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EDITORIAL  

În vederea îndeplinirii mandatului privind stabilitatea preţurilor, Consiliul guvernatorilor a 

decis, în şedinţa din data de 5 iunie 2014, adoptarea unui mix de măsuri care să amplifice 

caracterul acomodativ al politicii monetare şi să sprijine activitatea de creditare a 

economiei reale. Acest pachet include noi reduceri ale ratelor dobânzilor reprezentative 

ale BCE, operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung, preparative legate de 

achiziţiile definitive de titluri garantate cu active şi prelungirea procedurilor de licitaţie la 

rată fixă şi cu alocare integrală. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a decis 

suspendarea operaţiunii săptămânale de reglaj fin care viza sterilizarea lichidităţii injectate 

în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. 

Deciziile se bazează pe analiza economică a Consiliului guvernatorilor, luând în 

considerare cele mai recente proiecţii macroeconomice ale experţilor Eurosistemului, şi pe 

semnalele evidenţiate de analiza monetară. Coroborate, măsurile vor contribui la revenirea 

ratelor inflaţiei la niveluri apropiate de 2%. Anticipaţiile privind inflaţia pe termen mediu 

şi lung în zona euro continuă să fie ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul 

Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2%. 

Privind în perspectivă, Consiliul guvernatorilor îşi exprimă hotărârea fermă de a menţine 

această ancorare. Cu privire la semnalele privind orientarea viitoare a politicii monetare, 

ratele dobânzilor reprezentative ale BCE vor rămâne la nivelurile actuale pe o perioadă 

extinsă, având în vedere perspectivele actuale privind inflaţia. Deciziile adoptate de 

Consiliul guvernatorilor în şedinţa din data de 5 iunie 2014 susţin în continuare această 

anticipaţie. De asemenea, dacă este necesar, Consiliul guvernatorilor va acţiona cu 

rapiditate, procedând la o nouă relaxare a politicii monetare. Consiliul guvernatorilor îşi 

asumă în unanimitate angajamentul de a utiliza şi instrumente neconvenţionale, în limita 

mandatului său, în cazul în care se va dovedi necesar să contracareze în continuare 

riscurile asociate unei perioade prea îndelungate cu rate scăzute ale inflaţiei. 

Cu privire la măsurile individuale anunţate la data de 5 iunie 2014, în primul rând, 

Consiliul guvernatorilor a hotărât reducerea ratei dobânzii la operaţiunile principale de 

refinanţare ale Eurosistemului cu 10 puncte de bază, până la 0,15%, şi a ratei dobânzii la 

facilitatea de creditare marginală cu 35 puncte de bază, până la 0,40%. Rata dobânzii la 

facilitatea de depozit a fost diminuată cu 10 puncte de bază, până la -0,10%. Aceste 

modificări au intrat în vigoare la data de 11 iunie 2014. Rata negativă a dobânzii se aplică 

şi deţinerilor de rezerve care depăşesc rezervele minime obligatorii, precum şi altor 

depozite deţinute în cadrul Eurosistemului. 
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În al doilea rând, pentru a sprijini activitatea de creditare a gospodăriilor populaţiei şi a 

societăţilor nefinanciare, exceptând împrumuturile acordate populaţiei pentru achiziţia de 

locuinţe, Consiliul guvernatorilor a decis ca Eurosistemul să efectueze o serie de 

operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung (targeted longer-term refinancing 

operations – TLTRO). Toate operaţiunile de acest tip vor avea scadenţa în luna 

septembrie 2018, respectiv peste aproximativ patru ani. Contrapartidele vor avea dreptul 

să împrumute, iniţial, 7% din valoarea totală, calculată la data de 30 aprilie 2014, a 

creditelor acordate sectorului privat nefinanciar din zona euro, exceptând împrumuturile 

acordate populaţiei pentru achiziţia de locuinţe. Împrumuturile acordate sectorului public 

nu vor fi luate în calcul. Sumele iniţiale combinate se ridică la circa 400 de miliarde EUR. 

În acest scop, două operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung succesive vor fi 

efectuate în lunile septembrie şi decembrie 2014. În plus, în perioada martie 2015-

iunie 2016, toate contrapartidele vor putea împrumuta, trimestrial, până la de trei ori 

valoarea netă a creditelor pe care le acordă sectorului privat nefinanciar din zona euro, 

exceptând împrumuturile acordate populaţiei pentru achiziţia de locuinţe, pe o anumită 

perioadă, peste un nivel de referinţă specificat. Valoarea netă a creditelor va fi calculată ca 

diferenţă între împrumuturile noi şi răscumpărări. Vânzările de împrumuturi, securitizările 

şi deprecierile nu afectează măsurarea valorii nete a împrumuturilor. Rata dobânzii la 

operaţiunile ţintite de refinanţare pe termen mai lung va fi stabilită pe durata fiecărei 

operaţiuni la nivelul ratei operaţiunilor principale de refinanţare (OPR) ale 

Eurosistemului, valabilă la data obţinerii finanţării, plus o marjă fixă de 10 puncte de bază. 

După 24 de luni de la efectuarea fiecărei operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai 

lung, contrapartidele vor avea opţiunea de a efectua rambursări. O serie de dispoziţii vor 

viza asigurarea faptului că fondurile sprijină economia reală. Contrapartidele care nu vor 

fi îndeplinit anumite condiţii privind volumul creditelor nete acordate economiei reale vor 

avea obligaţia de a rambursa împrumuturile în luna septembrie 2016.  

De asemenea, Consiliul guvernatorilor a decis să extindă, cel puţin până în luna 

septembrie 2018, eligibilitatea existentă a activelor utilizate drept garanţie, mai ales a 

creanţelor suplimentare de natura creditelor. 

În al treilea rând, Consiliul guvernatorilor a hotărât intensificarea preparativelor legate de 

achiziţiile definitive pe piaţa titlurilor garantate cu active (TGA) în vederea consolidării 

funcţionării mecanismului de transmisie a politicii monetare. În cadrul acestei iniţiative, 

Eurosistemul va lua în considerare achiziţionarea de TGA simple şi transparente, cu 

active-suport constând în creanţe asupra sectorului privat nefinanciar din zona euro, având 

în vedere modificările dezirabile ale cadrului de reglementare, şi va colabora cu alte 

instituţii relevante în acest scop. 

În al patrulea rând, în concordanţă cu semnalele privind orientarea viitoare a ratelor 

dobânzilor reprezentative şi cu hotărârea sa de a menţine un grad ridicat de acomodare 

monetară, precum şi pentru a limita volatilitatea pe pieţele monetare, Consiliul 
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guvernatorilor a decis continuarea efectuării de OPR sub forma unor proceduri de licitaţie 

la rată fixă şi cu alocare integrală atât timp cât va fi necesar şi cel puţin până la sfârşitul 

perioadei de aplicare a rezervelor minime obligatorii care se încheie în luna 

decembrie 2016. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a hotărât ca operaţiunile de 

refinanţare pe termen mai lung (ORTL) cu scadenţa la trei luni ce urmează să fie alocate 

înainte de sfârşitul perioadei de aplicare care se încheie în luna decembrie 2016 să fie 

efectuate sub forma unor proceduri de licitaţie la rată fixă şi cu alocare integrală. Ratele 

aferente acestor operaţiuni la trei luni vor fi stabilite la nivelul ratei medii a dobânzii la 

OPR pe durata de desfăşurare a ORTL respective. În plus, Consiliul guvernatorilor a decis 

suspendarea operaţiunii săptămânale de reglaj fin care viza sterilizarea lichidităţii injectate 

în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. 

