au fost afectate semnificativ de propagarea noului coronavirus,  
în timp ce în cazul Germaniei, decisiv# pentru înr#ut#!irea perspectivelor de cre"tere a fost deteriorarea f#r# precedent "i în 
manier# simultan# a cererii externe pentru produsele acesteia. 
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Conform scenariului de baz#, dup# ce a atins 4,04 la sut# la finele anului 2019 "i 
ulterior a decelerat pân# la 2,68 la sut# în aprilie 2020, rata anual# a infla!iei IPC este 
proiectat# a se men!ine în intervalul din jurul !intei centrale pe întregul orizont al 
prognozei, plasându-se la nivelul de 2,8 la sut# la finele anului curent "i la 2,5 la sut#  
la sfâr"itul anului viitor. Fa!# de Raportul precedent, indicatorul este proiectat la  
valori mai reduse cu 0,2 puncte procentuale la finalul anului curent "i cu 0,7 puncte 
procentuale pentru decembrie 2021.  

Pe termen scurt, revizuirea ascendent# a presiunilor infla!ioniste vizibile pe segmentul 
alimentar – atât pe fondul perturb#rii lan!urilor de distribu!ie globale, cât "i al 
major#rii sensibile în context pandemic a cererii de bunuri de uz curent – este de 
a"teptat s# le domine pe cele dezinfla!ioniste de la nivelul pre!urilor produselor 
energetice (combustibili "i gazele naturale). Pe termen mediu, îns#, de"i persist# 
incertitudini cu privire la magnitudinea relativ# a "ocurilor de ofert#, respectiv a celor 
de cerere în context pandemic, "i, implicit, la impactul infla!ionist net al acestora, 
scenariul de baz# prevede o corec!ie descendent# a ratei anuale a infla!iei CORE2 
ajustat, preconizat# s# se plaseze la finele anului viitor sub !inta central# de infla!ie 
(2,2 la sut#). Aceast# evolu!ie se datoreaz# impactului semnificativ "i a"teptat a fi 
persistent exercitat de deficitul de cerere agregat# format în economie în prima parte 
a anului curent. Astfel, la orizontul proiec!iei, contribu!ia descendent# a infla!iei 
CORE2 ajustat explic# aproape integral revizuirile în acela"i sens ale valorilor proiectate 
ale infla!iei headline; totodat#, contribu!ia cumulat# a componentelor exogene ale 
co"ului de consum este preconizat# s# r#mân# relativ similar# valorilor proiectate în 
Raportul precedent. 

În aceste condi!ii, conduita politicii monetare este configurat# în vederea asigur#rii "i 
men!inerii stabilit#!ii pre!urilor pe termen mediu într-o manier# care s# contribuie la 
realizarea unei cre"teri economice sustenabile "i conservarea unui cadru macroeconomic 
stabil.  

Runda curent# de proiec!ie este marcat# de numeroase riscuri "i, mai ales, incertitudini 
asociate evolu!iei activit#!ii economice atât pe plan intern, cât "i extern. În contextul 
crizei de s#n#tate pe care o travers#m, incertitudinile cele mai ample se refer# la 
durata "i intensitatea acesteia, parametri critici pentru configurarea coordonatelor 
atât ale scenariului de baz#, cât "i ale celor alternative. În plus, propagarea generalizat#  
a crizei la nivel mondial, într-o manier# aproape f#r# precedent, face ca atât mediul 
intern, cât "i cel extern, s# constituie surse extrem de apreciabile de riscuri. 

În scenariul de baz#, actuala criz# de s#n#tate public# este presupus# a exercita  
doar efecte temporare asupra activit#!ii economice, chiar dac# de o severitate 
ridicat#. În aceste condi!ii, unul dintre cele mai relevante riscuri ar putea fi acela al 
transform#rii acesteia într-o criz# persistent#, fie prin prelungirea situa!iei medicale  
pe o perioad# mai lung# de timp, fie prin o posibil# reinflamare a cazurilor de 
contaminare în viitor. Astfel de evolu!ii ar fi de natur# s# pericliteze refacerea 
poten!ialului productiv al economiei. În aceste condi!ii, adoptarea unor programe "i 
mai consistente de sus!inere a economiei fa!# de cele presupuse în scenariul de baz#, 
coroborat# unei diminu#ri "i mai ample a încas#rilor bugetare, pe fondul tren#rii 
revenirii economiei, ar fi de natur# s# vulnerabilizeze atât echilibrul intern, cât "i pe cel 
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extern al !#rii, cu toate implica!iile ce ar decurge din aceast# evolu!ie, inclusiv cea de 
persisten!# a deficitelor gemene (bugetar "i de cont curent) "i, implicit, de asigurare a 
finan!#rii ordonate a acestora. 

În plus, incertitudini sporite cu privire la orizontul de solu!ionare a crizei ar afecta 
volumul investi!ional derulat de agen!ii interni sau, dup# caz, atras din str#in#tate, 
grevând asupra rapidit#!ii ritmului de revenire ciclic# a activit#!ii economice, cât "i  
al celui de refacere a poten!ialului productiv al economiei. În plus, o pruden!# sporit# 
din partea consumatorilor "i alterarea mai semnificativ# a obiceiurilor de consum  
ale acestora, pe fondul men!inerii problemelor structurale din pia!a muncii – a c#rei 
dinamic# ar urma s# fie strict dependent# de cea a activit#!ii economice –, ar putea 
constrânge o revenire a economiei sus!inut# de consum atât pe termen imediat,  
cât "i într-o perspectiv# mai lung# de timp. Cumulate, aceste evolu!ii s-ar r#sfrânge 
asupra dinamicii productivit#!ii economiei române"ti, una din consecin!e putând 
 fi diminuarea avantajului competitiv în raport cu partenerii no"tri comerciali  
externi. 

Caracterul de noutate al crizei pe care o travers#m "i, implicit, numeroasele sale 
necunoscute fac dificil# evaluarea, la momentul actual, a impactului net asupra 
pre!urilor al "ocurilor de cerere – pe fondul contrac!iei economice – "i, respectiv, de 
ofert# – sub inciden!a perturb#rilor lan!urilor globale de valoare ad#ugat#. Dac# pe 
termen scurt o parte a produc#torilor ar putea cre"te pre!urile bunurilor "i ale 
serviciilor oferite ca urmare a major#rii temporare a cererii pentru anumite produse 
(de exemplu alimente), o trenare pe perioade mai lungi de timp a revenirii economiei 
la niveluri similare celor anterioare crizei ar putea ocaziona persisten!a unor presiuni 
dezinfla!ioniste din partea cererii agregate, implicit posibile riscuri de abatere în jos  
a infla!iei de la coordonatele scenariului de baz#.  

Totodat#, rezilien!a pe perioade mai îndelungate de timp a crizei epidemice, prin 
efectul de perturbare a lan!urilor globale de produc!ie "i distribu!ie, dat# fiind 
dificultatea suplinirii într-un timp rezonabil a acestora pe baza unei integr#ri pe 
orizontal# "i vertical# a produc#torilor locali, dar "i costurile probabil ridicate ale unui 
asemenea demers, ar putea avea ca efect o reducere de durat# a ofertei de produse, 
cu impact advers asupra presiunilor infla!ioniste resim!ite pe termen mediu.  

În plan extern, un set de considerente similare celor expuse anterior fac ca riscurile 
unei deceler#ri accentuate a activit#!ii economice din zona euro "i de la nivel global s# 
fie apreciabile. Volatilit#!ile ample înregistrate ulterior declan"#rii crizei de numeroase 
grupe de materii prime fac extrem de dificil# anticiparea evolu!iei acestora pe termen 
mediu "i lung, ceea ce induce posibile riscuri raportat la traiectoriile presupuse ale 
acestora în scenariul de baz#.  

Pe fondul numeroaselor riscuri "i incertitudini care planeaz# asupra evolu!iei 
economiei, devine extrem de relevant# calibrarea conduitei politicilor economice  
de la nivel local "i global. Evitarea acutiz#rii "i permanentiz#rii crizei actuale depinde 
în mod direct de setul de m#suri adoptate de autorit#!i; în plus, în contextul unei 
persisten!e a efectelor pandemiei, devine critic# evaluarea în manier# cât mai 
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riguroas# a eficien!ei instrumentarului utilizat de acestea – din domeniul fiscal, din cel 
al politicii monetare, de natur# macropruden!ial# etc. –, în vederea implement#rii în 
perioadele viitoare a celor care se dovedesc a fi cel mai bine adaptate particularit#!ilor 
actualei crize. 

Decizia de politic# monetar# 

Având în vedere caracteristicile perspectivei infla!iei "i gradul extrem de înalt de 
incertitudine ce o caracterizeaz#, precum "i relevan!a conduitei politicilor monetare 
ale BCE "i b#ncilor centrale din regiune, Consiliul de administra!ie al BNR a decis în 
"edin!a din 29 mai 2020 reducerea cu 0,25 puncte procentuale a ratei dobânzii de 
politic# monetar#, pân# la nivelul de 1,75 la sut#. În acela"i timp, s-a decis reducerea 
cu 0,25 puncte procentuale a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit, pân# la 
1,25 la sut# "i sc#derea cu 0,25 puncte procentuale a ratei dobânzii pentru facilitatea 
de creditare (Lombard), pân# la 2,25 la sut#. Totodat#, Consiliul de administra!ie al 
BNR a hot#rât p#strarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii 
aplicabile pasivelor în lei "i, respectiv, în valut# ale institu!iilor de credit. În condi!iile 
unui deficit de lichiditate pe pia!a monetar#, Consiliul de administra!ie al BNR a 
hot#rât continuarea efectu#rii de opera!iuni repo "i a cump#r#rii de titluri de stat în lei 
de pe pia!a secundar#, cu p#strarea stabilit#!ii pe pia!a financiar#. 
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1. Evolu!ia infla!iei  

Rata anual$ a infla!iei IPC a revenit în luna februarie 2020 în intervalul de 
varia!ie asociat !intei sta!ionare de 2,5 la sut$ ±1 punct procentual, încheind 
trimestrul I la valoarea de 3,05 la sut$ (cu 0,99 puncte procentuale sub nivelul 
consemnat la finele anului 2019) %i coborând în luna aprilie în continuare pân$ 
la 2,68 la sut$. Traiectoria dezinfla!ionist$ a fost imprimat$ de ieftinirea ampl$  
a combustibililor, asociat$ reducerii accizelor începând cu prima zi a anului, 
dar mai ales sc$derii abrupte a pre!ului barilului de petrol, simptom al unei 
economii globale serios prejudiciate de r$spândirea rapid$ a pandemiei 
COVID-19. În schimb, infla!ia de baz$ CORE2 ajustat a fost relativ stabil$ în 
primele 4 luni ale anului 2020, rata anual$ oscilând în jurul valorii de 3,7 la sut$, 
nivel înregistrat %i la finele anului precedent. Evolu!ia a fost rezultanta unui 
cumul de factori pre %i post-pandemici, cu influen!e de sens contrar (Grafic 1.1). 

Extinderea rapid# a pandemiei COVID-19 la începutul 
anului 2020, cu mutarea epicentrului crizei în Europa 
în martie, a generat m#suri f#r# precedent în statele 
afectate, în încercarea de a încetini extinderea bolii "i 
de a minimiza costurile umane. În plan economic, 
aceste m#suri s-au tradus în restrângerea sau chiar 
suspendarea activit#!ii unor sectoare, "ocul pe partea 
ofertei astfel indus fiind înso!it de o reducere masiv# 
a cererii agregate, sub spectrul diminu#rii prezente "i 
al insecurit#!ii viitoare a veniturilor, al incertitudinii 
referitoare la ritmul redres#rii ulterioare "i la orizontul 
de normalizare. Succedarea rapid# a evenimentelor 
"i multiplele necunoscute legate de evolu!ia 
epidemiei "i de parcursul activit#!ii economice 
viitoare au generat mi"c#ri ample ale pre!urilor, de la 
sc#deri f#r# precedent pentru produsele confruntate 
cu o pr#bu"ire a cererii (bunurile energetice, cu 
prec#dere !i!eiul, sunt poate cel mai relevant 
exemplu) la cre"teri pentru anumite produse de 

strict# necesitate (mai ales alimente), c#rora le-a fost adresat# brusc o cerere în 
cre"tere din partea popula!iei, pe m#sur# ce perspectiva restrângerii mobilit#!ii se 
contura din ce în ce mai clar.  

Mi"c#ri descendente ale cota!iei petrolului pe pie!ele interna!ionale s-au produs înc# 
de la începutul anului, pe fondul restrângerii subite a cererii din partea Chinei; 
fenomenul s-a agravat pe parcursul primului trimestru al anului, pe m#sur# ce tot mai 
multe economii au intrat în repaus, iar spa!iile de stocare s-au epuizat. Cota!ia Brent a 
coborât astfel pân# la niveluri situate în vecin#tatea valorii de 20 dolari SUA/baril, 
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înregistrate ultima oar# la începutul deceniului 
trecut, în timpul crizei dot-com. În România, efectul 
reducerii cu circa dou# treimi a cota!iei petrolului 
asupra pre!urilor interne ale carburan!ilor a fost 
dublat de diminuarea substan!ial# a accizei la 
începutul anului 2020, dinamica anual# a pre!urilor 
combustibililor coborând în teritoriul negativ în 
intervalul februarie-aprilie (-3,8 la sut# rat# anual# în 
martie 2020 "i -7,9 la sut# în aprilie, fa!# de 6,0 la sut# 
în decembrie 2019). Aceasta a fost, de altfel, cea mai 
important# influen!# dezinfla!ionist# din primele 
patru luni ale anului "i este de a"teptat ca ea s# 
persiste "i în restul trimestrului II, instalarea unei 
recesiuni profunde la nivel global "i tergiversarea 
paraf#rii unui nou acord OPEC+ perpetuând 
dezechilibrul acut dintre oferta "i cererea de petrol 
(Grafic 1.2).  

Alte segmente ale co"ului de consum au înregistrat 
îns# mi"c#ri ale pre!urilor în sens contrar. Perspectiva 
restrângerii mobilit#!ii "i perceperea unei posibilit#!i 
de apari!ie a problemelor pe lan!urile de aprovizionare 
au dat na"tere în rândul popula!iei unei tendin!e de 
realizare a unor stocuri de alimente pentru o 
perioad# mai îndelungat# decât în mod normal; 
aceasta a creat un vârf de consum, cu repercusiuni 
asupra pre!urilor practicate de comercian!i. Astfel, 
pre!urile alimentelor au cunoscut în martie cea mai 
ridicat# dinamic# lunar# de dup# 2012 – an cu 
deficien!e majore în planul recoltei agricole. Tendin!a 
a fost mai vizibil# în cazul alimentelor procesate 
incluse în infla!ia de baz# CORE2 ajustat, larga 
majoritate a acestora consemnând în intervalul 
martie-aprilie scumpiri superioare celor cu caracter 
sezonier observate în trecut "i peste cele justificate 
de parcursul cota!iilor materiilor prime agricole. În 
ciuda unor evolu!ii benigne ale acestora din urm# (cu 
excep!ia notabil# a c#rnii de porc, a c#rei produc!ie 

continu# s# fie afectat# de perpetuarea efectelor virusului pestei porcine africane), 
toate grupele importante de alimente incluse în co"ul de baz# "i-au majorat 
semnificativ contribu!ia la rata anual# a infla!iei în primele patru luni ale anului.  
Not# discordant# a f#cut doar subcomponenta alimentar# cu pre!uri volatile (legume, 
fructe, ou#), care "i-a redus contribu!ia la infla!ia anual# a IPC exclusiv pe seama unui 
efect de baz# asociat scumpirii mai accentuate a legumelor în intervalul ianuarie-
februarie 2019. De remarcat faptul c# saltul consemnat de pre!urile de consum ale 
produselor alimentare nu a fost singular în rândul statelor est-europene, Cehia, 
Bulgaria, Ungaria "i Polonia afi"ând la finele trimestrului dinamici anuale chiar mai 
ample pentru m#rfurile din aceast# categorie (Grafic 1.3).  
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În contrast, bunurile nealimentare (cu câteva excep!ii, de tipul produselor de igien#  
"i de cur#!enie) "i serviciile incluse în infla!ia de baz# au înregistrat ritmuri anuale de 
cre"tere a pre!urilor în decelerare comparativ cu sfâr"itul anului precedent. Dincolo de 
un puternic efect de baz# favorabil manifestat în cazul serviciilor de telecomunica!ii, 
evolu!ia reflect# închiderea, cel pu!in pe perioada st#rii de urgen!#, a celor mai multe 
magazine care comercializeaz# bunuri semidurabile "i durabile sau sistarea activit#!ii 
în domeniul serviciilor care presupun interac!iune uman# direct# (hoteluri, restaurante, 
teatre, servicii de îngrijire "i cosmetic# etc.) – tratamentul statistic utilizat pentru 
înlocuirea pre!urilor lips# fiind, în unele cazuri, men!inerea neschimbat# a ultimului 
pre! observat (Caseta 1) –, precum "i importan!a tot mai redus# acordat# de c#tre 
consumatori acestui tip de produse în contextul incertitudinii sporite privind situa!ia 
financiar# viitoare "i siguran!a medical# (Grafic 1.4). 

În cea mai mare parte a trimestrului I, economia a continuat s# resimt# presiuni 
infla!ioniste din partea factorilor fundamentali: o rat# a "omajului care a atins noi 
minime ale ultimilor 15 ani, alimentând dinamici salariale robuste (în jurul a 10 la sut# 
în termeni anuali), "i o devia!ie a PIB plasat# confortabil în teritoriul pozitiv pentru al 
paisprezecelea trimestru consecutiv. În plus, în a doua jum#tate a intervalului, leul a 
traversat un episod de depreciere în raport cu moneda european#, evolu!ie reg#sit#, 
de altfel, pretutindeni în regiune, acutizarea crizei epidemice antrenând ie"iri de 
capitaluri din economiile emergente. Pe fondul acestui peisaj complex, caracterizat de 
influen!e contradictorii, rata anual# a infla!iei de baz# CORE2 ajustat a avut o evolu!ie 
relativ stabil# în primele patru luni ale anului 2020, situându-se în luna aprilie la 
nivelul de 3,7 la sut#, similar celui înregistrat la finele anului anterior. 
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Anticipa!iile infla!ioniste ale celor mai mul!i operatori 
economici pe orizontul de trei luni s-au men!inut pe 
o traiectorie descendent# în trimestrul I 2020, în 
acord cu prognozele pesimiste referitoare la evolu!ia 
activit#!ii economice în contextul creat de pandemia 
COVID-19. În luna aprilie, tendin!a s-a generalizat, 
corec!ii puternice ale soldurilor conjuncturale fiind 
înregistrate în sectorul serviciilor "i al construc!iilor. 
Totu"i, anticipa!iile consumatorilor privind dinamica 
pre!urilor (orizont de 12 luni) au înregistrat evolu!ii 
u"or ascendente, sugerând faptul c# aceast# 
categorie prive"te situa!ia curent# dintr-o perspectiv# 
diferit#, în contextul scumpirilor, uneori speculative, 
cu care s-au confruntat în ultima perioad# pentru 
bunurile de strict# necesitate (Grafic 1.5). Anali"tii 
bancari "i-au revizuit descendent a"tept#rile privind 
rata infla!iei peste un an la un nivel marginal inferior 
atât dinamicii anuale efective a pre!urilor de consum 
la finele trimestrului I 2020, cât "i valorii anticipate  
în urm# cu trei luni. Nivelul se men!ine "i pentru 
orizontul de doi ani, r#mânând neschimbat fa!# de 
rezultatele sondajului precedent. 

Valoarea medie a ratei anuale a infla!iei IPC a urmat  
o traiectorie descendent# în primele patru luni ale 
anului 2020, atât pe fondul unei dinamici anuale mai 
reduse a pre!urilor de consum în aceast# perioad#, 
cât "i datorit# unui efect de baz# favorabil. Astfel, 
nivelul calculat pe baza metodologiei na!ionale, care 
coincide de aceast# dat# cu cel determinat în func!ie 
de structura armonizat#, s-a redus pân# la 3,6 la sut# 
în luna aprilie. Cu toate acestea, România continua  
s# înregistreze în luna martie cel mai ridicat nivel al 
ratei medii anuale a IAPC dintre statele membre ale 
UE, ecartul fa!# de media european# diminuându-se 
îns# marginal, pân# la 2,3 puncte procentuale  
(Grafic 1.6). 

Comparativ cu proiec!ia elaborat# în edi!ia anterioar# a Raportului asupra infla!iei, 
dinamica anual# a pre!urilor de consum a atins, la finele trimestrului I 2020, un nivel 
superior cu 0,3 puncte procentuale (3,1 la sut#, comparativ cu o proiec!ie de 2,8 la sut#). 
Decisiv# pentru aceast# diferen!# a fost cre"terea infla!iei CORE2 ajustat, asociat#  
în esen!# unei expansiuni pronun!ate a cererii de consum pentru produse de baz# în 
luna martie "i deprecierii monedei na!ionale.�
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 Caseta 1. Calcularea indicelui pre!urilor de consum în contextul 
pandemiei COVID-19 

M#surile introduse de guvernele europene în scopul limit#rii extinderii epidemiei 
COVID-19 (distan!are social#, închiderea celor mai multe spa!ii comerciale) au 
afectat direct sau indirect consumul popula!iei "i, prin urmare, indicii pre!urilor  
de consum. Concret, situa!ia astfel creat# a afectat procesul de colectare a 
pre!urilor necesare pentru producerea statisticilor respective. În acest context, 
Eurostat, în colaborare cu institutele na!ionale de statistic#, a elaborat o serie de 
recomand#ri care s# permit#, în pofida dificult#!ilor inerente, continuarea public#rii 
indicilor pre!urilor de consum. 

În acest scop, statele membre au fost încurajate s# înlocuiasc# opera!iunile de 
colectare direct# a pre!urilor, cu utilizarea de date online sau cu alte surse de 
informa!ii (cum ar fi scanner data, acolo unde este posibil, solicitarea pre!urilor prin 
telefon sau po"t# electronic#). Calcularea indicilor pre!urilor de consum în aceast# 
perioad# va fi guvernat# de urm#toarele principii generale: 

1.� Stabilitatea coeficien!ilor de ponderare, ceea ce înseamn# c# structura co"ului 
de consum stabilit# la începutul anului nu va fi afectat# de modificarea 
introdus# în comportamentul de consum al popula!iei de contextul creat de 
pandemia COVID-19. 

2.� Calcularea tuturor subindicilor, chiar dac# unele produse/servicii nu mai sunt 
oferite consumatorilor. 

3.� Minimizarea num#rului de pre!uri sau subindici care nu au la baz# informa!ie 
ob!inut# din pia!#, ci fac obiectul unei estim#ri statistice. 

Op!iunile de tratare statistic# a cazurilor în care pre!ul nu mai poate fi colectat sunt 
urm#toarele: 

a)� Pentru produsele care sunt în continuare disponibile (în alte magazine, în alt# 
zon# geografic#) se recomand# estimarea pre!urilor prin utilizarea ultimului 
pre! observat "i a varia!iei de pre! corespunz#toare unor produse similare sau 
celui mai apropiat nivel de agregare, pentru care s-au putut ob!ine pre!uri prin 
observare direct#. 

b)� Pentru produsele care nu mai sunt disponibile pe pia!#, se poate recurge fie la 
p#strarea ultimului pre! colectat, fie la imputare cu media celorlal!i subindici de 
pre!, baza!i pe informa!ie ob!inut# direct din pia!#. În practic#, alegerea 
metodei de imputare pentru pre!urile lips# depinde "i de caracteristicile 
produselor în cauz#: pozi!ia în structura co"ului de consum, volatilitatea 
pre!urilor sau sezonalitatea produselor. 

În cazul economiei na!ionale, principalele categorii de bunuri "i servicii din 
structura indicelui pre!urilor de consum pentru care s-a recurs la o op!iune de 
imputare în luna aprilie 2020 au fost: produsele de îmbr#c#minte-înc#l!#minte, 
respectiv produsele de uz casnic "i mobilier (prin aplicarea infla!iei lunare din 
centrele unde colectarea a fost posibil#), lucr#rile stomatologice "i consulta!iile sau 
procedurile medicale, activit#!ile culturale "i de divertisment, restaurantele "i 
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 cafenelele, respectiv plata caz#rii în unit#!i hoteliere (unde s-a optat pentru 
men!inerea pre!urilor observate în luna anterioar#, dat# fiind stabilitatea pre!urilor 
observat# în perioadele recente) "i transportul aerian (caz în care a fost preluat# 
modificarea sezonier# observat# în urm# cu un an)2. 

În condi!iile în care nu exist# practic o solu!ie optim#, op!iunile propuse sunt perfect 
acceptabile din punct de vedere statistic, totu"i nu trebuie pierdut din vedere 
faptul c# modific#rile intervenite în maniera de compilare a indicelui pre!urilor de 
consum nu pot fi neutre fa!# de con!inutul informa!ional al acestuia, complicând 
interpretarea din perspectiva echilibrului cerere-ofert# în economie – schimbarea 
radical# a co"ului de consum diminueaz# considerabil reprezentativitatea 
coeficien!ilor de ponderare, modificarea brusc# a modului de colectare a pre!urilor 
introduce distorsiuni de semnal, dificultatea estim#rii pre!urilor cre"te propor!ional 
cu durata suspend#rii activit#!ilor comerciale. 

