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EDITORIAL
În şedinţa din data de 4 septembrie 2008, 
Consiliul guvernatorilor BCE a hotărât, pe baza 
analizelor economice şi monetare periodice, 
ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să 
rămână nemodificate. Informaţiile care au devenit 
disponibile după şedinţa anterioară confi rmă 
probabilitatea menţinerii ratelor anuale ale infl aţiei 
la niveluri net superioare celor compatibile 
cu stabilitatea preţurilor pe o perioadă mai 
îndelungată, precum şi preponderenţa riscurilor 
în sensul creşterii la adresa stabilităţii preţurilor 
pe termen mediu. Deşi, în prezent, ritmul de 
creştere a creditului şi a agregatului monetar în 
sens larg prezintă unele indicii de temperare, 
dinamica încă robustă a masei monetare indică 
menţinerea riscurilor în sensul creşterii la adresa 
stabilităţii preţurilor pe termen mediu. Cele mai 
recente date economice confi rmă, de asemenea, 
decelerarea ritmului de creştere a PIB real la 
jumătatea anului 2008. Aceasta refl ectă parţial o 
reacţie anticipată de natură tehnică la expansiunea 
robustă observată în primul trimestru, precum 
şi existenţa unor efecte inhibitoare generate 
de factori interni şi internaţionali, inclusiv a 
efectelor directe şi indirecte exercitate de preţurile 
ridicate ale materiilor prime. În acest context, 
este în continuare imperios necesar să se evite 
generalizarea efectelor secundare asupra procesului 
de stabilire a preţurilor şi a salariilor. În deplină 
concordanţă cu mandatul încredinţat, Consiliul 
guvernatorilor subliniază faptul că menţinerea 
stabilităţii preţurilor pe termen mediu reprezintă 
principalul obiectiv al BCE şi reafi rmă hotărârea 
de a asigura ancorarea fermă a anticipaţiilor 
infl aţioniste pe termen mediu şi lung la niveluri 
compatibile cu stabilitatea preţurilor. Aceasta 
va permite conservarea puterii de cumpărare pe 
termen mediu şi va susţine dezvoltarea durabilă şi 
creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă. 
Pe baza evaluării Consiliului guvernatorilor, 
orientarea actuală a politicii monetare va 
contribui la realizarea obiectivului stabilităţii 
preţurilor. Consiliul guvernatorilor va continua să 
monitorizeze cu deosebită atenţie toate evoluţiile 
în perioada următoare.

În ceea ce priveşte analiza economică, conform 
primei estimări a Eurostat, după creşterea 
trimestrială puternică de 0,7% înregistrată în 
primul trimestru, PIB real din zona euro s-a redus 
cu 0,2% în trimestrul II 2008. Pe bază trimestrială, 
consumul privat a scăzut cu 0,2%, iar investiţiile 
au înregistrat o reducere sensibilă de 1,2%. Atât 

importurile, cât şi exporturile din zona euro s-au 
diminuat cu 0,4%.

Luând în considerare toate informaţiile disponibile, 
economia zonei euro cunoaşte în prezent o perioadă 
de activitate redusă, caracterizată prin preţuri 
ridicate ale materiilor prime care infl uenţează 
gradul de încredere a consumatorilor şi cererea, 
precum şi printr-o dinamică atenuată a investiţiilor. 
Se anticipează că această perioadă va fi  urmată de 
o redresare treptată. Mai precis, scăderea preţului 
petrolului de la nivelul record consemnat în luna 
iulie – în cazul în care această evoluţie se menţine 
– va contribui la consolidarea venitului real 
disponibil, în timp ce gradul de ocupare a forţei 
de muncă se menţine ridicat, iar rata şomajului 
rămâne la niveluri reduse faţă de valorile istorice. 
În plus, se anticipează că expansiunea economiei 
mondiale se va menţine relativ robustă, fi ind 
favorizată mai ales de ritmul susţinut de creştere a 
economiilor emergente. Această evoluţie ar trebui 
să stimuleze cererea externă de bunuri şi servicii 
din zona euro şi, prin urmare, investiţiile.

Aceste perspective se refl ectă şi în proiecţiile 
macroeconomice pentru zona euro ale experţilor 
BCE din luna septembrie 2008. Acestea anticipează 
un ritm mediu anual de creştere a PIB real cuprins 
între 1,1% şi 1,7% pentru anul 2008 şi între 0,6% şi 
1,8% pentru anul 2009. În comparaţie cu proiecţiile 
experţilor Eurosistemului din luna iunie, valorile 
înregistrate de ritmul de creştere a PIB real în anii 
2008 şi 2009 sunt mai scăzute. 

În opinia Consiliului guvernatorilor, gradul de 
incertitudine asociat acestor perspective privind 
activitatea economică se menţine deosebit de 
ridicat în conjunctura actuală, iar riscurile în 
sensul decelerării sunt, în general, predominante. 
Riscurile sunt generate în principal de noile 
scumpiri ale energiei şi alimentelor, care ar 
putea conduce la o temperare a consumului şi a 
investiţiilor. De asemenea, riscurile în sensul 
decelerării se referă în continuare la posibilitatea 
ca tensiunile de pe pieţele fi nanciare să aibă un 
impact negativ mai puternic asupra economiei 
reale decât cel anticipat în prezent. Eventualele 
corecţii abrupte determinate de dezechilibre pe 
plan mondial presupun, de asemenea, riscuri în 
sensul decelerării la adresa perspectivei privind 
activitatea economică, acelaşi lucru fi ind valabil şi 
în cazul preocupărilor privind manifestarea unor 
presiuni protecţioniste.
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În ceea ce priveşte evoluţia preţurilor, rata anuală 
a infl aţiei măsurate prin IAPC s-a menţinut la 
un nivel cu mult superior celui compatibil cu 
stabilitatea preţurilor începând din toamna anului 
2007, consemnând valoarea de 3,8% în luna august, 
potrivit estimării preliminare a Eurostat, după ce a 
înregistrat un nivel de 4,0% în lunile iunie şi iulie 
2008. Acest nivel îngrijorător al ratelor infl aţiei 
este generat în principal de efectele directe şi 
indirecte ale creşterilor anterioare considerabile 
ale preţurilor energiei şi alimentelor pe pieţele 
internaţionale. În plus, majorările salariale s-au 
accentuat în ultimele trimestre, într-un moment 
în care ritmul de creştere a productivităţii muncii 
a scăzut, determinând sporirea considerabilă a 
costului unitar cu forţa de muncă.

Privind în perspectivă, pe baza actualelor cotaţii 
futures ale materiilor prime, este probabil ca rata 
anuală a infl aţiei măsurate prin IAPC să se menţină 
o perioadă cu mult peste nivelurile compatibile 
cu stabilitatea preţurilor şi să înregistreze numai 
o moderare treptată pe parcursul anului 2009. În 
acest context, proiecţiile macroeconomice ale 
experţilor BCE din luna septembrie preconizează 
o rată medie anuală a infl aţiei măsurate prin IAPC 
cuprinsă între 3,4% şi 3,6% în anul 2008 şi între 
2,3% şi 2,9% în anul 2009. Proiecţiile privind 
rata mai mare a infl aţiei pentru anii 2008 şi 2009 
refl ectă în principal majorarea preţurilor energiei 
şi, într-o măsură mai mică, preţuri ale alimentelor 
şi ale serviciilor mai ridicate decât se anticipase.

În acest context, trebuie reamintit caracterul 
condiţional al proiecţiilor experţilor BCE. Acestea 
se bazează pe o serie de ipoteze de natură pur 
tehnică, care nu au legătură cu intenţiile de politică 
monetară. În special, ipotezele tehnice referitoare 
la ratele dobânzilor pe termen scurt se bazează 
pe anticipaţiile pieţei la mijlocul lunii august. De 
asemenea, trebuie precizat faptul că proiecţiile 
pornesc de la premisa conform căreia preţurile 
petrolului şi ale celorlalte materii prime, exclusiv 
petrolul, deşi se menţin la niveluri ridicate, vor 
prezenta o mai mare stabilitate pe parcursul 
orizontului de proiecţie decât în ultimele luni, 
în concordanţă cu preţurile predominante ale 
contractelor futures.  

Conform opiniei Consiliului guvernatorilor, în 
cadrul orizontului pe termen mediu relevant pentru 
politica monetară, există riscuri în sensul creşterii 
la adresa perspectivelor privind evoluţia preţurilor. 

Printre aceste riscuri se numără posibilitatea 
unor noi majorări ale preţurilor materiilor prime, 
precum şi a manifestării în continuare a unor 
efecte indirecte mai puternice asupra preţurilor de 
consum generate de scumpirile anterioare. Există 
îndeosebi o preocupare foarte intensă privind 
posibilitatea accentuării în mod semnifi cativ a 
presiunilor infl aţioniste ca urmare a apariţiei unor 
efecte secundare generalizate asupra procesului 
de stabilire a preţurilor şi a salariilor. În plus, 
riscurile în sensul creşterii la adresa stabilităţii 
preţurilor s-ar putea agrava datorită unor majorări 
neprevăzute ale impozitelor indirecte şi ale 
preţurilor administrate.

În acest context, este imperios necesar ca 
anticipaţiile infl aţioniste pe termen mediu şi lung să 
se menţină ferm ancorate la niveluri compatibile cu 
stabilitatea preţurilor. Trebuie evitată generalizarea 
efectelor secundare generate de impactul scumpirii 
energiei şi a alimentelor asupra procesului de 
stabilire a preţurilor şi a salariilor. Consiliul 
guvernatorilor monitorizează cu deosebită atenţie 
derularea procesului de stabilire a preţurilor şi a 
negocierilor salariale în ţările din zona euro. Toate 
părţile implicate, atât din sectorul public, cât şi din 
cel privat, trebuie să manifeste responsabilitate 
în această privinţă. Consiliul guvernatorilor şi-a 
exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire 
la existenţa unor mecanisme de indexare a salariilor 
nominale cu indicele preţurilor de consum. Aceste 
mecanisme implică riscul ca şocurile în sens 
ascendent la adresa infl aţiei să declanşeze spirala 
preţuri-salarii, care ar afecta nefavorabil gradul de 
ocupare a forţei de muncă şi competitivitatea din 
ţările respective. Consiliul guvernatorilor solicită 
eliminarea acestor mecanisme.

Analiza monetară confi rmă preponderenţa 
riscurilor în sensul creşterii la adresa stabilităţii 
preţurilor pe termen mediu şi lung. În concordanţă 
cu strategia de politică monetară a BCE, Consiliul 
guvernatorilor consideră că dinamica susţinută 
din ultimii ani a expansiunii masei monetare şi a 
creditului în zona euro a generat riscuri în sensul 
creşterii la adresa stabilităţii preţurilor. Se pare 
că, în ultimele trimestre, aceste riscuri au devenit 
evidente, în condiţiile manifestării unui trend 
ascendent al ratei infl aţiei.

Mai ales în contextul persistenţei tensiunilor pe 
pieţele fi nanciare, analiza monetară contribuie la 
susţinerea orientării necesare pe termen mediu a 
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politicii monetare, prin concentrarea atenţiei asupra 
riscurilor în sensul creşterii la adresa stabilităţii 
preţurilor, predominante pe termen mediu şi 
lung. Deşi ritmul actual de creştere a creditului 
şi a agregatului monetar în sens larg prezintă 
unele indicii de temperare, refl ectând măsurile de 
politică monetară adoptate începând cu anul 2005 
pentru contracararea riscurilor la adresa stabilităţii 
preţurilor, dinamica accelerată a masei monetare 
relevă menţinerea riscurilor în sensul creşterii la 
adresa stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Actuala curbă plată a randamentelor a dus la 
substituirea activelor cu scadenţă mai îndelungată 
prin instrumente monetare care oferă o remunerare 
similară, dar totodată şi un grad mai ridicat de 
lichiditate şi mai puţine riscuri. Aceasta a făcut ca 
expansiunea masei monetare să fi e supraestimată 
de dinamica actuală a M3. De asemenea, realocările 
de portofoliu în detrimentul depozitelor overnight 
au determinat în continuare atenuarea dinamicii 
anuale a M1 în luna iulie. Aceste efecte, precum 
şi alţi factori temporari trebuie luaţi în considerare 
la evaluarea evoluţiilor monetare şi a implicaţiilor 
acestora. Ţinând seama de acestea, pe termen 
mediu, o analiză cuprinzătoare a datelor confi rmă 
expansiunea robustă a masei monetare. 

În special ritmul, scadenţa şi structura pe sectoare 
a creditelor bancare sugerează că, la nivelul 
zonei euro în ansamblu, accesul la acestea nu 
a fost, până în prezent, afectat semnifi cativ de 
persistenţa tensiunilor pe pieţele fi nanciare. În 
pofi da acestui fapt, în prezent, ritmul de creştere 
a creditelor prezintă unele indicii de temperare, 
conform anticipărilor, în condiţiile scăderii cererii 
de credite a sectorului corporativ. Totodată, 
dinamica împrumuturilor acordate populaţiei se 
menţine pe traiectoria descendentă observată în 
ultimii ani, datorită majorării ratelor dobânzilor pe 
termen scurt şi condiţiilor nefavorabile de pe piaţa 
imobiliară în unele ţări ale zonei euro. 

În concluzie, coroborarea informaţiilor identifi cate 
în cadrul analizei economice cu rezultatul analizei 
monetare confi rmă fără echivoc evaluarea privind 
riscurile în sensul creşterii la adresa stabilităţii 
preţurilor pe termen mediu. Informaţiile care 
au devenit disponibile după ultima şedinţă a 
Consiliului guvernatorilor confi rmă probabilitatea 
menţinerii ratelor anuale ale infl aţiei la niveluri 
net superioare celor compatibile cu stabilitatea 
preţurilor pe o perioadă mai îndelungată. În prezent, 

dinamica volumului creditelor şi a agregatului 
monetar în sens larg prezintă unele indicii de 
temperare, însă ritmul puternic de creştere a masei 
monetare indică menţinerea riscurilor la adresa 
stabilităţii preţurilor pe termen mediu. Cele mai 
recente date economice confi rmă, de asemenea, 
decelerarea ritmului de creştere a PIB real la 
jumătatea anului 2008. Aceasta refl ectă parţial o 
reacţie anticipată de natură tehnică la dinamica 
puternică observată în primul trimestru, precum 
şi existenţa unor efecte inhibitoare generate de 
factori interni şi internaţionali, inclusiv a efectelor 
directe şi indirecte exercitate de preţurile ridicate 
ale materiilor prime. În acest context, este în 
continuare imperios necesar a se evita generalizarea 
efectelor secundare asupra procesului de stabilire 
a preţurilor şi a salariilor. În deplină concordanţă 
cu mandatul încredinţat, Consiliul guvernatorilor 
subliniază faptul că menţinerea stabilităţii preţurilor 
pe termen mediu reprezintă principalul obiectiv al 
BCE şi reafi rmă hotărârea de a asigura ancorarea 
fermă a anticipaţiilor infl aţioniste pe termen mediu 
şi lung la niveluri compatibile cu stabilitatea 
preţurilor, conservând astfel puterea de cumpărare 
pe termen mediu şi susţinând dezvoltarea durabilă 
şi ocuparea forţei de muncă în zona euro. Pe baza 
evaluării Consiliului guvernatorilor, orientarea 
actuală a politicii monetare va contribui la 
realizarea obiectivului privind stabilitatea 
preţurilor. Consiliul guvernatorilor va continua să 
monitorizeze cu deosebită atenţie toate evoluţiile 
în perioada următoare. 

În ceea ce priveşte politica fi scală, programele 
bugetare pentru anul 2009 ar trebui să refl ecte 
pe deplin angajamentele de politică în vigoare. 
Aceasta presupune necesitatea ca ţările din zona 
euro cu defi cite bugetare de dimensiuni relativ 
mari să stabilească măsuri de consolidare concrete 
şi mult mai ambiţioase, îndeosebi în ceea ce 
priveşte cheltuielile, iar ţările care şi-au îndeplinit 
deja obiectivele bugetare pe termen mediu să 
asigure menţinerea unor poziţii fi scale structurale 
solide. În situaţia actuală, aplicarea constantă a 
unor politici fi scale orientate către stabilitate ar 
contribui la atenuarea presiunilor infl aţioniste şi la 
asigurarea marjei de manevră la nivel bugetar, care 
să permită contribuţia stabilizatorilor automaţi la 
atenuarea fluctuaţiilor legate de ciclul economic.

Cu privire la politicile structurale, în contextul 
economic actual, sunt deosebit de importante 
măsurile care determină reducerea costurilor 
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de ajustare şi promovează creşterea temperată 
a costului unitar cu forţa de muncă. Deşi sunt 
esenţiale pentru toate ţările din zona euro, aceste 
măsuri sunt stringente mai cu seamă în acele ţări 
care s-au confruntat în ultimii ani cu o scădere 
importantă a competitivităţii prin preţuri şi 
costuri şi în care rata şomajului a început deja să 
crească. În plus, stimularea productivităţii prin 
sporirea investiţiilor în domeniul inovaţiei şi al 
învăţământului conduce la majorarea potenţialului 
de creştere a veniturilor reale pe termen lung.
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În ultimele trei luni, condiţiile economice mondiale au fost caracterizate de obstacole în calea 
activităţii economice şi de manifestarea în continuare a unor presiuni infl aţioniste. Persistenţa 
tensiunilor pe pieţele fi nanciare, precum şi majorarea preţurilor materiilor prime şi ajustarea curentă 
a pieţei imobiliare în mai multe economii dezvoltate au exercitat în continuare presiuni asupra 
activităţii la nivel mondial. Între timp, expansiunea robustă a economiilor emergente a continuat să 
susţină creşterea globală în general. În acelaşi timp, presiunile infl aţioniste la nivel mondial s-au 
situat pe un trend ascendent, fi ind favorizate de scumpirea materiilor prime. Pe ansamblu, riscurile 
la adresa perspectivelor privind creşterea la nivel internaţional se menţin în sensul scăderii.

1.1 EVOLUȚIA ECONOMIEI MONDIALE

În ultimele trei luni, condiţiile economice 
mondiale au fost caracterizate de obstacole în 
calea activităţii economice, de manifestarea în 
continuare a unor presiuni infl aţioniste şi de un grad 
ridicat de incertitudine pe ansamblu. Persistenţa 
tensiunilor pe pieţele fi nanciare, precum şi 
majorarea preţurilor materiilor prime şi ajustarea 
curentă a pieţei imobiliare în mai multe economii 
dezvoltate au exercitat în continuare presiuni 
asupra creşterii la nivel mondial. Repercusiunile 
internaţionale ale încetinirii creşterii în Statele 
Unite par să fi  afectat ciclul economic global. 
Între timp, expansiunea economică a continuat 
să fi e susţinută de robusteţea cererii interne în 
economiile emergente. Mediul extern al zonei euro 
a continuat să se deterioreze în ultimul trimestru. 
Această evoluţie este în concordanţă cu datele 
sondajului de conjunctură. În luna iulie, indicele 
global IDA aferent producţiei din toate sectoarele 
s-a menţinut la un nivel uşor inferior pragului de 
50 de puncte între creşterea şi reducerea economică (Grafi cul 1), indicând astfel o evoluţie moderată 
a condiţiilor de pe piaţă în ansamblu atât în industria prelucrătoare, cât şi în sectorul serviciilor.

În ultimele trei luni, infl aţia globală a înregistrat o creştere spectaculoasă, alimentată de presiunile 
exercitate de scumpirile anterioare ale petrolului şi materiilor prime neenergetice. Pe ansamblu, 
rata infl aţiei măsurate prin preţurile de consum în ţările din OCDE a crescut în luna iulie 2008 până 
la 4,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, depăşind media înregistrată în trimestrul anterior. 
Preţurile de consum, exclusiv alimente şi energie, au crescut în luna iulie cu 2,3% faţă de aceeaşi 
perioadă a anului precedent. Datele sondajului indică existenţa în continuare a unor presiuni în sensul 
creşterii asupra preţurilor pe termen scurt, deoarece indicatorii presiunilor la nivelul costurilor se 
menţin pe un trend ascendent. Cu toate acestea, indicele global al costurilor de producţie IDA, care 
este strâns legat de ratele globale ale infl aţiei, a înregistrat o uşoară scădere în luna iulie, în pofi da 
faptului că a rămas la un nivel apropiat de recordul înregistrat în luna iunie 2008. Această uşoară 
reducere poate indica o anumită compensare a presiunilor infl aţioniste, în concordanţă cu scăderea 
recentă a preţurilor materiilor prime.

STATELE UNITE
În Statele Unite, după câţiva ani de creştere susţinută a PIB, ritmul expansiunii economice a înregistrat o 
decelerare semnifi cativă către sfârşitul anului 2007 şi s-a menţinut la niveluri scăzute în trimestrul I 2008. 
Încetinirea a refl ectat ajustarea curentă a pieţei imobiliare, înăsprirea condiţiilor de creditare şi majorarea 
preţurilor energiei. În timp ce cererea internă a fost relativ moderată, cea mai mare contribuţie la creştere 
au avut-o exporturile nete, susţinute de cererea externă robustă şi de deprecierea dolarului SUA. 

Grafic 1 Indicele global IDA
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Potrivit estimărilor preliminare, PIB real a 
înregistrat un ritm de creştere trimestrial de 
3,3% în termeni anualizaţi în trimestrul II 
2008, comparativ cu 0,9% în trimestrul I 2008 
(Grafi cul 2). Această evoluţie refl ectă nu numai 
contribuţia semnifi cativă a exporturilor nete, ci şi 
o uşoară accelerare a cheltuielilor de consum ale 
populaţiei, favorizată de sprijinul temporar din 
partea pachetului de stimulente fi scale. Investiţiile 
în obiective rezidenţiale s-au redus în continuare, 
deşi ritmul trimestrial al scăderii a fost mai lent 
decât în perioada anterioară.

În ceea ce priveşte evoluţiile preţurilor, infl aţia 
anuală măsurată prin preţurile de consum a crescut 
până la 5,6% în luna iulie, comparativ cu media 
de 4,2% înregistrată în semestrul I 2008 şi cu cea 
de 2,9% din anul 2007. Această accelerare este, 
în principal, rezultatul majorărilor substanţiale ale 
costurilor energiei. Rata anuală a infl aţiei, exclusiv 
alimente şi energie, s-a situat la un nivel de 2,5% 
în luna iulie, uşor peste media consemnată în 
semestrul I 2008.