Referitor la analiza economică, în trimestrul I 2014, PIB real în zona euro a consemnat o 

creştere de 0,2% faţă de intervalul precedent, ceea ce a confirmat continuarea redresării 

treptate, deşi ritmul acesteia a fost relativ sub aşteptări. Cele mai recente rezultate ale 

sondajelor semnalează o creştere moderată şi în trimestrul II 2014. Privind în perspectivă, 

cererea internă ar trebui să fie susţinută în continuare de o serie de factori, printre care 

orientarea acomodativă a politicii monetare, propagarea la nivelul economiei reale a 

ameliorării în curs a condiţiilor de finanţare, progresele consemnate în domeniul 

consolidării fiscale şi al reformelor structurale, precum şi câştigurile la nivelul venitului 

disponibil real rezultate din scăderea preţurilor produselor energetice. Pe de altă parte, deşi 

pe pieţele forţei de muncă au apărut noi indicii de ameliorare, în zona euro rata şomajului 

rămâne ridicată, iar gradul de neutilizare a capacităţilor de producţie continuă să fie, în 

ansamblu, considerabil. De asemenea, în luna aprilie variaţia anuală a împrumuturilor IFM 

acordate sectorului privat s-a menţinut la o valoare negativă, iar ajustările bilanţiere 

necesare în sectorul public şi în cel privat vor continua probabil să afecteze ritmul 

redresării economice.  

Această evaluare privind redresarea moderată este, de asemenea, reflectată de proiecţiile 

macroeconomice pentru zona euro ale experţilor Eurosistemului din luna iunie 2014, care 

anticipează o creştere a PIB real anual de 1,0% în 2014, de 1,7% în 2015 şi de 1,8% în 

2016. Comparativ cu proiecţiile macroeconomice ale experţilor BCE din luna 

martie 2014, proiecţia privind creşterea PIB real pentru anul 2014 a fost revizuită în sens 

descendent, iar cea pentru 2015, în sens ascendent. 

Perspectivele economice pentru zona euro sunt în continuare grevate de riscuri în sensul 

scăderii. Riscurile geopolitice, precum şi evoluţiile consemnate de economiile de piaţă 

emergente şi de pieţele financiare internaţionale ar putea exercita un impact negativ asupra 

condiţiilor economice. Alte riscuri în sensul scăderii se referă la posibilitatea înregistrării 

unor niveluri sub aşteptări ale cererii interne şi la implementarea insuficientă a reformelor 

structurale în ţările din zona euro, precum şi la o creştere mai lentă a exporturilor. 
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Conform estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflaţiei IAPC în zona euro s-a 

situat la 0,5% în luna mai 2014, faţă de 0,7% în luna aprilie. Acest rezultat a fost sub 

aşteptări. Pe baza informaţiilor de care Consiliul guvernatorilor a dispus în şedinţa din 

data de 5 iunie 2014, se estimează că rata anuală a inflaţiei IAPC se va menţine la niveluri 

scăzute în lunile viitoare şi nu va creşte decât treptat în 2015 şi 2016, evoluţie care 

justifică astfel deciziile adoptate. În acelaşi timp, anticipaţiile privind inflaţia pe termen 

mediu şi lung în zona euro continuă să fie ferm ancorate la niveluri compatibile cu 

obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar 

apropiate de 2%. Privind în perspectivă, Consiliul guvernatorilor îşi exprimă hotărârea 

fermă de a menţine această ancorare. 

Evaluarea Consiliului guvernatorilor a fost susţinută de proiecţiile macroeconomice  

pentru zona euro ale experţilor Eurosistemului din luna iunie 2014, care anticipează o rată 

anuală a inflaţiei IAPC de 0,7% în 2014, de 1,1% în 2015 şi de 1,4% în 2016.  

În trimestrul IV 2016, se preconizează că rata anuală a inflaţiei IAPC va fi de 1,5%. 

Comparativ cu proiecţiile macroeconomice ale experţilor BCE din luna martie 2014, 

proiecţiile privind inflaţia pentru anii 2014, 2015 şi 2016 au fost revizuite în sens 

descendent. Trebuie subliniat faptul că proiecţiile depind de o serie de ipoteze tehnice, 

printre care cursurile de schimb şi preţurile petrolului, iar gradul de incertitudine asociată 

fiecărei proiecţii creşte direct proporţional cu durata orizontului de proiecţie. 

Consiliul guvernatorilor consideră că atât riscurile în sensul creşterii, cât şi cele în sensul 

scăderii la adresa perspectivelor privind evoluţia preţurilor sunt limitate, balanţa acestora 

fiind relativ echilibrată pe termen mediu. În acest context, posibilele repercusiuni ale 

riscurilor geopolitice şi evoluţia cursurilor de schimb vor fi monitorizate cu atenţie. 

Referitor la analiza monetară, datele pentru luna aprilie 2014 indică în continuare o 

dinamică scăzută a masei monetare (M3). Ritmul anual de creştere a M3 s-a moderat în 

continuare până la 0,8% în luna aprilie, comparativ cu 1,0% în luna martie. Dinamica 

agregatului monetar în sens restrâns M1 s-a temperat la nivelul de 5,2% în luna aprilie, 

faţă de 5,6% în luna martie. În ultima perioadă, principalul factor de susţinere a ritmului 

anual de creştere a M3 l-a constituit majorarea activelor externe nete ale sectorului IFM, 

reflectând parţial menţinerea interesului investitorilor internaţionali pentru activele zonei 

euro. 

Variaţia anuală a creditelor acordate societăţilor nefinanciare (date ajustate cu volumul 

vânzărilor de credite şi al operaţiunilor de securitizare) a fost de -2,7% în luna 

aprilie 2014, comparativ cu -3,1% în luna martie. Dinamica modestă a împrumuturilor 

acordate societăţilor nefinanciare reflectă în continuare decalajul acesteia în raport cu 

ciclul economic, riscul de credit, precum şi ajustarea continuă a bilanţurilor în sectorul 

financiar şi cel nefinanciar. Ritmul anual de creştere a creditelor acordate populaţiei  
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(date ajustate cu volumul vânzărilor de credite şi al operaţiunilor de securitizare) s-a situat 

la 0,4% în luna aprilie 2014, nivel nemodificat, în linii mari, de la începutul anului 2013.  

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidenţiate de 

analiza monetară a determinat Consiliul guvernatorilor să decidă adoptarea unui mix de 

măsuri care să amplifice caracterul acomodativ al politicii monetare şi să sprijine 

activitatea de creditare a economiei reale.  

Pentru a consolida redresarea economică, băncile şi factorii de decizie din zona euro 

trebuie să îşi intensifice eforturile. Pe fondul trenării dinamicii creditului, evaluarea 

cuprinzătoare a bilanţurilor băncilor derulată în prezent de BCE prezintă o importanţă 

deosebită. Băncile ar trebui să profite pe deplin de acest exerciţiu pentru a-şi îmbunătăţi 

poziţia de capital şi solvabilitatea, contribuind astfel la eliminarea oricăror limitări ale 

ofertei de credite care ar putea afecta procesul de redresare. În acelaşi timp, factorii de 

decizie din zona euro ar trebui să continue cu deosebită fermitate eforturile depuse în 

domeniul politicilor fiscale şi în cel al reformelor structurale.  

Referitor la politicile fiscale, proiecţiile macroeconomice ale experţilor Eurosistemului din 

luna iunie 2014 indică înregistrarea în continuare de progrese în ceea ce priveşte refacerea 

solidităţii finanţelor publice în zona euro. Se preconizează că deficitul bugetului general 

consolidat al zonei euro va scădea treptat de la 3,0% în PIB în 2013 la 2,5% în PIB 

în 2014. Pentru anii 2015 şi 2016, este anticipată o nouă reducere, până la 2,3% şi, 

respectiv, 1,9%. Ponderea datoriei publice în PIB este proiectată să atingă un nivel maxim 

de 93,4% în anul 2014, urmând să scadă ulterior până la aproximativ 91% în anul 2016. 