                                                                                                 
2  Pentru detalii suplimentare, a se vedea Comunicatul de pres# nr. 128/13 mai 2020 al INS privind evolu!ia pre!urilor de 

consum în luna aprilie 2020. 
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2. Evolu!ii ale activit$!ii economice 

1. Cererea "i oferta  

În termeni anuali, PIB real %i-a intensificat dinamica în trimestrul IV 2019 (pân$ 
la 4,3 la sut$), marcând încheierea unui nou an de cre%tere economic$ alert$, 
bazat$ pe o absorb!ie intern$ robust$. De%i anul 2020 a debutat în coordonate 
similare, m$surile adoptate, începând din luna martie, pentru încetinirea 
r$spândirii pandemiei COVID-19 vor greva asupra activit$!ii economice  
în perioada urm$toare, situa!ie reflectat$ de temperarea dinamicii PIB în 
trimestrul I (Grafic 2.1). 

În trimestrul IV, cererea de consum a popula!iei a consemnat o accelerare consistent# 
a dinamicii anuale comparativ cu intervalul precedent, pân# la 7,5 la sut#, achizi!iile 
din sfera comercial# fiind în continuare impulsionate de extinderea veniturilor reale, 
precum "i de apelul în cre"tere la resurse împrumutate. Climatul favorabil s-a men!inut 
"i în primele dou# luni ale anului 2020, volumul cifrei de afaceri din comer! "i servicii 
marcând o intensificare de ritm (pân# la circa 11 la sut#, varia!ie anual#) ca urmare a 
major#rii vânz#rilor de bunuri de uz curent, respectiv produse alimentare "i de 
carburan!i (în ultimul caz, pe fondul sc#derii accizei în luna ianuarie). În schimb, 
bunurile durabile au înregistrat o temperare a dinamicii anuale, extinderea alert# a 
cererii de produse pentru dotarea locuin!elor (18,4 la sut#, varia!ie anual#), ocazionat# 
de parcursul remarcabil al sectorului reziden!ial, neputând compensa frânarea activit#!ii 
pe segmentul auto (pân# la 3,6 la sut#). În acest caz, startul mai slab al vânz#rilor din 
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acest an3 reflect# o anumit# reducere a preferin!ei 
consumatorilor pentru achizi!ia de autovehicule noi 
comparativ cu anul precedent, când s-a înregistrat un 
num#r record pentru perioada postcriz# (Grafic 2.2). 

Cu toate c# evolu!iile activit#!ii comerciale din 
primele dou# luni ale anului 2020, al#turi de un nivel 
al încrederii operatorilor din comer! "i servicii 
superior celui înregistrat în trimestrul IV 2019, 
sugerau o traiectorie robust# a cererii de consum, 
înregistrarea primelor cazuri de COVID-19 la finele 
lunii februarie în România, concomitent cu extinderea 
alert# a epidemiei la nivel european, a generat 
modific#ri semnificative ale comportamentului de 
consum al popula!iei. Astfel, dac# într-o prim# faz#, 
derulat# în luna martie, perspectiva intensific#rii 
m#surilor de distan!are social# a condus la un salt al 
achizi!iilor de bunuri de strict# necesitate (alimente, 
produse de igien# "i cur#!enie, medicamente etc.), 
ajustarea veniturilor salariale (ca urmare a deciziei 
luate de numeroase companii de a-"i trimite angaja!ii 
Šn "omaj tehnic sau de a închide afacerea) a erodat 
cererea de consum "i a alimentat înr#ut#!irea abrupt# 
a încrederii popula!iei (Grafic 2.3). 

Segmentele cele mai sensibile în acest context sunt 
comer!ul cu bunuri durabile "i activit#!ile de 
petrecere a timpului liber. În primul caz, o sc#dere 
consistent# a cererii a fost vizibil# înc# din luna 
martie, cu toate c# exist# unele semnale cu privire la 
majorarea achizi!iilor de produse IT&C (prilejuite 
probabil de cre"terea timpului petrecut acas#), care  
s-a reg#sit la nivelul comer!ului online. Cel mai 
probabil, în categoria bunurilor care vor cunoa"te 
cele mai abrupte sc#deri ale cererii se reg#sesc "i 
autovehiculele, întrucât demararea programului de 
reînnoire a parcului auto în luna martie nu va oferi 
stimulentele necesare pentru dep#"irea atât a sc#derii 

puterii de cump#rare, cât "i a restrângerii apetitului popula!iei pentru achizi!ia de 
bunuri de folosin!# îndelungat# care presupun un cost ini!ial ridicat. 

La nivelul serviciilor de pia!# prestate popula!iei, efectele pandemiei COVID-19 se 
resimt cel mai puternic, întrucât instituirea st#rii de urgen!# începând cu data de 
16 martie a condus la sistarea activit#!ii multor companii de profil (Caseta 2). Cu toate 
c# exist# posibilitatea ca activitatea din sector s# reporneasc# începând cu a doua 
jum#tate a lunii mai, volumul încas#rilor va trena pentru o perioad# mai îndelungat#, 

                                                                                                 
3  În perioada ianuarie-februarie 2020 înmatricul#rile de autovehicule noi s-au redus cu 18 la sut#, potrivit datelor DRPCIV. 
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deoarece este pu!in probabil ca interesul popula!iei pentru activit#!i de petrecere a 
timpului liber s# revin# pe deplin. Totu"i, exist# posibilitatea ca o mic# parte dintre 
aceste pierderi s# fie compensate de veniturile ob!inute prin utilizarea pentru 
carantin# a spa!iilor de cazare sau prin reorientarea unor operatori de alimenta!ie 
public# spre preg#tirea "i livrarea bunurilor alimentare pentru consum în afara 
unit#!ii. 

Caseta 2. O perspectiv# (la cald) asupra evolu!iilor sectoriale 
în context pandemic 

Introducere 

Peisajul economic global s-a schimbat dramatic în decurs de câteva s#pt#mâni, 
odat# cu r#spândirea la nivel mondial a noului tip de coronavirus, eveniment pe cât 
de semnificativ din perspectiva implica!iilor asupra economiei "i a societ#!ii, pe atât 
de nea"teptat la nivelul opiniei publice, în general. Ramelli "i Wagner (2020) 
observ# c# bolile infec!ioase nu figurau în clasamentul primelor 10 riscuri cel mai 
probabil a se materializa, conform Raportului riscurilor globale 2020 al Forumului 
Economic Mondial; la circa o s#pt#mân# dup# publicarea documentului respectiv, 
China implementa m#suri de carantin# în Wuhan.  

Reperele disponibile la ora actual# pentru evaluarea efectelor economice ale 
acestei pandemii nu sunt de natur# a diminua semnificativ incertitudinea care 
predomin# la nivel interna!ional. Mai întâi, o situa!ie similar# din perspectiv# 
medical# a avut loc în urm# cu mai bine de un secol, ceea ce bineîn!eles limiteaz# 
posibilitatea de a trage paralele utile în plan economic. Bineîn!eles, epidemii s-au 
derulat "i în perioada mai recent#, extinderea "i impactul lor fiind îns# mult mai 
reduse. Din punct de vedere economic, contextul actual prezint# anumite 
similitudini cu criza financiar# "i economic# care a debutat în anul 2008, aceasta  
din urm# având îns# cauze "i surse de incertitudine diferite.  

Din punct de vedere al datelor efective, reperele vizeaz# mai ales pie!ele financiare, 
care au consemnat sc#deri de mare amploare, îns# "i reveniri ulterioare consistente, 
u"or contraintuitive dat fiind caracterul tot mai pesimist al prognozelor economice. 
Datele statistice privind activitatea din sectorul real nu ofer# deocamdat# o 
imagine foarte clar# cu privire la amplitudinea declinului economic: pentru luna 
aprilie – dup# toate indica!iile, luna celei mai mari sc#deri a activit#!ii în statele 
occidentale – sunt disponibili în prezent doar indicatori de încredere.   

La ora actual# exist# semnale conform c#rora economia Chinei, prima !ar# afectat# 
în ordine cronologic#, se reapropie treptat de parametri normali, odat# cu 
reducerea num#rului de îmboln#viri "i relaxarea restric!iilor de mobilitate impuse 
de autorit#!i, ceea ce d# speran!e cu privire la un parcurs similar "i în alte !#ri,  
cel pu!in pe termen scurt. Totu"i, în multe cazuri este posibil ca restric!iile de 
mobilitate s# r#mân# valabile o perioad# mai îndelungat#, în timp ce alte jurisdic!ii 
– dup# toate indica!iile, cele mai pu!in preg#tite pentru a face fa!# situa!iei –  
se pare c# înc# nu s-au confruntat cu vârful crizei epidemice. În acela"i timp, 
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 posibilitatea unei redres#ri asincrone este diminuat# de interdependen!a economic# 
la nivel interna!ional – Kohlscheen et al. (2020) observ# relevan!a pronun!at# a 
efectelor de spillover/spillback în contextul actual. În acest moment exist# mari 
semne de întrebare cu privire la ritmul în care ar urma s# se deruleze redresarea 
economic# pe plan interna!ional, dep#"irea situa!iei fiind legat# de progresele în 
plan medical, singurele care pot ridica spectrul unor noi valuri de r#spândire a 
virusului, permi!ând astfel refacerea încrederii.   

Contextul intern – câteva repere 

În termeni de dimensiune a impactului negativ "i profil al refacerii economice, 
lucrurile nu sunt mai clare nici la nivel autohton. Oarecum firesc, efectele sunt 
foarte vizibile în domenii afectate direct de m#surile restrictive adoptate pe plan 
intern, precum sectorul HoReCa, turismul sau activit#!ile recreative. Al#turi de 
acestea figureaz# domenii precum industria mijloacelor de transport, a c#rei 
integrare în re!ele interna!ionale de produc!ie cupleaz# practic func!ionarea sa la 
parcursul sectorului auto european, astfel încât valul deciziilor de suspendare a 
activit#!ii la fabricile de profil din alte !#ri s-a extins "i la nivel local. În acela"i timp 
îns#, domeniile exemplificate sunt prin specificul lor vulnerabile "i în cadrul 
economic ce se prefigureaz#, unul dominat de cerere sl#bit# "i de incertitudine, 
atât pe plan intern, cât "i în exterior. Mai precis, chiar "i dup# eliminarea restric!iilor 
de mobilitate, se poate aprecia c# situa!ia de pe pia!a muncii va afecta negativ 
consumul de servicii de recreere "i pe cel de bunuri durabile – achizi!iile de pachete 
turistice sau de automobile sunt primele care sunt amânate sau la care se renun!#, 
odat# cu deteriorarea situa!iei financiare a gospod#riei. Astfel, ipoteza unei reveniri 
economice prompte dup# dep#"irea situa!iei de stare de urgen!# ar putea fi 
considerat# drept foarte optimist#. De fapt, fragilitatea cererii în perspectiv# va 
avea probabil o amprent# negativ# superioar# celei asociate m#surilor restrictive 
adoptate pentru împiedicarea r#spândirii virusului. 

Un motiv suplimentar de preocupare vizeaz# efectele de spillover între sectoarele 
economiei pe fondul complexit#!ii leg#turilor dintre acestea, întrucât rela!iile 
client-furnizor transcend de multe ori cadrul unui anumit domeniu de activitate 
(Grafic A). Astfel, reducerea tura!iei la nivelul unui anumit sector va afecta toate 
celelalte sectoare cu care acesta este în conexiune, fie în calitate de client, fie de 
furnizor. Din aceast# perspectiv#, sectorul energetic (mai precis, componenta care 
vizeaz# produsele petroliere) a captat mult# aten!ie la nivel interna!ional în ultima 
perioad#, din pozi!ia sa de furnizor al activit#!ii de transport. Aceasta din urm# a 
fost sever afectat#, astfel încât cererea de combustibil s-a diminuat, lucrurile 
evoluând pân# într-acolo încât, contraintuitiv "i inedit, cota!ia petrolului WTI a 
ajuns în teritoriul negativ. Multe alte sectoare sunt într-o situa!ie similar#, oferind 
bunuri intermediare unor domenii care foarte probabil se vor restrânge, astfel încât 
"ocul negativ de cerere se va propaga "i la nivelul lor, iar mai departe în amonte pe 
lan!ul de produc!ie – un veritabil „efect de domino”. 
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 În continuare, prezenta analiz# î"i propune s# ofere câteva repere cu privire la 
pozi!ia economiei autohtone în prezentul context, utilizând o abordare sectorial#. 
Într-o prim# etap# sunt discutate pe scurt cele mai relevante coordonate la nivelul 
domeniilor individuale de activitate – evolu!ii deja consemnate, vulnerabilit#!i din 
perspectiva deficitului de cerere intern "i extern care se prefigureaz# sau, 
dimpotriv#, modalit#!ile prin care situa!ia actual# se constituie într-o oportunitate. 
Discu!ia este completat# ulterior prin recurgerea la un cadru teoretic input-output 
care permite eviden!ierea unor sectoare afectate indirect, prin leg#turi de-a lungul 
lan!ului de produc!ie. 

Zoom sectorial 

Pentru anumite segmente, instituirea st#rii de urgen!# "i m#surile de distan!are 
social# au echivalat practic cu sistarea activit#!ii, figurând aici restaurante, servicii 
hoteliere, muzee, teatre, competi!ii sportive etc. Reorientarea c#tre forme care 
asigur# o oarecare continuitate (dup# caz, prin intermediul livr#rii de mâncare 
preparat#, al furniz#rii de con!inut online etc.) nu este de a"teptat s# compenseze 
decât în mic# m#sur# pierderile înregistrate. Circa 6 la sut# dintre salaria!ii 
economiei pot fi afecta!i direct pe aceast# filier#, presiunea resim!it# de domeniile 
respective fiind reflectat# "i de num#rul contractelor de munc# suspendate4;  

                                                                                                 
4  Sectoarele HoReCa (diviziunile CAEN 55 "i 56) "i „Activit#!i de spectacole, culturale "i recreative” (diviziunile CAEN 90-93) 

cumulau în luna februarie a acestui an 5,8 la sut# din num#rul total al salaria!ilor din economie. La finalul primei decade a 
lunii aprilie, acelora"i sectoare le corespundeau 14,5 la sut# din num#rul contractelor de munc# suspendate. 
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 la nivelul valorii ad#ugate brute amprenta acestor sectoare dep#"ea 4 la sut# în 
anul 2018. Pe fondul elasticit#!ii supraunitare în raport cu veniturile ce caracterizeaz# 
teoretic aceste categorii de servicii (o diminuare a veniturilor antreneaz# o 
reducere în propor!ie superioar# a achizi!iilor), perspectiva acestor domenii nu este 
prea optimist# în ipoteza destul de probabil# a manifest#rii în perioada urm#toare 
a unui deficit de cerere la nivel agregat, o posibil# influen!# negativ# exercitând "i 
persisten!a unei oarecare reticen!e în ceea ce prive"te consumul serviciilor care 
presupun interac!iune uman# ridicat#. O eventual# reorientare a turi"tilor dinspre 
destina!ii externe (percepute drept prea riscante "i/sau prea scumpe) c#tre cele 
interne ar putea contribui la atenuarea efectelor negative. 

Direct vizat de prevederile m#surilor adoptate pentru limitarea r#spândirii virusului 
este "i comer!ul cu am#nuntul, mai precis activitatea derulat# în centre comerciale, 
ceea ce se repercuteaz# implicit "i asupra tranzac!iilor cu ridicata. Totu"i, dispropor!ia 
între num#rul angaja!ilor "i cel al contractelor de munc# suspendate este mai 
restrâns#, inclusiv pe fondul cererii înc# robuste pentru bunuri de strict# necesitate 
sau produse IT&C. În mod evident, contextul a favorizat cre"terea importan!ei 
vânz#rilor online. Un tablou în linii mari similar celui din sectorul comercial – efecte 
negative directe ale m#surilor de restric!ie adoptate de autorit#!i, segmente 
puternic afectate de situa!ia prezent#, dar "i segmente bine pozi!ionate – este 
specific "i activit#!ii de transport "i depozitare (împreun# cu cea comercial#, 
acesteia îi corespundea în anul 2018 aproape 18 la sut# din valoarea ad#ugat# 
brut# a economiei). Astfel, transportul de pasageri – mai ales aerian, dar "i de alte 
tipuri – a primit o lovitur# puternic# în urma pandemiei, iar cel de m#rfuri se 
resimte la rândul s#u, odat# cu sl#birea anumitor segmente comerciale "i a 
sincopelor de la nivelul re!elelor de produc!ie. În schimb, pentru firmele de 
curierat, starea de fapt actual# constituie o oportunitate. O eventual# temperare  
a cererii nu poate avea decât o influen!# în acela"i sens asupra activit#!ii de 
transport-depozitare "i a celei comerciale, care au drept principal rol acela de a face 
leg#tura între produc#tor "i utilizatorul final, fiind de a"teptat îns# ca performan!a 
în cadrul segmentelor de activitate s# fie neuniform#. 

R#spândirea virusului în Europa a afectat puternic sectorul auto. Astfel, începând 
cu a treia lun# a anului, majoritatea produc#torilor europeni de automobile 
(inclusiv cei autohtoni), precum "i o mare parte dintre fabrican!ii de componente 
au anun!at suspendarea sau reducerea drastic# a opera!iunilor ca urmare a 
izbucnirii unor focare de infec!ie în unele unit#!i de produc!ie, a întreruperilor de-a 
lungul lan!urilor de produc!ie, a restric!iilor privind mobilitatea popula!iei, a 
pr#bu"irii cererii pe termen scurt (în luna martie, înmatricul#rile de autoturisme la 
nivel european au sc#zut în termeni anuali cu 55 la sut#, conform Asocia!iei 
Europene a Produc#torilor de Automobile) "i a unei evolu!ii fragile din partea 
acesteia, în perspectiv#. De altfel, evolu!iile bursiere sugerau c# sectorul auto ar 
urma s# fie printre cele mai afectate la nivel interna!ional5. Valul de anun!uri cu 
privire la oprirea produc!iei a fost urmat îns# dup# câteva s#pt#mâni de un val 
similar vizând repornirea acesteia, ceea ce a readus un oarecare optimism în peisaj. 

                                                                                                 
5  De exemplu, în punctul de minim, cota!iile ac!iunilor unor produc#tori importan!i se diminuaser# cu mai mult de jum#tate 

fa!# de începutul anului. 
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 De asemenea, pe termen mediu este posibil ca industria de profil autohton# s# nu 
fie chiar atât de puternic afectat# de situa!ia economic# intern# "i extern# dificil# 
sau chiar s# beneficieze, la fel ca în contextul crizei economice din urm# cu circa un 
deceniu. Aceasta a poten!at valorificarea pe pia!a extern# a avantajelor de calitate 
"i pre! ale produc!iei din România6, rezultând de aici importante câ"tiguri de cot# 
de pia!#. Situa!ia prezent# nu este bineîn!eles identic# celei de la începutul crizei 
din 2008-2009, principala diferen!# reprezentând-o reorientarea portofoliului de 
automobile realizate la nivel autohton c#tre produse cu pre! mai ridicat, inclusiv pe 
fondul eroziunii în ritm sus!inut de-a lungul ultimilor ani a avantajului for!ei de 
munc# ieftine. Totu"i, în termeni de raport calitate-pre! nu pare a fi avut loc o 
eroziune – în definitiv pre!urilor superioare le corespund modele de gam# 
superioar#, pentru care a existat o cerere robust# în ultimii ani. Astfel, chiar dac# 
a"tept#rile optimiste pentru 2020 formulate la începutul anului – finalizarea 
investi!iilor de extindere a capacit#!ii la uzina de la Mioveni "i cre"terea gradului de 
utilizare la cea de la Craiova, astfel încât produc!ia local# s# ajung# de la sub 
500 000 de unit#!i în 2019 pân# la circa 700 000 de unit#!i, cu un efect de antrenare 
implicit la nivelul furnizorilor de piese "i accesorii – în mod cert nu se vor concretiza, 
iar la Mioveni "i primele dou# luni ale anului au fost destul de slabe – produc!ia de 
automobile a sc#zut în termeni anuali, la fel ca înmatricul#rile de modele Dacia pe 
pia!a european# – anticiparea unei redres#ri mai rapide a sectorului auto din 
România nu este lipsit# de fundamente. 

Alte ramuri industriale produc#toare de bunuri de consum durabile sau bunuri de 
investi!ii traverseaz# la rândul lor momente delicate. În primul caz, cel pu!in pe 
termen scurt, prelungirea timpului petrecut acas# poate oferi o oarecare sus!inere 
cererii adresate produc!iei de bunuri destinate dot#rii locuin!ei sau celei de bunuri 
IT&C. În schimb, foarte probabilul recul al investi!iilor (în mod tipic, acestea scad cel 
mai mult în fazele descendente ale ciclului economic; în anul 2009 ele s-au 
contractat cu o treime) se va reflecta inclusiv asupra unor domenii precum 
industria de ma"ini "i echipamente sau cea de construc!ii metalice. Produc!ia 
industrial# de bunuri intermediare este la rândul ei afectat#, dup# cum relev# 
inclusiv deciziile de suspendare a activit#!ii adoptate de operatori din industria 
echipamentelor electrice sau cea a cauciucului. 

În acela"i timp, ramuri precum industria alimentar#, industria farmaceutic# sau 
industria chimic# s-ar putea num#ra printre pu!inii câ"tig#tori ai acestei crize, 
fabricile care opereaz# în aceste domenii derulându-"i activitatea la capacitate 
crescut# pentru a putea face fa!# cererii, situa!ie care se va perpetua probabil pe 
termen mediu. Ele au îns# o pozi!ie minoritar# în cadrul sectorului prelucr#tor 
(corespunzându-le aproape 6 la sut# din valoarea ad#ugat# brut# agregat#; 
celorlalte ramuri manufacturiere le corespunde circa 15 la sut#), astfel încât,  
pe ansamblu, motivele de îngrijorare sunt bine întemeiate. 

Un domeniu care în mod tradi!ional este perceput ca având o puternic# amprent# 
prociclic# este cel al construc!iilor (din perspectiva form#rii, acesta contribuie cu 
peste 6 la sut# la valoarea ad#ugat# brut# la nivel agregat). Diminuarea veniturilor 

                                                                                                 
6  Caseta intitulat# „Sectorul auto – sincope conjuncturale "i metamorfoz# structural#”, inclus# în Raportul asupra infla!iei din 

luna noiembrie 2019, detaliaz# premisele realiz#rii în România a unor automobile competitive la nivel interna!ional. 
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 nu ar putea decât s# descurajeze elanul gospod#riilor pentru achizi!ii de valoare 
mare precum cea a unei case de locuit, un efect similar asupra sectorului 
exercitându-l sc#derea apetitului firmelor pentru proiecte de investi!ii. În aceste 
condi!ii, ar fi dezirabil# o orientare contraciclic# din partea autorit#!ilor publice, 
oglindit# în impulsionarea lucr#rilor de infrastructur#, a c#rei fezabilitate st# totu"i 
sub semnul întreb#rii, dat fiind spa!iul fiscal disponibil.   

Expunerea economiei române"ti pe servicii IT&C (5 la sut# din valoarea ad#ugat# 
brut# provine din aceast# zon#), printre cele mai ridicate din Europa, constituie 
unul dintre avantajele des invocate în ultimii ani, lucru valabil "i în perioada 
urm#toare. De la majorarea pe termen scurt a cererii de jocuri video "i în general a 
timpului petrecut la calculator, pân# la amplificarea rolului interac!iunii de la 
distan!# în cadrul activit#!ii de produc!ie, putându-se ajunge chiar la schimb#ri ale 
proceselor productive în sensul sporirii accentului pus pe IT&C, s-ar p#rea c# sunt 
îndeplinite condi!iile necesare pentru ca sectorul s# î"i continue parcursul robust, 
în plus domeniul fiind, prin specificul s#u, mai degrab# neafectat de restric!iile de 
mobilitate impuse. Ra!ionamente similare în sensul câ"tigului de importan!# 
pentru procesul de produc!ie "i efect limitat al restric!iilor de mobilitate se aplic#  
"i pentru serviciile de outsourcing. Totu"i, având o component# consistent# a 
produc!iei destinate a servi drept input pentru alte sectoare, nu se poate afirma c# 
serviciile IT&C sunt invulnerabile la o sl#biciune generalizat# a cererii pe plan intern 
"i extern.  

Cadrul input-output 

Pe baza informa!iilor cu privire la m#sura în care produc!ia sectoarelor economice 
locale este utilizat# drept consum intermediar de alte sectoare locale sau este 
constituit# din bunuri finale, deservind consumul final, investi!iile, exporturile etc., 
formularea unor ipoteze cu privire la evolu!ia cererii finale poate conduce la 
estimarea unor efecte asupra valorii ad#ugate brute – la fel, în plan sectorial.    