Privind în perspectivă, se anticipează că activitatea 
economică va avea o evoluţie moderată în 
semestrul II 2008. Perspectivele privind consumul 
populaţiei sunt umbrite de dinamica nefavorabilă 
a veniturilor reale şi a ocupării forţei de muncă, 
care va afecta şi mai pregnant fi nanţele populaţiei 
după atenuarea efectelor favorabile ale pachetului 
de stimulente fi scale către sfârşitul anului 2008. 
Persistenţa tensiunilor pe pieţele fi nanciare, 
majorarea preţurilor energiei şi diminuarea 
cererii externe determină apariţia unor riscuri 
suplimentare la adresa perspectivei economice. 
Infl aţia măsurată prin preţurile de consum se va 
menţine, probabil, la un nivel ridicat în următorul 
trimestru, refl ectând evoluţiile preţurilor materiilor 
prime. Cu toate acestea, gradul de utilizare a 
capacităţilor de producţie sub medie şi încetinirea 
consemnată de pieţele emergente ale forţei de muncă ar trebuie să exercite o serie de presiuni în 
sensul scăderii asupra preţurilor în perioada următoare.

După reducerile cumulate ale ţintei privind rata dobânzii reprezentative a Rezervelor Federale, care 
au totalizat 3,25 puncte procentuale între luna septembrie 2007 şi luna aprilie 2008, Comitetul federal 
pentru operaţiuni de piaţă al SUA a decis, în şedinţele din 25 iunie şi 5 august, ca ţinta să rămână 
nemodifi cată la nivelul de 2,0%. În plus, Rezervele Federale a anunţat recent noi măsuri pentru 
efi cientizarea operaţiunilor de furnizare de lichiditate pe piaţă, aducând ca argument în favoarea 
acestora persistenţa instabilităţii pe pieţele fi nanciare.

Grafic 2 Principalele evoluții în marile
economii industrializate
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JAPONIA
În Japonia, activitatea economică a consemnat o încetinire semnifi cativă, refl ectând moderarea 
exporturilor şi a cererii interne. Potrivit estimării preliminare a Biroului Cabinetului, PIB real a 
scăzut cu 0,6% pe bază trimestrială în trimestrul II 2008. Această reducere, care compensează în 
mare parte creşterile relativ substanţiale înregistrate în trimestrul I 2008 (0,8% pe bază trimestrială, 
nivel revizuit în sens descendent de la 1,0%), s-a datorat în general unor componente ale cererii. 
Consumul populaţiei s-a diminuat cu 0,5% pe bază trimestrială, după creşterea de 0,7% din 
trimestrul I 2008, refl ectând scăderea veniturilor reale şi perspectivele incerte privind piaţa forţei 
de muncă. Investiţiile în obiective rezidenţiale au cunoscut o reducere semnifi cativă de 3,4%, 
în descreştere de la nivelul de +4,3% consemnat în primul trimestru. Cheltuielile administrative 
s-au redus cu 0,9%, în principal ca urmare a diminuării cu 5,2% a investiţiilor publice. Întrucât 
atât exporturile, cât şi importurile au înregistrat scăderi semnifi cative (-2,3% şi, respectiv 
-2,8% pe bază trimestrială), contribuţia cererii externe nete la PIB s-a cifrat la zero.

Infl aţia măsurată prin preţurile de consum a crescut în ultimele luni, înregistrând o medie de 1,4% pe 
bază anuală în trimestrul II 2008. În luna iulie, rata anuală a infl aţiei IPC şi-a continuat trendul ascendent, 
ajungând la 2,3%, în creştere faţă de nivelul de 2,0% consemnat în luna iunie, refl ectând în mare parte 
evoluţiile preţului benzinei. Rata anuală a infl aţiei măsurate prin preţurile de consum, exclusiv alimentele 
şi energia, s-a cifrat la 0,2% în luna iulie, după valoarea de 0,1% consemnată în luna iunie.

În şedinţa din data de 19 august 2008, aşa cum s-a hotărât în toate şedinţele pe tema politicii monetare 
organizate începând cu luna februarie 2007, Banca Japoniei a decis ca ţinta privind rata dobânzii 
interbancare overnight negarantate să rămână nemodifi cată la nivelul de 0,5%.

Privind în perspectivă, este posibil ca activitatea economică din Japonia să-şi menţină evoluţia 
relativ moderată în semestrul II 2008. Se anticipează menţinerea decelerării consumului populaţiei, 
deoarece infl aţia continuă să erodeze veniturile reale, iar condiţiile de pe piaţa forţei de muncă se 
deteriorează în continuare. În plus, persistenţa atenuării cererii externe ar putea afecta perspectivele 
privind contribuţia exporturilor nete la creşterea PIB.

MAREA BRITANIE
În Marea Britanie, creşterea PIB a înregistrat o stagnare, iar infl aţia IAPC a crescut în continuare. 
Rata trimestrială a creşterii economice s-a redus treptat în ultimul an. Estimarea preliminară privind 
creşterea economică în trimestrul II 2008 (0,0%, valoare net inferioară mediei pe termen lung de 
0,7%) a confi rmat continuarea decelerării. În concordanţă cu creşterea nesemnifi cativă a vânzărilor 
cu amănuntul, consumul populaţiei nu s-a majorat în trimestrul II 2008. Având în vedere evoluţia 
recentă a indicatorilor de încredere, care a urmat în general un trend descendent şi s-a menţinut la 
niveluri inferioare mediilor pe termen lung, se anticipează că, în trimestrele următoare, creşterea 
economică va rămâne moderată. Această evoluţie este în concordanţă cu anticipaţiile pieţei: prognoza 
publicată de Consensus Forecast privind creşterea PIB în anul 2008 a indicat nivelul de 1,4% în luna 
august (nivel în mare parte nerevizuit în ultimele şase luni), în timp ce perspectivele pentru anul 
2009 s-au deteriorat semnifi cativ. Ajustarea pieţei imobiliare a continuat. Potrivit indicelui Halifax, 
în luna iulie, preţurile imobilelor au scăzut cu aproximativ 11% pe bază anuală, în timp ce indicele 
Nationwide sugerează o diminuare de 10,1% în luna august. În trimestrul II 2008, producţia în 
domeniul construcţiilor s-a redus cu 1,1% pe bază trimestrială.

Rata anuală a infl aţiei măsurate prin IAPC a ajuns la 4,4% în luna iulie, în creştere de la 3,8% în luna 
iunie. Această evoluţie s-a datorat în principal scumpirii alimentelor şi energiei, în timp ce infl aţia 
IAPC, exclusiv alimente şi energie, a fost mai moderată. Bank of England anticipează că infl aţia se 
va menţine pe un trend ascendent în semestrul II 2008.

La data de 4 septembrie 2008, Comitetul pentru politica monetară al Bank of England a decis ca 
rata dobânzii de politică monetară să rămână nemodifi cată la nivelul de 5,00% pentru a cincea lună 
consecutiv.
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ALTE ȚĂRI EUROPENE
În alte ţări UE din afara zonei euro, creşterea economică a consemnat, în general, o evoluţie mixtă în 
ultimele trimestre. În acelaşi timp, infl aţia s-a infl amat semnifi cativ în toate ţările în ultimele luni, în mare 
măsură datorită scumpirii alimentelor şi energiei.

În Suedia, creşterea trimestrială s-a diminuat în ultimele trimestre, atingând nivelul de 0,0% în trimestrul 
II 2008 (net inferior mediei pe termen lung de 0,8%). În Danemarca, încetinirea consemnată în ultimele 
trimestre a fost mult mai pronunţată, ritmul trimestrial de creştere a PIB real ajungând la -0,8% în 
trimestrul I 2008 (faţă de media pe termen lung de 0,5%), dar creşterea economică a cunoscut din nou o 
redresare, înregistrând valoarea de 0,6% în trimestrul II 2008. În luna iulie, indicatorii privind încrederea 
consumatorilor şi indicatorii de încredere în sectorul comerţului cu amănuntul au consemnat în continuare 
un declin în ambele ţări, ilustrând un grad ridicat de incertitudine în ceea ce priveşte evoluţia activităţii 
economice în următoarele trimestre. Infl aţia IAPC a cunoscut o accelerare în ambele ţări în anul 2008, în 
principal ca urmare a scumpirii alimentelor şi energiei. În luna iulie, rata anuală a infl aţiei măsurate prin 
IAPC a fost de 4,4% în Danemarca şi de 4,1% în Suedia. Se anticipează că infl aţia se va reduce într-o 
oarecare măsură în ambele ţări, dar se va menţine la niveluri ridicate în trimestrele următoare. La data de 
4 septembrie 2008, Sveriges Riksbank a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară cu 25 puncte 
de bază, până la 4,75%.

În ceea ce priveşte cele patru mari economii din Europa Centrală şi de Est, creşterea economică trimestrială 
a fost robustă în Republica Cehă şi în Polonia în ultimele trimestre, dar a consemnat o uşoară temperare 
faţă de sfârşitul anului trecut, înregistrând nivelul de 0,9% în Republica Cehă în trimestrul I 2008 şi de 
1,5% în Polonia în trimestrul II 2008. În schimb, România a benefi ciat de o creştere economică deosebit 
de robustă în ultimele trimestre, aceasta atingând 8,2% pe bază anuală în trimestrul I 2008 şi 9,3% în 
trimestrul II 2008. În Ungaria, creşterea trimestrială a rămas moderată, dar a cunoscut un uşor reviriment 
în ultimele trimestre, ajungând la 0,6% în trimestrele I şi II 2008 (în creştere de la 0,3% în trimestrul IV 
2007). Indicatorii privind încrederea consumatorilor şi indicatorii de încredere în sectorul comerţului cu 
amănuntul s-au deteriorat într-o oarecare măsură până în luna iulie în Republica Cehă şi în Polonia, în 
timp ce în Ungaria aceşti indicatori au cunoscut o îmbunătăţire, iar România au fost stabili. Ratele infl aţiei 
s-au majorat în toate cele patru ţări în anul 2008, atingând nivelul de 9,1% în România, 7,0% în Ungaria, 
6,8% în Republica Cehă şi 4,5% în Polonia în luna iulie 2008. Creşterea infl aţiei IAPC a fost în principal 
rezultatul scumpirii alimentelor şi energiei. Privind în perspectivă, se anticipează o uşoară scădere a 
infl aţiei, dar nivelul acesteia se va menţine ridicat în toate cele patru ţări. La data de 31 iulie 2008, 
preocupările privind rata infl aţiei au determinat Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României 
să majoreze ratele dobânzilor cu 25 puncte de bază, până la 10,25%. La data de 7 august, Česká národní 
banka a decis diminuarea ratei dobânzii de politică monetară cu 25 puncte de bază, până la 3,5%.

În ţările mai mici ale UE neparticipante la zona euro, tiparele de creştere au fost mixte în ultimele trimestre. 
În timp ce în Slovacia şi Bulgaria activitatea economică a rămas în continuare foarte puternică, în statele 
baltice (în special în Estonia) cererea internă s-a diminuat accentuat, ca urmare a temperării expansiunii 
creditului şi a venitului real şi a reducerii substanţiale a preţurilor imobilelor. Indicatorii de încredere ai 
Comisiei Europene sugerează că trendurile se vor menţine pe termen scurt. Rata anuală a infl aţiei IAPC 
s-a majorat puternic în anul 2008 în statele baltice şi în Bulgaria, fl uctuând într-un interval cuprins între 
11,2% şi 16,5% în luna iulie. Această creştere ilustrează în primul rând majorarea preţurilor alimentelor 
şi energiei. În Slovacia, creşterea a fost mai puţin pronunţată, infl aţia IAPC urcând până la 4,4% în luna 
iulie. Caseta 1 prezintă succint evoluţiile preţurilor alimentelor în ţările UE din Europa Centrală şi de Est, 
din afara zonei euro, precum şi efectele acestora asupra infl aţiei IAPC.

În Rusia, expansiunea economică a continuat să fi e robustă. În trimestrul I 2008, ritmul de creştere a PIB 
real a consemnat o uşoară decelerare, atingând nivelul de 8,5% pe bază anuală, după ce a înregistrat o 
expansiune deosebit de puternică în trimestrul IV 2007 (9,5% pe bază anuală). În acelaşi timp, preocupările 
privind amplifi carea împrumuturilor străine contractate de întreprinderile din Rusia şi tensiunile legate 
de lichidităţi din sectorul bancar sunt în creştere. Presiunile infl aţioniste au rămas puternice, rata anuală a 
infl aţiei măsurate prin preţurile de consum fi ind apropiată de nivelul de 15% începând cu luna mai 2008 
(14,9% în luna august).
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EVOLUȚIA PREȚURILOR ALIMENTELOR ÎN ȚĂRILE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST 
DIN AFARA ZONEI EURO

Începând din anul 2006, economia pe plan mondial a înregistrat creşteri semnifi cative ale preţurilor 
alimentelor, atât la nivel de producător, cât şi la nivelul consumatorilor. În cadrul UE, ţările din 
Europa Centrală şi de Est din afara zonei euro1 au fost afectate puternic de acest şoc, scumpirile 
alimentelor în toate aceste ţări depăşindu-le pe cele înregistrate în zona euro.

Evoluţii recente ale preţurilor produselor agricole şi impactul acestora asupra IAPC

Alimentele au început să se scumpească semnifi cativ în anul 2007, iar în perioada ianuarie-iulie 
2008 în toate ţările din Europa Centrală şi de Est rata creşterii preţurilor de consum ale alimentelor 
şi contribuţia acestora la IAPC anual total a fost mai mare decât în zona euro (Grafi c A). În 
perioada menţionată, Bulgaria, Letonia şi Lituania au consemnat majorările cele mai mari ale 
preţurilor alimentelor, cu 19,6%, 25,9% şi respectiv 17%. Aceste ţări au înregistrat şi contribuţia 
cea mai ridicată a acestor scumpiri la infl aţia măsurată prin IAPC.

Contribuţia importantă a preţurilor alimentelor la infl aţia măsurată prin IAPC este legată parţial 
de ponderea mare a alimentelor în indicele IAPC în ţările din Europa Centrală şi de Est. În toate 
aceste ţări, ponderea alimentelor (procesate şi neprocesate) în anul 2008 s-a situat peste nivelul 
de aproximativ 20% înregistrat în zona euro (Grafi c B).

1 Ţările din Europa Centrală şi de Est sunt statele membre UE neparticipante la zona euro, care au aderat la UE începând din luna mai 
2004.

Grafic A Creşterile prețurilor alimentelor şi contribuția acestora la IAPC în perioada ianuarie-iulie 2008
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Caseta 1
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Grafi cul C indică faptul că ponderea alimentelor în coşul IAPC este strâns legată de nivelul PIB 
pe locuitor (calculat pe baza parităţii puterii de cumpărare). Astfel, nu este surprinzător faptul 
că scăderea din ultimii ani a ponderii componentei alimente în majoritatea ţărilor din Europa 
Centrală şi de Est este în strânsă corelaţie cu creşterea venitului pe locuitor. De fapt, schimbările 
ponderii alimentelor în coşul IAPC în perioada 2003-2008 au fost eterogene, în funcţie de ţară. 
Ponderea a scăzut cu precădere în ţările cu o creştere economică rapidă din Europa Centrală şi de 
Est –  Letonia, Lituania şi Slovacia.

Factorii determinanţi ai scumpirii alimentelor

Creşterea preţurilor de producţie şi a celor de consum ale alimentelor poate fi  explicată prin factori 
structurali temporari, precum şi prin cei permanenţi. Preţurile alimentelor au fost infl uenţate în toate 
ţările din Europa Centrală şi de Est, printre altele, de creşterea cererii de alimente în ţările emergente, 
de cererea mărită de plante destinate producerii de biocombustibili, precum şi de recoltele slabe 
datorate condiţiilor meteorologice nefavorabile.2

În plus, în multe ţări din Europa Centrală şi de Est, preţurile alimentelor au fost infl uenţate (adeseori 
temporar) de factori specifi ci fi ecărei ţări, cum ar fi  recolte slabe sau majorări semnifi cative ale 
salariilor, care au contribuit considerabil la creşterea costurilor şi a preţurilor în industria alimentară 
şi au intensifi cat transmisia acestor efecte asupra preţurilor de consum. Creşterea accizelor la tutun 
(acesta făcând parte din componenta alimente a IAPC) şi a TVA au contribuit de asemenea la majorarea 
mai accentuată (în termeni relativi) a preţurilor de consum ale alimentelor faţă de zona euro. În plus, 
creşterea preţului energiei a fost mai puternică în majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est 
decât în zona euro. Toate acestea, împreună cu faptul că producerea de alimente necesită un consum 
de energie mai mare decât în zona euro, au determinat costuri şi preţuri de producţie mai ridicate în 
comparaţie cu zona euro.

2 A se vedea şi caseta „Cum se explică majorarea semnifi cativă a preţurilor alimentelor pe pieţele internaţionale?” din Buletinul lunar 
– iunie 2008.

Grafic B Ponderea alimentelor în IAPC (2008)
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Grafic C Ponderea alimentelor în IAPC (2008)
în raport cu PIB pe locuitor (2007)
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O contribuţie la scumpirea alimentelor în ţările 
din Europa Centrală şi de Est au avut-o şi 
factorii instituţionali. Politica agricolă comună 
(PAC) impune două categorii importante de 
constrângeri directe pe partea ofertei: regimul 
cotelor şi obligaţiile de a scoate temporar terenuri 
din circuitul agricol. Pentru anumite produse 
(în special lapte şi zahăr) sunt impuse cote de 
producţie, care în cazul depăşirii atrag penalizări, 
cum ar fi  suprataxe la lapte, pe care PAC la aplică 
în întreaga UE. Impactul acestor constrângeri pe 
partea ofertei pare a fi  deosebit de semnifi cativ în 
anumite ţări din Europa Centrală şi de Est.

În majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est, 
datele empirice sugerează că nivelul concurenţei 
în sectorul comerţului cu amănuntul al alimentelor 
a fost insufi cient pentru a limita marja de profi t în 
comerţul cu amănuntul. Continuarea liberalizării 
pieţei alimentelor cu amănuntul ar favoriza scăderea preţurilor de consum în unele ţări.

Având în vedere că produsele alimentare au un grad înalt de comercializare, se pare că arbitrajul 
preţurilor alimentelor cu zona euro a jucat un rol însemnat în scumpirea alimentelor în unele 
ţări din Europa Centrală şi de Est, în care iniţial nivelul preţurilor era relativ redus. În ţările din 
Europa Centrală şi de Est cu cele mai scăzute niveluri ale preţurilor, contribuţia preţurilor cu 
amănuntul ale alimentelor (neprocesate) la preţul (fi nal) cu amănuntul tinde să fi e mai mare, ceea 
ce are drept consecinţă creşteri procentuale mai mari ale preţurilor cu amănuntul.

Scumpirea alimentelor pare să fi  fost mai puţin accentuată în acele ţări din Europa Centrală şi de Est 
cu un grad relativ înalt de fl exibilitate a cursului nominal de schimb (de exemplu: Republica Cehă, 
Polonia, România şi Slovacia). Aprecierea monedei naţionale pare să fi  avut un efect de moderare 
a preţurilor alimentelor în acele ţări; în primul rând prin reducerea directă a preţurilor la importul 
de alimente, în al doilea rând prin diminuarea costurilor energiei şi, în consecinţă, a costurilor de 
producţie pe plan intern ale alimentelor.

Implicaţii macroeconomice şi de politică monetară 

În ceea ce priveşte implicaţiile macroeconomice ale recentelor creşteri semnifi cative ale preţurilor 
alimentelor, în ţările din Europa Centrală şi de Est s-a observat o legătură strânsă între infl aţia 
generată de preţurile alimentelor şi aşteptările consumatorilor privind infl aţia (Grafi c D).3 Infl aţia 
generată de preţurile alimentelor a infl uenţat şi conţinutul de informaţii al unor indicatori de 
politică monetară tradiţionali. Parametrii infl aţiei de bază, care nu includ alimentele şi energia, au 
deviat tot mai mult de la infl aţia totală.4

Scumpirea alimentelor a avut un impact negativ asupra puterii de cumpărare a populaţiei. Totodată, 
ţinând seama de faptul că ţările din Europa Centrală şi de Est înregistrează un nivel al PIB pe 

3 Anticipaţiile infl aţioniste raportate de Comisia Europeană corespund diferenţei dintre proporţia ponderată a respondenţilor care afi rmă că 
preţurile de consum vor creşte „foarte mult”, „destul de mult” sau „puţin” în următoarele 12 luni şi proporţia ponderată a respondenţilor 
care afi rmă că preţurile de consum vor „scădea” sau  „se vor menţine aproximativ la acelaşi nivel” în perioada menţionată. Ca urmare, 
indicatorul va constitui o „statistică a soldului răspunsurilor” şi va oferi numai informaţii calitative privind schimbările de direcţie în 
anticipaţiile infl aţioniste pentru următoarele 12 luni.

4 Acest lucru este valabil atât pentru infl aţia generată de IAPC, cât şi pentru cea generată de IPC, în pofi da unor diferenţe în funcţie de 
ţară.

Grafic D Anticipațiile inflaționiste şi componenta
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locuitor mai scăzut decât cel al zonei euro şi, după cum s-a menţionat anterior, consumatorii 
din aceste ţări alocă un volum mai mare din venituri pentru cumpărarea de alimente, impactul 
acestui fenomen este mai puternic în cazul puterii de cumpărare a populaţiei din ţările din Europa 
Centrală şi de Est decât în zona euro.

Având în vedere că procesul de convergenţă economică şi a nivelurilor preţurilor între ţările 
din Europa Centrală şi de Est şi zona euro nu s-a fi nalizat, primele vor continua să se confrunte 
cu riscuri mai mari ale unor presiuni în sensul creşterii asupra infl aţiei generate de preţurile 
alimentelor decât ţările din zona euro. Principala provocare de politică monetară pentru ţările 
din Europa Centrală şi de Est, determinată de scumpirea însemnată a alimentelor, o reprezintă 
ancorarea anticipaţiilor infl aţioniste şi limitarea efectelor secundare ale recentei creşteri accentuate 
a infl aţiei.