În ceea ce priveşte reformele structurale, au fost adoptate măsuri importante în vederea 

sporirii competitivităţii şi a capacităţii de ajustare a pieţei forţei de muncă şi a pieţei 

bunurilor şi serviciilor la nivel naţional, deşi progresele înregistrate nu au fost uniforme, 

iar procesul este departe de a se fi încheiat. În acest context, Consiliul guvernatorilor ia 

notă de recomandările Comisiei Europene privind politicile fiscale şi structurale, publicate 

la data de 2 iunie 2014, care vizează continuarea eforturilor de reducere a dezechilibrelor 

bugetare şi macroeconomice. Recomandarea către Consiliul UE privind abrogarea 

procedurilor de deficit excesiv pentru patru ţări din zona euro indică avansarea în 

continuare a procesului de refacere a solidităţii finanţelor publice. Totuşi, ţările din zona 

euro ar trebui să nu renunţe la progresele înregistrate în domeniul consolidării fiscale. 

Aplicarea integrală şi consecventă a cadrului de supraveghere macroeconomică al zonei 

euro, alături de adoptarea, de către ţările din zona euro, a măsurilor de politică necesare, 

vor contribui la sporirea potenţialului de creştere economică, la consolidarea rezistenţei la 

şocuri a zonei euro şi la facilitarea creării de locuri de muncă.  

Această ediţie a Buletinului lunar cuprinde un articol, intitulat „Proiecţiile 

macroeconomice pentru zona euro ale experţilor Eurosistemului – iunie 2014”. 
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REZUMATELE CAPITOLELOR  
DIN BULETINUL LUNAR AL BCE, IUNIE 2014 

EVOLUŢ I I  ECONOMICE Ş I  MONETARE 
 

1. MEDIUL EXTERN AL ZONEI EURO 

Activitatea economică globală manifestă în continuare o tendinţă de redresare treptată, 

deşi ritmul de creştere a consemnat o relativă încetinire în trimestrul I 2014 pe fondul 

acţiunii unor factori conjuncturali, care au afectat îndeosebi economiile Statelor Unite şi 

Chinei. Pe măsura disipării graduale a impactului advers exercitat de aceşti factori, se 

preconizează că ritmul creşterii economice pe plan internaţional se va intensifica în 

perioada următoare, susţinut atât de economiile dezvoltate, cât şi de cele emergente. 

Totuşi, tendinţele manifestate continuă să indice o modificare la nivelul ritmului de 

creştere în favoarea economiilor dezvoltate, în condiţiile în care redresarea economică 

globală rămâne modestă în ansamblu. Dinamica schimburilor comerciale internaţionale  

s-a temperat de la începutul anului, reflectând încetinirea creşterii economice. Inflaţia 

globală s-a accelerat uşor în trimestrul I 2014, însă se menţine la un nivel redus, pe seama 

evoluţiilor modeste ale preţurilor produselor energetice şi a persistenţei deficitului de 

cerere agregată. 

2. EVOLUŢII MONETARE ŞI FINANCIARE 

2.1. Moneda şi creditele acordate de IFM 

Informaţiile disponibile pentru trimestrul I şi luna aprilie 2014 confirmă trenarea dinamicii 

masei monetare şi a creditului. Dinamica anuală a M3 a continuat să se tempereze, 

reflectând apetitul mai redus pentru lichiditate monetară al sectorului deţinător de resurse, 

într-un context marcat de realocări de portofolii către activele neincluse în M3, cu 

randamente superioare. Activitatea de creditare a sectorului privat nefinanciar s-a menţinut 

modestă în intervalul ianuarie-aprilie 2014, în condiţiile unui ritm de creştere stabil, însă 

moderat consemnat de împrumuturile acordate gospodăriilor populaţiei şi ale continuării 

răscumpărărilor nete de împrumuturi acordate societăţilor nefinanciare. Creşterile 

înregistrate de activele externe nete ale sectorului IFM au acţionat în continuare ca vector 

principal al creaţiei monetare în zona euro în trimestrul I 2014, ulterior consemnându-se 

doar un influx lunar modest în luna aprilie. Nu există semnale clare în sensul aplatizării 

traiectoriei procesului de dezintermediere în ansamblu, în condiţiile în care deţinerile IFM 

de active principale s-au menţinut pe un trend descendent în perioada ianuarie-aprilie 2014, 

cu o variaţie negativă relativ similară celor din perioadele anterioare.  
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2.2. Plasamente financiare ale sectoarelor nefinanciare  
şi ale investitorilor instituţionali 

Dinamica anuală a plasamentelor financiare efectuate de sectoarele nefinanciare s-a redus 

marginal în trimestrul IV 2013, menţinându-se pe traiectoria descendentă consemnată de 

la începutul anului 2011, ca urmare a trenării activităţii economice şi a evoluţiilor modeste 

din perspectiva veniturilor disponibile. În acelaşi timp, intensificarea ritmului anual de 

creştere a plasamentelor financiare realizate de societăţile de asigurări şi fondurile de 

pensii în ultimul trimestru al anului precedent s-a datorat în principal investiţiilor în titluri 

de credit şi acţiuni ale organismelor de plasament colectiv.  

2.3. Ratele dobânzilor pe piaţa monetară 

În intervalul cuprins între finele lunii februarie şi începutul lunii iunie 2014,  

ratele dobânzilor pe piaţa monetară au consemnat o creştere marginală şi s-au  

caracterizat printr-o relativă volatilitate, reflectând îndeosebi fluctuaţiile surplusului de 

lichiditate şi efectele de sfârşit de lună. Ca urmare a rambursărilor anticipate, 

contrapartidele au rambursat până în prezent 557 de miliarde EUR din volumul lichidităţii 

(1 018,7 miliarde EUR) furnizate iniţial în luna decembrie 2011 şi respectiv 

februarie 2012 prin cele două operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung (ORTL) cu 

scadenţa la trei ani. 

2.4. Piaţa obligaţiunilor  

În intervalul dintre sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii iunie 2014, randamentele 

obligaţiunilor de stat din SUA şi din zona euro au consemnat reduceri. Declinul s-a 

accentuat în cea de-a doua parte a lunii mai şi a cunoscut o inversare parţială de semn la 

începutul lunii iunie. Scăderea randamentelor asociate obligaţiunilor de stat a reflectat 

impactul datelor economice mixte şi intensificarea tensiunilor percepute de participanţii pe 

piaţă, în contextul turbulenţelor geopolitice. Este posibil ca, în prima parte a intervalului 

analizat, anunţurile Comitetului Federal pentru Operaţiuni de Piaţă referitoare la 

diminuarea injecţiilor de lichiditate în sistemul financiar al Statelor Unite să fi contribuit 

la exercitarea unor presiuni în sens descendent asupra ratelor dobânzilor. Spread-urile 

între randamentele obligaţiunilor guvernamentale din ţările zonei euro şi rata dobânzii pe 

piaţa interbancară overnight aferentă operaţiunilor swap s-au restrâns, în contextul 

restabilirii încrederii şi al unor anticipaţii relativ stabile privind incertitudinile pe pieţele 

obligaţiunilor. Potrivit indicatorilor de piaţă, anticipaţiile privind inflaţia pe termen lung în 

zona euro nu au cunoscut modificări semnificative, acestea menţinându-se la niveluri pe 

deplin compatibile cu stabilitatea preţurilor. 