Schi!" teoretic" 

Economia cuprinde n sectoare. Produc!ia unui sector i (ݕ) este destinat# consumului 
intermediar dintr-un alt sector (ܿ este consumul intermediar creat de sectorul i "i 
folosit de sectorul j) "i/sau cererii finale (totalul cererii finale de bun i va fi ݂). Astfel: 

ݕ ൌܿ  ݂



ୀଵ

 

ܿ se poate exprima cu ajutorul ponderii sale în produc!ia total# a sectorului 
destina!ie ሺܽሻ: 

ݕ ൌ ݂ ܿ
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Pentru toate sectoarele, în form# matriceal#, rela!ia de mai sus se scrie: 

ݕ ൌ ݂  ܣ ή  ݕ
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 Nota!iile utilizate sunt conform intui!iei. ݕ "i ݂ sunt vectori-coloan# de dimensiune 
n x 1, iar ܣ este matrice p#tratic# de dimensiune n x n. 

Mai departe: 

ݕ െ ݕܣ ൌ ݂ ՞ ሺܫ െ ሻܣ ή ݕ ൌ ݂ ՜ ݕ ൌ ሺܫ െ ሻିଵܣ ή ݂ 

Rela!ia de mai sus poate fi interpretat# ca indicând produc!ia necesar# în fiecare 
sector pentru a satisface o anumit# structur# a cererii finale.  

Mai departe, se poate eviden!ia ponderea valorii ad#ugate în produc!ie ሺሻ: 

 ൌ
ܽݒ
ݕ

՜ ܽݒ ൌ ݀݅ܽ݃ሺሻ ή  ݕ

Mai sus, nota!ia ݀݅ܽ݃ሺݔሻ desemneaz# o matrice p#tratic# de dimensiune n x n care 
include pe diagonala sa principal# elementele vectorului-coloan# ݔ, de dimensiune 
n x 1, "i în rest doar zerouri. 

Prin urmare: 

ܽݒ ൌ ݀݅ܽ݃ሺሻ ή ሺܫ െ ሻିଵܣ ή ݂ 

Rela!ia indic# valoarea ad#ugat# pe care trebuie s# o realizeze fiecare sector pentru 
a satisface structura cererii finale. Practic, pornind de la date efective pentru un 
anumit an, ipotezele vizând cererea final# iau forma unor scenarii contrafactuale 
pentru f, de unde rezult# scenarii/efecte pentru va.  

Rezultate 

Modelul descris anterior a fost implementat cu ajutorul datelor input-output vizând 
anul 20157. $ocurile asupra cererii au fost formulate în linie cu discu!ia anterioar#, 
avându-se în vedere trimestrul al doilea al anului8. Formularea de scenarii care 
vizeaz# cererea final# nu implic# ideea conform c#reia "ocurile de cerere ar urma  
s# imprime în manier# exclusiv# evolu!iile economice din trimestrul al doilea, 
reprezentând în esen!# doar o manier# de lucru, care a înglobat toate informa!iile 
disponibile. Practic, dimensionarea efectelor asupra cererii finale a avut în vedere 
coroborarea efectului asupra valorii ad#ugate la nivel sectorial cu informa!iile care 
se refer# la evolu!iile de natura ofertei. 

  

                                                                                                 
7  Este vorba despre cele mai recente date disponibile cu detalierea necesar#. Op!iunea alternativ# a folosirii unor tabele de 

resurse-utiliz#ri vizând anul 2017 implica includerea explicit# în model a importurilor, astfel încât estimarea unor efecte la 
nivel de valoare ad#ugat# necesita fundamentarea unor ipoteze suplimentare cu privire la evolu!ia acestora. Pe fondul 
incertitudinii asociate traiectoriei importurilor în condi!ii de stres economic, s-a optat pentru folosirea informa!iilor vizând 
anul 2015. Sursa datelor este Eurostat. 

8  $ocurile sectoriale de cerere final# aferente T2 2020 se plaseaz# între -60 la sut# "i +50 la sut#. Pentru fundamentarea acestora 
s-a luat în calcul expunerea firmelor la pia!a intern# vs. extern#, rezultatele celui mai recent sondaj de opinie DG-ECFIN, 
declara!ii ale celor mai importante companii din domeniu sau specificul perioadei (cre"terea timpului petrecut acas#, 
cre"terea activit#!ii for!elor de ordine "i a sistemului medical). 
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Calculele au reliefat un aspect destul de evident apriori, în sensul similitudinii dintre 
"ocul caracteristic cererii finale adresate sectorului "i cel pe care ar urma s# îl 
înregistreze valoarea sa ad#ugat#. Astfel, în primul rând, cererea final# reprezint# o 
component# a produc!iei pe latura utiliz#rii, în timp ce, concomitent, valoarea 
ad#ugat# se reg#se"te în produc!ie din perspectiva form#rii. De asemenea, un 
sector economic î"i ofer# bunuri intermediare în primul rând lui, ceea ce nu 
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 înseamn# decât c# majoritatea furnizorilor provin din acela"i domeniu de activitate. 
Totu"i, diferen!e sensibile între dinamica cererii finale "i cea a valorii ad#ugate apar 
în unele situa!ii. Astfel, produc!ia de energie electric# ar urma s# beneficieze de o 
cerere final# în cre"tere, pe fondul sporirii timpului petrecut acas#. Sc#derea cererii 
de-a lungul altor dimensiuni ar urma s# antreneze îns# diminuarea utiliz#rii de 
energie electric# drept bun intermediar. Efectul net ar urma s# fie unul negativ 
(Grafic B). Un fenomen similar ar urma s# se produc# "i în cazul sectorului IT&C, al 
c#rui input se reg#se"te consistent în multe alte sectoare, lucru destul de intuitiv, 
dac# se au în vedere ubicuitatea calculatoarelor, diversitatea programelor software 
sau importan!a serviciilor de telecomunica!ii în practic orice linie de activitate.  

Rezultatele sugereaz# o evolu!ie mai favorabil# în cazul componentei telecom, care 
ar urma s# beneficieze de o cerere final# superioar#. În virtutea celor discutate 
anterior, dinamica IT&C ar urma s# fie sus!inut# de cre"terea importan!ei acestui 
sector în cadrul proceselor productive.  

Concluzii 

Economia global# trece în prezent prin momente f#r# precedent, greu de imaginat 
cu pu!in timp în urm#. M#surile implementate în context pandemic de autorit#!ile 
din întreaga lume afecteaz# negativ activitatea economic#, iar aprecierile cu privire 
la ritmul în care ar urma s# se desf#"oare revenirea sunt, în general, pesimiste. 
Economia local# va fi la rândul ei sever afectat#, peisajul fiind îns# neuniform în 
plan sectorial. Domenii precum industria alimentar#, cea farmaceutic# sau cea 
chimic# sunt relativ bine pozi!ionate în contextul actual, dup# cum sunt "i comer!ul 
online, activitatea de curierat sau serviciile IT&C. De asemenea, expunerea economiei 
locale pe sectorul auto nu reprezint# neap#rat o vulnerabilitate. Totu"i, marea 
majoritate a sectoarelor economice autohtone vor fi sever afectate.   

Referin!e 

Kohlscheen, E., Mojon, B., Rees, D. – „The Macroeconomic Spillover Effects of the Pandemic 
on the Global Economy”, BIS Bulletin No. 4, 2020 
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Research Paper Series No. 20-12, 2020 

Execu!ia bugetului general consolidat s-a soldat în trimestrul IV 2019 cu un deficit  
de 21,3 miliarde lei (echivalent cu 2,0 la sut# din PIB), mult superior celui consemnat 
pe ansamblul precedentelor trei luni (7,0 miliarde lei, respectiv 0,7 la sut# din PIB)  
"i considerabil mai mare decât cel aferent perioadei similare a anului anterior 
(10,1 miliarde lei9, 1,1 la sut# din PIB). Ampla cre"tere în raport cu valoarea cumulat#  
în trimestrul III 2019 a fost consecin!a major#rii consistente a cheltuielilor bugetare 
totale10, în principal pe seama componentei de capital11 "i a celei cu bunuri "i servicii, 

                                                                                                 
9  Pe baza datelor finale cu privire la execu!ia bugetar# pe 2018, publicate de MFP. 
10  Cre"terea anual# real# a acestora a încetinit totu"i u"or (la 9,3 la sut#, de la 12,2 la sut# în trimestrul III 2019). 
11  Cre"terea anual# real# a acestor cheltuieli a consemnat, de asemenea, o încetinire fa!# de trimestrul precedent. 
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dar "i a cheltuielilor cu proiectele finan!ate din fonduri 
externe nerambursabile12 "i a altor cheltuieli de natur# 
curent# (cu asisten!a social#13, de personal, cu 
dobânzile14, respectiv alte cheltuieli15). În acela"i timp, 
plusul de venituri bugetare16, venind preponderent 
din m#rirea sumelor primite de la UE17, a fost sensibil 
mai modest. 

Formarea brut# de capital fix "i-a p#strat ritmul alert 
de cre"tere în trimestrul IV (15,7 la sut#, varia!ie 
anual#), evolu!ie sus!inut# atât de activitatea de 
construc!ii, cât "i de achizi!iile de natur# tehnologic#. 
Lucr#rile pentru proiecte de construc!ii noi "i 
repara!ii capitale au avansat cu circa 22 la sut# în 
termeni anuali, traiectorie care s-a prelungit "i la 
începutul anului curent (cre"tere cu 26 la sut# în 
trimestrul I), inclusiv datorit# condi!iilor climaterice 
favorabile (Grafic 2.4). Aceast# not# optimist# s-a 
inversat Šn contextul distorsiunilor create de 
extinderea COVID-19, ajustarea resurselor financiare 
ale popula!iei "i sectorului corporativ impunând 
reconsiderarea priorit#!ilor, ceea ce va conduce 
inevitabil la amânarea sau chiar sistarea unor proiecte 
de investi!ii. Totodat#, efortul bugetar asociat 
m#surilor pentru protejarea mediului de afaceri "i 
limitarea efectelor pandemiei în plan social (Šn sensul 
sus!inerii sectorului medical, asigur#rii condi!iilor de 
izolare/carantin# inclusiv Šn spa!ii neconven!ionale, 
dezinfect#rii spa!iilor publice etc.) va fi probabil 
înso!it de o frânare a investi!iilor în infrastructur# 
(Grafic 2.5). 

Evolu!ii favorabile s-au înregistrat în trimestrul IV "i 
pe segmentul achizi!iilor de echipamente, a c#ror 
dinamic# s-a intensificat pân# la 19 la sut# în termeni 
anuali. Acumul#ri de aceast# natur# s-au realizat în 
sectoare precum agricultura (inclusiv pe seama 
absorb!iei ridicate de fonduri structurale europene în 

                                                                                                 
12  Majorarea acestora a încetinit totu"i, varia!ia lor anual# real# devenind negativ#; totodat#, impactul acestor cheltuieli asupra 

varia!iei soldului bugetului general consolidat a fost compensat de cre"terea sumelor primite de la UE.  
13  Accelerarea cre"terii lor anuale reale reflectând inclusiv efectul major#rii punctului de pensie "i a indemniza!iei sociale pentru 

pensionari începând cu luna septembrie 2019. 
14  Acestea s-au comprimat îns# în termeni anuali reali. 
15  Reflectând "i impactul one-off al stingerii unor obliga!ii de plat# în baza unei hot#râri arbitrale ICSID. 
16  Dinamica anual# real# a acestora a coborât în acest interval în teritoriul negativ (la -1,3 la sut#, de la 5,7 la sut# în trimestrul 

precedent), inclusiv pe fondul unui efect de baz# datorat impactului asupra execu!iei bugetare din trimestrul IV 2018 al 
unor sume cu caracter excep!ional primite de la UE.  

17  Contribu!ii similare, dar de mai mic# amploare, au provenit "i din partea major#rii veniturilor din impozitul pe profit, TVA "i 
contribu!ii de asigur#ri sociale – ale c#ror cre"teri anuale reale au încetinit îns# vizibil – precum "i din taxa pe utilizarea 
bunurilor, autorizarea utiliz#rii bunurilor sau pe desf#"urarea activit#!ii. 
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cadrul actualului exerci!iu de finan!are) "i construc!iile (în contextul redres#rii acestei 
activit#!i). Totodat#, preocup#ri mai ferme pentru crearea sau extinderea unor 
capacit#!i de produc!ie moderne în plan tehnologic "i logistic s-au observat "i în 
anumite ramuri industriale, cum ar fi produc!ia materialelor de construc!ii, produc!ia 
de componente auto "i echipamente electrice, industria alimentar#. Cu toate acestea, 
revigorarea sectorului industrial în ansamblu nu s-a produs nici în trimestrul IV, iar 
încrederea operatorilor (erodat# în principal de trenarea cererii externe) "i-a prelungit 
traiectoria descendent# "i în primele dou# luni ale anului 2020. Tonurile cenu"ii ale 
acestui peisaj s-au intensificat ulterior, pe fondul extinderii pandemiei COVID-19, 
ajustarea cererii "i sincopele produse în lan!urile de aprovizionare-produc!ie-
desfacere (inclusiv pe filier# extern#) limitând activitatea în multiple domenii "i 
alimentând starea de incertitudine, cu efect inhibitor asupra apetitului pentru 
investi!ii. 

În ultimul trimestru al anului 2019, contribu!ia negativ# a cererii externe nete la 
dinamica PIB real s-a atenuat pân# la -0,6 puncte procentuale. Un aport a revenit în 
acest sens intensific#rii de ritm a exporturilor de bunuri (pân# la 3,1 la sut#), rezultat 
atribuit îns#, în bun# m#sur#, unor influen!e conjuncturale, sectorul industrial 
românesc continuând s# fie afectat de parcursul neconving#tor al activit#!ii 
economice din zona euro, pe fondul prelungirii incertitudinilor "i tensiunilor pe plan 
interna!ional. Astfel, dinamizarea livr#rilor externe s-a datorat Šn principal exporturilor 
de materii prime agricole (porumb, floarea-soarelui) "i revigor#rii din luna decembrie 
a vânz#rilor de autovehicule18. Aceast# din urm# evolu!ie a fost posibil asociat# 
devans#rii achizi!iilor în UE-28, datorit# adopt#rii în anumite !#ri, la 1 ianuarie 2020, a 
unor modific#ri legislative în domeniul primelor de asigurare pentru emisiile de dioxid 
de carbon. Redresarea livr#rilor de autovehicule a compensat, doar la nivelul lunii 

decembrie, restrângerea prelungit# a exporturilor de 
componente (atât pe pie!ele europene, în principal 
pe seama declinului sectorului auto german, cât "i pe 
rela!ia extra-UE, mai ales cu Algeria "i Rusia). Astfel, 
cre"terea din decembrie a volumului cifrei de afaceri 
pentru pia!a extern# aferente industriei auto locale  
s-a inversat puternic o lun# mai târziu. 

Îmbun#t#!irea gradual# a sentimentului economic la 
nivelul UE în intervalul noiembrie 2019 – februarie 
2020 (inclusiv ca urmare a amelior#rii rela!iilor 
comerciale dintre SUA "i China), reflectat# "i într-o 
anumit# revigorare a volumului comenzilor externe 
pentru industria local#, oferea la început de an indicii 
pentru un parcurs relativ favorabil al exporturilor 
române"ti19 (Grafic 2.6). Perspectiva s-a schimbat îns# 
dramatic în prim#vara anului curent, în contextul 
deciziei de închidere temporar# a unor capacit#!i de 
produc!ie cu pondere important# în exporturile de 

                                                                                                 
18  Exporturi în cre"tere au înregistrat "i produsele petroliere, produsele farmaceutice, mijloacele de transport naval etc.  
19  Datele balan!ei comerciale pentru ianuarie-februarie confirmau aceste a"tept#ri, exporturile de bunuri avansând cu 3,5 la sut#, 

ritm superior celui din trimestrul IV 2019 (varia!ii nominale anuale). 
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produse finite (autovehicule, electrocasnice) "i cu activitate puternic integrat# în 
lan!urile interna!ionale de produc!ie. De altfel, aceast# din urm# categorie de firme 
apar!ine ramurilor industriale care resimt cel mai intens incertitudinea privind 
evolu!ia viitoare a activit#!ii, a"a cum eviden!iaz# un sondaj realizat de INS pentru 

lunile martie "i aprilie la nivelul sectoarelor 
economice20 (sunt men!ionate în acest context 
industria auto, fabricarea altor mijloace de transport, 
industria echipamentelor electrice, industria 
metalurgic# "i cea a construc!iilor metalice). Acestea 
se confrunt# fie cu ajust#ri ale cererii externe (ca 
urmare a restrângerii/întreruperii activit#!ii unor 
parteneri europeni importan!i), fie cu probleme de 
aprovizionare cu materii prime din import, în 
condi!iile restric!ion#rii activit#!ii de transport al 
m#rfurilor. Perturb#rile pe acest din urm# segment se 
vor repercuta asupra surplusului contului de servicii 
al balan!ei de pl#!i, influen!a putând fi totu"i 
estompat# de impulsionarea cererii externe de 
servicii IT&C (inclusiv datorit# extinderii sistemului de 
telemunc#), dar "i de sc#derea activit#!ii de turism "i 
transport interna!ional (în scop de afaceri "i personal), 
care va conduce la îmbun#t#!irea pozi!iei deficitare 
de!inute de cele dou# categorii în contul serviciilor. 

Similar trimestrelor anterioare, nivelul înalt al 
absorb!iei interne a alimentat "i în perioada 
octombrie-decembrie o dinamic# alert# a 
importurilor de bunuri "i servicii (7,3 la sut# în 
termeni anuali), astfel încât balan!a comercial# a 
continuat s# se deterioreze "i în anul 2019, având 
drept principal canal de erodare importurile nete  
de bunuri de consum (Grafic 2.7 "i 2.8). Primele dou# 
luni ale anului 2020 s-au înscris în acelea"i 
coordonate, dar contrac!ia anticipat# pentru 
perioada ulterioar# la nivelul absorb!iei interne "i  
al cererii externe va antrena inversarea traiectoriei 
importurilor (cu posibile excep!ii, cum ar fi achizi!iile 
de produse farmaceutice "i echipamente medicale). 
Totu"i, cel pu!in la nivelul lunii martie, amplitudinea 
ajust#rii importurilor a fost inferioar# celei aferente 
exporturilor, fapt de natur# s# accentueze tensiunea 
asupra balan!ei comerciale. 

  

                                                                                                 
20  INS – „Evaluarea impactului COVID-19 asupra mediului economic în lunile martie "i aprilie 2020”, comunicat de pres# din 

15 aprilie 2020. 
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Productivitatea muncii 
Productivitatea muncii pe ansamblul economiei a traversat o u"oar# încetinire în 
ultimul trimestru al anului 2019, pân# la o dinamic# anual# de 3,4 la sut#. Cele mai 
multe ramuri ale economiei au suferit deceler#ri ale ritmurilor anuale de cre"tere ale 
indicatorului, singura excep!ie notabil# reprezentând-o activitatea agricol#. Merit# 
subliniat faptul c# acest segment afi"eaz# de aproximativ doi ani dinamici robuste ale 
productivit#!ii muncii, superioare în general mediei pe economie, intensificarea 
programelor de creditare sectorial# c#tre acest domeniu, dar "i buna absorb!ie a 
fondurilor europene dedicate sus!inând activitatea investi!ional# a operatorilor din 
agricultur#. 

La nivelul segmentului industrial, corec!ia a continuat 
pentru al patrulea trimestru consecutiv, tendin!a, 
vizibil# în toate cele trei ramuri componente, fiind 
localizat# la nivelul adâncirii în teritoriul negativ a 
dinamicii volumului produc!iei (Grafic 2.9). Comenzile 
externe primite de industria local# s-au contractat în 
termeni anuali pentru prima dat# în ultimii cinci ani, 
în condi!iile în care industria auto continua s# fie 
afectat# de circa un an de tensiunile economice  
SUA-China, dar "i de transform#rile specifice 
sectorului (standarde mai stricte privind emisiile 
poluante sau nevoia de adaptare a proceselor de 
produc!ie la realit#!ile electromobilit#!ii). Totu"i, 
ultima lun# a anului 2019 "i debutul celui curent au 
adus câteva semnale pozitive în domeniul investi!iilor 
productive în unele subsectoare prelucr#toare 
(materiale de construc!ii, industria alimentar#, cea a 
echipamentelor electrice sau industria mobilei), 
remarcându-se un interes sporit pentru investi!iile  

în automatiz#ri "i eficientiz#ri ale proceselor de produc!ie. În industria auto local#, 
începutul anului a oferit semnale mixte, fabrica Ford dublându-"i în esen!# produc!ia 
în intervalul ianuarie-februarie comparativ cu aceea"i perioad# a anului precedent, 
compensând în totalitate declinul produc!iei la uzina din Mioveni. 

Instalarea unei recesiuni profunde la sfâr"itul trimestrului I va conduce la o adâncire în 
teritoriul negativ a dinamicii productivit#!ii muncii în industrie, contrac!ia activit#!ii 
economice nefiind înso!it#, de regul#, de o ajustare atât de rapid# a schemelor de 
personal. Mai mult, date fiind facilit#!ile acordate companiilor afectate de pandemia 
COVID-19 pentru a încuraja p#strarea rela!iilor de munc#, este de a"teptat ca 
dinamica productivit#!ii muncii s# se reduc# puternic, accentuând caracterul prociclic 
al acesteia observat, de altfel, "i în recesiunea anterioar#21. 

  

                                                                                                 
21  A se vedea Caseta „Productivitatea muncii "i ciclul economic în România”, publicat# în edi!ia din mai 2018 a Raportului 

asupra infla!iei. 
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Evolu!ii pe pia!a muncii22 
În perioada octombrie 2019 – februarie 2020, coordonatele pie!ei muncii s-au p#strat 
relativ neschimbate – dinamic# alert# a câ"tigurilor salariale, ofert# redus# de for!# de 
munc#, avans modest al efectivului salaria!ilor din economie. Începând cu luna martie 
îns#, peisajul s-a modificat radical, m#surile luate pentru încetinirea r#spândirii  

COVID-19 afectând atât traiectoria veniturilor, cât  
"i pe cea a num#rului de angaja!i.  

Oferta disponibil# de for!# de munc# "i-a men!inut 
tendin!a de comprimare în perioada octombrie 2019 
– februarie 2020, atât rata "omajului BIM, cât "i cea 
ANOFM situându-se la sfâr"itul intervalului la cele  
mai reduse valori ale ultimilor 15 ani (3,9 la sut#, 
respectiv 2,8 la sut#, date ajustate sezonier). 
Totodat#, rata locurilor de munc# vacante a urmat 
traiectoria gradual descendent# pe care s-a înscris  
de la jum#tatea anului 2018, evolu!ia datorându-se 
preponderent sc#derii num#rului de posturi 
disponibile în administra!ia public# "i în industrie.  
Pe acest fond, conturarea tendin!ei de diminuare a 
gradului de tensionare a condi!iilor pe pia!a muncii  
a devenit tot mai evident# la începutul anului 2020 
(Grafic 2.10).  

În intervalul octombrie 2019 – februarie 2020, 
efectivul salaria!ilor din economie "i-a men!inut 
avansul modest (0,7 la sut#), caracteristicile procesului 
de recrutare r#mânând similare perioadei anterioare 
(Grafic 2.11). Astfel, "i de aceast# dat# se observ#,  
pe de o parte, continuarea recrut#rilor în construc!ii, 
pe fondul facilit#!ilor fiscale acordate la începutul 
anului 2019, iar pe de alt# parte, o contrac!ie a 
num#rului de angaja!i în industrie, vizibil# în special 
în ramurile auto "i conexe (rezultant# a cererii în 
sc#dere "i a opera!iunilor de digitalizare). 

Câ"tigul salarial mediu brut "i-a men!inut în perioada 
octombrie 2019 – februarie 2020 ritmul robust de 
cre"tere (10,2 la sut# în termeni anuali) în condi!iile 
dificult#!ilor de recrutare reclamate de companii, 
indicatorul de necorelare a preg#tirii candida!ilor 
ajungând în trimestrul IV la cel mai ridicat nivel al 
seriei istorice (Grafic 2.12). O contribu!ie suplimentar# 

a revenit m#surilor guvernamentale adoptate de la 1 ianuarie 2020: un nou salt al 
salariului minim brut pe economie (7,2 la sut#, pân# la 2 230 de lei), respectiv 
major#rile prev#zute de legea salariz#rii unitare în sectorul bugetar (înv#!#mânt). 
                                                                                                 

22  Analiz# pe baza datelor ajustate sezonier, având ca surse principale INS, Eurostat "i ANOFM. 
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Atenuarea fa!# de trimestrul III (2,2 puncte 
procentuale) a avut la baz#, în bun# m#sur#, ie"irea 
din calculul ratei anuale a cre"terilor salariale 
acordate în construc!ii în ianuarie 2019 (pân# la  
3 000 de lei). 23 

Începând cu a doua jum#tate a lunii martie îns#, 
restric!iile introduse în scopul aplatiz#rii curbei 
epidemice au marcat puternic coordonatele pie!ei 
muncii, generând "omaj în cre"tere ("omajul BIM a 
urcat pân# la 4,6 la sut# în luna martie24), intrarea  
în teritoriul negativ a ratei anuale de cre"tere a 
num#rului de salaria!i din economie pentru prima 
dat# în ultimii opt ani, restrângerea oportunit#!ilor  
de angajare, temperare puternic# a ritmului de 
cre"tere a salariilor (-3,6 puncte procentuale fa!#  
de media ultimelor cinci luni, pân# la 6,65 la sut#).  