ECONOMII EMERGENTE DIN ASIA
În economiile emergente din Asia, activitatea economică a consemnat o decelerare în semestrul I 2008, 
în special în economii deschise mici precum Singapore, Taiwan şi Hong Kong, dar pe ansamblu s-a 
menţinut robustă. Deşi încetinirea economiei mondiale s-a generalizat şi s-a intensifi cat în ultimele 
luni, exporturile din întreaga regiune au înregistrat rezultate satisfăcătoare. Expansiunea a fost 
susţinută în principal de cererea internă, care a rămas robustă în majoritatea ţărilor, în pofi da erodării 
puterii de cumpărare a consumatorilor, în principal ca urmare a majorării preţurilor alimentelor. 
Creşterea preţurilor materiilor prime a alimentat majorări suplimentare ale preţurilor de consum, iar 
autorităţile monetare din regiune au început să îşi înăsprească orientarea de politică monetară. Cu 
toate acestea, ratele dobânzilor de politică monetară se menţin la un nivel foarte scăzut sau negativ 
în termeni reali la nivelul întregii regiuni.

În China, ritmul de creştere a PIB s-a decelerat treptat, atingând 10,1% pe bază anuală în trimestrul 
II 2008 (după 10,6% în trimestrul I). Expansiunea este susţinută din ce în ce mai mult de cererea 
internă. Vânzările cu amănuntul se accelerează în termeni reali, indicând astfel o cerere de consum 
robustă, în pofi da majorării preţurilor alimentelor şi a deteriorării condiţiilor de pe pieţele de 
titluri şi proprietăţi. Deşi a înregistrat o decelerare, în special în sectorul imobiliar, rata anuală de 
creştere a investiţiilor nominale în mijloace fi xe s-a menţinut la un nivel de peste 25%. Chiar dacă 
a consemnat o redresare în luna iulie, creşterea exporturilor s-a temperat în primele şapte luni ale 
anului 2008. În consecinţă, în această perioadă surplusul comercial exprimat în dolari a fost de 9,6%, 
în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2007, unul dintre factorii determinanţi fi ind creşterea 
valorii importurilor, alimentată de preţurile ridicate ale materiilor prime. Rata anuală a infl aţiei 
măsurate prin preţurile de consum a continuat să scadă în luna iulie, ajungând la 6,3%, faţă de 8,7% 
în luna februarie, ilustrând mai ales evoluţiile preţurilor la carne. Cu toate acestea, se anticipează 
că nivelul maxim istoric al ratei infl aţiei măsurate prin preţurile de producţie şi majorarea preţurilor 
administrate ale energiei din luna iunie vor exercita presiuni în sensul creşterii asupra preţurilor de 
consum în perioada următoare.

În Coreea, PIB real a consemnat un ritm anual de creştere de 4,8% în trimestrul II 2008, în scădere faţă 
de 5,8% în trimestrul anterior. Infl aţia anuală măsurată prin IPC s-a majorat până la 5,9% în luna iulie, 
de la 5,5% în luna anterioară. În India, activitatea economică a rămas susţinută, ritmul de creştere 
a PIB fi ind de 8,8% în trimestrul I, nivel similar celui înregistrat în trimestrul precedent. Infl aţia 
exprimată prin preţurile en gros – principala măsură privind infl aţia adoptată de Banca Rezervelor a 
Indiei – s-a majorat la 12% în luna iulie de la aproximativ 4% la începutul anului 2008.

Pe ansamblu, este posibil ca generalizarea încetinirii creşterii economice globale, precum şi 
înăsprirea orientării politicii monetare în mai multe ţări din regiune care nu şi-au ancorat moneda 
la dolarul SUA să aibă un efect de moderare asupra expansiunii economice în perioada următoare. 
Cu toate acestea, pentru moment, perspectivele privind creşterea se menţin relativ favorabile în 
economiile emergente din Asia, mai ales ca urmare a cererii interne puternice, în special în cele mai 
mari economii din regiune.
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AMERICA LATINĂ
În America Latină, ritmul activităţii economice a consemnat o uşoară temperare în semestrul I 2008, 
datorită efectelor încetinirii economice la nivel mondial şi acţiunii unor factori interni. În acelaşi 
timp, persistă presiuni infl aţioniste pe seama majorării preţurilor alimentelor şi materiilor prime şi, 
în consecinţă, autorităţile monetare din regiune au înăsprit orientarea politicii monetare.

În Mexic, ritmul de creştere a PIB real a fost de 2,8% pe bază anuală în trimestrul II 2008. Între 
timp, rata anuală a infl aţiei IPC a sporit în continuare, atingând nivelul de 5,4% în luna iulie. În 
consecinţă, banca centrală a Mexicului a majorat rata dobânzii overnight cu 25 puncte de bază, până 
la 8,25%, la data de 15 august. În Brazilia, informaţiile disponibile sugerează că cererea internă 
a continuat să fi e robustă în trimestrul II 2008, vânzările cu amănuntul crescând cu 10,1% faţă 
de trimestrul anterior. Creşterea producţiei industriale s-a menţinut în general la un nivel similar 
celui consemnat în trimestrul I, majorându-se cu 6,4% pe bază anuală. Rata anuală a infl aţiei IPC a 
continuat să crească, ajungând la 6,4% în luna iulie. În Argentina, activitatea economică a înregistrat 
o decelerare în trimestrul II 2008, producţia industrială sporind cu 5,5% faţă de anul anterior, în 
scădere de la 6,9% în trimestrul I. Această decelerare a activităţii industriale poate fi  atribuită în 
principal constrângerilor energetice. Rata anuală a infl aţiei măsurate prin preţurile de consum s-a 
diminuat uşor, până la 9,1%, în luna iulie.

Pe ansamblu, se anticipează o moderare treptată a creşterii economice regionale, ca urmare a 
înăspririi condiţiilor fi nanciare şi a diminuării cererii externe. Cu toate acestea, perspectivele pentru 
majoritatea ţărilor din America Latină se menţin în general favorabile, refl ectând cererea internă 
robustă şi efectele pozitive ale raportului de schimb în mai multe economii, dat fi ind nivelul ridicat 
al preţurilor la materiile prime.

1.2 PIEȚELE MATERIILOR PRIME

Preţul petrolului a continuat să crească vertiginos în luna iunie, atingând un nivel maxim de 147,5 
USD la data de 11 iulie (Grafi cul 3). Ulterior, preţurile au scăzut drastic, ajungând la 111,5 USD la data 
de 2 septembrie, un nivel care se menţine cu 18% mai ridicat decât cel consemnat la începutul anului 
(exprimată în euro, creşterea este de aproximativ 20%). Această scădere a fost determinată parţial de 
rezultate mai bune decât cele anticipate pentru stocurile SUA şi de perspective mai puţin negative 
privind oferta. Pe termen mediu, participanţii pe 
piaţă anticipează menţinerea preţurilor ridicate, cu 
un nivel al cotaţiilor futures de 116 USD în luna 
decembrie 2009. Caseta 2 analizează rolul activităţii 
fi nanciare în dinamica preţului petrolului.

În ceea ce priveşte evoluţiile la nivelul 
fundamentelor pieţei, cererea reacţionează la 
majorarea preţurilor şi la încetinirea activităţii 
economice în ţările OCDE, care au determinat 
creşterea stocurilor SUA. Totuşi, este posibil ca 
aceasta să fi e compensată de o expansiune robustă 
a cererii în economiile în curs de dezvoltare. În 
ceea ce priveşte oferta, condiţiile s-au relaxat uşor, 
ca urmare a creşterii substanţiale a producţiei în 
luna iulie în ţările OPEC.

În pofi da acestor evoluţii, echilibrul între cerere 
şi ofertă pe pieţele internaţionale ale petrolului 
este în continuare relativ tensionat şi se menţine 
riscul unor majorări viitoare ale preţurilor. 

Grafic 3 Principalele evoluții pe piețele 
materiilor prime
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ACTIVITATEA FINANCIARĂ PE PIEȚELE PETROLULUI

Preţul petrolului a fost caracterizat recent de un grad ridicat de volatilitate, atingând nivelul maxim 
de 147,5 USD în luna iulie 2008, după care a scăzut semnifi cativ. Aceste evoluţii abrupte ale 
preţului petrolului ridică în mod fi resc problema cauzelor care stau la baza acestei volatilităţi. Este 
unanim recunoscut faptul că piaţa petrolului este extrem de tensionată, având în vedere cererea 
ridicată din partea ţărilor în curs de dezvoltare şi incertitudinile privind perspectivele ofertei, care 
au condus la minime istorice ale capacităţii de rezervă. Cu toate acestea, activitatea fi nanciară 
pe pieţele futures ale petrolului a fost, de asemenea, menţionată ca fi ind unul dintre posibilii 
factori determinanţi ai recentelor evoluţii ale preţurilor. Caseta de faţă analizează acest aspect şi 
concluzionează că, pe ansamblu, există puţine date care să sugereze că activitatea fi nanciară are 
efecte semnifi cative şi de durată asupra preţului petrolului. Totodată, se indică necesitatea unor 
date fi abile şi, în consecinţă, a unei transparenţe sporite în ceea ce priveşte principalii factori 
determinanţi care stau la baza funcţionării pieţelor petrolului.

Pieţele futures ale petrolului

Pe pieţele futures ale petrolului sunt vândute şi cumpărate contracte futures standard pentru petrol la 
un preţ stabilit de comun acord, cu livrare la o anumită dată. Una dintre principalele caracteristici ale 
pieţei este că aceasta separă proprietatea asupra riscului la adresa preţurilor materiilor prime de cea 
a bunului. Prin urmare, tranzacţionarea pe pieţele futures le permite producătorilor/consumatorilor 
de mărfuri efective să se protejeze împotriva variaţiilor neprevăzute ale preţurilor. Prin urmare, 
aceasta reprezintă o modalitate de transfer al riscului de la producătorii şi deţinătorii anumitor 
mărfuri la agenţii care doresc să accepte acest risc la adresa preţurilor. Piaţa futures contribuie astfel 
la prosperitatea economică, deoarece asigură o repartizare mai efi cientă a riscurilor existente.

Pe piaţa futures a petrolului există atât operatori comerciali, cât şi necomerciali. Operatorii 
comerciali se protejează împotriva fl uctuaţiilor la nivelul preţurilor. Agenţii implicaţi efectiv în 
producerea şi consumul de petrol încă reprezintă componenta dominantă a poziţiilor de pe piaţa 
futures. Producătorii pot dori să vândă contracte futures (respectiv să deţină poziţii de vânzare) şi 
să fi xeze preţul petrolului pe care preconizează să îl extragă în viitor. De obicei, consumatorii de 
petrol (de ex. companii aeriene) se afl ă în partea opusă (respectiv deţin poziţii de cumpărare).

Operatorii necomerciali nu sunt deloc interesaţi de livrarea efectivă a petrolului. Dintre aceştia, 
speculatorii (investitorii activi) valorifi că informaţiile ipotetic mai avantajoase efectuând 
tranzacţii pe piaţa petrolului şi încercând să obţină profi t din anticiparea evoluţiilor pe piaţă ale 
preţurilor materiilor prime. Prin urmare, speculatorii pot deţine fi e poziţii de vânzare, fi e poziţii 
de cumpărare, în funcţie de percepţiile acestora.

Persistă incertitudinile asociate condiţiilor meteorologice, iar preţurile pot reacţiona puternic la 
evoluţiile geopolitice care ar putea conduce la dezechilibre la nivelul ofertei.

Preţurile materiilor prime neenergetice au scăzut, de asemenea, după consemnarea unor niveluri-record 
la începutul lunii iulie (Grafi cul 3). Preţurile metalelor au înregistrat o diminuare, în contextul 
preocupărilor privind încetinirea creşterii economice globale şi al reducerii costurilor aferente 
transportului de mărfuri. În ceea ce priveşte materiile prime alimentare, preţurile la porumb şi soia 
au scăzut faţă de nivelurile înregistrate la sfârşitul lunii iunie, pe fondul condiţiilor meteorologice 
favorabile care au sugerat perspective pozitive privind recolta. În schimb, condiţiile de pe pieţele 
grâului au fost mai tensionate, ca urmare a temerilor legate de recoltă în emisfera sudică. În termeni 
agregaţi, indicele preţurilor materiilor prime neenergetice (exprimate în dolari SUA) a înregistrat o 
creştere anuală de aproximativ 21% la sfârşitul lunii august.

Caseta 2
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Fondurile pe indici (investitori pasivi, pe termen lung) au apărut mai recent şi refl ectă dorinţa de a 
include materii prime în portofolii, având în vedere profi lul risc/randament. De exemplu, acestea 
includ materii prime în portofoliile lor pentru a se proteja împotriva riscurilor adverse generate de 
activele senzitive la cotaţiile petrolului pe care le deţin. Prin urmare, aceste fonduri deţin numai 
poziţii de cumpărare; acestea cumpără contracte futures pentru petrol şi le revând pe măsură ce se 
apropie data expirării pentru a evita livrarea mărfi i.

Rolul fondurilor pe indici

Deoarece fondurile pe indici, prin însuşi modul în care au fost concepute, generează cerere 
suplimentară de contracte futures pentru petrol, se argumentează adesea că acestea conduc la 
majorarea preţului petrolului. Este adevărat că dimensiunea fondurilor pe indici a crescut 
vertiginos începând cu anul 2001, de la 10 miliarde USD la peste 200 de miliarde USD. Totuşi, 
această creştere se datorează parţial aprecierii indicelui, numai o parte din aceasta fi ind investită 
în petrol; restul se repartizează altor materii prime. Privind în perspectivă, în ceea ce priveşte 
piaţa petrolului, se estimează că cererea suplimentară de petrol generată de intrările din fonduri pe 
indici în anul 2007 a corespuns unui nivel inferior cererii mondiale de petrol dintr-o singură zi.

De asemenea, dacă realocările de portofoliu în favoarea pieţelor de materii prime au infl uenţat 
preţurile acestora, s-ar putea anticipa că materiile prime care nu sunt tranzacţionate pe pieţele de 
mărfuri nu se vor înscrie în această tendinţă. În schimb, preţurile materiilor prime care nu sunt 
tranzacţionate pe pieţele de mărfuri – cum ar fi  cadmiul sau oţelul – au consemnat o creştere cel 
puţin la fel de importantă precum cea a materiilor prime tranzacţionate pe pieţele de mărfuri, 
sugerând un rol mai puternic al fundamentelor cererii şi ofertei.

Rolul speculatorilor

În general, speculaţia este asociată automat unui proces destabilizator. Totuşi, acest argument este 
prea simplist. Atunci când primesc informaţii noi despre factori care le modifi că perspectivele 
privind preţul petrolului, speculatorii îşi plasează comenzile în consecinţă. Stabilirea preţului 
în funcţie de noile informaţii îi ajută pe aceştia să calculeze imediat noul preţ al pieţei. Cu toate 
acestea, este important de observat că atât cererea, cât şi oferta de pe pieţele petrolului tind să 

Grafic A Poziții aferente contractelor pe opțiuni şi 
futures pentru țițeiul tranzacționat pe NYMEX

(ca pondere în total poziţii; mai 2008)
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Grafic B Evoluțiile prețurilor materiilor prime
tranzacționate şi netranzacționate pe piețele
de mărfuri
(procente; aprilie 2008 faţă de ianuarie 2002)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

cadmiu
molibden
rodiu
ferocrom
mangan

oţel
ruteniu
minereu de
fier
orez
cobalt

staniu
cupru
Brent
nichel
plumb

argint
porumb
zinc
aluminiu

netranzacţionate pe pieţele 
de mărfuri

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6
6

7

7

8

8

9

9

10

10

11
11
12

12

13

13

14

14

15

15

16
16
17

17

18

18

19

19

Sursa: Bloomberg.

tranzacţionate pe pieţele 
de mărfuri



BCE
Bu l e t i n  l u n a r
S e p t emb r i e  200820

1.3 PERSPECTIVELE PRIVIND MEDIUL EXTERN

Încetinirea creşterii economice la nivel mondial 
are efecte inhibitoare asupra perspectivelor 
privind cererea externă de bunuri şi servicii din 
zona euro. Principalul indicator compozit (PIC) 
predictiv al OCDE pentru luna iunie sugerează 
posibilitatea deteriorării în continuare a activităţii 
economice în zona OCDE (Grafi cul 4). În ceea 
ce priveşte ţările importante care nu sunt membre 
OCDE, acest indicator indică o expansiune 
relativ robustă a activităţii economice în China şi 
Brazilia, în timp ce perspectivele privind Rusia 
şi India sugerează o oarecare temperare. Aceste 
perspective sunt în general în concordanţă 
cu rezultatele sondajului Ifo World Economic 
Climate, prezentate în luna august, care au 
relevat o situaţie economică globală actuală mai 
puţin favorabilă decât cu trei luni în urmă şi a 
revizuit din nou în sens descendent perspectivele 
pentru următoarele şase luni. În pofi da încetinirii 
preconizate, se anticipează că expansiunea 
economiei mondiale va rămâne relativ robustă.

reacţioneze cu foarte puţină elasticitate la variaţiile preţurilor. Prin urmare, o modifi care relativ 
nesemnifi cativă a echilibrului cerere/ofertă poate avea repercusiuni majore asupra preţurilor.

În ultimii ani, speculatorii au optat pentru poziţii de cumpărare, anticipând corect condiţiile 
tensionate asociate echilibrului cerere/ofertă, care au condus la scumpirea petrolului. De fapt, în 
mod repetat, anticipaţiile privind amplifi carea ofertei şi declinul cererii nu s-au materializat, ceea 
ce a justifi cat evaluările speculatorilor ex post şi, astfel, scumpirea petrolului. Această situaţie 
a furnizat un semnal timpuriu producătorilor şi consumatorilor pentru ca aceştia să îşi adapteze 
activităţile în consecinţă (de ex., să extragă mai mult petrol sau să diminueze consumul).

Speculaţiile nu pot destabiliza în permanenţă echilibrul pe termen lung al preţurilor. Atunci când 
cererea de petrol pe termen scurt este lipsită de elasticitate în raport cu variaţiile preţurilor, majorarea 
costurilor de producţie afectează numai marginal profi turile rafi năriilor, deoarece costurile mai 
ridicate pot fi  transferate preţurilor de consum. Cu toate acestea, dacă preţurile deviază prea mult 
de la fundamente, reacţia cererii ar putea fi  mai intensă, iar producătorii s-ar putea găsi în situaţia 
de a valorifi ca tot mai greu petrolul extras, deoarece se vor confrunta cu scăderea cererii.

Prin urmare, deşi este posibil ca activitatea speculativă să conducă la fl uctuaţii mai mari ale preţului 
petrolului pe termen scurt, speculaţiile pot, de asemenea, facilita, în ultimă instanţă, stabilirea 
preţurilor şi, astfel, buna funcţionare a pieţei. Cu toate acestea, este esenţial ca participanţii 
pe piaţă să poată efectua tranzacţii pe baza unor date fi abile. Lipsa transparenţei cu privire la 
fundamentele pieţei petrolului şi, mai exact, cu privire la perspectivele ofertei în condiţiile unei 
cereri ridicate, precum şi nivelul stocurilor de petrol generează incertitudini semnifi cative pe 
piaţă. La rândul lor, acestea determină o senzitivitate sporită a preţului petrolului faţă de orice noi 
informaţii sau chiar zvonuri privind fundamentele pieţelor petrolului şi perspectivele acestora. 
Prin urmare, este important să se stimuleze transparenţa şi să se încurajeze elaborarea unor 
statistici corespunzătoare privind cererea, oferta şi, în special, stocurile.

Grafic 4 Principalul indicator compozit al OCDE
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Gradul de incertitudine privind aceste perspective ale expansiunii economice mondiale se menţine 
ridicat şi, pe ansamblu, predomină în continuare riscurile în sensul scăderii. Acestea decurg în 
special din noile scumpiri ale energiei şi alimentelor. De asemenea, riscurile în sensul decelerării se 
referă în continuare la posibilitatea ca tensiunile de pe pieţele fi nanciare să aibă un impact negativ 
mai puternic asupra economiei reale decât cel anticipat în prezent. Eventualele corecţii abrupte 
determinate de dezechilibre pe plan mondial presupun, de asemenea, riscuri în sensul decelerării la 
adresa perspectivei privind activitatea economică, acelaşi lucru fi ind valabil şi în cazul preocupărilor 
privind intensifi carea presiunilor protecţioniste.
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2.1 MONEDA ŞI CREDITELE ACORDATE DE IFM 

Deşi dinamica agregatelor monetare în sens larg şi a creditului a relevat un oarecare grad de moderare, 
refl ectând măsurile de politică monetară adoptate începând cu anul 2005 pentru a contracara riscurile 
la adresa stabilităţii preţurilor, menţinerea expansiunii alerte a masei monetare semnalează persistenţa 
unor riscuri în sensul creşterii la adresa stabilităţii preţurilor pe termen mediu. Ritmul anual de creştere a 
M3 s-a menţinut în luna iulie la un nivel ridicat, respectiv 9,3%, însă continuă să supraestimeze dinamica 
masei monetare, întrucât curba plată a randamentelor din zona euro încurajează realocările de portofolii 
către instrumente monetare în detrimentul activelor care nu sunt incluse în M3, pe scadenţe mai lungi şi 
cu grad mai mare de risc. Din perspectiva componentelor M3, dinamica anuală a M1 a continuat să se 
tempereze în luna iulie, pe fondul realocărilor în detrimentul depozitelor overnight. Aceste realocări de 
portofolii s-au orientat cu precădere spre depozitele pe termen scurt, astfel încât ponderea depozitelor pe 
termen scurt, altele decât depozitele overnight (M2-M1) s-a menţinut la un nivel considerabil. Temperarea 
ritmului de creştere a masei monetare în sens larg şi a creditului – comparativ cu o dinamică alertă din 
perspectivă istorică – refl ectă în principal transmiterea cu un anumit decalaj a impactului exercitat de 
majorarea ratelor dobânzilor, de înăsprirea condiţiilor de fi nanţare şi decelerarea creşterii economice. 
Persistenţa turbulenţelor de pe pieţele fi nanciare afectează numai anumite componente şi contrapartide 
ale M3 şi nu există semnale că actualul context tensionat ar implica eventuale constrângeri de creditare 
pe partea ofertei.  