2.5. Piaţa acţiunilor 

În perioada cuprinsă între finele lunii februarie şi începutul lunii iunie 2014, cotaţiile 

acţiunilor au urcat atât în zona euro, cât şi în Statele Unite, pe seama anunţurilor în general 

pozitive referitoare la câştiguri şi a unor indicii de revigorare a activităţii economice, deşi 
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datele statistice publicate în perioada analizată au fost mai curând mixte. Cu toate acestea, 

îndeosebi în primele două luni ale intervalului analizat, preţurile acţiunilor au fost în 

continuare afectate de intensificarea tensiunilor geopolitice şi de decizia Comitetului 

Federal pentru Operaţiuni de Piaţă din Statele Unite privind diminuarea achiziţiilor de 

active financiare. 

2.6. Finanţarea şi situaţia financiară a societăţilor 
nefinanciare 

În perioada decembrie 2013 – aprilie 2014, costul real de finanţare a societăţilor 

nefinanciare din zona euro a înregistrat o creştere uşoară, reflectând amplificarea costului 

real al emisiunii de acţiuni şi al împrumuturilor bancare, evoluţii compensate parţial de 

scăderea costului real asociat finanţării prin îndatorare pe piaţă. În privinţa fluxurilor de 

finanţare, volumul creditelor bancare acordate societăţilor nefinanciare a continuat să se 

diminueze în primele patru luni ale anului 2014. Redresarea economică încă firavă din 

trimestrul I 2014 a exercitat în continuare efecte inhibitoare asupra cererii de credite. 

Din perspectiva ofertei, necesitatea ca băncile să îşi amelioreze ratele capitalului a condus 

la limitarea capacităţii acestora de creditare a societăţilor nefinanciare. În acest context, 

rezultatele sondajelor aferente trimestrului I 2014 sugerează menţinerea restrictivităţii nete 

a standardelor de creditare, care au rămas relativ nemodificate faţă de valorile consemnate 

în trimestrul anterior. Cu toate acestea, evoluţiile la nivelul emisiunii de titluri de credit şi, 

într-o măsură mai redusă, al emisiunii de acţiuni listate au continuat să ofere sprijin 

fluxurilor de finanţare externă orientate către societăţile nefinanciare din zona euro. 

Pe parcursul trimestrului I 2014, societăţile comerciale din zona euro s-au plasat în 

continuare pe poziţia de creditor net. 

2.7. Finanţarea şi situaţia financiară a sectorului 
gospodăriile populaţiei 

În trimestrul I 2014, condiţiile de finanţare a gospodăriilor populaţiei din zona euro au fost 

caracterizate de rate stabile ale dobânzilor active practicate de bănci, pe fondul persistenţei 

unui grad ridicat de eterogenitate asociat ţărilor membre şi instrumentelor utilizate. 

Evoluţiile în continuare modeste observate la nivelul creditului acordat sectorului 

gospodăriile populaţiei sunt determinate de acţiunea mai multor factori, printre care 

dinamica modestă a veniturilor disponibile ale populaţiei, rata ridicată a şomajului, situaţia 

nefavorabilă de pe pieţele imobiliare şi incertitudinile care grevează perspectivele 

economice. Conform estimărilor, dinamica anuală a creditelor acordate populaţiei s-a 

menţinut în spectrul valorilor negative în trimestrul I 2014. Se estimează că ponderea 

datoriei în venitul disponibil brut al sectorului gospodăriile populaţiei a înregistrat o 

reducere marginală în trimestrul I 2014. 

  



 

BCE 
Rezumatele  capito lelor din  bulet inul  lunar  a l  BCE. Evoluţ i i  economice ș i  monetare 

Iun ie  2014 

3. PREŢURI ŞI COSTURI 

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflaţiei IAPC în zona euro s-a 

situat la 0,5% în luna mai 2014, faţă de 0,7% în luna aprilie. Acest rezultat a fost sub 

aşteptări. Scăderea inflaţiei a reflectat atenuarea dinamicii anuale a componentelor 

servicii, alimente şi produse industriale non-energetice, care a fost numai parţial 

compensată de majorarea variaţiei anuale a preţurilor produselor energetice pe seama unui 

efect de bază în sensul creşterii. Pe baza informaţiilor actuale, se preconizează că rata 

anuală a inflaţiei IAPC va continua să se situeze la niveluri reduse şi în lunile următoare, 

pentru ca apoi să nu crească decât progresiv în anii 2015 şi 2016. În acelaşi timp, 

anticipaţiile privind inflaţia pe termen mediu şi lung în zona euro continuă să fie ferm 

ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate 

ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2%. 

Această evaluare este reflectată şi de proiecţiile macroeconomice pentru zona euro ale 

experţilor Eurosistemului din luna iunie 2014, care anticipează o rată anuală a inflaţiei 

IAPC de 0,7% în 2014, de 1,1% în 2015 şi de 1,4% în 2016. În trimestrul IV 2016, se 

preconizează că rata anuală a inflaţiei IAPC va fi de 1,5%. Comparativ cu proiecţiile 

macroeconomice ale experţilor BCE din luna martie 2014, proiecţiile privind inflaţia 

pentru anii 2014, 2015 şi 2016 au fost revizuite în sens descendent. Proiecţiile depind de o 

serie de ipoteze tehnice, printre care cursurile de schimb şi preţurile petrolului, iar gradul 

de incertitudine asociată fiecărei proiecţii creşte direct proporţional cu durata orizontului 

de proiecţie. 

Atât riscurile în sensul creşterii, cât şi cele în sensul scăderii la adresa perspectivelor 

privind evoluţia preţurilor sunt considerate limitate, balanţa acestora fiind, în general, 

echilibrată pe termen mediu. 

4. PRODUCŢIA, CEREREA ŞI PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 

În trimestrul I 2014, PIB real în zona euro a consemnat o creştere de 0,2% faţă de 

intervalul anterior, ceea ce a confirmat continuarea redresării treptate, deşi ritmul acesteia 

a fost relativ sub aşteptări. Cele mai recente rezultate ale sondajelor semnalează o creştere 

moderată şi în trimestrul II 2014. Privind în perspectivă, cererea internă ar trebui să fie 

susţinută în continuare de o serie de factori, printre care orientarea acomodativă a politicii 

monetare, propagarea la nivelul economiei reale a ameliorării în curs a condiţiilor de 

finanţare, progresele consemnate în domeniul consolidării fiscale şi al reformelor 

structurale, precum şi câştigurile la nivelul venitului disponibil real rezultate din scăderea 

preţurilor produselor energetice. Pe de altă parte, deşi pe pieţele forţei de muncă au apărut 

noi indicii de ameliorare, în zona euro rata şomajului rămâne ridicată, iar gradul de 

neutilizare a capacităţilor de producţie continuă să fie, în ansamblu, considerabil.  
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De asemenea, în luna aprilie variaţia anuală a împrumuturilor IFM acordate sectorului 

privat s-a menţinut la o valoare negativă, iar ajustările bilanţiere necesare în sectorul 

public şi în cel privat vor continua probabil să afecteze ritmul redresării economice. 

Această evaluare privind redresarea moderată este, de asemenea, reflectată de proiecţiile 

macroeconomice pentru zona euro ale experţilor Eurosistemului din luna iunie 2014, care 

anticipează o creştere a PIB real anual de 1,0% în 2014, de 1,7% în 2015 şi de 

1,8% în 2016. Comparativ cu proiecţiile macroeconomice ale experţilor BCE din luna 

martie 2014, proiecţia privind creşterea PIB real în anul 2014 a fost revizuită în sens 

descendent, iar proiecţia pentru 2015, în sens ascendent. Perspectivele economice pentru 

zona euro sunt în continuare grevate de riscuri în sensul scăderii. 