Cu toate c#, dat# fiind natura special# a "ocului cu 
care se confrunt# economia, autorit#!ile au recomandat "i sus!inut apelul la "omaj 
tehnic, la mijlocul lunii mai deja încetaser# peste 360 000 de contracte de munc#, 
conform Ministerului Muncii "i Justi!iei Sociale. Valoarea nu se transpune îns# 1:1 în 
num#r de persoane disponibilizate, diferen!a dintre num#rul contractelor active "i 
num#rul de salaria!i din economie sugerând un procent important de persoane cu 
contracte multiple, probabil cu norm# redus#. Este totu"i previzibil un salt de cel pu!in 
3 puncte procentuale al ratelor "omajului în trimestrul II 2020. Referitor la "omajul 
tehnic, cele mai recente date publicate de Ministerul Muncii "i Justi!iei Sociale arat#  
c# peste 1 milion de angaja!i din economie au fost afecta!i pân# la data de 15 mai, 
sarcina remuner#rii acestora fiind preluat# de c#tre stat de la instaurarea st#rii de 
urgen!# pân# la 1 iunie, cu posibilitate de prelungire în domeniile în care se vor 
men!ine restric!iile25. Ace"tia î"i p#streaz# astfel rela!iile de munc#, dar salariul le este 
ajustat descendent, pân# la 75 la sut# din salariul de baz#, care nu poate dep#"i îns# 
75 la sut# din media pe economie. Oportunit#!ile de angajare se vor diminua, prin 
urmare, dramatic, cel pu!in în urm#toarele 3 luni, în majoritatea sectoarelor, dup# 
cum relev# rezultatele Sondajului de opinie DG ECIFN aferent lunii aprilie. Sunt îns#  
"i excep!ii, precum: industria alimentar#, comer!ul cu bunuri de strict# necesitate, 
transportul de m#rfuri sau segmentul IT&C, companiile de profil anun!ându-"i deja 

                                                                                                 
23  Calculat ca sum# a modulelor diferen!elor înregistrate pe fiecare nivel de instruire între oferta de for!# de munc# (aproximat# 

prin ponderea "omerilor cu un anumit nivel de instruire în total) "i cererea de for!# de munc# (aproximat# prin ponderea 
persoanelor ocupate cu acela"i nivel de instruire în total). 

24  Rata "omajului înregistrat, care s-a men!inut îns# la 2,8 la sut# în luna martie. Evolu!ia diferit# se datoreaz# probabil unei 
cauze de natur# metodologic#: rata ANOFM se calculeaz# pe baza cererilor depuse de persoanele care se înscriu la 
agen!iile pentru ocuparea for!ei de munc# pentru a ob!ine indemniza!ia de "omaj (eveniment care probabil se produce cu 
o anumit# întârziere), în timp ce rata BIM este calculat# pe baza unui sondaj trimestrial realizat de INS. 

25  Începând cu data de 18 mai, starea de urgen!# a fost înlocuit# de starea de alert# pentru o perioad# de 30 de zile, urmând a 
fi ridicate restric!iile în mai multe segmente de activitate, cu respectarea m#surilor de igien# "i dezinfec!ie. R#mân totu"i 
suspendate unele activit#!i, precum cele de comercializare a produselor "i serviciilor în centrele comerciale de peste 15 000 
de metri p#tra!i în care î"i desf#"oar# activitatea mai mul!i operatori economici, consumul produselor alimentare "i al 
b#uturilor în spa!iile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri 
publice, atât în interiorul, cât "i la terasele din exteriorul acestora. 
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inten!ia de a face angaj#ri în aceast# perioad#. Recurgerea la "omaj tehnic se va reg#si 
"i în temperarea semnificativ# a dinamicii salariilor în trimestrul II 2020, în sens contrar 
ac!ionând posibile cre"teri de salarii în sectoarele amintite mai sus, la care se adaug# 
major#rile anun!ate pentru personalul din sistemul medical.  

2. Pre!urile de import "i pre!urile de produc!ie  
pentru pia!a intern# 

 Extinderea rapid$ a pandemiei COVID-19 la începutul anului 2020 a anulat 
perspectiva prudent optimist$ asupra evolu!iei economiei globale din  
acest an indus$ de aplanarea conflictului sino-american, efectele negative 
reg$sindu-se deja în evolu!ia cota!iilor interna!ionale ale materiilor prime,  
mai ales în cazul produselor energetice %i al metalelor. Astfel, este de a%teptat 
ca influen!a dezinfla!ionist$ a pre!urilor externe asupra celor interne, resim!it$ 
deja în 2019, s$ se amplifice în anul curent. 

2.1. Pre!urile de import  

Tendin!a de încetinire a cre"terii economice globale observat# pe parcursul anului 
2019 s-a men!inut "i în ultimul trimestru. Încheierea unui acord comercial între SUA  
"i China "i rezultatele scrutinului electoral din Marea Britanie, de la finele anului, au 
contribuit îns# la reducerea incertitudinii, alimentând astfel anticipa!iile pie!elor cu 
privire la o redresare a cererii mondiale în anul 2020, ceea ce a condus la revigorarea 
cota!iilor materiilor prime interna!ionale. Ulterior, optimismul a fost înlocuit rapid de 
panic#, odat# cu transformarea COVID-19 în pandemie, pie!ele consemnând corec!ii 
de anvergur# istoric#. Evolu!iile reflect#, în esen!#, reorientarea rapid# a investitorilor 
spre active de siguran!# sau lichide (dimensiunea sc#derii sugerând c# ace"tia se 
a"teapt# la o recesiune adânc#), dar "i o cerere în c#dere liber#, în contextul în care 
numeroase companii26 "i-au întrerupt activitatea în perioada martie-aprilie 2020, pe 
fondul m#surilor de restric!ionare a mobilit#!ii popula!iei implementate în tot mai 
multe !#ri (majoritatea institu!iilor interna!ionale iau în calcul, în scenariul de baz#,  
c# aceast# situa!ie va dura pân# la jum#tatea anului). 

Astfel, ritmul anual de cre"tere a cota!iilor produselor energetice a p#r#sit teritoriul 
negativ temporar la începutul anului, urmând ca cele mai recente desf#"ur#ri de 
evenimente pe plan interna!ional s# aduc# o contrac!ie de -56 la sut# în intervalul  
martie-aprilie. Evolu!ia a avut la baz# în principal volatilitatea traiectoriei pre!ului 
petrolului, care a avansat cu o rat# anual# de aproximativ 7 la sut# în ianuarie,  
pentru ca apoi s# înregistreze o corec!ie de circa -60 la sut# în perioada martie-aprilie. 
Ajustarea ampl# a avut la baz# îngrijor#rile cu privire la evolu!ia activit#!ii economice 
la nivel mondial, pe m#sura extinderii pandemiei COVID-19, dar a fost amplificat# de 

                                                                                                 
26  Unda de "oc s-a propagat destul de rapid asupra tuturor sectoarele economice, îns# cele mai afectate probabil vor fi: 

serviciile recreative, inclusiv turismul "i HoReCa, transportul (aerian), industria, în special segmentele automotive "i energetice, 
comer!ul nealimentar. 
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neîn!elegerile din cadrul OPEC+27 privind limitarea 
produc!iei în anul în curs, cota!iile pr#bu"indu-se 
succesiv pân# la minime ale ultimilor 18 ani  
(în jurul valorii de 20 dolari SUA/baril în intervalul 
martie-aprilie). Evolu!ia negativ# a produc!iei 
industriale globale în primele trei luni ale anului, care 
cel mai probabil se va prelungi "i în lunile urm#toare, 
a avut ecou "i în cazul cota!iilor metalelor, varia!ia 
anual# a indicelui agregat (inclusiv minereul de fier) 
adâncindu-se în teritoriul negativ în luna aprilie, 
pân# la -20 la sut#. Dup# un avans anual destul de 
alert pe parcursul trimestrului IV 2019 al indicelui 
materiilor prime alimentare calculat de FAO,  
primele luni ale anului 2020 au marcat de asemenea 
o încetinire; cererea mondial# în sc#dere, cauzat#  
de m#surile adoptate de autorit#!i din numeroase 
!#ri în scopul combaterii r#spândirii noului tip  
de coronavirus a împins rata anual# în teritoriul 

negativ în luna aprilie (Grafic 2.13). 

Astfel, în trimestrul IV 2019, pre!urile externe au avut o influen!# dezinfla!ionist# 
asupra celor interne, indicele valorii unitare a importurilor28 diminuându-se gradual, 
pân# la 98,5 la sut#. Acest efect a fost par!ial contrabalansat de o u"oar# depreciere a 
leului fa!# de euro, în raport cu dolarul SUA evolu!ia fiind relativ stabil#. Contribu!ii 
importante la evolu!ia IVU la nivel agregat au avut bunurile intermediare precum 
produsele minerale, chimice "i metalele comune, în asociere cu mi"carea cota!iilor 
interna!ionale ale materiilor prime, care este de a"teptat s#-"i p#streze impactul 
dezinfla!ionist "i în decursul anului 2020, date fiind efectele pandemiei COVID-19 
asupra activit#!ii economice la nivel global. 

 În ceea ce prive"te bunurile relevante pentru co"ul de consum, s-au observat cre"teri 
ale IVU la majoritatea produselor. Determinante pentru sortimentele agroalimentare 
au fost produsele din carne (date fiind problemele din sectorul c#rnii de porc) "i 
fructele (ale c#ror pre!uri sunt, de regul#, volatile, fiind puternic influen!ate de 
condi!iile climaterice), care au atins valori ale IVU de 129,5 la sut#, respectiv de  
116 la sut#. Pe segmentul nealimentar, major#ri ale IVU s-au înregistrat cu prec#dere 
la nivelul produselor semidurabile (îmbr#c#minte "i înc#l!#minte). 

2.2. Pre!urile de produc!ie pentru pia!a intern# 

Pre!urile produc!iei industriale pentru pia!a intern# "i-au temperat dinamica anual# în 
trimestrul I 2020, pân# la 3 la sut# (cu 0,6 puncte procentuale sub media trimestrului IV 
2019; Grafic 2.14). Determinant# în acest sens a fost traiectoria descendent# a cota!iilor 

                                                                                                 
27  Spre finele lunii aprilie, membri OPEC+ au convenit în cele din urm# s# reduc# produc!ia de petrol începând cu 1 mai cu 

aproape 10 milioane de barili pe zi, îns# pie!ele au perceput aceast# cantitate ca fiind insuficient# pentru a restabili 
echilibrul între cerere "i ofert#, astfel c# pre!ul a r#mas la niveluri reduse. 

28  Exprimat în euro. 
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interna!ionale ale materiilor prime, în special a 
petrolului, dar "i cea a cota!iilor energiei electrice 
pe pia!a intern# angro, într-un context global 
caracterizat de cerere sc#zut# pentru astfel de 
produse, evolu!iile reg#sindu-se astfel "i la nivelul 
pre!urilor interne de produc!ie ale bunurilor 
energetice "i intermediare.  

În schimb, pre!urile de produc!ie ale bunurilor de 
capital "i ale celor de consum au consemnat cre"teri. 
În primul caz, saltul de dinamic# (+2,9 puncte 
procentuale, pân# la 5,2 la sut#) a avut o natur# 
tranzitorie, fiind localizat la nivelul unei singure 
industrii (cre"tere lunar# de circa 30 la sut# a 
pre!urilor în industria de reparare, între!inere "i 
instalare a ma"inilor "i echipamentelor în luna 
ianuarie); excluzând aceast# evolu!ie, varia!ia anual# 
a pre!urilor bunurilor de capital s-a plasat în jurul 
valorilor observate în ultimele dou# trimestre ale 

anului 2019, în absen!a unor presiuni notabile din partea cursului de schimb RON/EUR 
sau a cota!iilor materiilor prime. Major#rile de pre! înregistrate de bunurile de consum 
au fost imprimate de produsele alimentare, în special de cele din carne de porc, date 
fiind problemele de ofert# cu care se confrunt# pia!a de profil la nivel interna!ional;  
în perioada urm#toare îns#, este de a"teptat s# se produc# o anumit# detensionare  
în aceast# zon#, dat# fiind temperarea cererii, ocazionat# de m#surile adoptate de 
autorit#!i (mobilitate redus# a popula!iei, suspendarea activit#!ii industriei HoReCa).  

Pe ansamblul intervalului ianuarie-martie 2020, rata 
anual# de cre"tere a pre!urilor produc!iei agricole a 
r#mas la un nivel similar celui consemnat în perioada 
precedent# (6,9 la sut#; Grafic 2.15). Varia!ia pre!urilor 
de pe segmentul vegetal s-a plasat în jurul valorii de 
5 la sut#, observat# "i în urm# cu un trimestru, sub 
influen!a unor presiuni înc# reduse din partea 
cerealelor, în contextul în care, pe plan global,  
pia!a a fost caracterizat# de un surplus de ofert#. 
Odat# cu izbucnirea pandemiei COVID-19 au ap#rut 
îns# "i provoc#rile de ordin logistic, legate de 
aprovizionarea cu materii prime necesare culturilor 
(semin!e, fertilizatori, produse de protejare). 
Dinamica pre!urilor produselor de origine animal#  
a r#mas alert# (aproximativ 11 la sut#, similar 
intervalului precedent), dominant# fiind evolu!ia 
pre!ului c#rnii de porc, care s-a majorat cu peste  
50 la sut# în termeni anuali.  
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Costurile unitare cu for!a de munc# 
Rata anual# de cre"tere a costurilor unitare cu for!a de munc# pe ansamblul economiei 
a accelerat în trimestrul IV 2019 pân# la 5,8 la sut# (+2,3 puncte procentuale comparativ 

cu intervalul precedent), atât ca urmare a intensific#rii 
dinamicii remuner#rii salariale, cât "i ca rezultat al 
înregistr#rii unor rate de cre"tere al productivit#!ii  
în decelerare (Grafic 2.16). 

În perioada octombrie 2019 – februarie 2020, factorul 
determinant pentru p#strarea unui nivel pronun!at 
pozitiv al dinamicii costurilor salariale unitare în 
industria manufacturier# era reprezentat de cadrul 
comercial interna!ional tensionat, cu repercusiuni 
asupra evolu!iei productivit#!ii muncii, în timp ce 
industria energetic# "i cea extractiv# continuau  
s# resimt# efectele m#surilor de restrângere a 
segmentelor poluante (costuri suplimentare asociate 
certificatelor pentru emisiile de carbon). Luna martie 
a marcat un salt al ritmului deja alert al costurilor 
salariale unitare, în contextul unor contrac!ii  
aproape generalizate ale productivit#!ii muncii în 
plan sectorial (o excep!ie notabil# a fost industria 

alimentar#, care a beneficiat de o cerere crescut# în aceast# perioad#), sc#derile de 
produc!ie nefiind înso!ite de ajust#ri de o magnitudine similar# a factorului munc#. 
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3. Politica monetar$  
%i evolu!ii financiare

1. Politica monetar#  

În luna februarie 2020, BNR a prelungit statu-quo-ul ratei dobânzii de politic$ 
monetar$ %i al ratelor dobânzilor la facilit$!ile permanente, precum %i pe cel al 
ratei RMO pentru pasivele în lei ale institu!iilor de credit, în condi!iile p$str$rii 
controlului strict asupra lichidit$!ii de pe pia!a monetar$, dar a redus rata RMO 
aplicabil$ pasivelor în valut$ la 6 la sut$, de la 8 la sut$29. În luna urm$toare, în 
contextul unei %edin!e de urgen!$, Consiliul de administra!ie al BNR a adoptat 
un pachet de m$suri menit s$ atenueze impactul economic al pandemiei de 
coronavirus, dar %i s$ consolideze lichiditatea din sistemul bancar, în vederea 
func!ion$rii fluente a pie!ei monetare %i a altor segmente ale pie!ei financiare, 
precum %i a finan!$rii în bune condi!ii a economiei reale %i a sectorului bugetar. 
Acesta a inclus reducerea ratei dobânzii de politic$ monetar$ cu 0,50 puncte 
procentuale, pân$ la 2,00 la sut$, %i îngustarea coridorului ratelor dobânzilor la 
facilit$!ile permanente la ±0,5 puncte procentuale, de la ±1 punct procentual, 
implicând men!inerea neschimbat$ a ratei dobânzii pentru facilitatea de 
depozit, la 1,50 la sut$, %i sc$derea cu 1 punct procentual a ratei dobânzii 
pentru facilitatea de creditare, la 2,50 la sut$. Totodat$, s-a decis efectuarea de 
opera!iuni repo în vederea furniz$rii de lichiditate institu!iilor de credit, precum 
%i cump$rarea de titluri de stat în lei de pe pia!a secundar$. Prin aceste decizii 
s-a urm$rit sus!inerea redres$rii rapide a economiei ulterior contrac!iei 
provocate de pandemia de coronavirus, în vederea asigur$rii stabilit$!ii 
pre!urilor pe termen mediu corespunz$tor !intei de infla!ie de 2,5 la sut$  
±1 punct procentual, în condi!ii de protejare a stabilit$!ii financiare. 

În "edin!a din luna februarie, Consiliul de administra!ie al BNR a decis men!inerea ratei 
dobânzii de politic# monetar# la nivelul de 2,50 la sut#, în condi!iile în care rata anual# 
a infla!iei a continuat s# creasc# în decembrie 201930, urcând deasupra intervalului 
!intei ceva mai mult decât s-a anticipat, iar, conform noii prognoze macroeconomice 
pe termen mediu, aceasta era a"teptat# s# se reduc# semnificativ în primele luni din 
2020, dar s# se reînscrie în semestrul II pe o traiectorie lent cresc#toare, ce r#mânea  
în jum#tatea superioar# a intervalului !intei pân# la finele orizontului proiec!iei, 
ajungând la 3,0 la sut# în decembrie 2020 "i la 3,2 la sut# la finele anului 2021.  
În acela"i timp, probabila corec!ie descendent# a infla!iei din prima parte a anului 

                                                                                                 
29  Începând cu perioada de aplicare 24 februarie – 23 martie 2020.  
30  La 4,0 la sut#, de la 3,8 la sut# în noiembrie "i 3,5 la sut# în septembrie. 
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curent era atribuibil# integral ac!iunii factorilor pe partea ofertei31, în timp ce din 
partea factorilor fundamentali se anticipau presiuni infla!ioniste ceva mai mari decât 
cele a"teptate anterior32 "i cvasiconstante pe întregul orizont de prognoz#, date fiind 
previziunile privind pozi!ia ciclic# a economiei, costurile salariale – asociate situa!iei 
încordate a pie!ei muncii –, precum "i dinamica pre!urilor importurilor, reflectând 
inclusiv evolu!ia a"teptat# a cursului de schimb al leului33.  

Astfel, cre"terea economic# se anticipa a r#mâne solid# în intervalul 2020-2021, doar 
în u"oar# decelerare fa!# de 2019 – în condi!iile prelungirii efectelor stimulative ale 
politicii fiscale "i ale condi!iilor monetare –, perspectiv# ce f#cea probabil# o plafonare 
ini!ial# a excedentului de cerere agregat# la valori superioare celor prognozate 
anterior, urmat# de înscrierea lui pe o traiectorie lent descresc#toare. Totodat#, similar 
evalu#rii anterioare, consumul gospod#riilor popula!iei era a"teptat s# redevin# în 
2020 "i s# î"i consolideze apoi pozi!ia de principal determinant al avansului economic, 
pe fondul dinamicii alerte a venitului disponibil real34 "i al evolu!iei ratelor reale ale 
dobânzilor, în timp ce din partea exportului net se anticipa în continuare o contribu!ie 
negativ#, implicând o probabil# prelungire a deterior#rii, inclusiv în termeni relativi, a 
soldului contului curent.  

Incertitudinile "i riscurile la adresa noilor previziuni se relevau a fi îns# deosebit de 
mari. Sursa lor major# o constituia conduita politicii fiscale "i a celei de venituri, dat# 
fiind cre"terea mult peste 3 la sut# a deficitului bugetar în 2019, cu posibile implica!ii 
expansioniste "i în 2020 – în special în contextul calendarului electoral "i al 
prevederilor noii legi a pensiilor –, dar "i cu poten!ialul de a declan"a în acest an, 
inclusiv din perspectiva cadrului de guvernan!# fiscal# al UE, o corec!ie fiscal#, 
implicând m#suri corective suplimentare celor deja încorporate în programul bugetar. 
Incertitudini ridicate continuau s# provin# "i din mediul extern, în contextul dinamicii 
sc#zute a economiei zonei euro "i a celei globale, precum "i al riscurilor sporite la 
adresa perspectivei acestora induse de epidemia de coronavirus. 

Date fiind evolu!ia creditului în valut# "i nivelul adecvat al rezervelor valutare, 
Consiliul de administra!ie al BNR a decis îns# reducerea cu 2 puncte procentuale a 
ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valut# ale institu!iilor de credit, 
la 6 la sut#, m#sura35 vizând inclusiv continuarea armoniz#rii mecanismului rezervelor 
minime obligatorii cu standardele "i practicile în materie ale B#ncii Centrale Europene 
"i ale principalelor b#nci centrale din statele membre ale Uniunii Europene. 

                                                                                                 
31  Având ca principali determinan!i efectele de baz# asociate evolu!iilor precedente ale componentelor exogene ale IPC, 

precum "i introducerii taxei în sectorul telecomunica!ii. Acestora li se suprapuneau influen!ele dezinfla!ioniste decurgând 
din eliminarea în luna ianuarie a supraaccizei la carburan!i, precum "i din evolu!iile relativ mai temperate anticipate în cazul 
pre!urilor volatile ale alimentelor, compensate doar par!ial ca impact de descre"terea probabil mai lent# a dinamicii 
pre!urilor produselor din tutun, în condi!iile devans#rii cu un trimestru a major#rii accizei specifice. 

32  La nivelul infla!iei de baz#, erau anticipate a se resim!i temporar "i efecte infla!ioniste mai pregnante decurgând din "ocuri 
pe partea ofertei localizate în sectorul agroalimentar, de natur# s# contrabalanseze par!ial efectul de baz# dezinfla!ionist 
asociat introducerii taxei din telecomunica!ii, ce era a"teptat a se manifesta mai intens în trimestrul II 2020. 

33  În acest context, rata anual# a infla!iei CORE2 ajustat era anticipat# s# coboare doar u"or sub limita de sus a intervalului 
!intei în semestrul I 2020, pentru ca apoi s# î"i reia cre"terea "i s# urce în decembrie 2020 la 3,4 la sut#, deasupra 
previziunilor anterioare, iar ulterior s# r#mân# practic stabil# la acest nivel, similar celui prognozat anterior pentru finele 
orizontului proiec!iei. 

34  Sus!inut# de sc#derea ratei infla!iei "i de majorarea transferurilor sociale. 
35  Intrat# în vigoare începând cu perioada de aplicare 24 februarie – 23 martie 2020. 
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Datele statistice "i evalu#rile ulterioare au ar#tat c# rata anual# a infla!iei a sc#zut alert 
în primele dou# luni ale anului curent "i a revenit astfel în jum#tatea superioar# a 
intervalului !intei, coborând în ianuarie la 3,6 la sut#, iar în februarie la 3,05 la sut#, în 
linie cu previziunile, în principal pe seama evolu!iilor de pe segmentele combustibili "i 
LFO "i, în mai mic# m#sur#, a celor asociate pre!urilor produselor din tutun "i pre!urilor 
administrate36. O contribu!ie minor#, "i sub a"tept#ri, a venit "i din partea infla!iei de 
baz#, în condi!iile în care rata anual# a infla!iei CORE2 ajustat "i-a prelungit ascensiunea 
în ianuarie, contrar previziunilor – urcând la 3,74 la sut#, de la 3,66 la sut# în decembrie 
2019 – "i a sc#zut în februarie la 3,60 la sut#, inclusiv pe fondul unor efecte de baz# 
dezinfla!ioniste, continuând, prin urmare, s# indice presiuni infla!ioniste semnificative 
pe partea cererii "i a costurilor salariale. 

În acela"i timp, cre"terea economic# s-a reaccelerat mult peste a"tept#ri în trimestrul IV 
201937, inclusiv în termeni trimestriali, f#când probabil# o m#rire mai pronun!at# a 
excedentului de cerere agregat# decât cea anticipat#. Totodat#, contrar previziunilor, 
consumul gospod#riilor popula!iei a redevenit în acest interval principalul motor al 
expansiunii economice, urmat la ceva distan!# ca aport de formarea brut# de capital 
fix "i apoi de consumul administra!iei publice – în condi!iile major#rii considerabile a 
deficitului bugetar la finalul anului –, în timp ce exportul net "i-a diminuat vizibil 
aportul negativ, pe fondul încetinirii mai pregnante a cre"terii importurilor, în raport 
cu cea a exporturilor de bunuri "i servicii, reg#sit# "i în temperarea consistent# a 
cre"terii anuale a soldului negativ al balan!ei comerciale. Deficitul de cont curent "i-a 
atenuat îns# doar foarte u"or dinamica anual#, iar gradul de acoperire a acestuia cu 
investi!ii str#ine directe "i transferuri de capital "i-a prelungit tendin!a descendent#.  
În acela"i timp, cele mai recente date cu frecven!# lunar#, aferente lunii ianuarie 2020, 
continuau s# sugereze o cre"tere robust# a economiei în primul trimestru al anului 
curent, sus!inut# atât de consumul privat, cât "i de investi!ii.  