MASA MONETARĂ ÎN SENS LARG (M3)
În trimestrul II 2008, dinamica anuală a M3 s-a menţinut la un nivel robust, în pofi da unei relative 
decelerări până la 10,0% faţă de nivelul record de 12,0% consemnat în trimestrul IV 2007 (Grafi cul 5). 
Ritmul anual de creştere a M3 a continuat să se tempereze în luna iulie 2008, până la 9,3% comparativ 
cu 9,5% în luna anterioară. Ritmurile de creştere trimestriale şi semestriale anualizate confi rmă faptul 
că dinamica M3 s-a moderat de la începutul anului 2008. Mai exact, ritmul de creştere trimestrial 
anualizat s-a decelerat de la peste 11% în luna decembrie 2007 la 7,2% în luna iulie 2008. 

Faptul că ritmul anual de creştere a M3 se menţine robust refl ectă parţial efectul stimulativ exercitat 
de curba plată a randamentelor, care încurajează realocările de portofolii către active monetare pe 
termen scurt în detrimentul activelor care nu sunt incluse în M3, pe scadenţe mai lungi şi cu grad 
mai mare de risc. În consecinţă, expansiunea anuală a M3 continuă să supraestimeze dinamica 
masei monetare. Totodată, structura actuală a 
spread-urilor dintre randamentele diverselor 
tipuri de depozite a condus de asemenea la 
realocări în cadrul M3, persistând astfel tendinţa 
de atenuare a ritmului anual de creştere a M1, în 
timp ce ritmul de creştere a depozitelor la termen 
pe termen scurt a continuat să se intensifi ce.  

În ansamblu, există semnale privind temperarea 
dinamicii agregatelor monetare în sens larg şi a 
creditului, refl ectând transmiterea cu un anumit 
decalaj a impactului exercitat de majorarea ratelor 
dobânzilor, de înăsprirea condiţiilor de fi nanţare 
şi de decelerarea creşterii economice. Cu toate 
acestea, expansiunea M3 în ansamblu se menţine 
robustă, pe fondul persistenţei ritmului alert de 
creştere a împrumuturilor acordate sectorului 
privat. 

Evoluţia recentă a creditelor acordate societăţilor 
nefi nanciare şi gospodăriilor populaţiei s-a 
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Grafic 5 Creşterea M3
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menţinut pe trendul obişnuit din trecut din perspectiva reacţiei la modifi cările dobânzilor şi ale ciclului 
economic. Astfel, îndeosebi în cazul împrumuturilor către populaţie, evoluţia s-a înscris pe acelaşi 
trend descendent consemnat de piaţa imobiliară. Temperarea expansiunii creditului nu presupune 
constrângeri de creditare pe partea ofertei în actualul context tensionat de pe pieţele fi nanciare. Totuşi, 
există semnale că turbulenţele de pieţele fi nanciare au afectat anumite contrapartide ale M3 afl ate 
în strânsă legătură cu evoluţia crizei, îndeosebi creditele IFM acordate altor intermediari fi nanciari 
(AIF). 

PRINCIPALELE COMPONENTE ALE M3 
Atenuarea treptată consemnată la nivelul dinamicii anuale a M3 în trimestrul II 2008 (precum şi în 
luna iulie) a fost în continuare imprimată de diminuarea ponderii M1 şi a instrumentelor negociabile, 
contrabalansată numai parţial de contribuţia mai însemnată a depozitelor pe termen scurt, altele decât 
depozitele overnight (Tabelul 1). 

În trimestrul II 2008, ritmul anual de creştere a M1 a continuat să se decelereze, situându-se la 2,2% 
faţă de 3,8% în primul trimestru al anului, iar ulterior s-a temperat până la 0,5% în luna iulie, cel 
mai scăzut nivel de la debutul celei de-a treia etape a Uniunii Economice şi Monetare. Moderarea 
dinamicii M1 din ultimele luni refl ectă în principal evoluţiile depozitelor overnight, al căror ritm 
anual de creştere s-a decelerat la 1,2% în trimestrul II 2008 faţă de 3,1% în trimestrul anterior. 
Dinamica anuală a depozitelor overnight s-a situat în luna iulie 2008 în teritoriu negativ (-0,8%), 
comparativ cu 0,1% în luna iunie.  

Diminuarea ponderii depozitelor overnight în expansiunea M1 continuă să refl ecte evoluţiile la nivelul 
ratelor dobânzilor. Mai exact, costul de oportunitate al deţinerii de astfel de instrumente a crescut 
constant în condiţiile în care ratele dobânzilor s-au majorat treptat începând din luna decembrie 2005. 
Curba actuală a randamentelor, oarecum neobişnuită, prezentând o „cocoaşă” pe scadenţele de până 
la un an deşi altfel este relativ plată, a încurajat realocările de portofolii dinspre depozitele overnight 
către depozitele la termen pe termen scurt, ceea ce explică şi expansiunea robustă a depozitelor 
pe termen scurt, altele decât depozitele overnight. Totodată, date fi ind condiţiile actuale ale pieţei, 
depozitele la termen pe termen scurt constituie o sursă atractivă de fi nanţare pentru bănci, motiv 

Tabel 1

1) 2007 2007 2008 2008 2008 2008
T3 T4 T1 T2 iun. iul.

5,04,12,28,39,55,60,241M
1,70,88,78,70,89,81,7
8,0-1,02,11,35,51,69,43
6,910,913,913,818,610,510,34

                                                                                       26,2 37,6 40,6 41,4 40,3 38,7 39,1
                                                                                                   16,8 -3,2 -3,9 -3,3 -2,3 -2,0 -2,1

3,94,90,013,017,013,011,58
2,98,92,013,616,917,819,41
3,95,90,012,110,215,110,0013M

8,7 9,2 10,0 9,6 9,1 9,1
1,0-9,0-2,1-5,2-1,4-0,4-
6,10,28,09,0-8,1-8,0-
1,112,119,117,212,216,11
4,99,95,011,111,110,11

2,38,36,49,65,83,01

Tabel sintetic al variabilelor monetare

(cifrele trimestriale reprezintă valori medii; date ajustate sezonier şi cu efecte de calendar)

Solduri
ca pondere în M3

Ritmuri anuale de creştere

Numerar în circulaţie
Depozite overnight

M2 - M1 (= alte depozite pe termen scurt)
Depozite cu scadenţa de maximum 2 ani
Depozite rambursabile după notificare la cel mult 3 luni

M2
M3 - M2 (= instrumente negociabile)

Creanţe asupra rezidenţilor din zona euro
Creanţe asupra administraţiilor publice

Împrumuturi acordate administraţiilor publice
Creanţe asupra sectorului privat

Împrumuturi acordate sectorului privat
Pasive financiare pe termen mai lung
(exclusiv capitalul şi rezervele)

Sursa: BCE 
1) La finele ultimei luni disponibile. Din cauza rotunjirilor, suma componentelor ar putea să difere de total.
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pentru care instituţiile de credit şi-au intensifi cat 
eforturile în vederea atragerii acestui tip de 
depozite în detrimentul depozitelor overnight.

Depozitele pe termen scurt, altele decât depozitele 
overnight (M2-M1) au înregistrat în continuare 
cea mai însemnată pondere în expansiunea 
anuală a M3 în trimestrul II 2008, dar şi în 
luna iulie. Aceste evoluţii refl ectă persistenţa 
creşterilor puternice pe segmentul depozitelor 
la termen pe termen scurt (respectiv depozite cu 
scadenţa iniţială de maximum doi ani), care au 
consemnat în trimestrul II 2008 cea mai ridicată 
rată de creştere trimestrială (19,3% faţă de 18,3% 
în primul trimestru al anului) de la debutul celei 
de-a treia etape a Uniunii Economice şi Monetare 
(Grafi cul 6). Dinamica anuală a depozitelor 
la termen pe termen scurt s-a accelerat de la 
38,7% în luna iunie până la 39,1% în luna iulie. 
În schimb, dinamica anuală a depozitelor de 
economisire pe termen scurt (respectiv depozite 
rambursabile după notifi care la cel mult 3 luni) a 
continuat să se tempereze, deşi într-un ritm mai 
lent comparativ cu trimestrul anterior, contribuind 
de asemenea la intensifi carea expansiunii altor 

depozite pe termen scurt. În luna iulie, decelerarea dinamicii anuale a depozitelor de economisire a 
rămas practic nemodifi cată faţă de luna precedentă. 

Similar lunilor anterioare, dinamica deosebit de alertă a depozitelor la termen pe termen scurt este 
imprimată în mare măsură de curba actuală a randamentelor, după cum s-a menţionat deja. Spre 
deosebire de dobânzile oferite de depozitele overnight şi cele de economisire pe termen scurt, 
randamentul depozitelor la termen pe termen scurt s-a majorat în general la scurt timp după creşterea 
ratelor dobânzilor pe termen scurt de pe piaţa monetară. Această evoluţie a alimentat expansiunea 
depozitelor la termen pe termen scurt în detrimentul depozitelor overnight şi al celor de economisire. 
De asemenea, persistenţa unei curbe plate a randamentelor indică faptul că depozitele la termen pe 
termen scurt sunt atractive şi în raport cu activele fi nanciare cu scadenţă mai mare neincluse în M3, 
în condiţiile în care sunt mai lichide şi implică un grad redus de expunere la riscuri din perspectiva 
randamentului. 

Dinamica anuală a instrumentelor negociabile incluse în M3 (M3-M2) a continuat să se tempereze 
până la 10,2% în trimestrul II 2008 faţă de 16,3% în trimestrul anterior, pe fondul decelerării 
semnifi cative a ritmului anual de creştere a deţinerilor de unităţi ale fondurilor de piaţă monetară 
(cea mai însemnată subcomponentă), dar şi a dinamicii instrumentelor de îndatorare cu scadenţa de 
cel mult doi ani. În schimb, rata de creştere a celei de-a treia subcomponente, respectiv tranzacţiile 
de răscumpărare, s-a menţinut relativ stabilă. În luna iulie, ritmul anual de creştere a instrumentelor 
negociabile a continuat să se tempereze până la 9,2% faţă de 9,8% în luna iunie. După o expansiune 
deosebit de alertă în cea mai mare parte a anului 2007, dinamica instrumentelor negociabile s-a 
moderat considerabil în anul 2008. Totodată, fl uxurile anuale aferente unităţilor fondurilor de piaţă 
monetară se caracterizează în continuare prin niveluri de volatilitate semnifi cative şi în creştere, o 
evoluţie care a devenit mai pronunţată în timp, îndeosebi de la declanşarea turbulenţelor de pe pieţele 
fi nanciare. Deşi temerile investitorilor manifestate în primele luni de turbulenţe cu privire la unităţile 
fondurilor de piaţă monetară păreau să dispară la începutul anului, ieşirile consemnate în trimestrul 
II 2008 precum şi în luna iulie relevă persistenţa unui anumit grad de precauţie. 
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Grafic 6 Principalele componente ale M3

(variaţii procentuale anuale; date ajustate sezonier şi cu efecte
de calendar)
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Analiza sectorială a expansiunii masei monetare se 
bazează pe datele aferente depozitelor pe termen 
scurt şi tranzacţiilor de răscumpărare, denumite 
în continuare „depozite M3”. Dinamica anuală 
a depozitelor M3 (respectiv agregatul cel mai 
cuprinzător pentru care sunt disponibile informaţii 
fi abile privind deţinerile sectoriale) a continuat să 
se tempereze treptat în trimestrul II 2008, până la 
11,0% faţă de 11,3% în trimestrul anterior. Această 
moderare a persistat şi în luna iulie, când ritmul 
anual de creştere s-a decelerat la 10,2% de la 
10,4% în luna iunie. 

Depozitele populaţiei au deţinut în continuare 
cea mai mare pondere în expansiunea anuală a 
depozitelor M3 în trimestrul II 2008. În luna iulie, 
dinamica anuală a depozitelor M3 s-a accelerat la 
9,2% faţă de 8,6% în iunie (Grafi cul 7). Această 
evoluţie a refl ectat realocările de portofolii 
către active monetare în contextul curbei plate 
a randamentelor, ceea ce a condus la o pondere 
sporită a instrumentelor monetare în portofoliile 
gospodăriilor populaţiei. În schimb, dinamica anuală a depozitelor M3 deţinute de societăţile 
nefi nanciare a continuat să se modereze atât în trimestrul II 2008, cât şi în luna iulie. Temperarea recentă 
a dinamicii profi turilor realizate de societăţile nefi nanciare pare să fi  contribuit la această pierdere 
de ritm. Ritmul anual de creştere a depozitelor M3 deţinute de intermediari fi nanciari nemonetari 
(respectiv AIF) s-a decelerat în trimestrul II şi în luna iulie 2008. În pofi da decelerării consemnate 
în primul semestru al anului, sectorul AIF a rămas cel mai dinamic dintre toate subcomponentele 
sectoriale din punct de vedere al ritmului de creştere a depozitelor M3. Aceasta refl ectă, printre 
altele, cererea fondurilor de investiţii de stocuri mai mari cu rol de tampon de lichiditate pentru 
a răspunde eventualelor retrageri, dar şi preferinţa manifestată de IFM, de la debutul crizei de pe 
pieţele fi nanciare, pentru creditare interbancară garantată prin intermediul platformelor electronice 
de tranzacţionare (de unde rezultă o majorare a deţinerilor AIF de contracte repo). 

PRINCIPALELE CONTRAPARTIDE ALE M3 
Din perspectiva contrapartidelor M3, ritmul de creştere a creditelor totale acordate de IFM rezidenţilor 
zonei euro s-a moderat la 9,6% în trimestrul II 2008 faţă de 10,0% în trimestrul anterior (Tabelul 1), 
consemnând astfel o inversare de trend. Creditele IFM către administraţiile publice şi-au menţinut 
tendinţa descendentă în termeni anuali, deşi într-un ritm mai scăzut decât în primul trimestru al 
anului (-1,2% în trimestrul II 2008 faţă de -2,5% în trimestrul I). Temperarea dinamicii creditelor 
totale se datorează decelerării din ultimele luni a ritmului de creştere a creditelor acordate sectorului 
privat, care s-a situat la 11,9% în trimestrul II 2008 şi la 11,1% în luna iulie faţă de 12,7% în primul 
trimestru al acestui an.

Pierderea de ritm consemnată în trimestrul II de creditele acordate sectorului privat s-a manifestat 
într-o mai mică sau mai mare măsură la nivelul tuturor subcomponentelor. Astfel, ritmul anual 
de creştere a deţinerilor IFM de titluri emise de sectorul privat, altele decât acţiuni, s-a menţinut 
la un nivel extrem de robust (39,6%) în trimestrul II 2008, deşi în uşoară scădere faţă de nivelul 
de 43,0% înregistrat în trimestrul anterior, refl ectând în principal achiziţiile IFM de titluri emise 
de AIF. Aceste achiziţii s-ar putea datora unui efect direct sau indirect al turbulenţelor fi nanciare, 
întrucât ar putea avea legătură nu numai cu fi nanţarea entităţilor cu destinaţie specială afi liate, ci şi 
cu reorganizarea unor activităţi ale unor grupuri bancare internaţionale care şi-au transferat diverse 
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entităţi extrabilanţiere în zona euro. De asemenea, există dovezi că, în ultimele luni, IFM au preferat 
să îşi securitizeze o parte a portofoliilor de credite şi să reţină în propriul bilanţ titlurile care au 
rezultat în loc să le vândă pe piaţă. Aceste tranzacţii au infl uenţat şi evoluţiile la nivelul creditelor 
IFM, care trebuie interpretate aşadar cu precauţie (a se vedea Caseta 3 pentru mai multe informaţii 
referitoare la impactul securitizării asupra evoluţiei creditelor).

Dinamica anuală a împrumuturilor acordate sectorului privat – componenta cea mai însemnată a 
creanţelor asupra sectorului privat – s-a temperat la 10,5% în trimestrul II şi ulterior la 9,4% în 
luna iulie faţă de 11,1% în trimestrul I 2008 (Tabelul 1). Această moderare s-a datorat pierderii 
de ritm consemnate de împrumuturile acordate sectorului privat nefi nanciar, în timp ce dinamica 
împrumuturilor către intermediarii fi nanciari nemonetari s-a menţinut robustă (25,0% în trimestrul II 
şi 23,6% în luna iulie, comparativ cu 24,9% în primul trimestru al anului). Ritmul anual de creştere a 
creditelor IFM acordate sectorului privat nefi nanciar s-a moderat în trimestrul II, pe fondul decelerării 
treptate a dinamicii anuale atât în cazul creditelor către societăţi nefi nanciare (până la 14,5% în 
trimestrul II şi 13,2% în luna iulie, faţă de 14,6% în trimestrul I), cât şi în cazul împrumuturilor 
contractate de gospodăriile populaţiei (5,0% în trimestrul II şi 4,1% în luna iulie, faţă de 5,9% în 
trimestrul I). Evoluţiile recente din perspectiva expansiunii creditului se înscriu în tiparul istoric, 
refl ectând impactul exercitat de majorările succesive ale dobânzilor active încă din ultima parte a 
anului 2005, temperarea activităţii pe piaţa imobiliară, înăsprirea standardelor de creditare (pe fondul 
deteriorării perspectivelor privind activitatea economică în general şi piaţa imobiliară în special), 
precum şi de ciclul de afaceri în ansamblu. Nu există sufi ciente indicii care să susţină ipoteza conform 
căreia tensiunile de pe pieţele fi nanciare au infl uenţat în mod direct evoluţia creditelor IFM, de 
exemplu prin intermediul unor constrângeri de ordin cantitativ asupra ofertei de credite (a se vedea 
Secţiunile 2.6 şi 2.7 pentru o analiză mai detaliată a fi nanţării şi situaţiei fi nanciare a societăţilor 
nefi nanciare şi gospodăriilor populaţiei).

Caseta 3

IMPACTUL SECURITIZĂRII CLASICE TRADIȚIONALE ASUPRA EVOLUȚIILOR RECENTE 
ALE CREDITELOR ACORDATE DE IFM

Pe fondul persistenţei tensiunilor pe pieţele fi nanciare, o atenţie deosebită a fost acordată analizei 
evoluţiilor pe termen scurt ale creditelor acordate de IFM sectorului privat. Evaluarea posibilităţii 
sectorului bancar de a asigura o fi nanţare sufi cientă a gospodăriilor populaţiei şi a societăţilor 
nefi nanciare s-a dovedit esenţială pentru aprecierea perspectivelor economice. Un element vital 
al unei astfel de analize îl constituie distincţia între factorii fundamentali care stimulează oferta şi 
cererea, pe de o parte, şi evoluţiile pe termen scurt ale datelor privind creditele care sunt infl uenţate 
de factori temporari, precum tranzacţiile specifi ce securitizării creditelor1 efectuate de IFM din 
zona euro. În vederea analizării evoluţiilor recente ale creditelor acordate de IFM, această casetă 
actualizează estimările prezentate în mai multe casete din ediţiile anterioare ale Buletinului lunar 
privind impactul securitizării clasice tradiţionale asupra creşterii volumului de credite acordate de 
IFM2.

1 Pentru analizarea iniţierii şi securitizării creditelor, a se vedea articolul intitulat Securitisation in the euro area din Buletinul lunar – 
februarie 2008. 

2 Pentru estimările anterioare privind impactul securitizării clasice tradiţionale asupra creşterii volumului de  credite, a se vedea caseta 
intitulată The impact of MFI loan securitisation on monetary analysis in the euro area, din Buletinul lunar – septembrie 2005, caseta 
din articolul intitulat Securitisation in the euro area din Buletinul lunar – februarie 2008 şi caseta intitulată “Importanţa standardelor de 
contabilitate în interpretarea statisticilor referitoare la creditele acordate de IFM” din Buletinul lunar – martie 2008.
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Securitizarea clasică şi statisticile referitoare la creditele acordate de IFM

La nivelul zonei euro, dinamica volumului total de credite acordate sectorului privat s-a temperat 
începând cu jumătatea anului 2007, în general în concordanţă cu anticipaţiile bazate pe evoluţiile 
determinanţilor economici şi fi nanciari convenţionali ai cererii de credite. Însă către sfârşitul 
trimestrului II 2008, fl uxul creditelor acordate de IFM sectorului privat – în special creditele 
imobiliare acordate gospodăriilor populaţiei – s-a redus substanţial (Grafi cele A şi B), de o manieră 
greu de explicat numai prin prisma factorilor fundamentali.

Pentru a estima dacă reducerile înregistrate reprezintă o modifi care în comportamentul băncilor şi/
sau al debitorilor sau constituie doar o refl ectare a factorilor de natură tehnică, se impune analiza 
impactului securitizării – îndeosebi al securitizării clasice. Securitizarea clasică tradiţională este 
asociată cu vânzarea de către IFM a creditelor către non-IFM, respectivele credite fi ind ulterior 
scoase din bilanţul IFM. În ultimii ani, securitizarea a devenit un element important al modelelor de 
afaceri ale băncilor, care le permite acestora să repartizeze riscul de credit şi să creeze instrumente 
lichide din credite care în mod normal sunt ilichide. Dar securitizarea poate distorsiona informaţiile 
conţinute în statisticile referitoare la creditele acordate de IFM, deoarece creditele acordate 
sectorului privat care au fost iniţiate de IFM sunt scoase din baza de date referitoare la creditele 
acordate de IFM odată ce ele au fost eliminate din bilanţul IFM.

Prin urmare, pentru a interpreta seria de date referitoare la creditele acordate de IFM, este important 
să înţelegem dacă procedurile contabile relevante permit IFM care au iniţiat creditele să le scoată 
din bilanţ sau nu (ofi cial, să le „derecunoască”) pe parcursul tranzacţiilor de securitizare.

Aceste proceduri contabile diferă în zona euro de la o ţară la alta. Prin urmare, deseori, natura 
procedurilor contabile aplicate – mai degrabă decât tipul tranzacţiei economice – este elementul 
în funcţie de care se stabileşte dacă o anumită tranzacţie de securitizare poate fi  considerată o 
tranzacţie de securitizare clasică tradiţională şi dacă aceasta poate afecta sau nu statisticile 

Grafic A Credite IFM acordate sectorului privat
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Grafic B Credite IFM acordate gospodăriilor
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referitoare la creditele acordate de IFM3. În consecinţă, datele referitoare la  credite trebuie 
interpretate cu multă atenţie pentru a obţine informaţii relevante pentru obiectivele de politică 
monetară. În vederea refl ectării importanţei pe care o au procedurile contabile asupra tranzacţiei 
economice, în evaluarea prezentată în continuare sintagma “credite derecunoscute”  va înlocui 
sintagma “credite securitizate”.