5. EVOLUŢII FISCALE 

Potrivit proiecţiilor macroeconomice ale experţilor Eurosistemului din luna iunie 2014, 

deficitul bugetar al zonei euro se va reduce în continuare, deşi se anticipează încetinirea 

ritmului ajustării fiscale structurale. Ponderea datoriei publice în zona euro este proiectată 

să crească în continuare până în anul 2014, iar ulterior să se reducă în anul 2015 pentru 

prima dată de la declanşarea crizei economice şi financiare. Eforturile considerabile de 

consolidare fiscală din ultimii ani încep să dea roade, după cum se evidenţiază în 

recomandarea Comisiei Europene publicată la data de 2 iunie 2014, potrivit căreia 

procedura de deficit excesiv va fi abrogată în cazul Belgiei, Ţărilor de Jos, Austriei şi 

Slovaciei. În pofida acestor evoluţii pozitive, unele ţări care fac încă obiectul PDE se 

confruntă în continuare cu riscul nerespectării termenelor limită pentru corectarea 

deficitului excesiv şi trebuie să accelereze procesul de ajustare în vederea asigurării 

conformităţii depline cu recomandările PDE. Privind în perspectivă, întrucât din ce în ce 

mai multe ţări ies de sub incidenţa componentei corective şi intră sub cea a componentei 

preventive a Pactului de stabilitate şi creştere, va fi importantă asigurarea continuării 

progresului în vederea atingerii obiectivelor bugetare pe termen mediu şi a unor niveluri 

mai sigure ale datoriei. În acest sens, majoritatea consiliilor fiscale nou înfiinţate pot avea 

un rol important în stimularea nivelului de asumare la nivel naţional a normelor fiscale 

europene în ţările din zona euro. 
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PROIECŢIILE MACROECONOMICE PENTRU ZONA EURO  
ALE EXPERŢ ILOR EUROSISTEMULUI – IUNIE 20141 

Conform proiecţiilor, redresarea economică în zona euro se va consolida treptat pe 
parcursul orizontului de proiecţie, fiind susţinută de creşterea cererii interne şi, într-o 
măsură mai mică, de cea a cererii externe. Cererea internă beneficiază de orientarea 
acomodativă a politicii monetare, de revenirea la o orientare fiscală relativ neutră, de 
îmbunătăţirea condiţiilor de finanţare şi de consolidarea încrederii în contextul reducerii 
incertitudinilor. În plus, veniturile disponibile reale sunt influenţate favorabil de creşterea 
progresivă a dinamicii salariale şi de scăderea preţurilor produselor energetice. Pe de 
altă parte, se anticipează că efectele nefavorabile asupra perspectivelor economice 
generate de necesitatea continuării ajustărilor bilanţiere şi de nivelul ridicat al şomajului 
nu se vor reduce decât gradual pe parcursul orizontului de proiecţie. Se aşteaptă ca 
cererea externă să beneficieze de redresarea economică treptată pe plan mondial, deşi, 
iniţial, este probabil ca impactul pozitiv al acesteia asupra exporturilor zonei euro să fie 
parţial compensat de efectele aprecierii euro. Se preconizează că PIB real va creşte cu 
1,0% în anul 2014, cu 1,7% în 2015 şi cu 1,8% în 2016. Aceste majorări depăşesc ritmul 
estimat de creştere a PIB potenţial, contribuind astfel la reducerea treptată a deficitului 
de cerere agregată, în condiţiile scăderii uşoare a ratei şomajului. 

Se prognozează că inflaţia IAPC în zona euro va creşte progresiv în cadrul orizontului de 
proiecţie, menţinându-se însă la niveluri scăzute. Se anticipează o creştere a inflaţiei 
totale de la 0,7% în trimestrul I 2014 la 1,5% în trimestrul IV 2016, rata medie a acesteia 
situându-se la 0,7% în anul 2014, 1,1% în 2015 şi 1,4% în 2016. Accelerarea anticipată a 
inflaţiei IAPC totale reflectă consolidarea graduală a redresării economice, care conduce 
la o dinamizare a câştigurilor salariale şi a profiturilor pe plan intern. Ipoteza scumpirii 
materiilor prime non-energetice şi a bunurilor prelucrate importate implică, de asemenea, 
un impact în sensul creşterii asupra inflaţiei. Creşterea proiectată a inflaţiei ar trebui însă 
să fie limitată de scăderile prognozate ale preţurilor petrolului, de manifestarea cu un 
anumit decalaj a impactului exercitat de aprecierea semnificativă a euro începând cu 
jumătatea anului 2012 şi de persistenţa deficitului de cerere agregată. Se preconizează că 
inflaţia IAPC, exclusiv alimente şi produse energetice, va creşte progresiv de la 1,0% în 
anul 2014 la 1,2% în 2015 şi la 1,5% în 2016, ajungând la 1,7% până la finele 
anului 2016. 

                                                      
1  Proiecţiile macroeconomice ale experţilor BCE reprezintă o contribuţie la evaluarea Consiliului 

guvernatorilor privind evoluţiile economice şi riscurile la adresa stabilităţii preţurilor. Informaţii referitoare 
la procedurile şi metodele utilizate sunt prezentate în documentul intitulat A guide to Eurosystem staff 
macroeconomic projection exercises, BCE, iunie 2001, disponibil pe website-ul BCE. Data-limită pentru 
includerea celor mai recente informaţii în cadrul acestui exerciţiu a fost 21 mai 2014. 
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trebui să genereze o accelerare a comerţului mondial pe parcursul orizontului de proiecţie. 
Cu toate acestea, este puţin probabil ca schimburile comerciale internaţionale să 
consemneze un ritm similar celui din anii '90 şi 2000, când economiile emergente mari se 
integrau în economia mondială. În consecinţă, comparativ cu intervalul anterior de 
proiecţie, în proiecţia de bază se estimează o elasticitate mai scăzută pe termen lung a 
comerţului mondial în raport cu activitatea economică internaţională faţă de cea 
înregistrată înainte de declanşarea crizei financiare mondiale. Se anticipează că 
schimburile comerciale internaţionale (exceptând zona euro) vor creşte cu 4,3% în 
anul 2014, cu 5,7% în 2015 şi cu 5,9% în 2016. În condiţiile în care se prognozează că 
cererea de importuri din partea principalilor parteneri comerciali ai zonei euro va 
consemna un ritm de creştere mai lent decât cererea de importuri din restul lumii, se 
aşteaptă ca dinamica cererii externe a zonei euro să fie relativ mai scăzută faţă de cea a 
comerţului mondial (Tabelul 1).  

 

Tabelul 1  Contextul internaţional 
  

 (variaţii procentuale anuale)  

 
Iunie 2014 Martie 2014 

Revizuiri faţă de 
martie 2014 

2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
PIB real mondial 
(exceptând zona 
euro) 

3,4 3,6 4,0 4,1 3,9 4,0 4,1 -0,3 0,0 0,0 

Schimburile 
comerciale 
mondiale 
(exceptând zona 
euro)1) 

3,5 4,3 5,7 5,9 5,1 6,2 6,2 -0,8 -0,5 -0,3 

Cererea externă  
a zonei euro2) 

3,0 3,7 5,2 5,6 4,5 5,6 5,8 -0,7 -0,4 -0,2 

1)  Calculate ca medie ponderată a importurilor. 
2)  Calculată ca medie ponderată a importurilor partenerilor comerciali ai zonei euro. 

Notă: Revizuirile sunt calculate pe baza cifrelor nerotunjite. 