Tabloul economic global a început îns# s# se degradeze accelerat la mijlocul 
trimestrului I, iar incertitudinile asociate au sporit substan!ial, în condi!iile cre"terii 
rapide a impactului advers exercitat de pandemia de coronavirus asupra produc!iei "i 
a lan!urilor globale de aprovizionare, dar "i asupra cererii, împreun# cu m#surile 
aplicate în numeroase !#ri în scopul limit#rii extinderii acesteia, de natur# s# fac# 
probabil# intrarea în recesiune a economiei zonei euro "i a celei globale în perspectiv# 
apropiat#. Acestea au antrenat o deteriorare brusc# a sentimentului pe pia!a 
financiar# interna!ional# "i cre"terea la cote extreme a volatilit#!ii. În contextul unui 
sell-off generalizat, inclusiv pie!ele de obliga!iuni din economiile avansate au fost 
afectate episodic de tensiuni crescute "i de sc#derea lichidit#!ii, în timp ce pie!ele 
financiare din economiile emergente au suferit ie"iri substan!iale de capital. Totodat#, 
cota!iile interna!ionale ale petrolului "i pre!urile altor materii prime au consemnat 
sc#deri ample. 

În aceste condi!ii, guverne din numeroase !#ri, precum "i institu!ii "i organisme 
europene "i interna!ionale au ini!iat/anun!at m#suri "i programe de natur#  

                                                                                                 
36  Sc#derile de dinamic# a componentelor exogene ale IPC s-au datorat prioritar unor efecte de baz# "i influen!elor elimin#rii 

supraaccizei la carburan!i "i ale declinului neanticipat al cota!iei petrolului. 
37  La 4,3 la sut#, în termeni anuali, de la 3,0 la sut# în trimestrul III. 
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fiscal-bugetar# cu caracter extraordinar, menite s# atenueze impactul economic al 
pandemiei. Totodat#, inclusiv pentru a calma turbulen!ele de pe pie!ele financiare, 
b#ncile centrale majore, dar "i cele din economiile emergente, inclusiv din regiune,  
au schimbat abrupt sau au accentuat cursul politicii monetare, adoptând, "i în regim 
de urgen!#, m#suri de relaxare a conduitei acesteia "i de ameliorare a condi!iilor de 
finan!are a economiei. 

În contextul exacerb#rii volatilit#!ii pe pia!a financiar# interna!ional#, principalele 
cota!ii ROBOR de pe pia!a monetar# intern# "i-au întrerupt tendin!a u"or 
descresc#toare manifest# în primele dou# luni ale trimestrului I, pentru ca în a doua 
decad# a lunii martie s# consemneze o cre"tere relativ abrupt#. La rândul lor, 
randamentele titlurilor de stat în lei au cunoscut ajust#ri ascendente semnificative, 
îndeosebi pe maturit#!ile mai lungi, inclusiv în condi!iile deterior#rii lichidit#!ii pe 
segmentul secundar al pie!ei – fenomen observat "i în plan regional. $i cursul de 
schimb leu/euro s-a înscris la jum#tatea lunii februarie pe o traiectorie cresc#toare, 
considerabil mai temperat# îns# decât cea eviden!iat# în cazul ratelor de schimb ale 
celorlalte monede din regiune. 

În acela"i timp, evalu#rile preliminare realizate în acest context deosebit de fluid au 
ar#tat ca fiind posibil# continuarea sc#derii ratei anuale a infla!iei în perspectiv# 
apropiat#, pe o traiectorie chiar u"or mai joas# decât cea prognozat# anterior, pe 
fondul declinului amplu al pre!ului petrolului. Totodat#, oprirea accelerat# a tot mai 
multor activit#!i economice, începând cu a doua jum#tate a lunii martie, în efortul de 
limitare a r#spândirii epidemiei de coronavirus, precum "i restrângerea progresiv# a 
cererii de consum f#ceau probabil# o frânare puternic# a cre"terii economice în 
trimestrul I, urmat# de o contrac!ie în termeni trimestriali, implicând o schimbare 
radical# de curs a economiei române"ti în primul semestru al anului, de natur# s# 
induc# riscuri în sens descendent la adresa perspectivei infla!iei pe orizontul mai 
îndep#rtat de timp. În plus, balan!a riscurilor la adresa evalu#rilor preliminare privind 
cre"terea economic#, decurgând din incertitudinile deosebit de mari asociate 
acestora, era puternic înclinat# în sens descendent. 

Acest context a reclamat "i justificat o reac!ie imediat# "i hot#rât# a politicii monetare, 
în scopul atenu#rii impactului economic al pandemiei de coronavirus, complementar 
m#surilor de prim# linie adoptate în domeniul sanitar "i în cel fiscal-bugetar, având în 
vedere inclusiv spa!iul relativ mai restrâns de care dispunea politica fiscal# pentru a 
aplica m#suri de sprijinire a firmelor "i popula!iei în noua conjunctur#. O reac!ie prompt# 
"i bine calibrat# – inclusiv din perspectiva instrumentelor de politic# monetar# utilizate 
– era necesar# "i pentru asigurarea "i consolidarea lichidit#!ii în sistemul bancar, în 
vederea func!ion#rii fluente a pie!ei monetare "i a altor segmente ale pie!ei financiare, 
precum "i a finan!#rii în bune condi!ii a economiei reale "i a sectorului bugetar.  

Astfel, întrunit într-o "edin!# de urgen!# în data de 20 martie 2020, Consiliul de 
administra!ie al BNR a hot#rât reducerea ratei dobânzii de politic# monetar# cu 
0,5 puncte procentuale, la 2,00 la sut#, precum "i îngustarea coridorului simetric 
format de ratele dobânzilor la facilit#!ile permanente în jurul acesteia la ±0,5 puncte 
procentuale, de la ±1 punct procentual, implicând men!inerea ratei dobânzii pentru 
facilitatea de depozit la 1,50 la sut# "i sc#derea ratei dobânzii aferente facilit#!ii de 
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creditare cu 1 punct procentual, la 2,50 la sut# 
(Grafic 3.1). Totodat#, Consiliul de administra!ie al 
BNR a hot#rât efectuarea de opera!iuni repo în 
vederea furniz#rii de lichiditate institu!iilor de credit, 
precum "i cump#rarea de titluri de stat în lei de pe 
pia!a secundar#.  

De asemenea, Consiliul de administra!ie al BNR a 
decis ca, în caz de nevoie "i în func!ie de evolu!iile 
specifice, s# recurg# "i la reducerea ratelor rezervelor 
minime obligatorii pentru pasivele în lei, respectiv 
pentru cele în valut# ale institu!iilor de credit. 
Totodat#, având în vedere gradul ridicat de incertitudine 
ce caracterizeaz# evolu!iile economice "i financiare, 
Consiliul de administra!ie al BNR a hot#rât suspendarea 
calendarului "edin!elor de politic# monetar# anun!at 
anterior, urmând ca acestea s# aib# loc, pe o perioad# 
nedeterminat#, ori de câte ori este nevoie.  

2. Pie!e financiare "i evolu!ii monetare 

În debutul trimestrului I 2020, IRCC s-a redus cu 0,3 puncte procentuale, la 
2,36 la sut$. Totodat$, cota!iile pe termen mai lung ale pie!ei monetare 
interbancare s-au reînscris în ianuarie %i s-au men!inut apoi pe o traiectorie lent 
descresc$toare, pentru ca la mijlocul lunii martie s$ consemneze o cre%tere 
relativ abrupt$, succedat$ îns$ de o corec!ie descendent$ rapid$ %i relativ mai 
ampl$, sub influen!a deciziilor de politic$ monetar$ adoptate în regim de 
urgen!$ în data de 20 martie. Rata dobânzii aferent$ tranzac!iilor interbancare38 

a r$mas în schimb relativ constant$. Cursul de schimb leu/euro s-a men!inut 
cvasistabil în prima parte a trimestrului I, pentru ca apoi s$ se înscrie pe o 
traiectorie ascendent$ relativ pronun!at$, dar considerabil mai temperat$ 
decât cea eviden!iat$ pe alte pie!e din regiune. Creditul acordat sectorului 
privat %i-a reaccelerat u%or cre%terea anual$ în perioada ianuarie-februarie, în 
timp ce dinamica anual$ a lichidit$!ii din economie a consemnat doar o 
sc$dere minor$, men!inându-se în proximitatea palierului de dou$ cifre.  

2.1. Ratele dobânzilor 

Randamentul mediu zilnic al pie!ei monetare interbancare s-a men!inut în 
proximitatea nivelului de 2,50 la sut# pe parcursul trimestrului I 2020, inclusiv ulterior 
reducerii ratei dobânzii de politic# monetar# la 2,0 la sut# "i îngust#rii coridorului 
ratelor dobânzilor la ±0,50 puncte procentuale, implicând sc#derea cu 1 punct 
procentual a ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare, la 2,50 la sut# (Grafic 3.2). 

                                                                                                 
38  Rata medie a dobânzii aferent# tranzac!iilor cu depozite de pe pia!a monetar# interbancar# (exclusiv BNR), ponderat# cu 

volumul tranzac!iilor.  
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Media lui trimestrial# s-a diminuat astfel cu doar 
0,09 puncte procentuale fa!# de perioada precedent#, 
la 2,44 la sut#, r#mânând marginal superioar# celei 
din trimestrul III 2019. 

Evolu!iile au avut loc în condi!iile în care excedentul 
net de lichiditate de pe pia!a monetar# interbancar# 
s-a reamplificat la începutul anului39, iar banca 
central# a continuat s#-l dreneze prin atragerea de 
depozite la termen40, pentru ca în ultima lun# a 
trimestrului I acesta s# se restrâng# rapid "i pozi!ia 
net# a lichidit#!ii b#ncilor s# redevin# puternic 
negativ#, în contextul exacerb#rii volatilit#!ii pe pia!a 
financiar# interna!ional# "i al cre"terii abrupte a 
preferin!ei pentru lichiditate, pe fondul extinderii 
epidemiei de coronavirus. Totodat#, acoperirea 
deficitului de rezerve astfel format s-a realizat 
preponderent prin intermediul opera!iunilor de pia!# 
monetar# pe baze bilaterale derulate de BNR, dar "i 

prin apelarea de c#tre institu!iile de credit a facilit#!ii de creditare. 

Pe acest fond, randamentele ON ale pie!ei monetare interbancare au r#mas relativ 
constante, în jurul valorii de 2,50 la sut#, plasându-se în cea mai mare parte a 
trimestrului I în proximitatea ratei dobânzii de politic# monetar#, iar în ultima 
s#pt#mân# din martie la limita superioar# a coridorului ratelor dobânzilor, care a fost 
redus# cu 1 punct procentual, începând cu 23 martie 2020. 

În schimb, cota!iile ROBOR 3M-12M s-au reînscris în ianuarie "i s-au men!inut apoi  
pe o traiectorie lent descresc#toare41, pentru ca la mijlocul lunii martie s# consemneze 
o cre"tere relativ abrupt# – în contextul schimb#rii radicale a condi!iilor curente/ 
anticipate ale lichidit#!ii pie!ei, pe fondul turbulen!elor de pe pie!ele externe –, 
succedat# îns# de o corec!ie descendent# rapid# "i relativ mai ampl#42, sub influen!a 
deciziilor de politic# monetar# adoptate în regim de urgen!# în data de 20 martie.  
Prin urmare, mediile lor trimestriale au cvasistagnat, situându-se la 3,04 la sut# în cazul 
ROBOR 3M "i la 3,13 la sut#, respectiv 3,20 la sut# în cazul termenelor de 6 luni "i 12 luni. 

Pia!a titlurilor de stat a cunoscut schimb#ri de direc!ie chiar mai pronun!ate, fiind 
marcat# în primele dou# luni ale anului de sporirea considerabil# a atractivit#!ii 
acestor active43, iar apoi de cre"terea abrupt# a aversiunii globale fa!# de risc "i de  
sell-off-ul generalizat declan"at pe pie!ele financiare în contextul epidemiei de 
coronavirus, pentru ca spre finele intervalului s# cunoasc# corec!ii par!iale, pe fondul 
                                                                                                 

39  În contextul relax#rii considerabile a execu!iei bugetare la finele anului 2019. 
40  Prin intermediul licita!iilor s#pt#mânale, efectuate la rat# fix# a dobânzii "i cu alocare integral#. Soldul mediu zilnic al 

depozitelor 1W atrase s-a m#rit în ianuarie la 3,9 miliarde lei, de la o medie de 2,6 miliarde lei în trimestrul IV 2019.  
41  Atingând minime ale ultimelor 13 luni (în cazul ROBOR 3M), respectiv 3 luni (pe scaden!ele de 6 luni "i 12 luni). 
42  La valori minime ale ultimilor aproape doi ani. 
43  Asociat# inclusiv anun!ului privind includerea titlurilor de stat emise de statul român începând cu luna septembrie 2020 în 

Barclays Global Aggregate Index. 
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relativei atenu#ri a tensiunilor financiare la nivel 
global, dar "i al deciziilor de politic# monetar# 
adoptate de BNR în data de 20 martie. În aceste 
condi!ii, cota!iile de referin!# de pe segmentul 
secundar44 "i-au prelungit pân# în primele zile ale 
lunii martie tendin!a general descendent# pe care  
s-au înscris în decembrie 2019/ianuarie 2020, pentru 
ca în a doua decad# a lunii s# creasc# abrupt – 
îndeosebi pe maturit#!ile mai lungi –, atingând vârfuri 
ale ultimilor aproximativ "apte ani, inclusiv în 
condi!iile deterior#rii lichidit#!ii pie!ei45. În ultima 
decad# a lunii, ele au consemnat îns# o important# 
ajustare descresc#toare, iar parametrii func!ion#rii 
pie!ei s-au restabilit în linii mari (Grafic 3.3). Drept 
consecin!#, valorile medii din luna martie ale acestor 
cota!ii s-au redus fa!# cele înregistrate în decembrie 
2019 în cazul scaden!elor de 6 luni, 12 luni "i 5 ani –  
la 3,09 la sut#, la 3,24 la sut#, respectiv la 3,97 la sut#  
(-0,20 puncte procentuale, -0,15 puncte procentuale, 

respectiv -0,10 puncte procentuale) –, în timp ce media aferent# maturit#!ii de 10 ani 
s-a m#rit la 4,66 la sut# (+0,10 puncte procentuale). Prin urmare, panta curbei 
randamentelor s-a reaccentuat vizibil. 

$i pe segmentul primar al pie!ei46, randamentele medii acceptate în cadrul licita!iilor 
au sc#zut atât în ianuarie (cu pân# la 0,3 puncte procentuale în cazul titlurilor pe 
15 ani), cât "i în februarie (cu pân# la 0,5 puncte procentuale în cazul înscrisurilor cu 
maturitate rezidual# de 2,5 ani), dar "i în prima parte a lunii martie (cu pân# la 
0,20 puncte procentuale, pe maturitatea de 12 ani). Apetitul crescut al investitorilor a 
fost eviden!iat "i de majorarea sensibil# a raportului dintre volumul solicitat "i cel 
anun!at în cadrul licita!iilor (la 2,2 în ianuarie "i 3,1 în februarie), context în care "i 
raportul dintre volumul acceptat "i cel programat s-a majorat la 1,2 în ianuarie "i  
1,4 în februarie47. În a doua decad# a lunii martie, volumele solicitate s-au redus îns# 
substan!ial, iar randamentele aferente au crescut sensibil48 – MFP respingând integral 
ofertele formulate în cadrul licita!iilor desf#"urate în acest interval –, pentru ca spre 
finalul lunii interesul investitorilor s# cunoasc# un relativ reviriment, iar MFP s# emit# 
înscrisuri în volume superioare celor programate, la randamente medii totu"i în 
cre"tere fa!# de cele din februarie (cu pân# la 0,4 puncte procentuale în cazul titlurilor 
cu maturitate rezidual# de 2,4 ani). Pe ansamblul trimestrului I, raportul dintre  
volumul solicitat "i cel anun!at, precum "i cel dintre volumul acceptat "i cel programat 

                                                                                                 
44  Medii bid-ask. 
45  Fenomen observat "i în plan regional. 
46  În ianuarie, MFP a emis pe pia!a extern# euroobliga!iuni cu maturitate de 12 "i 30 de ani, în valoare de 1 400 milioane euro, 

respectiv 1 600 milioane euro, la randamente de 2,0 la sut#, respectiv 3,4 la sut#. Totodat#, pe 25 "i 27 februarie MFP a 
derulat pe pia!a intern# licita!ii pentru obliga!iuni denominate în euro cu scaden!e de 5 ani, respectiv 5 luni, respingând 
integral ofertele institu!iilor de credit în cazul celei dintâi "i emi!ând înscrisuri în valoare de 150 milioane euro la un 
randament mediu de -0,11 la sut#, în cazul celei din urm#. 

47  În contextul în care MFP a atras volume superioare celor anun!ate în cadrul tuturor licita!iilor din a doua lun# a trimestrului. 
48  Cu pân# la 1,8 puncte procentuale în cazul înscrisurilor cu maturitatea rezidual# de aproximativ 3,5 ani. 
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s-au men!inut neschimbate fa!# de precedentele trei luni, la 2,2, respectiv 1,149, 
scaden!a medie a titlurilor emise m#rindu-se îns# la 6,1 ani, de la 5,4 ani în perioada 
octombrie-decembrie 2019. 

Rata medie a dobânzii la creditele noi ale clien!ilor 
nebancari "i-a întrerupt evolu!ia predominant 
descendent#, majorându-se atât în ianuarie, cât "i în 
februarie (pân# la 7,24 la sut#), astfel încât media sa 
pe ansamblul intervalului a crescut cu 0,15 puncte 
procentuale fa!# de precedentele trei luni. În schimb, 
randamentul depozitelor noi la termen s-a men!inut 
constant în prima lun# a trimestrului "i a sc#zut  
apoi u"or (la 2,12 la sut#), diminuându-se marginal  
pe ansamblul celor dou# luni, comparativ cu  
valoarea medie din trimestrul IV 2019 (Grafic 3.4).  
Din perspectiva celor dou# categorii de clien!i, ratele 
medii ale dobânzilor au consemnat în mare parte 
evolu!ii eterogene. Astfel, rata medie a dobânzii  
la creditele noi ale popula!iei a consemnat o  
ajustare cresc#toare pe ansamblul celor dou# luni 
(+0,25 puncte procentuale fa!# de trimestrul IV 2019, 
la o medie de 8,01 la sut#), atribuibil# îns# exclusiv 
major#rii ponderii în fluxul total a împrumuturilor 

pentru consum, a c#ror cre"tere anual# a accelerat considerabil, atingând un vârf al 
ultimilor circa patru ani. Evolu!ia s-a asociat sc#derii ratei dobânzii aferente, la 9,27 la 
sut# în februarie (nivel doar u"or superior minimului ultimilor trei ani atins în 
noiembrie 2019), posibil "i pe fondul reini!ierii unor oferte promo!ionale de c#tre 
institu!iile de credit, "i la 9,52 la sut# pe ansamblul primelor dou# luni ale trimestrului I 
(-0,05 puncte procentuale fa!# de trimestrul anterior). $i rata medie a dobânzii la 
creditele noi pentru locuin!e s-a redus (-0,18 puncte procentuale, la o medie de 5,27 la 
sut#), în corela!ie cu evolu!ia IRCC. Rata medie a dobânzii aferent# creditelor noi ale 
societ#!ilor nefinanciare "i-a prelungit parcursul relativ fluctuant, sc#derea din ianuarie 
fiind urmat# de o cre"tere ceva mai pronun!at#, la 6,10 la sut#, reg#sit# cu prec#dere la 
nivelul creditelor de valoare mare (peste echivalentul a 1 milion de euro). Pe ansamblul 
celor dou# luni, rata medie a dobânzii a stagnat fa!# de trimestrul anterior, la 5,85 la sut#. 
Randamentul mediu al depozitelor noi la termen ale popula!iei a continuat s# scad# 
u"or în ambele luni (ajungând în februarie la 1,84 la sut#); valoarea sa medie s-a redus 
fa!# de trimestrul IV 2019 cu 0,15 puncte procentuale. Rata medie a dobânzii aferent# 
depozitelor noi la termen ale societ#!ilor nefinanciare s-a men!inut îns# constant# în 
ianuarie "i a sc#zut u"or în luna urm#toare (pân# la 2,23 la sut#), valoarea sa medie 
p#strându-se neschimbat# comparativ cu trimestrul IV 2019.  

  

                                                                                                 
49  În condi!iile în care MFP a majorat oferta de titluri la 16 miliarde lei (un nivel mai înalt fiind consemnat în T4 2009), iar 

volumul acceptat în cadrul licita!iilor a atins vârful ultimilor "apte ani (17,9 miliarde lei), inclusiv pe fondul ajungerii la 
scaden!# în trimestrul I 2020 a unui volum de titluri de stat în valoare de 10,1 miliarde lei. 
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2.2. Cursul de schimb "i fluxurile de capital 

Cursul de schimb leu/euro s-a men!inut cvasistabil în 
prima parte a trimestrului I 2020, pentru ca apoi s# se 
înscrie pe o traiectorie cresc#toare relativ pronun!at#, 
dar considerabil mai temperat# decât cea eviden!iat# 
pe alte pie!e din regiune, "i care s-a stopat "i chiar  
s-a corectat u"or în ultima decad# a lunii martie 
(Grafic 3.5).  

Pe fondul prevalen!ei unui sentiment general 
favorabil pe pia!a financiar# interna!ional#50, raportul 
leu/euro "i-a redus fluctua!iile în ianuarie, r#mânând 
cvasistabil pe palierul mai înalt atins spre finele anului 
anterior, iar în prima parte a lunii februarie a 
consemnat chiar o u"oar# sc#dere, în condi!iile 
relativei calm#ri a îngrijor#rilor investitorilor financiari 
legate de deteriorarea pozi!iei fiscale, dar "i ale sporirii 
interesului lor pentru titluri de stat denominate în lei, 
ulterior apari!iei anun!ului privind includerea acestora 
în indicele Barclays Global Aggregate, începând cu 
luna septembrie 2020 (Tabel 3.1). La mijlocul 
trimestrului, cursul de schimb leu/euro "i-a inversat 
îns# brusc sensul mi"c#rii, repozi!ionându-se pe o 
pant# ascendent#, sub influen!ele cre"terii abrupte a 
aversiunii globale fa!# de risc, survenit# ca urmare a 
extinderii rapide a epidemiei de coronavirus, inclusiv 
în Europa, "i a amplific#rii îngrijor#rilor privind 
impactul acesteia asupra economiei globale.  

Presiunile asupra ratei de schimb leu/euro au 
continuat s# creasc# în martie, acutizându-se în a 
doua decad# a lunii, în contextul exacerb#rii 
volatilit#!ii pe pia!a financiar# interna!ional#51, 
asociat# unui sell-off generalizat, de natur# s# afecteze 
"i comportamentul reziden!ilor pe pia!a financiar# 
local#, inclusiv pe calea a"tept#rilor privind evolu!ia 
parit#!ii leu/euro. 

Raportat# la evolu!ia cursurilor de schimb ale 
celorlalte monede din regiune, ascensiunea ratei 

leu/euro a fost îns# considerabil mai temperat#, iar în ultima decad# a lunii aceasta 

                                                                                                 
50  În contextul deciziilor/a"tept#rilor privind prelungirea conduitei acomodative a politicii monetare de c#tre Fed "i BCE, al 

dezamors#rii rapide a conflictului SUA-Iran, al semn#rii primei etape a acordului comercial SUA-China, respectiv al 
eviden!ierii unor semne de stabilizare a economiei zonei euro.  

51  Evolu!iile s-au precipitat în contextul în care OMS a declarat caracterul pandemic al r#spândirii virusului pe 11 martie, iar în 
aceea"i zi autorit#!ile din Italia au extins regimul de carantin# la nivelul întregii !#ri. În perioada imediat urm#toare, 
numeroase state au impus restric!ii asupra circula!iei persoanelor, iar multe activit#!i economice au fost suspendate sau 
restrânse.  
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Contul financiar 1 777 947 830 4 241 5 003 -762
Investi!ii directe 570 1 971 -1 401 138 547 -409
Investi!ii de 
portofoliu 16 -374 390 -80 4 794 -4 874
Derivate 
financiare -15 x -15 -3 x -3
Alte investi!ii 1 871 -650 2 521 1 284 -338 1 622
– numerar
    %i depozite 1 576 -581 2 157 937 -316 1 253
– împrumuturi -24 -164 140 27 92 -65
– altele 319 95 224 320 -114 434
Active de rezerv$
ale BNR (net) -665 0 -665 2 902 0 2 902
*) „+” cre%tere/„-”sc$dere

2 luni 2019 2 luni 2020

Tabel 3.1. Principalele pozi!ii din contul financiar
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chiar s-a corectat u"or, în condi!iile atenu#rii 
tensiunilor financiare la nivel global – inclusiv pe 
fondul m#surilor de relaxare a conduitei politicii 
monetare "i de ameliorare a condi!iilor financiare 
adoptate de b#ncile centrale majore "i de cele din 
economiile emergente52, complementar m#surilor "i 
programelor extraordinare de natur# fiscal-bugetar# 
menite s# atenueze impactul economic al pandemiei –, 
dar "i în contextul în#spririi condi!iilor lichidit#!ii de 
pe pia!a monetar# intern# (Grafic 3.6). Astfel, pe 
ansamblul lunii martie, rata de schimb leu/euro a 
consemnat o cre"tere de 0,9 la sut#, sensibil inferioar# 
major#rilor eviden!iate în cazul forintului, zlotului  
"i al coroanei cehe (2,5 la sut#, 3,7 la sut# "i, respectiv, 
5,7 la sut#).  