Securitizarea “reţinută” a diminuat volumul creditelor imobiliare în trimestrul II 2008

Estimările care utilizează informaţii disponibile la ECB permit o evaluare preliminară a impactului 
derecunoaşterii creditelor asupra statisticilor referitoare la creditele acordate de IFM4. Astfel de 
estimări sugerează faptul că impactul diminuator pe care creditele derecunoscute l-au avut asupra 
sectorului privat în perioada aprilie - iunie 2008 a fost de aproximativ  50 miliarde euro, pe bază 
ajustată sezonier. Acesta este cel mai puternic efect observat în decursul perioadei de estimare 
disponibile, care a început în anul 1999.

La prima vedere, observarea unei derecunoaşteri atât de intense a creditelor datorită securitizării 
lor pe perioada de turbulenţe pe pieţele fi nanciare pare să fi e în discordanţă cu nivelul redus al 
activităţii pe pieţele pe care sunt plasate instrumentele create prin securitizare. Totuşi, majoritatea 
tranzacţiilor de securitizare clasică tradiţională efectuate în anul 2008 au luat forma securitizării 
“reţinute” efectuate de IFM. Cu alte cuvinte, în loc să vândă titlurile create în procesul de 
securitizare clasică tradiţională pe piaţă sau să le plaseze unor investitori privaţi, IFM cumpără 
chiar ele aceste titluri.

3 De exemplu, aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (respectiv a Standardului Internaţional de Contabilitate nr. 39) 
în unele ţări din zona euro, combinată cu aplicarea anumitor politici de supraveghere prudenţială îndeosebi în statele membre UE, unde 
modelul “iniţiază şi distribuie” este utilizat cu o frecvenţă tot mai mare în ultimii ani, a împiedicat instituţiile de credit să scoată credite 
din bilanţul lor după vânzarea acestora unei societăţi fi nanciare dedicate. Pentru mai multe detalii, a se vedea caseta intitulată “Importanţa 
standardelor de contabilitate în interpretarea statisticilor referitoare la creditele acordate de IFM” din Buletinul lunar – martie 2008.

4 Statisticile îmbunătăţite şi armonizate referitoare la securitizarea creditelor acordate de IFM sunt în curs de elaborare şi vor deveni 
disponibile în anul 2010.
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Dintre celelalte contrapartide ale M3, dinamica anuală a pasivelor fi nanciare pe termen mai lung ale 
IFM (exclusiv capitalul şi rezervele) a consemnat o nouă temperare în ultimele trimestre (Grafi cul 8). 
Această evoluţie refl ectă pierderi de ritm la nivelul tuturor subcomponentelor. Mai exact, moderarea 
dinamicii depozitelor pe termen lung s-a datorat curbei plate a randamentelor, care a încurajat 
investitorii să renunţe la aceste deţineri în favoarea depozitelor cu scadenţe mai scurte.  

Din perspectiva contrapartidelor externe, poziţia externă netă a sectorului IFM a înregistrat o serie 
de ieşiri succesive în ultimele trimestre, acestea cifrându-se la 304 miliarde EUR în termeni anuali 
în luna iulie 2008 (Grafi cul 9). Nivelul robust al acestor ieşiri refl ectă o reechilibrare a portofoliilor 
internaţionale prin realocări în detrimentul activelor din zona euro. Totuşi, au existat anumite semnale 
privind impactul exercitat de activităţile de restructurare desfăşurate de instituţiile de credit din zona 
euro, care par să îşi fi  transformat societăţile afi liate cu rol de vehicul fi nanciar din străinătate în 
entităţi din zona euro.

În ansamblu, datele disponibile până în luna iulie 2008 cu privire la monedă şi credit confi rmă că 
expansiunea monetară se menţine robustă în zona euro, în pofi da moderării recente. Temperarea în 
continuare a dinamicii împrumuturilor IFM contractate de sectorul privat nefi nanciar refl ectă în mare 

Deşi informaţiile disponibile privind creditele derecunoscute nu permit defalcarea pe sectoare 
sau destinaţii a creditelor componente, este posibil ca majoritatea creditelor derecunoscute să fi e 
credite imobiliare acordate gospodăriilor populaţiei. Estimarea creditelor derecunoscute poate fi  
utilizată pentru ajustarea seriei de date privind creditele acordate de IFM – îndeosebi creditarea 
de către IFM a gospodăriilor populaţiei în vederea  achiziţionării de locuinţe. De exemplu, prin 
însumarea estimării creditelor derecunoscute şi a fl uxurilor de credite imobiliare acordate de IFM 
gospodăriilor populaţiei, obţinem o imagine mai clară a fl uxurilor de credite imobiliare iniţiate de 
IFM.

În scopul ilustrării impactului derecunoaşterii creditelor asupra evoluţiei pe termen scurt a 
creditelor acordate de IFM, Grafi cul C indică fl uxurile lunare şi ritmul anualizat de creştere pe 
trei luni a creditelor imobiliare acordate de IFM gospodăriilor populaţiei. În ambele cazuri, se 
compară datele raportate cu datele corectate luându-se în calcul impactul estimat al derecunoaşterii 
creditelor.

Aceste grafi ce transmit două mesaje clare. În primul rând, se constată o temperare a expansiunii 
creditelor acordate de IFM atât sectorului privat, cât şi gospodăriilor populaţiei pentru achiziţionarea 
de locuinţe, independent de orice corecţie care să refl ecte derecunoaşterea creditelor din bilanţul 
IFM. În al doilea rând, deşi seriile standard de date referitoare la creditele acordate de IFM s-au 
redus simţitor către sfârşitul trimestrului II 2008, ritmul de temperare consemnat în ultimele luni 
nu pare să indice o volatilitate sporită sau excepţională odată ce s-a efectuat corecţia luându-se 
în calcul impactul derecunoaşterii creditelor. La jumătatea anului 2008, diferenţa dintre ritmurile 
anualizate de creştere pe trei luni corectate şi cele necorectate a atins cel mai mare nivel din anul 
1999 pentru creditele acordate de IFM atât sectorului privat, cât şi gospodăriilor populaţiei pentru 
achiziţionarea de locuinţe, cu o diferenţă de aproximativ 6 puncte procentuale în cazul creditele 
pentru locuinţe.

Corectarea seriei ofi ciale de date privind creditele prin luarea în calcul a impactului derecunoaşterii 
creditelor a avut un efect semnifi cativ asupra datelor şi a interpretării lor. După efectuarea unei 
astfel de corecţii, expansiunea creditelor acordate de IFM (în special creditele pentru locuinţe) pare 
să se tempereze în concordanţă cu evoluţiile macroeconomice. Reducerea puternică a expansiunii 
creditelor nu produce temeri suplimentare privind oferta de credite bancare, după cum ar putea să 
sugereze interpretarea iniţială a datelor.
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măsură impactul exercitat de activitatea economică şi de înăsprirea condiţiilor de creditare. În acest 
sens, nu există indicii privind un impact suplimentar ca urmare a tensiunilor fi nanciare, care s-ar 
putea manifesta - spre exemplu - prin situaţia contului de capital al băncilor şi implicit prin oferta 
de împrumuturi a acestora. Impactul direct al turbulenţelor fi nanciare este vizibil în expansiunea 
puternică a achiziţiilor de titluri de la AIF în contextul activităţilor de securitizare. Privind în 
perspectivă, periodicităţile istorice şi evoluţiile prognozate ale determinanţilor fundamentali relevă 
temperarea în continuare a expansiunii creditului în lunile următoare. 

EVALUAREA GENERALĂ A CONDIȚIILOR DE LICHIDITATE DIN ZONA EURO 
Acumularea de lichiditate în zona euro s-a moderat în trimestrul II 2008, după cum se observă din 
evoluţiile consemnate de deviaţia masei monetare în termeni nominali şi respectiv reali.  Aceste măsuri 
privind situaţia lichidităţii trebuie interpretate cu oarecare rezervă, întrucât se bazează pe o evaluare a 
deţinerilor monetare de echilibru, ceea ce reprezintă întotdeauna o situaţie incertă, cu atât mai mult în 
prezent. Diferenţele dintre diversele măsuri ale deviaţiei masei monetare pot fi  considerate un indiciu 
referitor la nivelul semnifi cativ de incertitudine care planează asupra situaţiei lichidităţii din zona euro în 
contextul actual. Având în vedere aspectele de mai sus, cele mai recente măsuri disponibile ale situaţiei 
lichidităţii din zona euro relevă că abaterile expansiunii monetare de la ritmul de referinţă stabilit de 
BCE s-au stabilizat într-o oarecare măsură în trimestrul II 2008, după creşterea pronunţată din perioada 
2004-2007 (Grafi cele 10 şi 11). Deviaţia masei monetare în termeni nominali – respectiv diferenţa dintre 
nivelul efectiv al M3 şi nivelul corespunzător expansiunii monetare la ritmul de referinţă – a continuat 
să se accentueze uşor în trimestrul analizat. Măsurile alternative de lichiditate, care corectează anumite 
limitări ale deviaţiei masei monetare în termeni nominali (în special deviaţia masei monetare pe baza 
M3 corectate cu impactul estimat al realocărilor de portofoliu şi deviaţia masei monetare în termeni 
reali, care ia în calcul faptul că lichiditatea acumulată a fost parţial absorbită de majorarea preţurilor), 
presupun un volum semnifi cativ mai mic şi mai stabil, deşi tot amplu, al lichidităţii monetare. 
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 Estimări ale deviației masei  
monetare în termeni nominali

Estimări ale deviației masei 
monetare în termeni reali

(procent din soldul M3; date ajustate sezonier şi cu efecte 
de calendar; decembrie 1998 = 0)

deviaţia masei monetare în termeni nominali pe baza 
seriilor oficiale ale M3
deviaţia masei monetare în termeni nominali pe baza M3
corectate cu impactul estimat al realocărilor de portofoliu

Sursa: BCE
1) Măsura deviaţiei masei monetare în termeni nominali este 
definită ca fiind diferenţa dintre nivelul efectiv al M3 şi nivelul 
M3 care ar fi rezultat din creşterea constantă a acestui agregat la 
ritmul de referinţă de 4,5% începând din luna decembrie 1998 
(considerată perioadă de referinţă).
2) Estimările referitoare la amploarea realocărilor de portofoliu 
în M3 se bazează pe abordarea generală prezentată în Secţiunea 
4 a articolului Monetary analysis in real time din Buletinul lunar 
– octombrie 2004.

Sursa: BCE
1) Măsura deviaţiei masei monetare în termeni reali este definită 
ca fiind diferenţa dintre nivelul efectiv al M3 deflatat cu IAPC şi 
nivelul deflatat al M3 care ar fi rezultat din creşterea constantă a 
acestui agregat în termeni nominali la ritmul de referinţă de 
4,5% şi din inflaţia calculată pe baza IAPC conform definiţiei 
BCE privind stabilitatea preţurilor, considerând luna decembrie 
1998 ca perioadă de referinţă.
2) Estimările referitoare la amploarea realocărilor de portofoliu 
în M3 se bazează pe abordarea generală prezentată în Secţiunea 
4 a articolului Monetary analysis in real time din Buletinul lunar 
– octombrie 2004.

(procent din soldul M3 real; date ajustate sezonier 
şi cu efecte de calendar; decembrie 1998 = 0)

deviaţia masei monetare în termeni reali pe baza 
seriilor oficiale ale M3
deviaţia masei monetare în termeni reali pe baza M3
corectate cu impactul estimat al realocărilor de portofoliu

Cu toate acestea, imaginea de ansamblu redată de aceşti indicatori – şi în special informaţiile desprinse 
din analiza monetară în sens larg orientată spre identifi carea ritmului de creştere a M3 – indică un nivel 
în continuare amplu al lichidităţii în zona euro. Deşi dinamica agregatelor monetare în sens larg şi a 
creditului prezintă semne de temperare, refl ectând măsurile de politică monetară adoptate începând cu 
anul 2005 pentru a contracara riscurile la adresa stabilităţii preţurilor, menţinerea expansiunii alerte 
a masei monetare în contextul nivelului ridicat al lichidităţii semnalează persistenţa unor riscuri în 
sensul creşterii la adresa stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

2.2 PLASAMENTE FINANCIARE ALE SECTOARELOR NEFINANCIARE ŞI ALE INVESTITORILOR INSTITUȚIONALI 

Dinamica anuală a plasamentelor fi nanciare totale ale sectoarelor nefi nanciare a continuat să se 
tempereze în trimestrul I 2008. Această evoluţie a fost uniform repartizată la nivelul gospodăriilor 
populaţiei, societăţilor nefi nanciare şi administraţiilor publice. Fluxurile anuale către fondurile de 
investiţii au înregistrat în continuare o scădere însemnată în trimestrul I, în timp ce ritmul anual de 
creştere a plasamentelor fi nanciare realizate de societăţile de asigurări şi fondurile de pensii şi-a întrerupt 
decelerarea.

SECTOARELE NEFINANCIARE 
În trimestrul I 2008 (ultimul trimestru pentru care sunt disponibile date), dinamica anuală a 
plasamentelor fi nanciare totale ale sectoarelor nefi nanciare a continuat să se modereze la 3,8%, faţă 
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de nivelul de 4,4% consemnat în trimestrul IV 2007 (Tabelul 2). O defalcare pe instrumente relevă 
faptul că această temperare refl ectă, printre altele, pierderea de ritm la nivelul dinamicii anuale a 
investiţiilor în acţiuni ale organismelor de plasament colectiv, rezerve tehnice de asigurare şi, într-o 
mai mică măsură, în instrumente de îndatorare şi numerar şi depozite. Pe de altă parte, ritmul de 
creştere a investiţiilor în acţiuni şi alte participaţii de capital (exclusiv acţiuni ale organismelor de 
plasament colectiv) a continuat să se intensifi ce.

Încetinirea ritmului anual de creştere a plasa-
men telor fi nanciare totale a fost uniform 
repartizată la nivelul tuturor sectoarelor 
instituţionale în trimestrul I 2008 (Grafi cul 12). 
Dinamica anuală a plasamentelor fi nanciare ale 
gospodăriilor populaţiei a atins cel mai scăzut 
nivel de la debutul celei de-a treia etape a Uniunii 
Economice şi Monetare, respectiv 3,1%. Deşi 
dinamica plasamentelor fi nanciare ale societăţilor 
nefi nanciare a continuat să se modereze (5,3%), 
aceasta se menţine relativ robustă comparativ cu 
ritmurile de creştere a celorlalte sectoare şi cu cele 
înregistrate în intervalul 2002-2003, caracterizat 
prin decelerarea creşterii economice (a se vedea 
Secţiunile 2.6 şi 2.7 pentru detalii suplimentare 
privind evoluţiile plasamentelor fi nanciare pe 
sectoare). 

INVESTITORI INSTITUȚIONALI 
Valoarea activelor totale deţinute de organismele 
de plasament colectiv din zona euro (altele decât 

Tabel 2 Plasamente financiare ale sectoarelor nefinanciare din zona euro

Solduri
cu pondere 
în activele 
financiare1)

Rate anuale de creştere

2005
T4

2006
T1

2006
T2

2006
T3

2006
T4

2007
T1

2007
T2

2007
T3

2007
T4

2008
T1

100 5,1 4,8 4,8 4,7 4,7 4,9 5,1 4,9 4,4 3,8

6 -1,0 0,8 1,9 3,7 5,9 4,6 3,5 3,2 3,6 2,9
1 -10,7 6,9 4,6 7,7 17,9 13,5 15,6 28,0 35,8 29,2
5 -0,1 0,3 1,7 3,4 4,9 3,7 2,3 0,8 0,8 0,2

31 3,5 2,5 2,8 1,9 1,7 2,0 2,2 2,7 3,0 3,2
9 0,7 -1,0 0,2 0,9 0,0 1,0 1,4 1,5 2,8 3,6

1,31,32,35,24,25,23,27,39,36,422

6 4,3 3,1 2,0 0,1 -0,7 -0,5 -0,4 -2,7 -4,2 -6,0
16 7,5 7,6 7,5 7,3 6,7 6,4 6,3 5,9 5,5 4,9

Altele 2) 18 6,8 6,5 6,4 6,8 7,4 8,2 8,4 8,5 6,7 4,8
M33) 7,4 8,4 8,4 8,5 9,9 11,0 11,0 11,3 11,5 9,9

Sursa: BCE
1) La finele ultimului trimestru disponibil. Totalul componentelor ar putea să nu fie 100 datorită rotunjirilor.
2) Alte active financiare includ împrumuturi, instrumente financiare derivate şi alte creanţe, care la rândul lor cuprind, printre altele,
credite comerciale acordate de societăţi nefinanciare.
3) Sfârşit de trimestru. Agregatul monetar M3 include instrumente monetare deţinute de non-IFM din zona euro (sectoarele nefinanciare 
şi instituţiile financiare nemonetare) la IFM din zona euro şi la administraţia centrală.

Plasamente financiare
Numerar şi depozite 
Instrumente de îndatorare
exclusiv instrumente financiare derivate

din care:  pe termen scurt 
din care:  pe termen lung 

Acţiuni şi alte participaţii de capital,
exclusiv acţiuni ale organismelor
de plasament colectiv 

din care:  acţiuni cotate 
din care:  acţiuni necotate 
şi alte participaţii de capital 

Acţiuni ale organismelor
de plasament colectiv
Rezerve tehnice de asigurare

23 6.5 6.4 6.4 7.1 7.0 7.4 8.0 7.3 6.7 6.5
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Sursa: BCE.

Grafic 12 Plasamente financiare ale sectoarelor
nefinanciare

(variaţii procentuale anuale; contribuţii exprimate 
în puncte procentuale)

gospodării ale populaţiei
societăţi nefinanciare
administraţii publice
sectoare nefinanciare
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cele de pe piaţa monetară) a consemnat un declin semnifi cativ în trimestrul I 2008, diminuându-se cu 
9,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Aceasta reprezintă prima scădere în termeni anuali 
după perioada de incertitudine fi nanciară cuprinsă între anii 2001 şi 2003. Diminuarea din trimestrul 
I 2008 a fost determinată în principal de scăderea valorii deţinerilor de titluri, inclusiv participaţii de 
capital. Datele care au devenit disponibile recent cu privire la tranzacţii relevă faptul că reducerea 
valorii activelor totale deţinute de fondurile de investiţii în trimestrul I 2008 se datorează în principal 
efectelor din reevaluare şi numai în mică măsură realocărilor la nivelul portofoliilor de active. Caseta 
4 prezintă acest aspect mai detaliat. 

Datele furnizate de FEFSI1 cu privire la vânzările nete efectuate de diferitele organisme de plasament 
pe parcursul trimestrului I 2008 indică faptul că atât fondurile de acţiuni, cât şi fondurile de obligaţiuni 
au raportat în continuare volume de ieşiri nete în creştere faţă de trimestrul anterior (Grafi cul 13). 
Pe de altă parte, fondurile de pe piaţa monetară şi fondurile mixte au continuat să înregistreze intrări 
anuale nete în trimestrul analizat, deşi la un nivel relativ inferior celor din trimestrele anterioare. 
În ansamblu, aceste evoluţii recente relevă o anumită inversare de trend a intrărilor relativ ample 
consemnate în fondurile de investiţii în anii 2005 şi 2006. 

Ritmul anual de creştere a plasamentelor fi nanciare totale ale societăţilor de asigurări şi fondurilor de 
pensii din zona euro s-a menţinut practic neschimbat în primul trimestru al anului (4,9%) comparativ 

1 Federaţia europeană a fondurilor şi societăţilor de investiţii (FEFSI) furnizează date cu privire la activul net (sau fl uxurile nete) al (ale) 
fondurilor deschise de investiţii în acţiuni şi obligaţiuni din Germania, Grecia, Spania, Franţa, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Austria, 
Portugalia şi Finlanda. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea caseta Recent developments in the net fl ows into euro area equity and bond 
funds din Buletinul lunar – iunie 2004. 
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Grafic 13 Fluxuri anuale nete
în fonduri de investiții (pe categorii)

Sursa: BCE şi FEFSI
1) Calcule BCE pe baza datelor naţionale furnizate de FEFSI.

Grafic 14 Plasamente financiare ale companiilor
de asigurări şi ale fondurilor de pensii

(variaţii procentuale anuale; contribuţii exprimate
în puncte procentuale)

instrumente de îndatorare, excl. instr. financiare derivate
acţiuni cotate
acţiuni necotate şi alte participaţii la capital
acţiuni ale organismelor de plasament colectiv

total active financiare
altele

Sursa: BCE
1) Cuprind împrumuturi, depozite, rezerve tehnice de 
asigurare, alte creanţe şi instrumente financiare derivate.
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IMPACTUL TRANZACȚIILOR ŞI AL EFECTELOR DE EVALUARE ASUPRA VALORII FONDURILOR 
DE INVESTIȚII DIN ZONA EURO 

În trimestrul I 2008, valoarea activelor/pasivelor totale ale fondurilor de investiţii (excluzând 
fondurile de piaţă monetară) din zona euro au cunoscut o scădere cu 9,9% faţă de aceeaşi perioadă 
a anului trecut. Reduceri substanţiale ale valorii activelor au mai fost consemnate (de ex., perioada 
incertitudinilor fi nanciare din anii 2001-2003), iar evaluarea acesteia depinde de măsura în 
care aceasta se modifi că în cadrul tranzacţiilor sau al evaluărilor. În prezent, evaluarea poate fi  
consolidată prin utilizarea celor mai noi date disponibile privind tranzacţiile. 

BCE a publicat statistici cu privire la fondurile de investiţii din zona euro începând cu luna 
ianuarie 2003. Până la jumătatea anului 2008, datele publicate au prezentat numai soldurile, însă 
în comunicatul din data de 10 iulie 2008 pentru trimestrul I 2008, BCE a publicat pentru prima 
dată informaţii asupra tranzacţiilor cu unităţi ale fondurilor de investiţii1. Aceste tranzacţii cuprind 
fl uxurile nete totale ale investitorilor în unităţi ale fondurilor de investiţii, care sunt calculate prin 
însumarea achiziţiilor nete de unităţi de către investitori şi a veniturilor fondurilor de investiţii, din 
care se scad dividendele plătite de fonduri. Defalcarea acestor date statistice în funcţie de categoria 
fondurilor de investiţii nu este încă posibilă. 
Din trimestrul III 1999, acestea completează 
datele de sold, care sunt publicate începând cu 
trimestrul IV 1998.