Comparativ cu proiecţiile macroeconomice publicate în Buletinul lunar – martie 2014, 

creşterea PIB real la nivel mondial pentru anul 2014 a fost revizuită în sens descendent, de 

la 3,9% la 3,6%. Perspectivele cererii externe a zonei euro au fost revizuite în sens 

descrescător pe parcursul întregului orizont de proiecţie. 
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Ipotezele privind politica fiscală reflectă legile bugetului aprobate în ţările din zona euro, proiectele 
de buget pe termen mediu ale acestora şi măsurile clar specificate în actualizările programelor de 
stabilitate care erau disponibile la data de 21 mai 2014. Acestea includ toate măsurile deja aprobate 
de parlamentele naţionale sau care au fost prezentate suficient de detaliat de către autorităţile 
guvernamentale şi au o probabilitate ridicată de a fi adoptate în cadrul procesului legislativ.  
În ansamblu, aceste ipoteze implică, în medie, un nivel scăzut de consolidare fiscală pe parcursul 
orizontului de proiecţie, pe baza proiectelor de buget pentru anul 2014 şi a unui volum restrâns de 
informaţii pentru 2015 şi 2016. Gradul estimat de consolidare fiscală în cadrul orizontului de 
proiecţie este semnificativ inferior celui înregistrat în ultimii ani.  

Comparativ cu Buletinul lunar – martie 2014, principalele modificări la nivelul ipotezelor tehnice 
se referă la rate mai scăzute ale dobânzilor pe termen scurt şi lung în zona euro. Deşi preţurile în 
dolari SUA ale petrolului sunt relativ mai ridicate faţă de luna martie, s-a consemnat şi o apreciere 
moderată a euro. 

1
  Ipoteza privind randamentele nominale ale obligaţiunilor de stat cu scadenţa la 10 ani din zona euro se bazează pe 

media ponderată cu PIB anual a randamentelor medii ale obligaţiunilor de referinţă cu scadenţa la 10 ani ale ţărilor din 
zona euro, extinsă utilizând traiectoria forward, derivată din randamentul la par al tuturor obligaţiunilor pe 10 ani din 
zona euro estimat de BCE, discrepanţa iniţială dintre cele două serii menţinându-se constantă pe parcursul orizontului 
de proiecţie. Se presupune că spread-urile dintre randamentele obligaţiunilor de stat specifice fiecărei ţări şi media 
corespunzătoare a zonei euro vor rămâne constante în cadrul orizontului de proiecţie. 

2
 Ipotezele privind preţurile petrolului şi ale materiilor prime alimentare se bazează pe cotaţiile futures până la sfârşitul 

orizontului de proiecţie. În cazul altor materii prime non-energetice, se presupune că preţurile vor urma tendinţa 
cotaţiilor futures până în trimestrul II 2015, iar ulterior vor evolua în concordanţă cu activitatea economică mondială. 
Preţurile producţiei agricole din UE (exprimate în euro), care sunt utilizate pentru previziunile privind preţurile de 
consum ale alimentelor, sunt proiectate pe baza unui model econometric care ţine cont de evoluţiile preţurilor materiilor 
prime alimentare pe pieţele internaţionale. 

 

PROIECŢII PRIVIND CREŞTEREA PIB REAL 

PIB real în zona euro a crescut cu 0,2% în trimestrul I 2014, înregistrând o majorare 
pentru al patrulea trimestru consecutiv. Rezultatele sondajelor relevă o stabilizare în 
ultimele luni a încrederii companiilor de la un sector economic la altul şi de la o ţară la 
alta, la niveluri apropiate de mediile pe termen lung sau superioare acestora, ceea ce indică 
o nouă creştere a activităţii economice în trimestrul II 2014. Ritmul de creştere este 
proiectat să se accelereze, în special în unele economii care se confruntă cu dificultăţi. 
Relansarea preconizată a activităţii economice ar trebui să fie susţinută, în principal, de 
consolidarea cererii interne, ca urmare a orientării acomodative a politicii monetare, de 
revenirea la o orientare fiscală relativ neutră (după anii în care s-a consemnat o înăsprire 
fiscală substanţială) şi la condiţii de creditare neutre, precum şi de ameliorarea încrederii 
companiilor şi populaţiei în contextul reducerii incertitudinilor. Astfel, consumul privat ar 
trebui să beneficieze de impactul favorabil al dinamizării câştigurilor salariale şi al 
scăderii preţurilor produselor energetice asupra venitului disponibil real. De asemenea, se 
anticipează că activitatea economică va fi susţinută, într-o măsură tot mai mare, de 
consolidarea treptată a cererii externe, deşi, iniţial, este probabil ca dinamica exporturilor 
să fie afectată de aprecierea cursului de schimb efectiv al euro. Pe de altă parte, efectele 
nefavorabile asupra perspectivelor privind cererea internă, generate de necesitatea 
continuării ajustărilor bilanţiere în sectorul public şi în cel privat şi, în special, de nivelul 
ridicat al şomajului în unele ţări, sunt preconizate a nu se reduce decât gradual pe 
parcursul orizontului de proiecţie, în timp ce în alte ţări pot apărea constrângeri legate de 
oferta de forţă de muncă. În termeni anuali, se anticipează că PIB real va înregistra o 
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Tabelul 2 Proiecţii macroeconomice pentru zona euro1) 

(variaţii procentuale anuale) 

 Iunie 2014 Martie 2014 
Revizuiri faţă de 

martie 20142) 

 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

PIB real3) -0,4 1,0 1,7 1,8 1,2 1,5 1,8 -0,1 0,2 0,0 

  [0,6 – 1,4]4) [0,6 – 2,8]4) [0,5 – 3,1]4) [0,8 – 1,6]4) [0,4 – 2,6]4) [0,7 – 2,9]4)    

Consumul privat -0,6 0,7 1,5 1,6 0,7 1,2 1,4 0,0 0,2 0,2 

Consumul 
administraţiilor 
publice 

0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,0 0,0 -0,3 

Formarea brută  
de capital fix 

-2,7 1,7 3,1 3,5 2,1  2,7 3,7 -0,4 0,4 -0,2 

Exporturi5) 1,7 3,6 4,8 5,3 3,6 4,7 5,1 0,1 0,1 0,2 

Importuri5) 0,5 3,6 4,8 5,5 3,5 4,7 5,2 0,1 0,1 0,3 

Ocuparea forţei  
de muncă 

-0,8 0,3 0,5 0,7 0,2 0,5 0,7 0,1 0,1 0,0 

Rata şomajului  
(% din forţa de muncă) 

12,0 11,8 11,5 11,0 11,9 11,7 11,4 -0,2 -0,3 -0,4 

IAPC 1,4 0,7 1,1 1,4 1,0 1,3 1,5 -0,3 -0,1 -0,1 

  [0,6 – 0,8]4) [0,5 – 1,7]4) [0,6 – 2,2]4) [0,7 – 1,3]4) [0,6 – 2,0]4) [0,7 – 2,3]4)    

IAPC exclusiv 
produse energetice 

1,4 1,0 1,3 1,6 1,2 1,5 1,7 -0,2 -0,1 -0,1 

IAPC exclusiv 
produse energetice  
şi alimente 

1,1 1,0 1,2 1,5 1,1 1,4 1,7 -0,1 -0,2 -0,1 

IAPC exclusiv 
produse energetice, 
alimente şi variaţii  
ale impozitelor 
indirecte6) 

1,0 0,9 1,2 1,5 1,0 1,4 1,7 -0,1 -0,2 -0,2 

Costul unitar cu forţa  
de muncă 

1,2 0,9 0,7 1,1 0,8 1,0 1,2 0,1 -0,3 -0,1 

Remunerarea pe salariat 1,7 1,6 1,9 2,2 1,7 2,0 2,3 -0,1 -0,1 -0,1 

Productivitatea muncii 0,5 0,7 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 -0,2 0,1 -0,1 

Soldul bugetar al 
administraţiilor publice 
(% din PIB) 

-3,0 -2,5 -2,3 -1,9 -2, 7 -2,5 -2,1 0,2 0,2 0,2 

Soldul bugetar structural  
(% din PIB)7) 

-2,2 -2,0 -2,0 -1,9 -2,2 -2,2 -2,0 0,3 0,2 0,1 

Datoria publică brută  
(% din PIB) 

92,6 93,4 92,6 91,1 93,5 93,2 92,2 0,0 -0,7 -1,1 

Soldul contului curent  
(% din PIB) 

2,4 2,6 2,6 2,8 2,4 2,6 2,7 0,2 0,0 0,1 

1)   Datele, cu excepţia celor referitoare la IAPC în anul 2013, se referă la zona euro, inclusiv Letonia. Nivelul proiectat al ratei medii anuale a IAPC 
pentru anul 2014 se bazează pe configuraţia zonei euro din anul 2013 care include deja Letonia. 