Deficitul total al pie!ei valutare interbancare s-a 
amplificat substan!ial în trimestrul I, atingând un nivel 
doar u"or inferior maximului istoric din trimestrul IV 

2008, preponderent pe seama tranzac!iilor nereziden!ilor, dar "i cu aportul major#rii în 
martie, la un maxim istoric, a cererii nete de valut# a reziden!ilor. 

Pe ansamblul trimestrului I53, leul s-a depreciat fa!# de euro cu 1,0 la sut# în termeni 
nominali54 "i s-a apreciat cu 0,1 la sut# în termeni reali; în raport cu dolarul SUA, acesta 
s-a depreciat cu 1,5 la sut# în termeni nominali "i cu 0,3 la sut# în termeni reali, în 
condi!iile în care valoarea monedei americane a crescut u"or în raport cu euro. Din 
perspectiva varia!iei anuale medii a cursului de schimb consemnate în trimestrul I, leul 
"i-a diminuat deprecierea nominal# atât fa!# de euro, cât "i în raport cu dolarul SUA.  

2.3. Moneda "i creditul 

Moneda  
Dinamica anual#55 a masei monetare (M3) a consemnat doar o sc#dere minor# pe 
ansamblul perioadei ianuarie-februarie 2020, men!inându-se astfel în proximitatea 
                                                                                                 

52  Astfel, Federal Reserve a redus în doi pa"i, cu 1,5 puncte procentuale, intervalul-!int# al federal funds rate, pân# la 0-0,25 la 
sut#, a reini!iat cump#r#ri de active financiare "i a sporit volumul lichidit#!ii injectate în sistemul financiar prin opera!iuni 
reversibile, reducând totodat# la zero rata RMO. BCE a adoptat în cadrul a dou# "edin!e m#suri vizând majorarea 
considerabil# a volumului achizi!iilor de active financiare, suplimentarea opera!iunilor de refinan!are pe termen mai lung "i 
derularea opera!iunilor !intite de refinan!are în condi!ii mai avantajoase. Totodat#, Fed, BCE "i alte b#nci centrale majore au 
ac!ionat concertat în vederea amelior#rii condi!iilor furniz#rii de lichiditate în dolari în cadrul liniilor swap permanente, iar 
Fed a extins temporar astfel de linii c#tre alte b#nci centrale, inclusiv din economii emergente. În regiune, Banca Na!ional# a 
Cehiei a redus rata dobânzii de politic# monetar# cu 0,5 puncte procentuale "i a decis cre"terea preventiv# a frecven!ei 
opera!iunilor repo destinate furniz#rii de lichiditate. În cazul B#ncii Na!ionale a Poloniei, m#surile adoptate au vizat 
reducerea ratei dobânzii de politic# monetar# cu 0,5 puncte procentuale "i îngustarea complementar# a coridorului ratelor 
dobânzilor la facilit#!ile permanente, diminuarea ratei RMO, derularea de opera!iuni repo destinate furniz#rii de lichiditate 
institu!iilor de credit, efectuarea de cump#r#ri de obliga!iuni de stat pe pia!a secundar#, precum "i refinan!area creditelor 
noi acordate de institu!iile de credit sectorului nefinanciar.   

53  Fa!# de trimestrul anterior, pe baza valorilor medii din martie, respectiv decembrie, ale cursului de schimb. 
54  În acest interval, principalele monede din regiune au consemnat deprecieri vizibil mai pronun!ate în raport cu euro  

(de 3,8 la sut#, 4,1 la sut# "i respectiv 4,3 la sut#, în cazul zlotului, al coroanei cehe, respectiv al forintului).  
55  În absen!a altor preciz#ri, în aceast# sec!iune varia!iile procentuale se refer# la media ritmurilor de cre"tere anual# în 

termeni nominali. 
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palierului de dou# cifre (la 9,8 la sut#, fa!# de 10,1 la 
sut# în precedentele trei luni; Tabel 3.2)56, în condi!iile 
prelungirii avansului robust al economiei, în principal 
pe fondul stimulului fiscal. 

Cele dou# componente principale ale masei monetare 
au manifestat "i în acest interval comportamente 
diferite din perspectiva evolu!iei dinamicii anuale. 
Astfel, cel mai lichid agregat monetar – masa 
monetar# în sens restrâns (M1) – a continuat s#-"i 
accelereze cre"terea (pân# la maximul ultimelor nou# 
trimestre), de aceast# dat# doar pe seama evolu!iei 
depozitelor ON ale principalelor categorii de 
de!in#tori de moned#, în condi!iile în care avansul 
numerarului în circula!ie s-a temperat u"or (Grafic 3.7). 
Dinamica anual# a depozitelor la termen sub doi ani 
"i-a prelungit îns# sc#derea, intrând în teritoriul 
negativ, în premier# pentru ultimele 10 trimestre, în 
principal ca efect al deceler#rii cre"terii plasamentelor 
popula!iei, dar "i cu aportul accentu#rii contrac!iei  
în termeni anuali a celor apar!inând societ#!ilor 
nefinanciare. Ponderea M1 în masa monetar# s-a m#rit 
marginal în raport cu media trimestrului IV 2019, dar 
s-a redus u"or fa!# de maximul perioadei post-august 
1994 atins în decembrie 2019, de 65, 5 la sut#, 
situându-se în februarie 2020 la 64,6 la sut#. 

Din perspectiva sectoarelor institu!ionale, 
descre"terea avansului M3 a reflectat cu prec#dere 
încetinirea u"oar# a cre"terii depozitelor totale incluse 
în M3 ale popula!iei57, asociat# sc#derii varia!iei medii 
a unor categorii de venituri (salarii58, venituri de 

natura presta!iilor sociale59), dar "i probabilei dinamiz#ri a consumului privat, sugerat# 
de intensificarea puternic# a ritmului vânz#rilor de m#rfuri cu am#nuntul. Pe acest 
fond, dar "i în contextul influen!elor mixte venite din modific#rile de dinamic# a unor 
categorii relevante de cheltuieli bugetare60, plasamentele similare ale societ#!ilor 
nefinanciare "i-au conservat îns# ritmul alert de cre"tere atins în precedentele trei luni. 

Din perspectiva contrapartidelor, evolu!ia masei monetare a reflectat influen!ele opuse 
venite, pe de o parte, din accelerarea u"oar# a cre"terii creditului acordat sectorului 

                                                                                                 
56  În termeni reali, varia!ia medie anual# a M3 a continuat îns# s# se m#reasc# u"or, ajungând la 6,3 la sut# în primele dou# 

luni ale trimestrului I 2020, de la 6,1 la sut# în perioada octombrie-decembrie 2019. 
57  O sc#dere a ritmului mediu de cre"tere anual# au consemnat "i depozitele institu!iilor financiare nemonetare, ponderea lor 

în totalul depozitelor sectorului privat fiind îns# modest#. 
58  Reflectând inclusiv un efect de baz#, asociat major#rilor salariale acordate personalului bugetar în ianuarie 2019. 
59  Conform datelor lunare din execu!ia bugetului general consolidat. 
60  Cre"tere semnificativ# a dinamicii medii în cazul cheltuielilor de capital "i al celor cu subven!iile, dar sc#dere în cazul celor 

cu bunurile "i serviciile, respectiv al pl#!ilor efectuate în contul beneficiarilor de fonduri europene. 

I II III IV

M3 9,3 8,9 8,8 10,1 9,7 10
M1 11,8 13,5 13,6 16,3 16,7 16,9
Numerar în circula!ie 9,7 10,4 9,2 9,8 9,1 9,7
Depozite overnight 12,7 14,8 15,5 19 19,9 19,9
Depozite la termen
cu scaden!a sub 2 ani 5,7 2,3 1,5 0,4 -1,4 -0,7

Tabel 3.2. Ritmurile de cre"tere anual# a M3
"i a componentelor sale

varia!ie procentual$ în termeni nominali
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privat, respectiv mai pregnant# a celui guvernamental, "i, pe de alt# parte, din revenirea 
în teritoriul pozitiv a varia!iei depozitelor administra!iei publice centrale, având 
corespondent "i în reamplificarea varia!iei activelor externe nete ale sistemului bancar61. 

Creditul acordat sectorului privat 
Creditul acordat sectorului privat "i-a reaccelerat u"or 
cre"terea anual# în primele dou# luni ale trimestrului I 
202062 (la 7,3 la sut#, de la 7,1 la sut# în trimestrul 
precedent; Grafic 3.8), în condi!iile major#rii ample a 
dinamicii creditelor noi63, contrabalansat# îns# în 
bun# m#sur# ca impact de prelungirea tendin!ei 
descresc#toare a varia!iei împrumuturilor acordate 
sub forma liniilor de credit64. 

Evolu!ia a reflectat majorarea dinamicii anuale a 
creditului în lei, în premier# pentru ultimele 
10 trimestre, pe fondul acceler#rii substan!iale a 
cre"terii creditelor noi, pân# la maximul ultimilor 
patru ani. $i componenta în valut# (exprimat# în euro) 
"i-a m#rit u"or avansul în acest interval, influen!ele 
acesteia fiind îns# neutralizate de efectul statistic al 
varia!iei cursului de schimb leu/euro. Ponderea în 
total a împrumuturilor în lei a sc#zut totu"i marginal 
pe ansamblul perioadei, ajungând la 67,0 la sut# în 
februarie, dar s-a men!inut în apropierea maximului 
perioadei post-mai 1996, atins în decembrie 2019. 

Din perspectiva sectoarelor institu!ionale, ascensiunea 
creditului acordat sectorului privat a fost antrenat# 
prioritar de redinamizarea puternic# de pe segmentul 
institu!iilor financiare nemonetare, exclusiv pe seama 
componentei în valut# (exprimat# în euro), cu efecte 
vizibile la nivel agregat chiar "i în condi!iile ponderii 
reduse de!inute de acesta (Grafic 3.9). Un aport 
pozitiv dar inferior ca amplitudine au avut 
împrumuturile popula!iei, sub impactul reamplific#rii 
varia!iei componentei în lei, survenit# în premier# 
pentru ultimele "apte trimestre, pe fondul major#rii  
la un maxim al ultimilor patru ani a dinamicii fluxului 
lunar al creditelor pentru consum "i alte scopuri, 
precum "i al men!inerii constante, pe un palier 
deosebit de înalt, a ritmului celor pentru locuin!e. 

                                                                                                 
61  În luna ianuarie, Ministerul Finan!elor Publice a emis euroobliga%iuni pe pia!a extern# în valoare de 3 miliarde euro. 
62  $i în termeni reali varia!ia medie a creditului acordat sectorului privat s-a majorat u"or (la 3,8 la sut#, de la 3,2 la sut# în 

trimestrul IV). 
63  Datele privind creditele noi au fost preluate din Raportarea ratelor dobânzilor. 
64  Credite reînnoibile automat, acordate pe descoperit de cont "i prin carduri de credit. 
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$i cre"terea anual# a creditului acordat societ#!ilor nefinanciare a r#mas robust#, în 
condi!iile în care componenta în lei a continuat s# î"i m#reasc# avansul sub influen!a 
puternicei dinamiz#ri a creditelor noi. Ea a continuat totu"i s# încetineasc# u"or, ca 
efect al prelungirii sc#derii dinamicii anuale a împrumuturilor în valut# (exprimate 
în euro), afectat# de contrac!ia creditelor de tip reînnoibil automat "i acordate pe 
descoperit de cont. 
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4. Perspectivele infla!iei

Scenariul de baz$ al proiec!iei macroeconomice este condi!ionat de un set de 
ipoteze specifice contextului pandemic actual. Astfel, s-a presupus relaxarea 
gradual$ a m$surilor de distan!are social$ începând cu a doua parte a 
trimestrului II, atât în România, cât %i în celelalte !$ri europene, permi!ând 
reluarea treptat$ a activit$!ii economice. Dup$ revenirea în interiorul 
intervalului !intei pe parcursul primului trimestru al anului, rata anual$ a 
infla!iei IPC se va men!ine pe un trend descendent, pân$ la valori situate în 
apropierea !intei centrale la orizontul proiec!iei. Astfel, valorile anticipate 
pentru sfâr%itul anului curent %i al celui viitor sunt de 2,8 la sut$ %i, respectiv, 
2,5 la sut$, mai reduse comparativ cu cele din Raportul anterior, cu 0,2 %i, 
respectiv, 0,7 puncte procentuale. Aceast$ evolu!ie va reflecta dinamica 
descendent$ a infla!iei de baz$, în condi!iile disip$rii treptate a %ocurilor 
nefavorabile manifestate pe parcursul anului trecut %i la începutul celui curent, 
suprapus$ efectelor dezinfla!ioniste ale cererii agregate în contextul crizei 
pandemice. Aceasta din urm$ va domina evolu!ia componentelor exogene, 
care, dup$ reducerea semnificativ$ din prima parte a anului curent, vor 
înregistra contribu!ii în amplificare pân$ la mijlocul anului viitor %i u%or 
temperate ulterior. Prognoza macroeconomic$ este marcat$ de un grad 
neobi%nuit de ridicat de incertitudine, având în vedere caracterul excep!ional 
al st$rii pandemice, surse ale riscurilor provenind atât din mediul intern, cât %i 
din evolu!iile de pe plan interna!ional. Aceasta face dificil$ anticiparea duratei 
%i intensit$!ii crizei, cu implica!ii directe asupra momentului %i robuste!ii 
revenirii activit$!ii economice, precum %i asupra perspectivelor infla!iei. 

Scenariul de baz# 

4.1. Ipoteze externe65 

Omenirea se confrunt# cu o criz# de s#n#tate public# excep!ional#, care a declan"at o 
criz# economic# de propor!ii. Pentru a atenua "ocul negativ, autorit#!ile fiscale "i cele 
monetare au recurs la m#suri ample pentru a men!ine lichiditatea "i func!ionalitatea 
pie!elor "i, astfel, pentru a contracara efectele crizei. Cu toate acestea, dat# fiind 
magnitudinea "ocului, în anul curent se preconizeaz# o contrac!ie a PIB real la nivel 
global semnificativ mai ampl# decât cea înregistrat# în intervalul 2008-2009. Având în 
vedere c# în majoritatea !#rilor restric!iile administrative privind distan!area social# au 
fost implementate începând cu a doua parte a lunii martie, impactul pandemiei asupra  
PIB la nivel global s-a manifestat înc# din primul trimestru al anului66 (Tabel 4.1). 
                                                                                                 

65  Sursa: Ipoteze BNR pe baza datelor Comisiei Europene, BCE, Consensus Economics "i Bloomberg (cota!ii futures). 
66  Pentru primele patru economii ale lumii, SUA, Uniunea European#, China "i Japonia, reprezentând circa dou# treimi din 

economia global#, au fost raportate, sau se anticipeaz# – cazul Japoniei–, contrac!ii însemnate în primele trei luni ale anului.  
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Apogeul crizei va fi îns# atins pe parcursul trimestrului II, 
perioad# marcat# de cele mai drastice m#suri de 
distan!are. În scenariul de baz# s-a presupus relaxarea 
gradual# a m#surilor de distan!are social# începând cu 
a doua parte a trimestrului II67, care va permite 
reluarea treptat# a activit#!ii economice. Natura 
temporar# a crizei curente creeaz# premisele unei 
reveniri mai rapide a activit#!ii economice comparativ 
cu cea din 2008-2009, sub ipoteza c# fundamentele 
economiei sunt afectate doar pentru o perioad# scurt# 
de timp. Aceast# ipotez# nu exclude, îns#, manifestarea 
unor efecte adverse de mai lung# durat# asupra 
anumitor segmente ale economiei "i, implicit, 
revenirea în ritmuri diferite a acestora în timp. 

Acest profil de evolu!ie a activit#!ii economice este marcat de ample incertitudini, 
rezultante ale unor factori interconecta!i, o parte important# a acestora având la baz# 
al!i determinan!i decât cei de natur# strict economic#. Între ace"tia se remarc# 
intensitatea crizei pandemice, eficien!a m#surilor de distan!are social#, amploarea 
perturb#rilor lan!urilor locale "i globale de produc!ie "i transport, condi!iile financiare 
de la nivel interna!ional sau poten!ialele modific#ri ale comportamentului agen!ilor 
economici. Multitudinea acestor necunoscute face ca balan!a riscurilor la adresa 
evolu!iei activit#!ii economice din scenariul de baz# s# fie evaluat# a fi înclinat# mai 
degrab# în jos. 

În cazul principalilor parteneri comerciali ai României (Germania, Italia, Fran!a, Spania, 
în aceast# ordine) sc#derea PIB în 2020 este de a"teptat a fi substan!ial#. Spania, Italia 
"i Fran!a s-au remarcat printr-o virulen!# aparte a crizei pandemice. Germania a fost 
nevoit# s# implementeze m#suri similare de distan!are social#, având o eficien!# 
sporit# în limitarea num#rului de victime comparativ cu !#rile men!ionate anterior. 
Dat# fiind îns# dependen!a ridicat# a acesteia de evolu!ia cererii externe, ce a resim!it 
perturba!ii semnificative în condi!iile aplic#rii simultane de restric!ii administrative în 
majoritatea !#rilor, efectele economice adverse sunt de a"teptat a fi semnificative "i în 
cazul acesteia. Astfel, PIB UE efectiv, indicatorul relevant al cererii pentru exporturile 
române"ti, construit pe baza importan!ei acestor fluxuri pe !#ri de destina!ie, ar urma 
s# se contracte cu 7,9 la sut# în 2020, declin succedat de o cre"tere de 6,2 la sut# în 
2021. În aceste condi!ii, gap-ul PIB extern a fost reevaluat de la valori pozitive la valori 
negative înc# din trimestrul I, urmând s# persiste în acest teritoriu pe tot intervalul 
proiec!iei, cu un maxim al efectelor adverse înregistrat pe parcursul trimestrului curent. 

Pe fondul diminu#rii substan!iale a cererii externe în contextul pandemiei COVID-19, 
dar "i al cre"terii produc!iei cauzate de conflictul acum aplanat din cadrul OPEC+, 
pre!ul petrolului Brent a înregistrat sc#deri pân# la valori apropiate de 20 USD/baril  
– un minim al ultimilor 30 de ani. În contextul revizuit al acestei pie!e, marcat# de o 
volatilitate ce a tins s# dep#"easc# pe termen scurt mediile istorice, în trimestrul II 
2020 pre!ul petrolului este anticipat a se plasa la valori apropiate de 29 USD/baril,  

                                                                                                 
67  M#suri limitate de relaxare au fost ini!iate inclusiv înainte de a doua jum#tate a trimestrului curent.  

2020 2021

Cre%terea economic$ în UE efectiv (%) -7,9 6,2

Infla!ia anual$ din zona euro (%) 0,3 1,3
Infla!ia anual$ din zona euro, exclusiv 
produse energetice (%)

1,4 1,5

Infla!ia anual$ IPC SUA (%) 0,9 1,8

Rata dobânzii EURIBOR la 3 luni (% p.a.) -0,5 -0,6

Cursul de schimb dolar SUA/euro 1,10 1,13

Pre!ul petrolului Brent (dolari SUA/baril) 36,4 37,2

Tabel 4.1. Evolu!ia a"teptat# a variabilelor 
externe

valori medii anuale

Sursa: ipoteze BNR pe baza datelor Comisiei Europene, 
BCE, Consensus Economics %i Bloomberg
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în timp ce pe termen mediu cota!iile futures indic# o 
traiectorie ascendent# (Grafic 4.1), îns# cu valori 
substan!ial inferioare celor anticipate în perioada 
premerg#toare acestei crize.  

Sub impactul sc#derii cota!iilor petrolului, dar "i al 
contrac!iei puternice a activit#!ii economice, rata 
anual# a infla!iei IAPC din zona euro este anticipat# a 
r#mâne la valori sc#zute pe termen scurt. Pentru 
indicele care exclude energia sunt anticipate 
influen!e de sens contrar din partea cererii mai 
reduse "i, respectiv, a "ocurilor negative care au 
afectat oferta de produse în contextul pandemic, pe 
fondul perturb#rilor de la nivelul lan!urilor globale de 
produc!ie "i distribu!ie. Impactul net al acestor 
influen!e este dificil de anticipat la acest moment, 
fiind supus unui grad de incertitudine extrem de 
ridicat. În scenariul de baz#, este preconizat# o 
u"oar# reducere a dinamicii anuale a acestui indice în 

2020 comparativ cu anul anterior. În 2021, prognoza indic# o revenire moderat#, 
vizibil# "i în dinamica indicelui headline. Totu"i, rata anual# a infla!iei IAPC nu va 
dep#"i reperul de 2 la sut#.  

Ca r#spuns la efectele economice ale pandemiei COVID-19, BCE a anun!at un amplu 
program de achizi!ii de active68. Cu caracter temporar, acesta urmeaz# s# fie men!inut 
cel pu!in pân# la finele anului curent. Suplimentar, se încearc# sus!inerea economiei 
prin opera!iunile de refinan!are pe termen mai lung69. În acest context se preconizeaz# 
c# rata dobânzii EURIBOR 3M se va men!ine la niveluri reduse în continuare, iar 
politica monetar# a BCE va r#mâne puternic stimulativ#. 

Cursul de schimb EUR/USD a înregistrat o volatilitate semnificativ# în perioada 
recent#. Dup# deprecierea din trimestrul I 2020, ipoteza actual# presupune o 
apreciere treptat# a euro pân# la nivelul de 1,14 USD/EUR (trimestrul I 2022), valoare 
u"or inferioar# celei din prognoza benchmark anterioar#. 

4.2. Perspectivele infla!iei 

La finele trimestrului I, rata anual# a infla!iei IPC s-a plasat în interiorul intervalului de 
varia!ie al !intei centrale, la 3,05 la sut#, în reducere cu aproximativ 1 punct procentual 
comparativ cu decembrie 2019. În continuare se anticipeaz# men!inerea indicatorului 
pe un trend descendent, dar cu o pant# atenuat#, pân# la orizontul proiec!iei, când  
va atinge valori apropiate de !inta sta!ionar# (Grafic 4.2). Tendin!a de reducere va 
reflecta dinamica în sc#dere a infla!iei de baz#, în condi!iile disip#rii treptate a 
                                                                                                 

68  Denumit „Pandemic Emergency Purchase Programme”, acesta cumuleaz# 870 miliarde euro, echivalentul a 7,3 la sut# din 
PIB al zonei euro. 

69  În acest sens, BCE a relaxat condi!iile aplicate opera!iunilor !intite de refinan!are pe termen mai lung (TLTRO III) "i a anun!at 
o nou# serie de opera!iuni ne!intite de refinan!are pe termen mai lung în regim de urgen!# în caz de pandemie (pandemic 
emergency longer-term refinancing operation – PELTRO), în condi!ii avantajoase privind rata dobânzii. 
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"ocurilor nefavorabile manifestate pe parcursul 
anului trecut "i la începutul celui curent, suprapus# 
efectelor dezinfla!ioniste ale cererii agregate în 
contextul crizei pandemice. Aceasta din urm# va 
domina evolu!ia componentelor exogene, care, dup# 
reducerea semnificativ# din prima parte a anului 
curent, vor înregistra contribu!ii în amplificare pân# 
la mijlocul anului viitor "i u"or temperate ulterior. 
În aceste condi!ii, valorile proiectate ale dinamicii 
anuale a IPC pentru sfâr"itul anului curent "i al celui 
viitor sunt de 2,8 la sut# "i, respectiv, 2,5 la sut# 
(Tabel 4.2).  

Rata anual# a infla!iei la taxe constante este evaluat# 
la niveluri inferioare indicatorului headline, 
contribu!ia estimat# a modific#rii impozitelor 
indirecte fiind de 0,1 puncte procentuale la sfâr"itul 
anului curent "i 0,3 puncte procentuale la finele celui 
viitor70. Rata medie anual# a infla!iei IPC este de 
asemenea prognozat# pe un trend descendent, cu o 
reducere mai ampl# în prima parte a anului curent, 
fiind anticipat# s# ating# 2,6 la sut# la orizontul 
proiec!iei.  

Comparativ cu proiec!ia publicat# anterior, rata 
anual# a infla!iei a fost revizuit# în jos, cu 0,2 puncte 
procentuale la sfâr"itul anului curent "i 0,7 puncte 
procentuale la finele celui viitor. Pentru decembrie 
2020, revizuirea este determinat# în principal de 
grupa combustibili, în timp ce la sfâr"itul anului viitor 

aportul dominant provine din partea infla!iei de baz#.  