Grafi cul A prezintă variaţiile trimestriale 
ale valorii activelor fondurilor de investiţii, 
defalcate pe modifi cări la nivelul tranzacţiilor 
şi al evaluărilor. Acestea din urmă refl ectă în 
principal variaţiile preţurilor activelor, dar 
includ şi infl uenţa evoluţiilor cursului de schimb, 
precum şi reclasifi cările statistice conjuncturale. 
În trimestrul I 2008 se pare că reducerea valorii 
activelor fondurilor de investiţii s-a datorat 
cu precădere efectelor de evaluare negative şi 
numai în mică măsură comprimării volumelor 
tranzacţionate. Această afi rmaţie pare să fi e 
valabilă şi în cazul altor reduceri ale valorii 
activelor observate după intrarea în etapa a treia 
a UEM (scăderea înregistrată în trimestrul III 

1 Aceste date noi privind tranzacţiile permit efectuarea unei analize mai aprofundate a unităţilor fondurilor de investiţii, care în prezent 
reprezintă aproximativ 94% din pasivele totale ale acestor societăţi. Noile date privind tranzacţiile sunt disponibile pe website-ul BCE, în 
secţiunea Statistical Data Warehouse (http://sdw.ecb.europa.eu).

Grafic A Contribuții la variația unităților 
fondurilor de investiții

(variaţii procentuale trimestriale; puncte procentuale)
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Notă: Datele sunt disponibile până în trimestrul I 2008. 

cu trimestrul IV 2007. Astfel, decelerarea pronunţată consemnată în decursul anului 2007 nu a mai 
continuat (Grafi cul 14). Dinamica relativ similară din trimestrul I 2008 s-a înregistrat pe fondul 
scăderii ponderii plasamentelor în instrumente de îndatorare (exclusiv instrumente fi nanciare 
derivate) şi acţiuni ale organismelor de plasament colectiv, evoluţie contrabalansată în mare parte 
de contribuţia sporită a plasamentelor în alte categorii, îndeosebi a investiţiilor în împrumuturi şi 
depozite (incluse în categoria „alte plasamente fi nanciare”).

Caseta 4
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2001). Cu toate acestea, despre evoluţiile din 
semestrul II 2007 şi din trimestrul I 2008 se 
poate afi rma că, într-o anumită măsură, sunt fără 
precedent deoarece, în premieră, s-au înregistrat 
ieşiri nete de unităţi ale fondurilor de investiţii. 

Grafi cul B prezintă corelaţia strânsă dintre 
efectele de evaluare din Grafi cul A şi variaţia 
preţurilor acţiunilor din zona euro, măsurate 
cu ajutorul indicelui EURO STOXX. Nu se 
preconizează o evoluţie identică, datorită 
faptului că efectele de evaluare pentru unităţile 
fondurilor de investiţii refl ectă şi variaţiile la 
nivelul preţurilor acţiunilor listate în afara zonei 
euro, cât şi variaţiile preţurilor altor categorii de 
active (de ex., obligaţiunile). În mod deosebit, 
amplitudinea uşor mai redusă a efectelor de 
evaluare în raport cu cea a variaţiilor preţurilor 
acţiunilor refl ectă în principal evoluţiile la nivelul 
preţurilor obligaţiunilor, mai puţin volatile 
decât variaţiile la nivelul preţurilor acţiunilor. 
În această privinţă, comparaţia cu perioadele 

anterioare în care s-au semnalat efecte de evaluare similare, cum ar fi  cele din anii 2001 şi 2002, 
relevă o serie de diferenţe marcante. Este de menţionat că preţurile acţiunilor au cunoscut reduceri 
substanţiale pe parcursul trimestrului III 2001 şi al trimestrului II 2002, dar preţurile obligaţiunilor, 
calculate pe baza indicelui Merrill Lynch referitor la randamentul cotaţiilor în UEM, au marcat 
un salt semnifi cativ. În schimb, trimestrul I 2008 a fost caracterizat atât de scăderi ale cotaţiilor 
acţiunilor, cât şi de creşteri moderate ale preţurilor obligaţiunilor.  

Pe ansamblu, această analiză evidenţiază faptul că evaluarea variaţiilor la nivelul valorii activelor 
fondurilor de investiţii benefi ciază de disocierea între variaţiile datorate  tranzacţiilor şi realocările 
de portofoliu, pe de o parte, şi variaţiile de evaluare şi evoluţiile preţurilor activelor suport, pe de 
alta. De asemenea, calculul aferent a relevat că recenta scădere a valorii activelor fondurilor de 
investiţii prezintă un caracter oarecum diferit de cea observată în anii 2001 şi 2002. 

2.3 RATELE DOBÂNZILOR DE PE PIAȚA MONETARĂ 

Ratele dobânzilor negarantate de pe piaţa monetară s-au majorat de la începutul lunii iunie 2008, 
perioadă în care spread-urile dintre ratele dobânzilor garantate şi cele negarantate au consemnat 
o relativă îngustare. Curba randamentelor de pe piaţa monetară descrisă de ratele negarantate s-a 
înscris pe o pantă relativ abruptă începând din luna iunie, iar spread-ul dintre ratele dobânzilor 
negarantate la 12 luni şi ratele dobânzilor de pe piaţa monetară la o lună a continuat să se majoreze 
până la 81 puncte de bază în data de 3 septembrie, depăşind astfel cu mult nivelurile înregistrate în 
semestrul I 2008.

Ratele dobânzilor negarantate de pe piaţa monetară s-au majorat de la începutul lunii iunie 2008. 
La data de 3 septembrie, ratele dobânzilor EURIBOR la o lună, 3 luni, 6 luni şi 12 luni se situau 
la un nivel de 4,51%, 4,96%, 5,16% şi respectiv 5,32%, cu 5, 10, 24 şi respectiv 23 puncte de bază 
superioare nivelurilor înregistrate la data de 2 iunie 2008 (Grafi cul 15).

Grafic B  Efectele de evaluare, prețurile
acțiunilor şi ale obligațiunilor
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Sursa: Bloomberg, BCE şi Merrill Lynch.
Notă: „ EURO STOXX” se referă la indicele EURO STOXX al
preţurilor acţiunilor listate. „Indicele Merrill Lynch” se
referă la indicele Merrill Lynch al randamentului cotaţiilor 
obligaţiunilor în UEM.
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Grafic 15 Ratele dobânzilor pe piața monetară

EURIBOR la o lună (scala din stânga)
EURIBOR la trei luni (scala din stânga)
EURIBOR la 12 luni (scala din stânga)
ecartul între EURIBOR la 12 luni şi EURIBOR la o lună
(scala din dreapta)

Grafic 16 EUREPO, EURIBOR şi swap pe rata 
dobânzii overnight la trei luni

(procente p.a.; date zilnice)(procente p.a.; date zilnice)

EUREPO la trei luni

EURIBOR la trei luni
swap pe rata dobânzii overnight la trei luni

(procente p.a.; date zilnice)

Grafic 17 Ratele dobânzilor şi ratele futures 
la trei luni în zona euro

EURIBOR la trei luni
ratele futures la 2 iunie 2008
ratele futures la 3 septembrie 2008

Notă: cotaţii Liffe la contractele futures pe trei luni cu scadenţa
la sfârşitul trimestrului curent şi în următoarele trei trimestre.
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Spread-ul dintre ratele dobânzilor EURIBOR la 
12 luni şi cele la o lună a fost de 81 puncte de bază 
la data de 3 septembrie 2008, faţă de 63 puncte 
de bază în prima parte a lunii iunie (Grafi cul 15). 
Panta descrisă de curba randamentelor de pe 
piaţa monetară a fost mai abruptă în luna iunie, 
refl ectând sporirea anticipaţiilor pieţei în legătură 
cu evoluţia ratelor dobânzilor reprezentative ale 
BCE. Aceste anticipaţii mai pronunţate au avut 
un impact asupra randamentelor pe scadenţe 
mai lungi mai degrabă decât a celor pe termen 
scurt. Ulterior, panta curbei randamentelor 
a consemnat o relativă aplatizare pe fondul 
temperării anticipaţiilor privind majorarea ratelor 
dobânzilor pe termen scurt, deşi s-a menţinut 
mai abruptă decât în primul semestru al anului. 

La aplatizarea pantei descrise de curba 
randamentelor de pe piaţa monetară au contribuit 
şi modifi cările intervenite în spread-urile dintre 
ratele dobânzilor EURIBOR negarantate şi ratele 
dobânzilor garantate (cum ar fi  cele derivate din 
indexul swap EONIA sau EUREPO). Aceste 
spread-uri, care s-au majorat din nou în trimestrul 
II 2008 în contextul persistenţei tensiunilor 
de pe piaţa monetară, au înregistrat o relativă 
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diminuare de la începutul lunii iunie. Spread-ul dintre ratele dobânzilor EURIBOR negarantate şi 
ratele dobânzilor garantate cu scadenţa la trei luni s-a redus de la 78 puncte de bază la data de 2 iunie 
2008 la aproximativ 60 puncte de bază în luna august (Grafi cul 16).

Ratele dobânzilor implicite la contractele futures EURIBOR la 3 luni cu scadenţa în lunile decembrie 
2008, martie 2009 şi iunie 2009 s-au situat la un nivel de 5,07%, 4,78% şi respectiv 4,58% la data de 3 
septembrie, reprezentând o majorare cu 10 puncte de bază în primul caz şi o scădere cu 10 şi respectiv 
18 puncte de bază în ultimele două cazuri comparativ cu nivelurile consemnate la 2 iunie 2008 
(Grafi cul 17). Volatilitatea implicită decurgând din opţiunile asupra contractelor futures EURIBOR 
la trei luni s-a majorat la începutul lunii iunie, însă s-a reînscris pe o traiectorie descendentă de la 
mijlocul lunii (Grafi cul 18).

Din perspectiva ratelor dobânzilor la capătul cel mai scurt al curbei randamentelor, BCE a evidenţiat 
în continuare prin mijloacele sale de comunicare importanţa menţinerii ratelor dobânzilor overnight 
la un nivel stabil şi în vecinătatea ratei dobânzii minime acceptate. Cu toate că volatilitatea EONIA s-a 
menţinut la un nivel relativ mai ridicat comparativ cu cel înregistrat anterior declanşării tensiunilor de 
pe piaţa monetară în luna august 2007, BCE a reuşit în mare măsură să îndeplinească acest obiectiv. 
Instituţia şi-a continuat politica de alocare suplimentară de lichiditate peste volumul de referinţă în 
cadrul operaţiunilor principale de refi nanţare, pentru a veni în întâmpinarea cererii contrapartidelor 
de constituire a rezervelor obligatorii în prima parte a perioadelor respective, urmărind totodată 
echilibrarea condiţiilor lichidităţii la încheierea perioadei de constituire a RMO. La începutul 
lunii iulie, EONIA s-a majorat cu aproximativ 25 puncte de bază în contextul hotărârii Consiliului 
guvernatorilor de a majora ratele dobânzilor reprezentative ale BCE. Din acel moment, EONIA s-a 
menţinut relativ stabilă la un nivel de aproximativ 4,30% (Grafi cul 19). Aceste evoluţii şi operaţiunile 
de politică monetară derulate de BCE sunt prezentate detaliat în Caseta 5. 
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Grafic 18  Volatilitatea implicită decurgând
din opțiunile asupra contractelor futures EURIBOR
la trei luni cu scadența în decembrie 2008 
(procente p.a.; puncte de bază; date zilnice)

procente pe an (scala din stânga)
puncte de bază (scala din dreapta)

Sursa: Bloomberg, Reuters şi calcule BCE
Notă: măsura volatilităţii exprimate în puncte de bază se 
calculează ca produs între volatilitatea implicită exprimată în 
procente şi nivelul corespunzător al ratei dobânzii (a se vedea şi 
caseta Measures of implied volatility derived from options on 
short-term interest rate futures din Buletinul lunar – mai 2002).

Ratele dobânzilor BCE
şi rata dobânzii overnight
Grafic 19

(procente p.a.; date zilnice)

rata dobânzii minimă acceptată la operaţiunile principale 
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Caseta 5

CONDIȚIILE DE LICHIDITATE ŞI OPERAȚIUNILE DE POLITICĂ MONETARĂ 
ÎN PERIOADA 14 MAI 2008 - 12 AUGUST 2008

Pe parcursul celor trei perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii analizate în această casetă 
au existat o serie de semnale în sensul relaxării tensiunilor care s-au manifestat din luna august 2007 
la capătul mai scurt al pieţei monetare din zona euro. Cu toate acestea, BCE a continuat să gestioneze 
lichiditatea astfel încât să contracareze tensiunile în diverse moduri. 

În primul rând, BCE şi-a continuat politica de alimentare „anticipată” cu lichiditate, prin care a permis 
contrapartidelor să îşi constituie rezervele minime obligatorii în prima parte a perioadei de constituire 
a RMO. Această strategie constă în alocarea unui volum de lichiditate mai mare decât volumul de 
referinţă în cadrul operaţiunilor principale de refi nanţare (OPR) la începutul perioadei de constituire 
(volumul de referinţă fi ind volumul alocat care permite contrapartidelor să îşi constituie rezervele 
minime obligatorii în mod uniform pe parcursul unei perioade de constituire a RMO), absorbind totodată 
excesul de lichiditate spre sfârşitul perioadei de constituire, astfel încât oferta medie de lichiditate să 
rămână nemodifi cată. În cadrul perioadelor de constituire încheiate pe data de 10 iunie şi respectiv 
12 august 2008, BCE a diminuat uşor volumul alimentării „anticipate” pe fondul slăbirii tensiunilor 
la capătul mai scurt al pieţei monetare. Totuşi, conform declaraţiei din data de 9 iunie 20081, BCE a 
majorat volumul alimentării „anticipate” cu lichiditate în perioada de constituire a RMO încheiată la 8 
iulie 2008 pentru a contracara tensiunile datorate efectului de sfârşit de semestru. 

În al doilea rând, după cum s-a anunţat în luna martie 2008, cele două operaţiuni suplimentare de 
refi nanţare pe termen mai lung (ORTL) cu scadenţa la trei luni derulate iniţial în lunile august şi 
septembrie 2007 au fost reînnoite pentru a treia oară când au ajuns la scadenţă, respectiv în lunile mai 
şi iunie 2008. Totodată, o a doua ORTL suplimentară cu scadenţa la şase luni s-a desfăşurat în luna 
iulie, când Eurosistemul a anunţat şi reînnoirea - în momentul scadenţei, în luna august şi respectiv 
septembrie 2008 - a celor două operaţiuni suplimentare cu scadenţa la trei luni afl ate deja în derulare. 

În perioadele analizate, BCE a continuat furnizarea de lichiditate în dolari SUA pentru băncile din 
zona euro prin intermediul operaţiunilor Term Auction Facility în colaborare cu Rezervele Federale. În 
cadrul acestor operaţiuni, care nu afectează oferta de lichiditate în euro2, lichiditatea în dolari SUA este 
garantată cu garanţii eligibile în operaţiunile Eurosistemului. 

Necesarul de lichiditate al sistemului bancar 

În cele trei perioade de constituire a RMO analizate, necesarul mediu de lichiditate al băncilor 
s-a majorat cu 2,3 miliarde EUR faţă de cele trei perioade anterioare. Această evoluţie s-a datorat 
creşterii cu 4,8 miliarde EUR a rezervelor minime obligatorii, care a fost parţial contrabalansată de 
scăderea cu 2,5 miliarde EUR a necesarului de lichiditate datorat factorilor autonomi. Necesarul 
total de lichiditate decurgând din rezervele minime obligatorii s-a situat în medie la 211,3 miliarde 
EUR, iar cel rezultând din factorii autonomi s-a cifrat în medie la 249,8 miliarde EUR (Grafi cul 
A). 

În cele trei perioade de constituire analizate, nivelul rezervelor excedentare (media zilnică a 
diferenţei dintre deţinerile în cont curent şi nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii) s-a 
majorat uşor, cu 43 milioane EUR, până la o medie de 0,75 miliarde EUR (Grafi cul B), similară 

1 A fost dată publicităţii următoarea declaraţie: „BCE continuă să monitorizeze îndeaproape condiţiile de lichiditate şi constată existenţa 
unor tensiuni la nivelul randamentelor pieţei monetare în cazul scadenţelor care depăşesc sfârşitul semestrului. Dacă situaţia o impune, 
BCE este pregătită să adopte măsurile necesare pentru evitarea tensiunilor la sfârşitul semestrului.”

2 Declaraţiile date publicităţii de BCE sunt disponibile la adresa http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/communication.
en.html. 
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mediei înregistrate după efectuarea modifi cărilor 
la nivelul cadrului de implementare a politicii 
monetare în luna martie 2004.

Oferta de lichiditate şi ratele dobânzilor 

Volumul total al operaţiunilor de piaţă (exprimate 
în euro) s-a majorat ca urmare a creşterii 
rezervelor minime obligatorii. Întrucât volumul 
celor două ORTL suplimentare cu scadenţa la trei 
luni a fost diminuat uşor de la 60 miliarde EUR 
la 50 miliarde EUR, iar cea de-a doua ORTL 
suplimentară cu scadenţa la şase luni (în valoare 
de 25 miliarde EUR) a fost decontată de-abia la 
sfârşitul perioadei analizate, ponderea ORTL şi 
OPR în volumul total al operaţiunilor de piaţă a 
rămas practic nemodifi cată la aproximativ 60% şi 
respectiv 40% pe tot parcursul perioadei. Totuşi, 
spre sfârşitul perioadei, când volumul ORTL 
în derulare s-a stabilizat la 300 miliarde EUR, 
ponderea acestui tip de operaţiuni a crescut uşor 
până la aproximativ 64%.

La data de 3 iulie 2008, Consiliul guvernatorilor 
al BCE a hotărât majorarea cu 25 puncte de bază 
a ratelor dobânzilor reprezentative, rata dobânzii 
minimă acceptată şi ratele dobânzii la facilitatea 
de depozit şi la facilitatea de creditare marginală 
situându-se astfel la 4,25%, 3,25% şi respectiv 
5,25%. Această majorare a intrat în vigoare 
la data de 9 iulie 2008, prima zi a următoarei 
perioade de constituire a rezervelor.

În ceea ce priveşte operaţiunea Term Auction 
Facility în dolari SUA a Rezervelor Federale, 
BCE a continuat să fi nanţeze în dolari SUA 
contrapartidele din cadrul Eurosistemului, această 
fi nanţare fi ind garantată cu garanţii eligibile în 
Eurosistem. Conform anunţului dat publicităţii 
de BCE la data de 2 mai, aceste operaţiuni în 
valoare de 25 miliarde USD fi ecare s-au derulat 
o dată la două săptămâni şi nu au afectat oferta de 
lichiditate în euro. 

La data de 30 iulie 2008, BCE şi-a anunţat intenţia 
de a implementa - tot în colaborare cu Rezervele 
Federale - un ciclu de operaţiuni de tip Term 
Auction Facility pe durata a 84 de zile în valoare 
de 10 miliarde USD, urmând ca prima operaţiune 
să fi e decontată la data de 14 august 2008. BCE 
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Grafic B  Rezerve excedentare1)
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Sursa: BCE.

factori autonomi: 249,81 miliarde EUR

deţineri în cont curent: 212,06 miliarde EUR
(rezerve minime obligatorii: 211,31 miliarde EUR; 
rezerve excedentare: 0,75 miliarde EUR)

operaţiuni principale de refinanţare: 174,15 miliarde EUR
operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung: 280,42 miliarde EUR

nivelul rezervelor minime obligatorii

(miliarde EUR; mediile zilnice pentru întreaga perioadă 
sunt prezentate în dreptul fiecărei componente)

Grafic A Necesarul de lichiditate al sistemului
bancar şi oferta de lichiditate

Oferta de
lichiditate

Necesarul
de

lichiditate

(miliarde EUR; nivelul mediu pentru fiecare perioadă 
de constituire)

1) Disponibilităţile din contul curent al băncilor peste nivelul RMO.
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a adăugat că intenţionează să deruleze astfel de 
operaţiuni o dată la două săptămâni, alternând 
cele în valoare de 20 miliarde USD şi scadenţa 
la 28 de zile cu cele în valoare de 10 miliarde 
USD şi scadenţa la 84 de zile.

În decursul perioadei de constituire a RMO care 
s-a încheiat la data de 10 iunie 2008, BCE a 
alocat 25 miliarde EUR, 18 miliarde EUR, 15 
miliarde EUR şi respectiv 3,5 miliarde EUR peste 
volumul de referinţă în operaţiunile principale de 
refi nanţare aferente. În primele două săptămâni 
ale perioadei de constituire, nivelul EONIA 
a fost stabil în jurul ratei dobânzii minime 
acceptate, în pofi da unor semne de volatilitate 
spre sfârşitul lunii mai, când a deviat temporar 
peste rata dobânzii minimă acceptată. În ultima 
zi a lunii, respectiv 30 mai 2008, EONIA s-a 
situat la 4,114% (Grafi cul C). BCE a absorbit 
14 miliarde EUR în cadrul unei operaţiuni de 
reglaj fi n desfăşurate în ultima zi a perioadei de 
constituire, care s-a încheiat cu un apel net la facilitatea de creditare marginală de 161 milioane 
EUR şi cu un nivel de 4,179% al EONIA.

În cadrul perioadei de constituire a RMO care s-a încheiat la data de 8 iulie 2008, BCE a alocat 
20 miliarde EUR peste volumul de referinţă în fi ecare dintre primele două OPR, 35 miliarde EUR 
peste volumul de referinţă în a treia OPR care a inclus şi sfârşitul lunii iunie, şi 3 miliarde EUR 
peste volumul de referinţă în ultima OPR a acestei perioade. Deşi s-a situat în imediata apropiere 
a ratei dobânzii minime acceptate în primele două săptămâni ale perioadei de constituire, evoluţia 
EONIA s-a caracterizat printr-o volatilitate pronunţată, dar sub control, spre sfârşitul lunii iunie. 
Astfel, în săptămâna premergătoare sfârşitului lunii iunie, EONIA a scăzut la un nivel inferior ratei 
dobânzii minime acceptate, pentru ca în ultima zi a lunii să se situeze cu mult peste această rată 
(4,265%), ulterior revenind la niveluri uşor inferioare ratei minime acceptate în ultimele zile 
ale perioadei de constituire. BCE a iniţiat o operaţiune de reglaj fi n pentru a absorbi excedentul 
de lichiditate în valoare de 21 miliarde EUR în ultima zi a perioadei de constituire a rezervelor. 
Întrucât contrapartidele au prezentat oferte care au totalizat numai 14,6 miliarde EUR, perioada 
s-a încheiat cu un apel net la facilitatea de depozit în valoare de 4,8 miliarde EUR şi un nivel al 
EONIA de 3,792%.