2)   Revizuirile sunt calculate pe baza cifrelor nerotunjite. 

3)   Date ajustate cu numărul zilelor lucrătoare.  

4)  Intervalele din proiecţii se bazează pe diferenţele dintre rezultatele efective şi proiecţiile anterioare elaborate într-un anumit număr de ani. 
Amplitudinea acestor intervale este egală cu dublul valorii absolute medii a acestor diferenţe. Metoda utilizată pentru calcularea intervalelor de 
variaţie, care include şi o ajustare în cazul producerii unor evenimente excepţionale, este prezentată în publicaţia New procedure for constructing 
Eurosystem and ECB staff projection ranges, BCE, decembrie 2009, disponibilă pe website-ul BCE. 

5)   Inclusiv schimburile comerciale din interiorul zonei euro.  

6)  Subindicele se bazează pe estimări ale impactului efectiv al modificărilor impozitelor indirecte. Acestea pot să difere de datele Eurostat, care 
presupun transmiterea integrală şi imediată a efectelor modificărilor de impozite către IAPC. 

7)   Calculat ca soldul bugetar excluzând efectele tranzitorii ale ciclului economic şi ale măsurilor temporare adoptate de autorităţile guvernamentale. 
Acest calcul are la bază abordarea SEBC privind soldurile bugetare ajustate ciclic (a se vedea Bouthevillain, C. şi alţii, „Cyclically adjusted 
budget balances: an alternative approach”, Working Paper Series, nr. 77, BCE, septembrie 2001) şi definiţia măsurilor temporare utilizată de 
SEBC (a se vedea Kremer, J. şi alţii, „A disaggregated framework for the analysis of structural developments in public finances”, Working Paper 
Series, nr. 579, BCE, ianuarie 2006). Proiecţia soldului structural nu este derivată dintr-o măsură agregată a deviaţiei PIB de la nivelul potenţial. 
Potrivit metodologiei SEBC, componentele ciclice se calculează separat pentru diferitele elemente de venituri şi cheltuieli. Pentru detalii, de 
asemenea cu privire la metodologia Comisiei, a se vedea caseta intitulată „Cyclical adjustment of the government budget balance” din Buletinul 
lunar al BCE – martie 2012. 
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Se preconizează că dinamica preţurilor alimentelor va continua să se tempereze până în 
trimestrul III 2014, datorită propagării întârziate a efectelor reducerilor anterioare ale 
preţurilor materiilor prime alimentare şi efectelor de bază în sensul scăderii. Având în 
vedere majorarea estimată a preţurilor producţiei agricole din UE şi redresarea graduală a 
activităţii economice, această dinamică este proiectată să se accelereze în mod constant pe 
parcursul orizontului de proiecţie, atingând, în medie, 1,9% în anul 2016. Conform 
proiecţiilor, contribuţia dinamicii preţurilor alimentelor la inflaţia IAPC totală se va situa, 
în medie, la 0,3 puncte procentuale pe parcursul orizontului de proiecţie, comparativ cu o 
contribuţie medie de circa 0,5 puncte procentuale începând cu anul 1999. 

Se anticipează că inflaţia calculată pe baza IAPC, exclusiv alimente şi produse energetice, 
va fi consemnat un punct de inflexiune pe parcursul trimestrului IV 2013 şi în primele luni 
ale anului 2014. Se preconizează o creştere a acesteia în cadrul orizontului de proiecţie, 
până la 1,7% în trimestrul IV 2016, odată cu intensificarea redresării economice, care va 
conduce la dinamizarea salariilor şi profiturilor. Contribuţia medie a acestei componente 
la inflaţia IAPC totală pe parcursul orizontului de proiecţie este preconizată la 0,9 puncte 
procentuale, nivel doar uşor inferior mediei înregistrate începând cu anul 1999. 

Se aşteaptă ca majorările impozitelor indirecte incluse în planurile de consolidare fiscală 
să aibă o contribuţie pozitivă marginală, de aproximativ 0,1 puncte procentuale, la inflaţia 
IAPC în anul 2014. Nivelul acestei contribuţii este uşor inferior celui înregistrat în 2013. 
Referitor la anii 2015 şi 2016, în prezent se preconizează că aceste contribuţii vor fi 
nesemnificative, dată fiind absenţa informaţiilor cu privire la măsurile fiscale aprobate 
pentru anii respectivi. 

Presiunile inflaţioniste externe s-au atenuat considerabil în cursul anului 2013, reflectând 
impactul trenării creşterii economice pe plan mondial asupra preţurilor internaţionale, al 
aprecierii euro şi al scăderii preţurilor petrolului şi ale altor materii prime nepetroliere. 
Privind în perspectivă, se aşteaptă ca dinamica anuală a deflatorului importurilor să se 
accelereze treptat pe parcursul orizontului de proiecţie şi să devină pozitivă la începutul 
anului 2015. Conform proiecţiilor, aceasta se va situa, în medie, la 1,2% în 2016, nivel 
apropiat de ritmul mediu de creştere pe termen lung. Accelerarea dinamicii deflatorului 
importurilor reflectă consolidarea anticipată a creşterii economice pe plan mondial şi, 
implicit, majorarea preţurilor bunurilor prelucrate, scumpirea anticipată a materiilor prime 
non-energetice şi disiparea efectelor aprecierii anterioare a euro. 

Cu privire la presiunile inflaţioniste interne, se anticipează că ameliorarea progresivă a 
condiţiilor pe piaţa forţei de muncă din zona euro va conduce la o creştere a remunerării 
pe salariat. Cu toate acestea, se prognozează că, în primii doi ani din cadrul orizontului de 
proiecţie, ritmul de creştere a costurilor unitare cu forţa de muncă va fi temperat de o 
creştere a productivităţii superioară majorării salariilor nominale, reflectând redresarea 
ciclică a productivităţii. În anul 2016, conform aşteptărilor, consolidarea continuă a 
dinamicii salariale, coroborată cu reducerea ritmului de creştere a productivităţii, va 
contribui la intensificarea dinamicii costurilor unitare cu forţa de muncă. 

Se preconizează că marjele de profit (determinate ca diferenţa dintre deflatorul PIB la 
costul factorilor şi ritmul de creştere a costurilor unitare cu forţa de muncă) vor creşte pe 
parcursul orizontului de proiecţie, fiind susţinute de redresarea ciclică a economiei. 
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Următoarele casete includ unele analize ale senzitivităţii (Caseta 2), observaţii privind 
expunerea zonei euro la criza din Ucraina (Caseta 3) şi o comparaţie cu alte prognoze 
disponibile (Caseta 4). 

Caseta 2  

ANALIZE ALE SENZITIVITĂŢII 

Proiecţiile se bazează în mare măsură pe ipotezele tehnice referitoare la evoluţia anumitor variabile 
principale. Dat fiind că unele dintre aceste variabile pot avea un impact semnificativ asupra 
proiecţiilor zonei euro, senzitivitatea acestora din urmă la traiectoriile alternative ale acestor ipoteze 
de bază poate contribui la analiza riscurilor asociate proiecţiilor. Această casetă examinează 
incertitudinile referitoare la trei dintre ipotezele de bază utilizate în proiecţii, precum şi 
senzitivitatea proiecţiilor la aceste ipoteze1.  