Pe termen scurt, izbucnirea pandemiei COVID-19 a generat presiuni infla!ioniste la 
nivelul indicelui CORE2 ajustat, în contextul unei func!ionalit#!i diminuate 
semnificativ a lan!urilor interna!ionale de produc!ie "i distribu!ie pe m#sura 
accentu#rii crizei de s#n#tate public# "i, respectiv, al unui consum atipic de produse 
de strict# necesitate, încurajat de manifestarea unui comportament de stocare în 
rândul popula!iei. În continuare, se prefigureaz# presiuni dezinfla!ioniste importante 
din partea deficitului de cerere agregat#, pe fondul contrac!iei economice. Totu"i, 
sunt anticipate "i influen!e de sens contrar, asociate producerii de "ocuri adverse la 
nivelul ofertei de bunuri, a c#ror magnitudine, relativ redus# în evaluarea curent# "i 
prevalent# mai ales pe termen scurt, este marcat# de incertitudini majore. Unele 
presiuni în sensul unei infla!ii mai ridicate vor proveni din partea pre!urilor bunurilor 
de consum din import, în contextul unei ipoteze de cre"tere treptat# a infla!iei 
externe de la nivelurile reduse înregistrate în perioada recent#. În aceste condi!ii, 
prognoza curent# plaseaz# rata anual# a infla!iei de baz# pe o traiectorie descendent# 
                                                                                                 

70  Impactul total este mai mic în 2020, în condi!iile reducerii accizei la combustibili la începutul anului, care contrabalanseaz# 
par!ial majorarea celei aferente produselor din tutun.  
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2022

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

"int$ (valoare 
central$) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Proiec!ie IPC 2,7 3,0 2,8 2,6 2,8 2,5 2,5 2,5
Proiec!ie IPC* 2,7 2,8 2,7 2,4 2,3 2,1 2,2 2,1

Tabel 4.2. Rata anual# a infla!iei în scenariul
de baz#

varia!ie anual$ (%), sfâr%it de perioad$
2020 2021

*) calculat la taxe constante
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(Grafic 4.3), pân# la valori u"or inferioare !intei 
centrale la orizontul proiec!iei (Tabel 4.3).  

Ca urmare a "ocurilor nefavorabile din prima parte a 
anului curent, resim!ite în special pe segmentul 
bunurilor alimentare, rata anual# a infla!iei de baz# se 
va plasa pân# la finele trimestrului III la valori 
superioare celor anticipate în Raportul anterior. În 
continuare, presiunile dezinfla!ioniste ale deficitului 
de cerere vor prevala, dinamica indicelui CORE2 
ajustat fiind mai redus# decât în prognoza 
precedent#. Revizuirile sunt de -0,3 puncte 
procentuale la finele anului curent "i -1,2 puncte 
procentuale la finalul celui viitor.  

Contribu!ia cumulat# a componentelor de infla!ie 
exogene sferei de ac!iune a politicii monetare – 
pre!urile administrate, cele volatile ale alimentelor, 
cele ale combustibililor "i produselor din tutun "i 
b#uturilor alcoolice – la rata anual# a infla!iei IPC este 
de 0,9 puncte procentuale la finele anului curent 
(nivel similar celui proiectat în Raportul precedent)  
"i de 1,2 puncte procentuale la sfâr"itul celui viitor 
(valoare situat# cu 0,1 puncte procentuale peste 
nivelul prognozat anterior) (Tabel 4.4). 

Traiectoria pre!urilor volatile ale alimentelor prevede 
o cre"tere de 11,9 la sut# la finele anului curent, 
aceasta fiind revizuit# semnificativ, comparativ cu 
Raportul anterior, în sens ascendent cu 10,2 puncte 
procentuale, pe fondul evolu!iilor recente în 
contextul pandemiei COVID-19. Dinamica pre!urilor 
LFO pe intervalul de prognoz# reflect# ipoteza, în anii 
2020 "i 2021, unor recolte agricole încadrate în 
proximitatea unei medii multianuale (Grafic 4.4).  
În acest context, pentru finele anului viitor valoarea 
prognozat# a dinamicii anuale a grupei este de  
3,2 la sut#, nivel similar celui proiectat în Raportul  
din luna februarie 2020. 

Scenariul exogen privind pre!urile administrate prevede cre"teri de 2,1 la sut# "i  
2,5 la sut# la finalul anului curent "i, respectiv, al celui viitor (Grafic 4.5). Proiec!ia 
pentru finele anului curent a fost ajustat# în jos cu 0,6 puncte procentuale, în principal 
pe seama reevalu#rii descendente a pre!ului gazelor naturale71, în timp ce nivelul 
aferent anului viitor este relativ similar. Totodat#, persist# incertitudinile cu privire la 
                                                                                                 

71  În condi!iile în care se anticipeaz# men!inerea tendin!ei descendente a pre!urilor medii ponderate de pe pia!a spot în perioada 
urm#toare, pe fondul efectelor ultimului sezon rece cu temperaturi favorabile "i al sc#derii activit#!ii economice în contextul 
pandemiei COVID-19, probabilitatea înregistr#rii unor major#ri ale pre!ului gazelor naturale este foarte redus#. În acela"i 
timp principalii furnizori au anun!at c# nu vor modifica pre!urile în perioada urm#toare dup# liberalizarea acestei pie!e. 
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2022

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

CORE2 ajustat 3,4 3,4 3,1 2,4 2,3 2,1 2,2 2,2

Tabel 4.3. Rata anual# a infla!iei CORE2 ajustat
în scenariul de baz# 

varia!ie anual$ (%), sfâr%it de perioad$

2020 2021

2020 2021

Pre!uri administrate 0,3 0,4

Combustibili -0,7 0,2

Pre!uri LFO 0,7 0,2

CORE2 ajustat 1,9 1,4

Produse din tutun %i b$uturi alcoolice 0,5 0,4

Tabel 4.4. Contribu!ia componentelor
la rata anual# a infla!iei*

puncte procentuale

*) calcule sfâr%it de perioad$; valorile prezentate în tabel sunt rotunjite
la o zecimal$
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pre!urile care vor prevala, odat# ce procesul de liberalizare în curs de desf#"urare atât 
a pie!ei energiei electrice, cât "i a celei a gazelor naturale se va încheia.  

 

 

Dinamica anual# a pre!ului combustibililor este 
preconizat# s# ating# -7,8 la sut# la finele anului 
curent, fiind revizuit# în sens descendent cu 
6,3 puncte procentuale, "i 2,8 la sut# la sfâr"itul 
anului viitor, valoare reevaluat# ascendent cu  
1,2 puncte procentuale (Grafic 4.6). Pentru anul 
curent revizuirea semnificativ# are loc pe fondul unor 
dinamici anuale ale pre!ului petrolului semnificativ 
inferioare celor proiectate în Raportul anterior  
(pe fondul reducerilor din prima parte a acestui an72). 
Contribu!ia acestora este par!ial estompat# de 
proiectarea unei monede europene în u"oar# 
pierdere de trac!iune comparativ cu dolarul 
american, cu impact asupra cota!iei leului în raport 
cu dolarul SUA "i implicit asupra pre!urilor în lei ale 
combustibililor. 

Scenariul de evolu!ie a pre!ului produselor din tutun 
"i b#uturilor alcoolice prevede dinamici anuale de 

6,6 la sut# la finele anului curent "i 4,7 la sut# la sfâr"itul celui viitor. Comparativ cu 
Raportul anterior valoarea pentru finele anului 2020 este revizuit# în sens ascendent 
cu 0,1 puncte procentuale, în timp ce pentru 2021 aceasta este similar#. Dinamicile 
anuale sunt configurate pe baza legisla!iei în vigoare privind stabilirea nivelului 

                                                                                                 
72  Pentru mai multe detalii a se consulta Sec!iunea 4.1. Ipoteze externe din cadrul Capitolului IV. 
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accizelor aplicabile acestor produse, luând în considerare "i comportamentul istoric  
al operatorilor economici din acest domeniu privind ajustarea pre!ului final în urma 
aplic#rii modific#rilor legislative. 

4.3. Presiuni ale cererii în perioada curent# "i în cadrul  
intervalului de proiec!ie73 

Devia!ia PIB 
În trimestrul IV al anului 2019 PIB real74 a consemnat o dinamic# în accelerare, atât  
în termeni trimestriali (pân# la 1,5 la sut#, valoare plasat# peste cea din proiec!ia 
aferent# Raportului asupra infla!iei anterior75), cât "i anuali (pân# la 4,3 la sut#)76.  
Astfel, pe ansamblul întregului an, economia a înregistrat o cre"tere medie anual#  
de 4,1 la sut# – doar u"or inferioar# celei înregistrate în 2018 –, pe seama absorb!iei 
interne robuste, în timp ce exporturile nete au avut un aport negativ. Contribu!ia 

varia!iei stocurilor (pentru care evolu!iile istorice fac 
dificil# atribuirea unui con!inut economic explicit) la 
nivelul întregului an a fost puternic negativ#. 

De"i primele dou# luni ale anului 2020 au fost 
caracterizate de o continuare a evolu!iilor favorabile, 
începând cu a doua jum#tate a lunii martie, în 
contextul propag#rii pandemiei COVID-1977 "i al 
adopt#rii de c#tre autorit#!i a unui set de m#suri în 
vederea încetinirii r#spândirii acesteia, au survenit 
modific#ri substan!iale în evolu!ia economiei. Astfel, 
înc# din trimestrul I 2020, se estimeaz# o deteriorare 
a dinamicii activit#!ii economice (estim#rile „semnal” 
publicate de c#tre INS – Comunicatul nr. 134 din 
15 mai 2020 – indic# o varia!ie trimestrial# a PIB real 
egal# cu 0,3 la sut# "i o încetinire a ritmului anual 
pân# la 2,4 la sut#), în condi!iile în care efectele 
adverse asociate crizei COVID-19 au debutat în a 
doua jum#tate a lunii martie. Cele mai ample efecte 

ale crizei pandemice vor fi îns# vizibile pe parcursul trimestrului II, fiind preconizat# o 
contrac!ie major# (atât în termeni trimestriali, cât "i anuali) a activit#!ii economice, pe 
fondul afect#rii sectoarelor vulnerabile la distan!area social# (în special transporturile 

                                                                                                 
73  În absen!a altor preciz#ri, varia!iile procentuale trimestriale sunt calculate folosind serii de date ajustate sezonier. Sursele 

de date folosite sunt: BNR, MFP, INS, Eurostat, CE-DG ECFIN "i Reuters. 
74  Pentru detalii privind evolu!ia recent# a activit#!ii economice, a se consulta Capitolul 2, Sec!iunea 1. Cererea "i oferta.  
75  Cu prec#dere pe seama unui aport mai ridicat decât cel anticipat din partea consumului individual efectiv al gospod#riilor 

popula!iei. 
76  Conform Comunicatului INS nr. 91 din 7 aprilie 2020. Dinamica anual# este calculat# folosind serii de date brute. 
77  În Raportul asupra infla!iei anterior, epidemia asociat# noului tip de coronavirus era men!ionat# doar ca poten!ial factor de 

risc. 
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"i HoReCa, dar "i industria "i comer!ul) "i al sc#derii accelerate a cererii, într-un context 
marcat "i de o deteriorare brusc# a încrederii (Grafic 4.778).  

Prognoza macroeconomic# este marcat# de un grad neobi"nuit de ridicat de 
incertitudine, având în vedere pu!inele date statistice disponibile, precum "i 
experien!ele anterioare limitate privind evolu!ia economiilor în crize pandemice  
cu forme de manifestare atât de intense. Aceasta face dificil# anticiparea duratei "i 
intensit#!ii crizei, cu implica!ii directe asupra perspectivelor privind momentul, 
gradualitatea "i robuste!ea revenirii activit#!ii economice. În aceste condi!ii, scenariul 
de baz# al proiec!iei macroeconomice este fundamentat pe un set de ipoteze specifice, 
formulate în contextul pandemic actual. Astfel, s-a presupus relaxarea gradual# a 
m#surilor de distan!are social# începând cu a doua parte a trimestrului II, atât în 
România, cât "i în celelalte !#ri europene. Un al doilea set de ipoteze-cheie ale 
proiec!iei vizeaz# profilul de transmitere a impactului crizei epidemice asupra 
activit#!ii economice. Pe termen scurt, implementarea m#surilor de distan!are social# 
are ca rezultat localizarea celor mai ample efecte economice în prima jum#tate a 
anului "i cu prec#dere în trimestrul II. Ipoteza unei astfel de evolu!ii a PIB real este 
adoptat# de majoritatea anali"tilor economici. 

Contrac!ia economic# major# a"teptat# pe parcursul trimestrului II va reflecta 
evolu!iile de la nivelul celei mai mari p#r!i a componentelor PIB. Chiar "i pe termen 
scurt, incertitudinea este de a"teptat s# afecteze cel mai mult dinamica investi!iilor 
din economie (pe fondul influen!#rii deciziilor privind cheltuielile agen!ilor economici, 
cele investi!ionale fiind tradi!ional cele mai sensibile la escaladarea incertitudinii) "i, 
într-o mai mic# m#sur#, pe cea a consumului privat. Acesta din urm# este totu"i 
proiectat în diminuare în trimestrul II, în special în cazul serviciilor (cele mai afectate 
de m#surile de distan!are social#) "i al bunurilor durabile (în timp ce consumul de 
bunuri esen!iale este de a"teptat chiar s# înregistreze o cre"tere), resim!ind evolu!iile 
de pe pia!a muncii, cu efect de comprimare a venitului disponibil. Pe termen scurt, 
sunt prev#zute pierderea unui num#r de locuri de munc# (atât de natur# temporar#, 
cât "i permanent#) "i deceler#ri importante ale dinamicilor salariale. În ceea ce 
prive"te comer!ul interna!ional, restric!iile generalizate în ceea ce prive"te rela!iile 
dintre state (de a"teptat s# afecteze func!ionarea re!elelor transfrontaliere de 
produc!ie "i distribu!ie) "i perspectivele privind reducerea ampl# a cererii interne "i a 
celei externe sunt anticipate a exercita efecte de comprimare drastic# a exporturilor  
"i importurilor de bunuri "i servicii (acestea din urm# reflectând inclusiv nivelurile 
minime actuale ale pre!ului petrolului "i, respectiv, volumul mare al consumului 
intermediar din import în industriile produc#toare de bunuri pentru export, semnificativ 
afectate odat# cu impunerea restric!iilor de distan!are social#).  

Prognozele privind evolu!ia activit#!ii economice din trimestrul II 2020 au la baz# o 
serie de abord#ri complementare. O prima metod#, de tip bottom-up, s-a bazat pe 
unele indicii cu privire la posibila evolu!ie a cererii de bunuri finale adresate diferitelor 
sectoare de activitate care alc#tuiesc, în ansamblul lor, economia na!ional#. Pe baza 

                                                                                                 
78  De subliniat este deteriorarea întregului spectru de indicatori de încredere înc# din luna martie, în pofida transmiterii majorit#!ii 

r#spunsurilor la sondaje înainte de introducerea de c#tre autorit#!i a m#surilor de distan!are social#. Datele pentru luna aprilie 
(publicate în ultima zi a lunii) arat# deterior#ri semnificative ale tuturor indicatorilor de încredere, cea aferent# indicatorului 
ESI având varia!ia negativ# lunar# (34,3 puncte) de cea mai mare amplitudine din perspectiv# istoric#.  
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rela!iilor input-output din economie, ipotezele privind cererea final# se transpun în 
dinamici ale valorii ad#ugate din fiecare sector, din agregarea acestora rezultând o 
evolu!ie probabil# a PIB. O alt# abordare a constat în ajustarea valorii ad#ugate din 
trimestrul precedent în func!ie de scenarii privind capacitatea de func!ionare a 
sectoarelor, pe baza datelor privind num#rul de contracte suspendate în contextul 
decret#rii în economie a st#rii de urgen!#. Abord#rile descrise anterior au fost 
completate de metodele econometrice, a c#ror relevan!# este îns# considerabil 
diminuat# pe fondul rupturilor structurale implicate de manifestarea unor "ocuri de 
amploarea celor care caracterizeaz# criza actual#. Acolo unde au fost utilizate abord#ri 
econometrice, având în vedere decalajul cu care sunt publica!i majoritatea indicatorilor 
statistici cu privire la evolu!iile recente, s-a acordat prioritate informa!iilor conferite de 
date publicate cu frecven!# ridicat#, precum indici bursieri, de volatilitate, de costuri 
de transport, de a"tept#ri ale investitorilor, pre!uri ale materiilor prime, precum "i 
indicatori sintetici, construi!i pe baza rezultatelor c#ut#rilor online (indici Google 
trends) pentru cuvinte-cheie precum criz" sau #omaj. În plus, pentru surprinderea unui 
eventual punct de inflexiune specific evolu!iilor curente de pe pie!e "i având în 
vedere dinamica crizei pe m#sura trecerii timpului, la momentul finaliz#rii acestor 
analize, în agregarea rezultatelor a fost acordat# preceden!# proiec!iilor cu un grad de 
pesimism mai ridicat, plasate în extrema stâng# a distribu!iei de valori prognozate. 

Evolu!ia anticipat# a economiei în prima jum#tate a anului curent este proiectat# a 
imprima o valoare negativ# de amploare pe ansamblul întregului an. Situa!ia actual#, 
f#r# precedent, face ca perspectivele de evolu!ie a economiei s# fie marcate de ample 
incertitudini. În aceste condi!ii, pe fondul probabilei men!ineri pe perioade mai lungi 
de timp a m#surilor voluntare de distan!are social# din partea popula!iei, precum "i a 
unui grad de precau!ie mai sporit "i probabil persistent cu impact asupra deciziilor  
de consum "i investi!ii atât ale gospod#riilor, cât "i ale companiilor, se anticipeaz# 
înregistrarea unui ritm lent de revenire a activit#!ii economice la nivelurile observate 
anterior declan"#rii crizei pandemice. Gradul neobi"nuit de ridicat de incertitudine 
aferent proiec!iei este alimentat în special de multitudinea posibilit#!ilor privind 
evolu!ia situa!iei epidemice, ce influen!eaz# m#surile administrative adoptate de 
autorit#!i, la care se adaug# "i al!i factori precum conduita politicii fiscale "i a celei  
de venituri ori gradualitatea redres#rii economiei zonei euro "i a celei globale.  
De men!ionat este "i faptul c#, în mod similar rundelor precedente, precizia proiec!iei 
macroeconomice este influen!at# de volatilitatea ridicat# "i magnitudinea revizuirilor 
succesive ale seriilor de date istorice.  

În structur#, pentru anul curent, dinamica medie anual# a PIB reflect# contribu!ia 
negativ# a cererii interne (deteriorarea major# a aportului consumului gospod#riilor 
popula!iei "i contribu!ia negativ# de amploare a FBCF). Mai mult, exporturile nete 
sunt proiectate s# exercite un nou aport negativ, pe fondul comprim#rii mai accentuate 
a exporturilor de bunuri "i servicii relativ la cea a importurilor, contribuind astfel la 
deschiderea deficitului contului curent. Redresarea gradual# proiectat# a se manifesta 
în 2021 este anticipat# a fi imprimat# de ambele componente ale cererii interne 
(consumul final "i FBCF), în timp ce exporturile nete sunt prognozate a avea o 
contribu!ie neutr#. 
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Traiectoria PIB poten!ial reflect# o pierdere important# a trac!iunii din partea factorilor 
de produc!ie. Astfel, pentru anul curent, este evaluat# o restrângere a PIB poten!ial 
(fa!# de o accelerare în Raportul asupra infla!iei anterior), urmat# de o redresare lent#, 
ce reflect# profilul în revenire gradual# al activit#!ii economice dup# apogeul crizei 
pandemice prev#zut în trimestrul II 2020. Factorul munc# are un aport negativ, 
determinat de majorarea trendului ratei "omajului "i de tendin!a descendent#  
a num#rului mediu de ore lucrate pe angajat, peste care se suprapun evolu!iile 
demografice multianuale, mai pu!in favorabile în cazul României. Acumularea stocului 
de capital, de"i continu# s# exercite o contribu!ie pozitiv#79 (mai redus# îns# comparativ 
cu Raportul anterior), este proiectat# în deteriorare substan!ial#, pe seama efectelor 
de durat# ale declinului investi!iilor (în paralel cu cel al produc!iei industriale de 
bunuri de capital) "i a probabilit#!ii ridicate de extindere a termenelor de implementare 
a proiectelor de dezvoltare în prezent amânate. În contextul pandemic, comprimarea 
trendului productivit#!ii totale a factorilor reflect# contrac!ia proiectat# a resurselor 
investi!ionale destinate cre"terii eficien!ei angaja!ilor, precum "i diminu#ri ale 
randamentelor de produc!ie ca urmare a unei reorganiz#ri a companiilor afectate, în 
vederea alinierii la cerin!ele impuse de m#surile de distan!are social#. Suplimentar, 
evaluarea ia în considerare incertitudinile provenite din mediul extern, factor 

determinant al cre"terii volatilit#!ii "i, probabil, al 
diminu#rii volumului fluxurilor de investi!ii str#ine 
directe. Pe termen mediu "i lung, dinamica trendului 
TFP este proiectat# în convergen!# doar gradual# 
c#tre valorile pozitive evaluate în perioada anterioar# 
crizei pandemice, continuând s# fie grevat# de o serie 
de deficien!e structurale persistente ale economiei80, 
asociate cadrului de reglementare, calit#!ii infrastructurii 
(ce afecteaz# inclusiv mobilitatea for!ei de munc#), 
insuficien!ei ofertei de for!# de munc# calificate ori 
atragerilor fluctuante de fonduri UE pentru investi!ii81. 

Pe parcursul anului curent, dat# fiind natura 
temporar# a "ocului pandemic, contrac!ia activit#!ii 
economice este de a"teptat s# se reflecte cu 
prec#dere într-o sc#dere a componentei ciclice 
(devia!ia PIB) "i într-o mai mic# m#sur# a celei a 
dinamicii PIB poten!ial82. Pornind de la valoarea 

                                                                                                 
79  Efecte persistente favorabile sunt exercitate de dinamica anual# remarcabil# a investi!iilor nete în utilaje (inclusiv mijloace 

de transport) înregistrat# pe parcursul anului 2019 (cre"tere de 19 la sut# în trimestrul IV comparativ cu aceea"i perioad# a 
anului precedent). Perspectivele pentru anul curent sunt îns# a"teptate s# reflecte contrac!ia de amploare manifestat# la 
finalul primului trimestru de c#tre produc!ia industrial# (în structura c#reia, mai relevant# din perspectiva poten!ialului 
productiv al economiei, fiind cea a bunurilor de capital, cu o dinamic# anual# de -20,6 la sut# în luna martie). 

80  Eviden!e sunt aduse de clasamentul Ease of Doing Business al B#ncii Mondiale, Raportul Global Competitiveness Index al 
World Economic Forum sau de analiza European Innovation Scoreboard a Comisiei Europene (ce claseaz# România în 
categoria inovatorilor mode"ti). 

81  Conform Balan!ei Financiare Nete, în 2019 intr#rile de fonduri structurale "i de coeziune au crescut comparativ cu anul 
anterior (cumulând 2,57 miliarde euro, fa!# de 1,47 miliarde euro). În primele trei luni ale anului curent, intr#rile au cumulat 
0,75 miliarde euro, valoare similar# celor din perioada corespunz#toare din anul precedent. De semnalat este crearea, 
pentru combaterea efectelor pandemiei, a anumitor facilit#!i financiare la nivelul UE care ar putea sprijini volumul total al 
atragerilor viitoare de fonduri europene. Detalii pot fi reg#site accesând link-ul mfe.gov.ro/covid-19/.  

82  Într-un scenariu ce ar implica fie prelungirea perioadei de închidere a economiei, fie reapari!ia, în viitor, a unui nou val de 
îmboln#viri, efectele asupra dinamicii PIB poten!ial s-ar putea dovedi a fi mai persistente, având ca efect o revenire mai 
lent# a activit#!ii economice "i, implicit, afectarea de o manier# mai persistent# a poten!ialului productiv al economiei. 
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minim# a gap-ului PIB, estimat# pentru trimestrul II la -5,5 la sut# (în comprimare cu 
8,7 puncte procentuale fa!# de trimestrul anterior), economia este de a"teptat a 
func!iona pân# la orizontul proiec!iei (trimestrul I 2022) cu un deficit de cerere, îns# în 
atenuare continu#83 (Grafic 4.8). Aceast# traiectorie, dificil de estimat cu precizie în 
acest moment, marcheaz# o inversare a pozi!iei ciclice a economiei, care va func!iona 
pe intervalul de proiec!ie cu un deficit de cerere relativ la excesul proiectat în rundele 
de proiec!ie anterioare. 

Intrarea brusc# în teritoriul negativ a devia!iei PIB în trimestrul II al anului curent 
reflect# magnitudinea ridicat# a "ocului nefavorabil de cerere, pe fondul deterior#rii 
încrederii consumatorilor (inclusiv în contextul perspectivelor privind cre"terea 
substan!ial# a ratei "omajului) "i al unui grad f#r# precedent de incertitudine. 
Totodat#, trecerea în deficit, tot de pe parcursul trimestrului II, a gap-ului PIB al 
partenerilor comerciali externi contribuie la deplasarea în jos "i a gap-ului PIB intern. 
În manier# contraciclic#, cu rol de atenuare a sc#derii gap-ului PIB, ac!ioneaz# 
conduita politicii monetare "i a celei fiscale, pe fondul amplelor m#suri adoptate 
recent de autorit#!i. Efectele favorabile induse de m#surile84 de politic# fiscal# "i de 
cele privind veniturile sunt proiectate a se resim!i cu prec#dere pe parcursul anului 
curent, în timp ce caracterul stimulativ al condi!iilor monetare reale în sens larg este 
de a"teptat a persista pe întregul interval de prognoz#. 