În decursul perioadei de constituire a RMO care s-a încheiat la data de 12 august 2008, BCE 
a alocat 18 miliarde EUR, 14 miliarde EUR, 10 miliarde EUR, 8 miliarde EUR şi respectiv 3 
miliarde EUR peste volumul de referinţă în operaţiunile principale de refi nanţare aferente. EONIA 
s-a situat cu puţin peste rata dobânzii minimă acceptată pe tot parcursul perioadei de constituire, 
majorându-se la 4,371% în ultima zi a lunii iulie datorită efectelor de calendar. În ultima zi a 
perioadei de constituire, BCE a efectuat o operaţiune de reglaj fi n prin care a absorbit 21 miliarde 
EUR. Perioada s-a încheiat cu un apel net redus la facilitatea de depozit în valoare de 588 milioane 
EUR şi un nivel al EONIA de 4,318%.

În ansamblu, comportamentul contrapartidelor în procesul de ofertare a fost mai puţin agresiv în 
perioada analizată comparativ cu lunile anterioare, semnalând probabil relaxarea într-o oarecare 
măsură a tensiunilor manifestate la capătul mai scurt al pieţei monetare. Îndeosebi în cea de-a 

Grafic C EONIA şi ratele dobânzilor BCE
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doua perioadă de constituire analizată, spread-ul dintre rata minimă acceptată şi rata marginală 
(respectiv cea mai mică rată a dobânzii la care ofertanţii benefi ciază de lichiditate) s-a restrâns 
la 3 puncte de bază, nivel similar celui consemnat anterior declanşării tensiunilor de pe pieţele 
fi nanciare în luna august 2007. Această evoluţie a fost confi rmată şi de diminuarea ratei medii 
ponderate aferente alocărilor OPR (media dobânzilor acceptate ponderate cu sumele oferite), 
refl ectând scăderea numărului de ofertanţi agresivi la licitaţiile din cadrul OPR.
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Grafic 20 Randamentele obligațiunilor 
guvernamentale pe termen lung
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Sursa: Bloomberg şi Reuters
Notă: Randamentele obligaţiunilor guvernamentale pe termen lung se 
referă la obligaţiunile pe 10 ani sau cu scadenţă comparabilă.

2.4 PIAȚA OBLIGAȚIUNILOR

Pe parcursul ultimelor 3 luni, randamentele asociate obligaţiunilor guvernamentale pe termen lung de pe 
principalele pieţe fi nanciare au cunoscut un declin. În perioada cuprinsă între luna mai şi prima jumătate 
a lunii iunie 2008, acestea au consemnat o tendinţă de creştere, în contextul percepţiilor referitoare la 
sporirea riscurilor infl aţioniste pe plan internaţional. Ulterior, noi temeri referitoare la evoluţia sectorului 
fi nanciar par să fi  alimentat preferinţa investitorilor pentru plasamentele în acţiuni, în detrimentul titlurilor 
de stat cu un grad de siguranţă superior, ale căror randamente s-au comprimat. Randamentele reale 
aferente titlurilor de stat pe termen lung în zona euro au scăzut în cea de-a doua jumătate a perioadei 
analizate, în concordanţă cu percepţiile investitorilor privind deteriorarea perspectivelor la nivel 
macroeconomic. În cele din urmă, nivelul infl aţiei anticipate rezultat din rata dobânzii forward aferentă 
obligaţiunilor guvernamentale pe termen lung în zona euro s-a modifi cat uşor în perioada cuprinsă 
între sfârşitul lunii mai şi începutul lunii septembrie, în timp ce nivelul infl aţiei anticipate rezultat din 
rata dobânzii spot aferentă obligaţiunilor guvernamentale pe termen mediu şi lung a fost mai senzitiv la 
variaţiile înregistrate de preţurile materiilor prime şi de infl aţia curentă. 

După fi nele lunii mai 2008, randamentele obligaţiunilor guvernamentale pe termen lung au cunoscut un 
declin atât în zona euro, cât şi în Statele Unite. Pe ansamblu, randamentele aferente titlurilor de stat 
pe 10 ani din zona euro au scăzut cu circa 20 puncte de bază în perioada cuprinsă între sfârşitul lunii 
mai şi 3 septembrie 2008 până la 4,4% (Grafi cul 20). Totodată, randamentele ataşate obligaţiunilor 
guvernamentale cu scadenţa la 10 ani din Statele 
Unite s-au comprimat cu circa 35 puncte de bază, 
plasându-se la aproximativ 3,7% la fi nele perioadei 
analizate. Deşi evoluţiile ratelor dobânzilor pe termen 
lung înregistrate în cele două spaţii economice au 
manifestat, ca de obicei, tendinţa de a se refl ecta 
reciproc, diferenţialul dintre randamentele titlurilor 
de stat pe 10 ani din Statele Unite şi cele din zona 
euro s-a extins cu circa 15 puncte de bază de-a 
lungul perioadei cuprinse între sfârşitul lunii mai şi 
3 septembrie, ajungând la aproximativ -70 puncte 
de bază. Randamentele asociate obligaţiunilor pe 
termen emise de statul nipon cu scadenţa la 10 ani 
au consemnat un declin de circa 30 puncte de bază, 
fi ind situate la 1,5% la data de 3 septembrie 2008. 

În zona euro, volatilitatea implicită pe piaţa 
obligaţiunilor s-a menţinut practic nemodifi cată în 
perioada cuprinsă între sfârşitul lunii mai şi începutul 
lunii septembrie, sugerând faptul că, pe ansamblu, 
incertitudinile participanţilor pe piaţă în privinţa 
perspectivelor pe termen scurt ale randamentelor 
la titlurile de stat pe termen lung s-au modifi cat 
uşor. În Statele Unite, volatilitatea implicită pe 
piaţa obligaţiunilor s-a situat, la sfârşitul perioadei 
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analizate, la niveluri uşor inferioare celor consemnate 
la sfârşitul lunii mai. În Japonia, volatilitatea implicită 
pe piaţa obligaţiunilor s-a diminuat semnifi cativ în 
perioada analizată. 

În Statele Unite, tendinţa ascendentă consemnată de 
randamentele asociate obligaţiunilor guvernamentale, 
care s-a manifestat începând cu trimestrul I 2008, a 
continuat până în jurul datei de 15 iunie, după care 
aceste randamente s-au înscris pe un trend descendent. 
Deşi percepţiile referitoare la sporirea riscurilor 
infl aţioniste pe plan internaţional au predominat în 
prima jumătate a perioadei analizate, contribuind la 
sporirea randamentelor, temerile cu privire la evoluţia 
sectorului fi nanciar, îndeosebi presiunile resimţite 
începând cu luna iulie asupra instituţiilor Fannie Mae 
şi Freddie Mac, care sunt sponsorizate de guvernul 
SUA, par să fi  alimentat preferinţa investitorilor 
pentru plasamentele în acţiuni, în detrimentul 
titlurilor de stat cu un grad de siguranţă superior, 
ale căror randamente s-au comprimat. Până la fi nele 
lunii iulie însă, evoluţiile randamentelor reale ale 
titlurilor de stat din SUA şi cele ale randamentelor 
nominale la obligaţiunile pe termen lung s-au refl ectat 
reciproc, indicând modifi carea nesemnifi cativă a 
anticipaţiilor infl aţioniste ale investitorilor. Ulterior 
însă, randamentele obligaţiunilor cu scadenţa la 10 
ani au scăzut în termeni nominali, în timp ce randamentele reale au rămas practic nemodifi cate, ilustrând 
uşoara diminuare a temerilor investitorilor referitoare la infl aţie. În mod deosebit, această evoluţie pare să 
fi  fost determinată de ieftinirea materiilor prime (Grafi cul 21).

În zona euro, creşterea randamentelor a fost mai persistentă decât în Statele Unite, manifestându-se 
până spre începutul lunii iulie. Este probabil ca această evoluţie să refl ecte anticipaţiile pieţei privind 
înăsprirea orientării politicii monetare, care s-au şi materializat dealtfel la 3 iulie prin majorarea cu 25 
puncte de bază a ratelor dobânzilor de referinţă ale BCE. Ulterior, randamentele ataşate obligaţiunilor 
guvernamentale au scăzut în zona euro, pe fondul unui anumit grad de volatilitate. Randamentele reale 
ale obligaţiunilor spot din acest spaţiu economic s-au majorat până la jumătatea lunii iunie, refl ectând 
anticipaţiile privind înăsprirea în continuare a orientării politicii monetare, într-un context marcat de 
intensifi carea anticipaţiilor infl aţioniste. După jumătatea lunii iulie, scăderea randamentelor atât în 
termeni nominali, cât şi reali a prefi gurat nu numai comprimarea anticipaţiilor infl aţioniste, dar şi 
deteriorarea perspectivelor la nivel macroeconomic. 

Nivelul infl aţiei anticipate rezultat din rata dobânzii forward pe 5 ani pe un orizont de 5 ani – o măsură 
a aşteptărilor participanţilor pe piaţă referitoare la infl aţia pe termen lung şi la primele de risc asociate 
acesteia – s-a diminuat uşor în perioada analizată, fi ind însă situat la o valoare destul de ridicată, respectiv 
2,4% la data de 3 septembrie (Grafi cul 22). Nivelul infl aţiei anticipate rezultat din rata dobânzii spot 
pe 10 ani s-a majorat cu aproximativ 15 puncte de bază în intervalul cuprins între sfârşitul lunii mai şi 
începutul lunii iulie, dar ulterior a înregistrat o relativă scădere, poziţionându-se la aproximativ 2,3% 
la începutul lunii septembrie. Pe scadenţele scurte şi medii, anticipaţiile infl aţioniste în prima parte a 
intervalului analizat au manifestat un grad relativ ridicat de volatilitate, acestea fi ind puternic afectate de 
escaladarea preţurilor materiilor prime, cu precădere ale petrolului, şi de infl aţia curentă, care au condus la 
sporirea substanţială a nivelului infl aţiei anticipate rezultat din rata dobânzii spot pe 5 ani. După jumătatea 
lunii iulie însă, ieftinirea petrolului şi, de curând, noile temeri ale participanţilor pe piaţă referitoare la 

Grafic 21 Randamentele obligațiunilor cu
cupon zero indexate la inflație
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Grafic 22 Nivelurile anticipate ale ratei inflației
rezultate din ratele dobânzilor spot şi forward,
calculate pe baza obligațiunilor cu cupon zero  
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Sursa: Reuters şi calcule BCE

Grafic 23 Ratele dobânzilor forward implicite
la depozitele overnight din zona euro

(procente p.a.; date zilnice)

Sursa: Calcule BCE, EuroMTS (date de bază) şi Fitch Ratings (rating-uri)
Notă: Curba randamentelor forward implicite, care rezultă din structura 
pe scadenţe a ratelor dobânzilor înregistrate pe piaţă, reflectă aşteptările 
pieţei referitoare la nivelurile viitoare ale ratelor dobânzilor pe termen 
scurt. Metoda utilizată la calculul acestor curbe ale randamentelor 
forward implicite este prezentată pe website-ul BCE, în secţiunea Euro 
area yield curve. Datele utilizate la realizarea estimărilor sunt 
determinate pe baza obligaţiunilor guvernamentale de rating AAA.

perspectivele creşterii economice în zona euro par să fi  generat revizuiri substanţiale în sens descendent 
ale anticipaţiilor infl aţioniste pe termen mediu şi lung. La începutul lunii septembrie, nivelului infl aţiei 
anticipate rezultat din rata dobânzii spot pe 5 ani a atins valoarea de 2,2%. Totuşi, analiza acestor rezultate 
trebuie să ţină seama de faptul că, în perioadele marcate de turbulenţe, nivelurile infl aţiei anticipate sunt 
distorsionate într-o anumită măsură ca urmare a măsurilor de reorientare către plasamente mai sigure 
(fl ight-to-safety). Caseta 6 oferă informaţii privind anticipaţiile infl aţioniste pe diferite scadenţe, pe baza 
evoluţiilor indicatorilor de pe pieţele fi nanciare. 

În perioada cuprinsă între fi nele lunii mai şi începutul lunii septembrie, curba descrisă de ratele 
dobânzii forward implicite pe scadenţa overnight pentru zona euro a relevat mai întâi o tendinţă 
ascendentă, după care a urmat o pantă descendentă (Grafi cul 23). Se pare că aceasta refl ectă 
modifi cările anticipaţiilor investitorilor cu privire la traiectoria ratelor dobânzilor pe termen scurt 
pentru orizonturile scurte şi medii. Cu toate acestea, tendinţa descendentă manifestată la capătul cel 
mai lung al curbei ratelor dobânzilor forward în perioada cuprinsă între sfârşitul lunii mai şi începutul 
lunii septembrie refl ectă probabil şi diminuarea primelor de risc asociate acestora. 

În cazul emitenţilor din categoriile cu califi cative mai scăzute, spread-urile asociate obligaţiunilor 
corporative din sectorul nefi nanciar al zonei euro au cunoscut o majorare. Pe parcursul perioadei 
analizate, spread-urile asociate obligaţiunilor corporative din sectorul fi nanciar s-au extins 
considerabil în cazul tuturor categoriilor de califi cative. Persistenţa unor spread-uri ample în cazul 
emitenţilor din sectorul fi nanciar implică majorarea costurilor de fi nanţare ale băncilor care, la rândul 
lor, pot avea implicaţii asupra pieţelor creditului. 
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EVOLUȚII RECENTE LA NIVELUL STRUCTURII PE SCADENȚE A NIVELURILOR ANTICIPATE 
ALE RATEI INFLAȚIEI ÎN ZONA EURO

Buletinul lunar al BCE oferă periodic informaţii 
detaliate asupra evoluţiei indicatorilor privind 
anticipaţiile infl aţioniste extrase din instrumentele 
fi nanciare. În secţiunea dedicată pieţei obligaţiunilor 
sunt prezentate în special anticipaţiile infl aţioniste 
pe termen lung, dar pieţele obligaţiunilor indexate 
cu rata infl aţiei şi cele de operaţiuni swap din zona 
euro furnizează informaţii cu privire la anticipaţiile 
infl aţioniste (şi la primele asociate acestora) pentru 
un spectru mai larg de scadenţe. În această privinţă, 
caseta prezintă evoluţii recente la nivelul întregii 
structuri pe scadenţe a nivelurilor anticipate ale 
ratei infl aţiei. 

Structura estimată pe scadenţe a nivelurilor 
anticipate ale ratei infl aţiei a suferit modifi cări 
profunde începând cu jumătatea lunii mai1. În mod 
deosebit, anticipaţiile pe termen scurt şi mediu 
au consemnat un grad ridicat de volatilitate pe 
parcursul acestei perioade. Scumpirea pronunţată 
a petrolului (de la 90 USD la începutul anului 2008 
la aproximativ 145 USD  la jumătatea lunii iulie) 
şi majorarea infl aţiei curente (4,1% în iulie, faţă de 
3,7% în mai) au determinat, de la începutul lunii 
iunie, creşteri semnifi cative la capătul mai scurt al curbei anticipaţiilor infl aţioniste. Aceste majorări 
– de aproximativ 25 puncte de bază în cazul nivelului anticipat al ratei infl aţiei rezultat din rata dobânzii 
forward la un an, pentru un orizont de 2 ani – au produs inversarea curbelor nivelurilor anticipate 
ale ratei infl aţiei forward (şi spot), după cum reiese din Grafi cul A. Începând cu jumătatea lunii iulie 
însă, se constată moderarea treptată a aşteptărilor infl aţioniste (şi a primelor asociate acestora), cel mai 
probabil pe seama scăderii preţului petrolului (cu circa 20%) de la nivelul maxim menţionat anterior şi, 
mai recent, a percepţiilor pieţei în legătură cu decelerarea creşterii economice în zona euro în trimestrul 
II 2008, precum şi ca urmare a deteriorării evoluţiei indicatorilor de încredere.

Anticipaţiile infl aţioniste pe termen lung (şi primele de risc infl aţionist asociate acestora) s-au poziţionat 
în continuare la niveluri ridicate. Nivelurile anticipate ale ratei infl aţiei rezultate din rata dobânzii spot 
pe 10 ani au sporit cu aproximativ 25 puncte de bază în perioada cuprinsă între mijlocul lunii mai şi 
începutul lunii iulie, dar ulterior au înregistrat o anumită temperare, plasându-se la circa 2,4% la fi nele 
lunii august (Grafi cul 22 din textul principal). De-a lungul ultimelor 3 luni, nivelurile anticipate ale 
ratei infl aţiei rezultate din rata dobânzii forward pe termen lung au avut o evoluţie în general constantă, 
plasându-se în jurul valorii de 2,5%. Cu toate acestea, atenuarea anticipaţiilor infl aţioniste pe termen 
scurt şi mediu începând cu jumătatea lunii iulie nu a fost însoţită de modifi cări similare pe orizonturi 
mai îndepărtate, iar curba forward şi-a accentuat traiectoria ascendentă (Grafi cul A).

Pe parcursul ultimelor luni, evoluţiile la nivelul structurii pe scadenţe a ratelor swap indexate la 
infl aţie confi rmă evaluările prezentate anterior. În mod deosebit, fl uctuaţiile ratelor dobânzilor aferente 
operaţiunilor swap indexate cu rata infl aţiei pe termen scurt şi mediu au refl ectat în mare măsură 
evoluţiile nivelurilor anticipate ale ratei infl aţiei pe aceleaşi scadenţe. Majorările ample ale ratelor 
dobânzilor la operaţiunile swap pe termen scurt indexate la infl aţie, care au determinat de asemenea 

1 Pentru detalii privind metodologia de estimare, a se vedea Ejsing, Garcia şi Werner, The term structure of euro area break-even infl ation 
rates: the impact of seasonality, Studiul ocazional nr. 830 al BCE, noiembrie 2007. 

Grafic A

(procente pe an)

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

2 septembrie 2008
15 iulie 2008
2 iunie 2008

9 102 3 4 5 6 7 8

Sursa: Reuters şi calcule BCE.
Notă: Axa orizontală indică scadenţa (ani).

Caseta 6



EVOLUȚII
ECONOMICE

ŞI MONETARE

Evoluții
monetare 

şi financiare

BCE
Bu l e t i n  l u n a r

S e p t emb r i e  2008 45

inversarea curbei nivelurilor anticipate ale ratei infl aţiei spot (şi forward), au consemnat o temperare 
în decursul ultimelor săptămâni, venind în sprijinul afi rmaţiei conform căreia temerile privind evoluţia 
infl aţiei pe termen scurt şi mediu în rândul participanţilor pe piaţă s-au diminuat semnifi cativ începând 
cu jumătatea lunii iulie, dar s-au menţinut la niveluri înalte (şi mai ridicate decât la mijlocul lunii mai) 
pe orizonturi mai îndepărtate (Grafi cul B).

Ratele swap pe termen lung indexate la infl aţie au rămas la niveluri relativ înalte – cele aferente 
scadenţei la 10 ani se situează în jurul valorii de 2,5%, comparativ cu nivelurile maxime de aproape 
2,8% din ultimele luni. Totodată, ratele forward pe termen lung corespunzătoare swap-urilor indexate 
la rata infl aţiei s-au menţinut pe o traiectorie ascendentă în perioada care a urmat lunii mai 2008 şi, spre 
deosebire de nivelurile anticipate ale ratei infl aţiei indicate de ratele forward pe termen lung, au cunoscut 
un declin uşor pe parcursul ultimelor săptămâni. În prezent, nivelul ratei dobânzii pentru operaţiunile 
swap forward pe 5 ani, indexate cu rata infl aţiei, pe un orizont de 5 ani se plasează la aproximativ 2,7%, 
cu circa 25 puncte de bază peste nivelul contrapartidei sale de pe piaţa obligaţiunilor.

Grafi cul C prezintă spread-ul dintre ratele swap pe 5 şi 10 ani indexate cu rata infl aţiei şi nivelurile 
anticipate ale ratei infl aţiei, precum şi ratele forward pe termen lung, peste 5 ani. Acesta ilustrează faptul 
că diferenţele între ratele forward pe termen lung calculate pe baza swap-urilor indexate la infl aţie şi 
nivelurile anticipate ale ratei infl aţiei nu sunt neobişnuite, acestea putând fi  determinate de efectele unor 
factori de piaţă de natură tehnică2. Trebuie avute în vedere şi tensiunile de pe pieţele bursiere, care s-au 
amplifi cat începând cu luna mai 2008 (Secţiunea 2.6). În acest context, nu este exclus ca reorientarea 
către plasamente mai sigure (fl ight-to-safety) să fi  afectat într-o măsură substanţială piaţa obligaţiunilor, 
ceea ce complică şi mai mult analiza evoluţiei nivelurilor anticipate ale ratei infl aţiei.

Deşi s-au înscris pe un trend ascendent în ultimele luni, spread-urile dintre ratele forward pe termen lung 
aferente swap-urilor indexate la infl aţie şi nivelurile anticipate ale ratei infl aţiei s-au menţinut ridicate 
din perspectivă istorică. Nivelurile ratelor forward la un an, asociate swap-urilor indexate la infl aţie, 
pe un orizont de 9 ani (circa 2,7% în prezent) sunt, de asemenea, cu 20 puncte de bază superioare 

2 Nivelurile anticipate ale ratei infl aţiei forward pe termen lung şi ratele swap indexate la infl aţie au consemnat evoluţii puternic divergente 
în luna martie a acestui an, deşi condiţiile au fost diferite. Pentru detalii, a se vedea caseta cu titlul Recent developments in bond market 
liquidity premia and implications for break-even infl ation rates din Buletinul lunar – aprilie 2008.
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2.5 PIAȚA ACȚIUNILOR

În perioada cuprinsă între sfârşitul lunii mai şi mijlocul lunii iulie 2008, preţurile acţiunilor pe pieţele 
internaţionale au scăzut semnifi cativ, nu numai datorită temerilor referitoare la evoluţiile din sectorul 
fi nanciar şi mai ales la presiunile asupra instituţiilor sponsorizate de guvernul SUA, ci şi datorită 
perspectivelor economiei mondiale şi scumpirii accentuate a materiilor prime. Începând cu cea de-a 
doua jumătate a lunii iulie, preţurile acţiunilor au consemnat o relativă redresare, iar preţurile materiilor 
prime s-au redus sensibil comparativ cu nivelurile maxime atinse în perioadele anterioare. În consecinţă, 
volatilitatea implicită pe pieţele bursiere a sporit în prima parte a intervalului analizat, dar ulterior s-a 
diminuat într-o anumită măsură.  