1) O TRAIECTORIE ALTERNATIVĂ PRIVIND PREŢURILE PETROLULUI 

Ipotezele privind preţurile petrolului din proiecţiile actuale ale experţilor Eurosistemului sunt 
preluate din anticipaţiile pieţei determinate pe baza cotaţiilor futures ale petrolului, care estimează 
o scădere a preţurilor petrolului pe parcursul orizontului de proiecţie (Caseta 1). Totuşi, acest profil 
rămâne sub semnul incertitudinii. Atât evoluţia cererii, cât şi cea a ofertei sunt marcate de 
incertitudine.  

Scăderea estimată a preţurilor petrolului poate reflecta o opinie a pieţei potrivit căreia producţia de 
petrol din mai multe ţări OPEC, care s-a redus recent pe fondul instabilităţii politice sau al 
tensiunilor geopolitice, se va redresa parţial şi/sau va fi compensată de o creştere a producţiei de 
petrol din şisturi bituminoase a Statelor Unite. Cu toate acestea, preţurile petrolului ar putea 
înregistra majorări în cazul unor evenimente geopolitice neprevăzute pe termen scurt în principalele 
ţări producătoare de petrol sau al unei redresări mai puternice la nivel mondial pe termen mediu. 

Pe ansamblu, în contextul redresării globale, creşterea preţurilor petrolului peste nivelul estimat în 
proiecţia de bază pare plauzibilă. Prin urmare, ajustarea tot mai pronunţată în sens ascendent a 
traiectoriei cotaţiilor futures ale petrolului este luată în considerare în această analiză a 
senzitivităţii2. Traiectoria alternativă estimează că preţurile petrolului se vor situa cu 1%, 7% şi 
13% peste cotaţiile futures în anii 2014, 2015 şi, respectiv, 2016. Pe baza modelelor 
macroeconomice elaborate de experţii Eurosistemului, majorarea preţurilor petrolului ar conduce la 
o inflaţie IAPC cu 0,2 puncte procentuale peste proiecţia de bază în anii 2015 şi 2016. Totodată, 
scumpirea petrolului ar afecta şi dinamica PIB real, care s-ar reduce cu 0,1 puncte procentuale în 
anii 2015 şi 2016. 

2) CERERE EXTERNĂ MAI REDUSĂ 

Relaţia dintre schimburile comerciale pe plan internaţional şi dinamica PIB la nivel mondial pare să 
se fi modificat în ultimii ani. Anterior crizei financiare, importurile la nivel mondial au crescut, în 
general, mult mai rapid decât PIB (elasticitatea istorică a schimburilor comerciale în raport cu 
dinamica activităţii economice în perioada 1982-2007 a fost de 1,8). Totuşi, începând cu anul 2011, 
importurile şi PIB la nivel mondial au crescut într-un ritm similar (media elasticităţii în perioada 
2011-2013 situându-se la 1,1). În continuarea acestei perioade de trenare relativă a schimburilor 
comerciale, comerţul mondial a cunoscut o uşoară temperare la începutul anului 2014. 

Proiecţia de bază estimează o redresare treptată a ritmului de creştere a schimburilor comerciale 
mondiale pe parcursul orizontului de proiecţie, deşi la un nivel relativ mai scăzut al elasticităţii pe 
termen lung în raport cu activitatea economică, comparativ cu perioada anterioară declanşării crizei 
financiare. În această analiză a senzitivităţii, sunt luate în considerare implicaţiile unui profil mai 
redus pentru importurile internaţionale şi cererea externă a zonei euro. Se anticipează că 
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Astfel, analiza actuală relevă unele riscuri în sensul scăderii la adresa proiecţiei de bază pentru 
dinamica PIB real, în special în anii 2015 şi 2016, întrucât nu toate măsurile de consolidare fiscală 
preconizate au fost incluse în proiecţia de bază. Totodată, există riscuri reduse în sensul creşterii la 
adresa inflaţiei, deoarece se estimează că o parte din măsurile suplimentare de consolidare derivă 
din majorări ale impozitelor indirecte. 

Ar trebui subliniat faptul că această analiză a senzitivităţii fiscale se axează numai pe efectele 
potenţiale pe termen scurt ale măsurilor suplimentare posibile de consolidare fiscală. Deşi chiar şi 
măsurile de consolidare fiscală concepute corespunzător au deseori efecte negative pe termen scurt 
asupra dinamicii PIB real, există efecte pozitive pe termen mai lung asupra activităţii economice 
care nu sunt evidente în cadrul orizontului analizei de faţă4. Prin urmare, rezultatele acestei analize 
nu ar trebui interpretate ca punând la îndoială necesitatea unor eforturi suplimentare de consolidare 
fiscală pe parcursul orizontului de proiecţie. Într-adevăr, sunt necesare eforturi suplimentare de 
consolidare pentru restabilirea finanţelor publice solide în zona euro. Fără astfel de măsuri de 
consolidare, există riscul manifestării unor influenţe nefavorabile în procesul de evaluare a datoriei 
suverane. De asemenea, efectele asupra încrederii ar putea fi negative, împiedicând redresarea 
economică. 

Impactul macroeconomic estimat al măsurilor suplimentare de consolidare fiscală 
asupra dinamicii PIB şi inflaţiei IAPC în zona euro  
 

(% din PIB) 
 

 2014 2015 2016 

Obiectivele bugetare ale administraţiilor publice1) -2,5 -1,8 -1,2 

Proiecţiile fiscale de bază -2,5 -2,3 -1,9 

Măsurile suplimentare de consolidare fiscală (cumulate)2) 0,1 0,5 0,7 

Efectele măsurilor suplimentare de consolidare fiscală (puncte procentuale)3) 

Dinamica PIB real -0,1 -0,3 -0,2 

Inflaţia IAPC 0,0 0,1 0,0 
1) Obiective nominale, astfel cum sunt incluse în cele mai recente documente ale programelor convenite cu UE-FMI pentru 
ţările relevante şi actualizări ale programelor de stabilitate pentru 2014 pentru restul ţărilor. 

2) Analiza senzitivităţii bazată pe evaluările experţilor Eurosistemului. 
3) Abateri de la proiecţia de bază în puncte procentuale pentru dinamica PIB real şi inflaţia IAPC (ambele în termeni 

anuali). Impactul macroeconomic este simulat utilizând Noul model pentru zona euro (New Area-Wide Model) al BCE. 
 

1 Toate simulările au fost realizate pornind de la ipoteza absenţei modificărilor măsurilor de politică sau ale oricărei alte 
variabile cu privire la ipotezele tehnice şi contextul internaţional al zonei euro. 

2 Pentru o descriere detaliată a modelului utilizat pentru derivarea acestei ajustări în sens ascendent, a se vedea Pagano, P. 
şi Pisani, M., „Risk-adjusted forecasts of oil prices”, The B.E. Journal of Macroeconomics, vol. 9, Ediţia 1, art. 24, 
2009. 

3 Pentru o descriere a Noului model pentru zona euro, a se vedea Christoffel K., Coenen G. şi Warne A., „The New Area-
Wide Model of the euro area: a micro-founded open-economy model for forecasting and policy analysis”, Working 
Paper Series, nr. 944, BCE, octombrie 2008. 

4 Pentru o analiză mai detaliată a efectelor macroeconomice ale consolidării fiscale, a se vedea caseta intitulată „Fiscal 
multipliers and the timing of consolidation”, Buletinul lunar al BCE – aprilie 2014. 
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