Componentele cererii agregate 
Consumul final va consemna o diminuare accentuat# a dinamicii anuale începând  
cu trimestrul II, aproape exclusiv pe seama contribu!iei celui individual efectiv al 
gospod#riilor popula!iei, în linie cu comprimarea dinamicii venitului disponibil real. 
Evolu!ia acestuia reflect# perspectivele pie!ei muncii, unde, pe termen scurt, sunt 
prev#zute pierderea unui num#r de locuri de munc# (atât de natur# temporar#, cât  
"i permanent#) "i deceler#ri importante ale dinamicilor salariale. De asemenea, 
gospod#riile popula!iei sunt a"teptate a-"i diminua sau amâna consumul de bunuri 
(durabile) "i servicii vizate de m#surile de distan!are social#, fenomene combinate  
cu o posibil# cre"tere a economisirii, specific# perioadelor de criz#. Cu toate  
acestea, perspectivele incerte privind durata ciclului pandemic ar putea încuraja un 
comportament, vizibil mai ales în trimestrul II, de majorare a consumului de bunuri de 
strict# necesitate, cu preponderen!# cele alimentare. Mai mult, cheltuielile cu bunuri 
"i servicii publice necesare dep#"irii crizei pandemice sunt de a"teptat a oferi un 
impuls favorabil consumului final, la nivel agregat fiind îns# dominant efectul de 
comprimare a consumului individual efectiv. Pe termen mediu, este de a"teptat ca 
revenirea consumului final s# fie una lent#, sub ipoteza unei refaceri graduale a 
încrederii consumatorilor "i recuper#rii treptate a "ocurilor cu impact negativ asupra 

                                                                                                 
83  Din perspectiva componentelor cererii agregate, traiectoria devia!iei PIB este imprimat# de cea negativ# a FBCF. Devia!iile 

celorlalte componente sunt, de asemenea, evaluate a fi negative, în atenuare continu#, pe cvasitotalitatea intervalului de 
prognoz#. 

84  Pentru a gestiona situa!ia epidemic#, dar "i pentru a atenua efectele nocive asupra economiei, autorit#!ile na!ionale "i 
interna!ionale au adoptat o serie de m#suri fiscale. Ini!iative comune mai multor !#ri, inclusiv României, se refer# la: plata 
indemniza!iilor de "omaj temporar, amânarea pl#!ii impozitelor "i a taxelor, acordarea de garan!ii pentru sus!inerea 
întreprinderilor mici "i mijlocii, amânarea pl#!ii ratelor la credit, plata zilelor libere acordate p#rin!ilor pe durata închiderii 
unit#!ilor de înv#!#mânt. 
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venitului disponibil85, inclusiv printr-o redresare a condi!iilor de pe pia!a muncii în 
ceea ce prive"te ocuparea "i câ"tigurile salariale. Totodat#, la aceste orizonturi, nu este 
exclus# reconfigurarea componentei pe o structur# de consum ce ar putea suferi 
ajust#ri raportat la obiceiurile statuate în perioada anterioar# crizei.  

Formarea brut# de capital fix va înregistra cel mai probabil o contrac!ie major# în 
2020, fiind componenta afectat# cel mai profund de criza pandemic#. Cre"terea 
incertitudinii determin# reprioritizarea "i redimensionarea cheltuielilor atât la nivelul 
firmelor, cât "i al gospod#riilor, cele investi!ionale având tradi!ional o sensibilitate 
sporit# în episoadele marcate de escaladarea incertitudinii, cum este cel actual.  
În plus, ajust#ri importante sunt de a"teptat s# sufere "i investi!iile derulate din 
fonduri publice, pe fondul constrângerilor bugetare survenite în urma apari!iei 
situa!iei pandemice, dar "i al spa!iului fiscal redus aflat la dispozi!ia autorit#!ilor.  
Cu toate acestea, investi!iile companiilor sunt a"teptate în cea mai mare parte a fi 
doar amânate în contextul valului pandemic, ceea ce implic# o recuperare gradual#  
a contrac!iei FBCF pe termen mediu. Amânarea investi!iilor este prev#zut# a se 
suprapune "i unei probabile extinderi a intervalelor de timp în care acestea sunt 
efectuate, ceea ce înseamn# c# economia va func!iona în perioada urm#toare în 
condi!iile unui flux investi!ional diminuat comparativ cu situa!ia absen!ei crizei. 
Totodat#, este esen!ial ca pierderile de venit produse în contextul sc#derii fluxurilor 
investi!ionale din economie s# r#mân# de natur# temporar# "i s# nu se permanentizeze. 
În acest sens, o serie de proiecte de sus!inere a finan!#rii companiilor mici "i mijlocii 
derulate din fonduri alocate de Guvernul României sau Uniunea European#86 sunt de 
natur# a atenua reducerea proiectat# a FBCF "i, implicit, de a favoriza revenirea mai 
rapid# a economiei ulterior sc#derii acesteia din prima parte a anului curent. În acela"i 
timp, îns#, criza pandemic# este a"teptat# a avea un impact important asupra 
fluxurilor de investi!ii str#ine directe, recuperarea acestora pe termen mediu 
depinzând inclusiv de normalizarea activit#!ii economice a partenerilor externi "i de 
adresarea vulnerabilit#!ilor structurale ale economiei române"ti. 

M#surile de protec!ie adoptate de majoritatea economiilor sub impulsul efectelor 
crizei pandemice vor genera un efect nefavorabil semnificativ asupra comer!ului 
mondial. Lan!urile de produc!ie vor avea de suferit, inclusiv pe fondul diminu#rii 
cererii agregate de la nivel global. Fluxurile de importuri "i exporturi sunt a"teptate 
 a se comprima semnificativ raportat la perioada precriz#, ajustarea acestora 
reflectându-se "i asupra echilibrului extern. 

Exporturile de bunuri "i servicii sunt proiectate a manifesta o contrac!ie semnificativ# 
în anul curent, urmând s# î"i reia traiectoria ascendent# începând din 2021, îns# în 
condi!iile unor dinamici estompate. Evolu!ia anticipat# a componentei are în vedere: 
(i) perspectivele privind pr#bu"irea cererii externe efective pe parcursul anului curent, 

                                                                                                 
85  Traiectoria pe termen mediu a componentei de transferuri sociale a venitului disponibil este marcat# de numeroase 

incertitudini, în special legate de majorarea semnificativ# a pensiilor (prev#zut# a avea loc în septembrie 2020, conform 
Legii nr. 127/2019), dar "i a aloca!iilor (conform prevederilor Legii nr. 14/2020, coroborate cu cele ale OUG nr. 2/2020). 

86  Programul „IMM Invest” permite IMM accesarea de credite atât pentru realizarea de investi!ii, cât "i pentru asigurarea 
capitalului de lucru, în contextul crizei generate de COVID-19. Costurile finan!#rii sunt subven!ionate integral de la bugetul 
de stat, pân# la data de 31 decembrie 2020, cu posibilit#!i de prelungire.� Împrumuturile sunt garantate de c#tre Fondul 
National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici "i Mijlocii, prin Ministerul Finan!elor Publice. Plafonul maxim 
de garantare alocat este de 15 miliarde lei. 
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urmat# de redresarea doar gradual# a acesteia, (ii) reducerea productivit#!ii firmelor 
exportatoare "i, totodat#, afectarea re!elelor de distribu!ie (contrac!ia suferit# de c#tre 
sectorul industrial la finalul trimestrului I, odat# cu impunerea m#surilor de distan!are 
social#, fiind elocvent# în acest sens), (iii) diminuarea, pe întregul interval de prognoz#,  
a competitivit#!ii prin pre! a produselor autohtone "i (iv) caracteristicile structurale 
trenante ale economiei (de exemplu, recuperarea lent# a decalajelor privind 
infrastructura sau gradul de sofisticare în procesele de produc!ie).  

Dinamica anual# a importurilor de bunuri "i servicii este, de asemenea, anticipat# a fi 
negativ# pe parcursul anului curent, reflectând comprimarea cererii interne "i a 
exporturilor, în condi!iile în care numeroase sectoare exportatoare din economie 
utilizeaz# pe scar# larg# în produc!ia proprie bunuri intermediare preluate din import. 
Al!i factori care contribuie la aceast# evolu!ie sunt situarea pre!ului petrolului la 
niveluri foarte sc#zute, respectiv posibila dezvoltare viitoare a unor lan!uri locale de 
valoare ad#ugat# "i de distribu!ie, fenomen ce este îns# de presupus a fi de mai lung# 
durat#. Pe ansamblu, exportul net nominal de bunuri "i servicii este estimat s# 
exercite o nou# contribu!ie negativ# la soldul contului curent al balan!ei de pl#!i în 
2020, în accentuare relativ la anul anterior.  

În anul 2019, deficitul contului curent s-a accentuat cu 0,2 puncte procentuale fa!# de 
anul anterior, pân# la 4,6 la sut# din PIB nominal, reflectând o deteriorare a deficitului 
balan!ei bunurilor "i serviciilor, contrabalansat# doar par!ial de o îmbun#t#!ire la 
nivelul balan!ei veniturilor primare "i a celor secundare. Deficitul contului curent este 
previzionat în accentuare pe ansamblul anului curent, conturându-se tot mai clar 
perspectiva unei dep#"iri în acest an a valorii de tip „reper” de 4 la sut# din PIB în 
perspectiv# multianual#, stipulat# de Comisia European# ca indicator de performan!# 
pentru !#rile membre ale Uniunii Europene87. Dinamica deficitului de cont curent 
proiectat# pentru anul în curs are în vedere "i adâncirea anticipat# a deficitului 
bugetar, în condi!iile în care acesta este influen!at semnificativ atât de m#surile de 
atenuare a efectelor actualei crize de s#n#tate public#, cât "i de pierderile importante 
de venituri bugetare, pe fondul încetinirii activit#!ii ciclice a economiei. Pentru anul 
2021, ponderea deficitului de cont curent în PIB este apreciat# la valori în reducere 
fa!# de 2020, pe fondul anticip#rii unei contribu!ii negative în atenuare a exportului 
net nominal de bunuri "i servicii. Finan!area deficitului de cont curent se prefigureaz# 
a r#mâne doar par!ial asigurat# prin fluxuri stabile, non-generatoare de datorie 
extern#, pe întregul interval al proiec!iei. Gradul de finan!are din astfel de surse este 
evaluat în sc#dere fa!# de 2019, pe fondul anticip#rii unor investi!ii directe afectate 
nefavorabil semnificativ în contextul pandemiei actuale.  

Condi!iile monetare în sens larg 
Condi!iile monetare în sens larg evalueaz# impactul cumulat asupra cererii agregate 
viitoare al ratelor reale ale dobânzilor în lei "i în valut# practicate de institu!iile de 
credit în rela!ia cu clien!ii nebancari "i al evolu!iei cursului de schimb real efectiv88 al 
                                                                                                 

87  Indicatorul este calculat ca medie a valorilor pentru ultimii trei ani. Detalii pot fi reg#site pe website-ul Comisiei Europene, 
Sec!iunea „Macroeconomic Imbalance Procedure Scoreboard”. Pentru anul 2019 indicatorul a înregistrat o valoare de  
3,9 la sut# din PIB. 

88  Cursul de schimb relevant pentru modelul de analiz# "i prognoz# macroeconomic# al BNR este construit pe baza celor 
dintre leu "i euro, respectiv dintre leu "i dolarul SUA, sistemul de ponderare reflectând importan!a celor dou# monede în 
comer!ul exterior al României. 



Raport asupra infla!iei ƒ Mai 2020 

 68 BANCA NA"IONAL# A ROMÂNIEI 

leului. Cursul de schimb ac!ioneaz# atât prin intermediul canalului exporturilor nete89, 
cât "i prin cel al avu!iei "i al bilan!ului agen!ilor economici90. 

Scenariul de baz# al proiec!iei prevede men!inerea efectului stimulativ asupra activit#!ii 
economice al condi!iilor monetare reale în sens larg pe tot parcursul intervalului de 
prognoz#.  

În structura condi!iilor monetare reale în sens larg, ratele reale ale dobânzilor în lei la 
creditele noi "i depozitele noi la termen sunt anticipate a exercita un impact stimulativ, 
reflectând atât evolu!iile în termeni nominali, cât "i pozi!ionarea anticipa!iilor de 
infla!ie la niveluri situate în jum#tatea superioar# a intervalului !intei "i relativ stabile. 
Dinamica anticipat# în termeni nominali înglobeaz# impactul favorabil al deciziei 
recente a Consiliului de administra!ie al BNR91 privind reducerea ratei dobânzii de 
politic# monetar# "i îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor la 
facilit#!ile permanente în jurul ratei dobânzii de politic# monetar#. 

Componenta aferent# efectului cursului de schimb 
real efectiv (Grafic 4.9), prin intermediul canalului 
exporturilor nete, este estimat# a înregistra în 
continuare o contribu!ie în sensul atenu#rii gradului 
de stimulativitate a condi!iilor monetare reale în sens 
larg, pe seama aprecierii anticipate în termeni reali a 
monedei na!ionale pe cvasitotalitatea intervalului de 
prognoz#, sub impactul diferen!ialului de infla!ie fa!# 
de partenerii comerciali92. 

Efectul de avu!ie "i de bilan! este estimat a exercita 
un impact restrictiv asupra condi!iilor monetare reale 
în sens larg în prima jum#tate a intervalului de 
prognoz# "i unul cvasineutru ulterior. În structur#, se 
remarc#, pe de o parte, pozi!ionarea favorabil# a ratei 
reale a dobânzii externe (EURIBOR la 3 luni). Pe de 
alt# parte, îns#, se eviden!iaz# efectul mai marcant  
"i nefavorabil al cre"terii anticipate a primei de risc 
suveran93 în prima parte a intervalului de prognoz#, 

pe fondul major#rii aversiunii la risc a investitorilor fa!# de pie!ele emergente, fiind 
discriminate negativ îndeosebi cele caracterizate de dezechilibre macroeconomice 
acumulate anterior declan"#rii actualei crize, îns# cu riscuri de amplificare a acestora 
în contextul pandemic. Ulterior, începând cu anul 2021, impactul pozi!ion#rii ratei 
reale a dobânzii externe "i cel al primei de risc tind s# se compenseze reciproc.  
                                                                                                 

89  Adâncimea acestui canal pare a fi cunoscut o diminuare relativ#, în condi!iile afect#rii severe, în context pandemic, a lan!urilor 
de valoare ad#ugat# de la nivel interna!ional, inclusiv ca urmare a m#surilor administrative impuse de majoritatea !#rilor, 
având ca efect diminuarea fluxurilor comerciale multilaterale. 

90  Relevan!a acestui canal a cunoscut o diminuare treptat# în perioadele recente, dat# fiind reducerea ponderii creditelor 
denominate în valut# în totalul stocului de credite acordate sectorului privat, în condi!iile cre"terii superioare a fluxurilor 
denominate în lei fa!# de cele în valut#. 

91  A se vedea comunicatul Consiliului de administra!ie al BNR din data de 20 martie 2020. 

92  De"i infla!ia intern# este de a"teptat s# se înscrie pe o traiectorie descendent#, aceasta va r#mâne mai ridicat# decât cea a 
partenerilor comerciali. 

93  Aproximat# prin cota!iile option adjusted spread (OAS). 
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Varia!ia anticipat# a devia!iei cursului de schimb real efectiv al leului este evaluat# a 
avea un impact cvasineutru pe parcursul întregului interval de prognoz#. 

Conduita politicii monetare este configurat# în vederea asigur#rii "i men!inerii 
stabilit#!ii pre!urilor pe termen mediu într-o manier# care s# contribuie la realizarea 
unei cre"teri economice sustenabile "i conservarea unui cadru macroeconomic stabil. 

4.4. Riscuri asociate proiec!iei 

Runda curent# de proiec!ie este marcat# de incertitudinea privind evolu!ia situa!iei 
pandemice de pe plan intern "i interna!ional, fiind dificil de evaluat atât durata "i 
intensitatea crizei de s#n#tate public#, cât "i impactul acesteia asupra evolu!iei 
economiei. Din aceast# perspectiv#, momentul "i viteza revenirii activit#!ii economice 
sunt incerte. Astfel, de"i s-a presupus relaxarea gradual# a m#surilor de distan!are 
social# începând cu a doua parte a trimestrului II, nu este exclus# manifestarea unui 
nou val de îmboln#viri în a doua jum#tate a anului. În aceast# situa!ie ipotetic# a unor 
noi m#suri de distan!are ar întârzia revenirea economiei raportat la coordonatele 
scenariului de baz#, având ca efect trenarea acesteia pe perioade mai lungi de timp.  

Balan!a riscurilor la adresa proiec!iei ratei anuale a 
infla!iei este apreciat# a fi înclinat#, mai ales pe 
termen mediu, în sensul unor abateri în sus de la 
traiectoria din scenariul de baz# (Grafic 4.10). 
Relevan!a conduitei politicii fiscale "i a celei de 
venituri, dar "i a evolu!iilor de pe pia!a muncii,  
ca surse de risc, a crescut în contextul pandemiei 
COVID-19. Totodat#, riscuri apreciabile sunt asociate 
"i mediului extern. Presiunile provenite din aceast# 
surs# sunt evaluate a avea mai degrab# un poten!ial 
net dezinfla!ionist, îndeosebi prin intermediul 
canalului cererii externe. 

În contextul materializ#rii riscului privind prelungirea 
crizei de s#n#tate public#, nu este exclus# adoptarea 
de noi m#suri de sus!inere a economiei. Configura!ia 
viitoare a politicii fiscale "i a celei de venituri r#mâne 
a"adar incert#, inclusiv pe fondul unor poten!iale 
restructur#ri ale cheltuielilor "i al derul#rii procedurii 

de deficit excesiv. În plus, în pofida suspend#rii temporare a prevederilor Pactului de 
stabilitate "i cre"tere, date fiind preconizarea major#rii semnificative a deficitului 
bugetar94 "i prefigurarea unei contrac!ii economice ample, riscuri apreciabile continu# 
s# fie asociate unei posibile sc#deri a rating-ului suveran95, cu implica!ii asupra primei 
de risc "i totodat# cu un poten!ial impact advers asupra continu#rii finan!#rii în 
manier# ordonat# a deficitelor.  
                                                                                                 

94  Conform primei rectific#ri bugetare adoptate în aprilie 2020, deficitul bugetar în termeni cash este anticipat s# se plaseze la 
6,7 la sut# din PIB în anul 2020. În primul trimestru al anului, acesta a ajuns la 1,7 la sut# din PIB. 

95  Toate cele trei agen!ii de rating importante, Standard & Poor’s, Fitch "i Moody’s acord# o perspectiv# negativ# rating-ului 
de !ar#, revizuirile ultimelor dou# de la stabil la negativ fiind de dat# recent#.  
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Grafic 4.10. Intervalul de incertitudine asociat 
proiec!iei infla!iei din scenariul de baz#

Sursa: INS, calcule %i proiec!ii BNR

Not$: Intervalul de incertitudine este calculat pe baza erorilor de 
prognoz$ ale ratei anuale a infla!iei IPC din proiec!iile BNR 
din perioada 2005-2019. Magnitudinea erorilor de prognoz$ 
este pozitiv corelat$ cu orizontul de timp la care se refer$.
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În ceea ce prive"te evolu!iile de pe pia!a muncii, ca urmare a contrac!iei economice ce 
se contureaz#, gradul de tensionare a acesteia este evaluat în sc#dere, reflectând 
cre"terea ratei "omajului "i o reducere a num#rului locurilor de munc# vacante.  
Pe fondul provoc#rilor generate de contextul epidemic actual, nu este exclus# o 
restructurare a costurilor de produc!ie, mai ales în sectoarele grav afectate de lipsa 
cererii. Astfel, în condi!iile unei puteri de negociere mai ridicate a angajatorului relativ 
la perioada de expansiune a ciclului economic, ajustarea costurilor s-ar putea produce 
prin concedieri, înghe!#ri sau reduceri ale salariilor "i ale altor beneficii acordate 
salaria!ilor. Efectul de contrac!ie a venitului disponibil, coroborat unei cre"teri a 
înclina!iei spre economisire a gospod#riilor popula!iei, ar exercita presiuni de 
decompresie a cererii agregate "i, implicit, un impact dezinfla!ionist. 

În paralel cu derularea crizei de s#n#tate public#, un factor de risc recent conturat se 
refer# la prefigurarea unui an agricol nefavorabil, cu impact asupra dinamicii pre!urilor 
alimentelor. Având în vedere seceta prelungit# din unele regiuni ale !#rii, cu implica!ii 
directe asupra ofertei de produse agroalimentare, nu sunt excluse presiuni infla!ioniste 
pe acest segment. În acela"i timp, dat# fiind posibila afectare semnificativ# a unor 
culturi agricole (de exemplu, cerealele), nu ar fi exclus# nici o diminuare mai 
important# a activit#!ii economice. 

Din perspectiva pre!urilor administrate, incertitudini sunt asociate procesului de 
liberalizare a pie!ei gazelor naturale "i a celei a energiei electrice pentru consumatorii 
finali prin prisma incertitudinilor asociate pre!urilor prevalente pe pie!ele libere la 
momentul finaliz#rii acestuia. În prezent, cota!iile gazelor naturale pe burs# sunt pe 
un trend de sc#dere, sub inciden!a crizei generate de pandemia COVID-19. 

Comparativ cu runda precedent# de proiec!ie, evolu!iile asociate mediului extern  
"i-au sporit importan!a. Riscurile privind decelerarea accentuat# a activit#!ii economice 
din zona euro "i a celei globale s-au amplificat semnificativ. Men!inerea m#surilor de 
distan!are social#, la care se adaug# o posibil# resurgen!# a unor m#suri protec!ioniste, 
ar putea conduce la persisten!a perturba!iilor de la nivelul lan!urilor globale de 
valoare ad#ugat#. De aceea, asupra produselor din import planeaz# incertitudini atât 
în ceea ce prive"te evolu!ia pre!urilor, cât "i disponibilitatea viitoare a acestora.  

Implica!iile crizei pandemice ar putea fi îns# par!ial contrabalansate de m#surile de 
sus!inere a economiilor adoptate de autorit#!ile na!ionale "i interna!ionale. În acest 
sens, nu sunt excluse noi m#suri în completarea celor deja adoptate. Acestea ar putea 
contribui la o revenire mai alert# a economiilor "i, pe acest fond, la o posibil# 
îmbun#t#!ire a sentimentului investitorilor pe pia!a financiar# interna!ional#, afectat 
semnificativ în prezent.  

Evolu!iile pre!urilor interna!ionale ale materiilor prime, cu prec#dere cele energetice, 
r#mân surse apreciabile de riscuri la adresa proiec!iei ratei anuale a infla!iei. Având în 
vedere volatilitatea ridicat# din perioada recent#, incertitudini sunt asociate dinamicii 
viitoare a cota!iilor petrolului. Acestea au ca surs# atât factori de natura ofertei – 
stabilitatea acordului OPEC+ privind reducerea produc!iei, viteza cu care se pot 
închide sau redeschide câmpuri petroliere, cu impact direct asupra produc!iei viitoare 
"i, implicit, asupra cota!iilor petrolului –, cât "i factori de natura cererii, în contextul 
multiplelor incertitudini care greveaz# asupra evolu!iei activit#!ii economice globale. 
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Abrevieri 

ANOFM Agen!ia Na!ional# pentru Ocuparea For!ei de Munc# 
BCE  Banca Central# European# 
BIM  Biroul Interna!ional al Muncii 
BM  Banca Mondial# 
CE  Comisia European# 
DG ECFIN Direc!ia General# Afaceri Economice "i Financiare  
Eurostat Oficiul de Statistic# al Uniunii Europene 
FAO Organiza!ia Na!iunilor Unite pentru Alimenta!ie "i Agricultur# 
FBCF formarea brut# de capital fix 
FMI  Fondul Monetar Interna!ional 
IAPC indicele armonizat al pre!urilor de consum 
INS  Institutul Na!ional de Statistic# 
IPC  indicele pre!urilor de consum 
IRCC indicele de referin!# pentru creditele consumatorilor 
ISD  investi!ii str#ine directe 
IVU  indicele valorii unitare 
LFO  legume, fructe, ou# 
MFP Ministerul Finan!elor Publice 
ON  overnight 
OPEC Organiza!ia &#rilor Exportatoare de Petrol 
PIB  produsul intern brut 
RMO rezerve minime obligatorii 
ROBOR rata dobânzii pe pia!a monetar# pentru depozitele plasate de b#nci 
TFP  productivitatea total# a factorilor de produc!ie  
TVA  taxa pe valoarea ad#ugat# 
UE  Uniunea European#  
VAB  valoarea ad#ugat# brut# 
3M  3 luni 
12M 12 luni 
3Y  3 ani 
5Y  5 ani 
10Y  10 ani  
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