Preţurile acţiunilor în zona euro, Statele Unite şi 
Japonia, calculate pe baza indicilor Dow Jones 
EURO STOXX, Standard & Poor’s 500 şi respectiv 
Nikkei 225, au înregistrat un recul puternic în 
perioada cuprinsă între sfârşitul lunii mai şi prima 
jumătate a lunii iulie. Ulterior, aceste cotaţii au 
marcat o anumită revigorare, în special în Statele 
Unite (Grafi cul 24). Pe ansamblu, cotaţiile acţiunilor 
în Statele Unite, zona euro şi Japonia au marcat 
reduceri cu aproximativ 9%, 12% şi respectiv 13% 
în perioada cuprinsă între sfârşitul lunii mai şi 3 
septembrie 2008. 

Incertitudinile cu privire la evoluţiile pe termen 
scurt pe pieţele bursiere în zona euro, Statele Unite 
şi Japonia, refl ectate de volatilitatea implicită 
calculată pe baza opţiunilor pe acţiuni, au urmat 
un curs ascendent manifestat în partea a doua a 
lunii mai şi care a continuat până către jumătatea 
lunii iulie, dar în perioada următoare s-au redus 
într-o anumită măsură (Grafi cul 25). Sporirea 
volatilităţii implicite, dublată de majorarea 
spread-urilor ataşate obligaţiunilor corporative 
cu randamente înalte şi cu califi cativul BBB, ar 
putea sugera restrângerea apetitului pentru risc al 
investitorilor. În aceste condiţii, este probabil ca 
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contrapartidelor lor aferente nivelurilor anticipate ale ratei infl aţiei. Combinaţia dintre o relativă penurie 
de lichiditate pe piaţa ratelor dobânzilor indexate cu rata infl aţiei şi relaxarea nivelurilor anticipate 
ale ratei infl aţiei manifestată în ultimele săptămâni pare să fi  condus la scăderea nivelurilor anticipate 
ale ratei infl aţiei de pe piaţa spot într-o măsură mai mare decât cele de pe piaţa swap, cu precădere pe 
orizonturile îndepărtate. 

Structurile pe scadenţe ale nivelurilor anticipate ale ratei infl aţiei şi ale ratelor swap indexate la 
infl aţie oferă posibilitatea monitorizării aşteptărilor infl aţioniste pe mai multe scadenţe. Aceste 
informaţii prezintă importanţă pentru politica monetară. De exemplu, evoluţiile recente înregistrate 
de instrumentele prezentate în această casetă sugerează faptul că aşteptările infl aţioniste pe termen 
scurt şi mediu au cunoscut o moderare substanţială pe parcursul ultimelor săptămâni, dar anticipaţiile 
pe orizonturi mai îndepărtate se poziţionează în continuare la niveluri mai ridicate. Nivelurile înalte şi 
diferenţele actuale între nivelurile anticipate ale ratei infl aţiei pe termen lung şi ratele swap indexate la 
infl aţie de la capătul lung al curbelor justifi că monitorizarea atentă, confi rmând necesitatea de a analiza 
un set de indicatori ai aşteptărilor infl aţioniste. 
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Grafic 25 Volatilitatea implicită a piețelor
bursiere

(procente p,a,; medie mobilă pe 5 zile a datelor zilnice)

Sursa: Bloomberg
Notă: Seria de volatilitate implicită reflectă deviaţia standard 
estimată a variaţiilor procentuale înregistrate pe o perioadă de 
maximum trei luni de preţurile titlurilor tranzacţionate, aşa cum 
rezultă din preţul opţiunilor pe indicii bursieri. Indicii bursieri la 
care se referă volatilităţile implicite sunt Dow Jones EURO 
STOXX 50 pentru zona euro, Standard & Poor’s 500 pentru 
Statele Unite şi Nikkei 225 pentru Japonia.

Grafic 26 Creşterea estimată a profitului 
pe acțiune în Statele Unite şi zona euro

(procente p.a.; date lunare)

zona euro, termen scurt
zona euro, termen lung
Statele Unite, termen scurt
Statele Unite, termen lung

Sursa: Thomson Financial Datastream şi calcule BCE.
Notă: Creştere estimată a profitului pe baza indicelui Dow Jones
EURO STOXX pentru zona euro şi Standard & Poor’s 500 pentru
Statele unite.
1) Termen scurt se referă la estimările analiştilor privind profitul pe un
orizont de 12 luni (ritmuri anuale de creştere).
2) Termen lung se referă la estimările analiştilor privind profitul pe un
orizont de 3-5 ani (ritmuri anuale de creştere).

primele de risc asociate plasamentelor în acţiuni, atât în SUA, cât şi în zona euro, să se fi  amplifi cat 
pe parcursul ultimelor luni, contribuind astfel la declinul cotaţiilor bursiere în perioada analizată.

În Statele Unite, în perioada cuprinsă între sfârşitul lunii mai şi jumătatea lunii iulie, preţurile 
acţiunilor au înregistrat o reducere substanţială, pe seama temerilor tot mai mari în ceea ce priveşte 
perspectivele economiei şi, în mod deosebit, infl aţia, în contextul ascensiunii accentuate a preţurilor 
materiilor prime, cu precădere ale petrolului. În plus, în luna iulie, noile temeri cu privire la evoluţia 
sectorului fi nanciar, îndeosebi presiunile asupra instituţiilor Fannie Mae şi Freddie Mac, care sunt 
sponsorizate de guvernul SUA, dar şi asupra societăţilor de asigurare a obligaţiunilor, au condus 
la declinul în continuare al cotaţiilor acţiunilor. Scăderea preţurilor materiilor prime din perioada 
următoare a generat inversarea parţială a acestei tendinţe negative începând cu jumătatea lunii iulie. 
Totodată, decizia adoptată de Comitetul federal pentru operaţiuni de piaţă (FOMC) la începutul 
lunii august vizând menţinerea la acelaşi nivel a ratei dobânzii reprezentative a Rezervelor Federale, 
precum şi temperarea anticipaţiilor privind noi majorări ale acesteia au avut un aport la revirimentul 
pieţei acţiunilor. 

În concordanţă cu declinul cotaţiilor bursiere din prima parte a perioadei analizate, numărul analiştilor 
pieţei de acţiuni şi al societăţilor care au revizuit în sens descendent estimările privind profi tul 
anticipat pe acţiune în următoarele 12 luni a fost superior celui care viza revizuirea crescătoare a 
acestora. Printre factorii care au contribuit la conturarea unei viziuni mai degrabă negative asupra 
perspectivei profi tului fi rmelor din SUA listate la bursă s-au numărat temerile referitoare la evoluţiile 
pe piaţa creditului şi cea imobiliară şi impactul nefavorabil al acestora asupra economiei reale. 
Dinamica accentuată a profi tului anticipat pe acţiune pe termen scurt în Statele Unite din ultimele 3 



BCE
Bu l e t i n  l u n a r
S e p t emb r i e  200848

Tabel 3

8,4 5,9 11,6 7,1 29,0 3,3 11,8 5,0 7,2 10,7 100,0

2007 T2 12,6 0,9 8,8 13,4 1,6 -1,5 12,1 13,7 2,4 9,4 6,3
2007 T3 0,1 -5,0 -0,8 -4,1 -7,5 -2,7 -10,4 7,7 9,1 2,1 -3,4
2007 T4 -1,2 -3,3 -1,6 -1,8 -4,9 2,1 0,1 -7,8 7,1 8,5 -1,2
2008 T1 -9,1 -16,2 -13,7 -15,2 -16,6 -17,9 -18,1 -22,2 -20,8 -16,5 -16,4
2008 T2 7,9 -13,9 -14,7 12,7 -14,8 -0,2 -7,0 -10,7 -5,8 0,6 -7,3

-6,6 -0,3 -0,1 -10,3 0,1 -5,4 -2,8 9,2 1,4 -3,0 -1,8
-1,6 5,6 3,2 1,1 0,5 5,6 1,5 1,3 1,2 -1,0 1,1

-15,1 -8,2 -10,2 -18,9 -13,7 -5,4 -14,5 -6,7 -2,6 -14,2 -12,4

Variațiile cursurilor indicilor Dow Jones EURO STOXX pe sectoare economice

(variaţii exprimate în procente; sfârşitul perioadei)

Produse
de bază

Servicii
pentru

consuma-
tori

Bunuri
de consum

Petrol
şi gaze

Tehno-
logie 

Sectorul
financiar Sănătate Industrie

Teleco-
municaţii Utilităţi

EURO
STOXX

Pondere în
capitalizarea bursieră
(sfârşitul perioadei)

Variaţii ale preţurilor
(sfârşitul perioadei)

iul.
aug.
30 mai - 03 sept.

Sursa: Thomson Financial Datastream şi calcule BCE

luni, cât şi tendinţa generalizată de creştere a acestuia începând cu vara anului 2007 (Grafi cul 26), 
poate fi  atribuită unui efect de bază, ţinând seama de faptul că nivelul actual al profi tului pe acţiune, 
cu precădere în cazul societăţilor fi nanciare, s-a restrâns până la un nivel inferior celui anticipat de 
analişti pe un orizont de 12 luni. Totodată, sporirea anticipată a profi turilor corporative pe acţiune pe 
un orizont de 5 ani s-a menţinut practic nemodifi cată (Grafi cul 26).

Pe parcursul perioadei analizate, preţurile acţiunilor în zona euro au urmat o traiectorie similară 
celei observate la nivelul acţiunilor din SUA. Cu toate acestea, după atingerea unui nivel minim de 
la jumătatea lunii iulie, redresarea cursurilor acţiunilor din acest spaţiu economic a fost relativ mai 
modestă decât pe piaţa Statelor Unite. Totodată, analiştii au preconizat majorarea uşoară a profi tului 
pe acţiune în următoarele 12 luni (de la 7,5% în mai la 8% în august), în timp ce estimările acestora 
pentru orizonturile mai îndelungate, cuprinse între 3 şi 5 ani, au înregistrat o scădere moderată în 
ultimele 3 luni (Grafi cul 26).

În intervalul cuprins între sfârşitul lunii mai şi începutul lunii septembrie 2008, toate sectoarele 
economice din zona euro au înregistrat pierderi ale valorii acţiunilor emise (Tabelul 3). Titlurile 
aparţinând sectorului „petrol şi gaze“ s-au numărat printre cele mai serios afectate, probabil pe 
seama scăderii preţului petrolului în perioada analizată. Evoluţia acestor titluri a fost inferioară cu 
aproximativ 7 puncte procentuale celei consemnate de indicele Dow Jones EURO STOXX în sens 
larg. Rezultatele obţinute de sectorul fi nanciar au fost oarecum inferioare celor înregistrate de indicele 
în sens larg. Pe piaţa acţiunilor din SUA, preţurile acţiunile aparţinând sectorului „petrol şi gaze“ au 
suferit pierderi semnifi cative, performanţa acestora fi ind mai slabă decât a indicelui Standard & 
Poor’s 500 cu aproximativ 8 puncte procentuale. Sectorul „sănătate” a fost singurul de pe piaţa SUA 
care a obţinut rezultate pozitive în perioada analizată.

2.6 FINANȚAREA ŞI SITUAȚIA FINANCIARĂ A SOCIETĂȚILOR NEFINANCIARE

În trimestrul II 2008, costul real de fi nanţare din surse externe a societăţilor nefi nanciare din zona euro 
a sporit în continuare, evoluţia fi ind datorată, în cea mai mare parte, creşterii costurilor fi nanţării prin 
îndatorare pe piaţă şi prin emisiuni de acţiuni în urma reamplifi cării tensiunilor pe pieţele fi nanciare. 
Totodată, dinamica fi nanţării din surse externe s-a temperat, ca urmare a încetinirii creşterii volumului 
de credite acordate de IFM societăţilor nefi nanciare, care însă a continuat să fi e caracterizat de robusteţe. 
Raporturile de îndatorare ale sectorului corporativ nefi nanciar s-au menţinut pe traiectoria ascendentă 
observată în trimestrele anterioare. 
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Grafic 27 Costul real al finanțării externe 
a societăților nefinanciare din zona euro

(procente p.a.)

costul total al finanţării
dobânzile active reale ale IFM pe termen scurt
dobânzile active reale ale IFM pe termen lung
costul real al îndatorării pe piaţă
costul real al acţiunilor cotate

Sursa: BCE, Thomson Financial Datastream, Merrill Lynch şi 
proiecţii ale Consensus Economics
Notă: Costul real al finanţării externe a companiilor nefinanciare 
se calculează ca medie ponderată a costului cu împrumuturi 
bancare, a costului cu instrumente de îndatorare şi a costului cu 
capitalul, pe baza valorilor respective deflatate cu anticipaţiile 
inflaţioniste (a se vedea Caseta 4 din Buletinul lunar – martie 
2005). Introducerea dobânzilor active armonizate ale IFM la 
începutul anului 2003 a determinat o ruptură în seriile statistice.

CONDIȚIILE DE FINANȚARE
Costul real al fi nanţării din surse externe a 
societăţilor nefi nanciare din zona euro, calculat 
prin ponderarea costului diferitelor surse de 
fi nanţare pe baza soldurilor datoriilor contractate 
(corectate cu efectele de evaluare)2, s-a majorat cu 
10 puncte de bază în trimestrul II 2008 (Grafi cul 
27). Incertitudinile tot mai pronunţate referitoare 
la creşterea economică şi perspectivele infl aţiei în 
zona euro – coroborate cu temerile investitorilor 
privind înregistrarea unor noi pierderi în sectorul 
bancar – au generat expansiunea randamentelor 
aferente obligaţiunilor corporative şi mărirea 
primei solicitate de investitori pentru plasamentele 
în acţiuni din zonei euro. Prin urmare, atât costul 
real al fi nanţării prin îndatorare pe piaţă, cât 
şi cel al fi nanţării prin emisiuni de acţiuni au 
avansat semnifi cativ în trimestrul II 2008 (cu 50 
şi respectiv 30 puncte de bază). Costul real al 
creditelor bancare în zona euro a cunoscut evoluţii 
divergente, după cum sugerează diminuarea cu 
25 puncte de bază a ratelor reale ale dobânzilor 
IFM la creditele pe termen scurt şi majorările 
de amplitudine similară ale ratelor dobânzilor la 
împrumuturile pe termen lung.  

Dintr-o perspectivă mai îndelungată, sporirea 
costului real al fi nanţării societăţilor nefi nanciare 
din zona euro în perioada de 12 luni de la declanşarea turbulenţelor fi nanciare s-a cifrat la aproximativ 
35 puncte de bază comparativ cu sfârşitul lunii septembrie 2007. În cea mai mare parte, acest avans 
s-a datorat majorării costurilor fi nanţării prin îndatorare pe piaţă. 

Propagarea efectelor mişcărilor la nivelul ratele dobânzilor active constituie o verigă importantă în 
procesul de transmisie a politicii monetare. Efectul de propagare măsoară gradul în care modifi cările 
la nivelul ratelor dobânzilor pe piaţa monetară infl uenţează atât ratele dobânzilor pe termen lung, 
cât şi ratele dobânzilor bancare în relaţia cu clienţii persoane fi zice. În privinţa celui din urmă, toate 
ratele dobânzilor IFM au urcat în termeni nominali pe parcursul trimestrului II 2008 (Tabelul 4). Mai 
precis, ratele dobânzilor IFM la creditele pe termen scurt (cu o rată a dobânzii variabilă şi rată fi xă 
pe o perioadă iniţială de maximum un an) acordate societăţilor nefi nanciare s-au majorat cu valori 
cuprinse între 18 şi 25 puncte de bază, în funcţie de mărimea creditului. Către fi nele intervalului 
analizat, creşterea pare să fi  încorporat deja parţial anticipaţiile privind majorarea ratelor dobânzilor 
de politică monetară, care s-au şi materializat dealtfel în luna iulie. Ratele dobânzilor aferente 
creditelor IFM pe termen lung (cu rată fi xă pe o perioadă iniţială mai mare de 5 ani) s-au majorat cu 
valori similare. 

Evoluţiile consemnate la nivelul costului de fi nanţare al băncilor sunt în principal afectate de 
mişcările ratei EURIBOR la 3 luni, în timp ce ratele dobânzilor active ale instituţiilor de credit 
de obicei refl ectă evoluţiile randamentelor aferente titlurilor de stat cu scadenţa între 2 şi 5 ani. Pe 
parcursul trimestrului II 2008, majoritatea ratelor dobânzilor active au crescut cu valori similare celor 
înregistrate de rata EURIBOR la 3 luni. În contrast puternic cu această evoluţie, atât randamentele 
asociate obligaţiunilor guvernamentale cu scadenţa la 2 ani, cât şi la 5 ani s-au majorat cu peste 100 
puncte de bază în perioada menţionată, în contextul temerilor tot mai pronunţate ale participanţilor pe 
piaţă referitoare la perspectivele infl aţiei. Ca urmare a evoluţiilor ratelor dobânzilor pieţei şi ale celor 
2 Pentru o descriere detaliată a măsurii costului real de fi nanţare externă a societăţilor nefi nanciare din zona euro, a se vedea Caseta 4 din 

Buletinul lunar – martie 2005.
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practicate de instituţiile de credit, se pare că propagarea a fost mai alertă în cazul ratelor dobânzilor 
bancare la creditele pe termen scurt şi mai lentă în cazul ratelor dobânzilor bancare la împrumuturile 
cu scadenţe mai îndepărtate. În pofi da îngustării 
manifestate în trimestrul II 2008, spread-urile 
dintre ratele dobânzilor la împrumuturile bancare 
pe termen lung şi titlurile de stat au evidenţiat 
o tendinţă de extindere în perioada marcată 
de turbulenţele declanşate în luna iunie 2007, 
contribuind la sporirea costurilor de fi nanţare ale 
instituţiilor de credit.

Informaţii suplimentare cu privire la compor ta-
mentul de creditare al instituţiilor de credit în 
relaţia cu sectorul nefi nanciar sunt relevate de 
sondajul asupra creditului bancar în zona euro. 
În sondajul aferent lunii iulie 2008, acestea au 
continuat să semnaleze înăsprirea accentuată a 
condiţiilor de creditare a întreprinderilor, deşi 
într-o măsură oarecum mai redusă decât în 
sondajul pe trimestrul I 2008. Cei mai importanţi 
factori care au generat acest fenomen au fost în 
continuare percepţiile băncilor faţă de riscurile 
asociate activităţii economice şi perspectivele la 
nivel de sector industrial sau de întreprindere. 
Infl uenţa tuturor acestor factori concretizată în 
costurile sporite ale fi nanţării băncilor, precum şi 
în constrângerile bilanţiere (respectiv capacitatea 
acestor instituţii de a accesa fondurile existente pe 
piaţă, cheltuielile asociate poziţiilor de capital şi 

1) )

2)

2007
T2

2007
T3

2007
T4

2008
T1

2008
mai

2008
iun.

2007
dec.

2008
mar.

2008
mai

1131686,675,655,636,605,681,6

5,53 5,92 6,08 5,91 6,09 6,16 8 25 6

61812104,542,522,582,542,500,5

4,90 5,21 5,33 5,18 5,27 5,35 2 18 8
51421185,534,543,574,534,571,5

843949,468,406,458,447,451,4
958117627,441,445,350,401,454,4
550111657,402,456,341,491,475,4

Tabel 4 Ratele dobânzilor IFM la împrumuturile noi acordate societăților nefinanciare

(procente p.a.; puncte de bază; rate ale dobânzii ponderate

Facilităţi de descoperit de cont acordate societăţilor nefinanciare
Împrumuturi acordate societăţilor nefinanciare în valoare 
de maximum 1 milion EUR

cu dobândă variabilă şi o perioadă iniţială de fixare a dobânzii 
  de maximum un an

cu o perioadă iniţială de fixare a dobânzii de peste cinci ani
Împrumuturi acordate societăţilor nefinanciare în valoare 
de peste 1 milion EUR

cu dobândă variabilă şi o perioadă iniţială de fixare a dobânzii 
  de maximum un an

Ratele dobânzilor la împrumuturile acordate de IFM

cu o perioadă iniţială de fixare a dobânzii de peste cinci ani

Rata dobânzii la trei luni pe piaţa monetară
Randamentul obligaţiunilor guvernamentale pe doi ani
Randamentul obligaţiunilor guvernamentale pe cinci ani

Pro memoria

Sursa: BCE
1) Pentru perioada începând cu luna decembrie 2003, ratele ponderate ale dobânzilor IFM se calculează utilizând ponderile naţionale 
elaborate pe baza mediei mobile pe 12 luni a volumelor de operaţiuni noi. Pentru perioada anterioară, cuprinsă între lunile ianuarie-
noiembrie 2003, ratele ponderate ale dobânzilor IFM se calculează utilizând ponderile naţionale elaborate pe baza volumelor medii de 
operaţiuni noi în anul 2003. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea caseta cu titlul Analysing MFI interest rates at the euro area 
level din Buletinul lunar – august 2004.
2) Eventualele discrepanţe se datorează rotunjirilor.

Variaţii exprimate 
în puncte de bază 
până în iun. 2008

Grafic 28
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Sursa: Thomson Financial Datastream şi calcule BCE.
Notă: Spread-urile de randament al obligaţiunilor sunt calculate 
în raport cu randamentul obligaţiunilor guvernamentale AAA.

Spread-urile de randament al
obligațiunilor societăților nefinanciare
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Grafic 29 Indicatorii de profit ai societăților 
nefinanciare cotate la bursă

(raportul rezultat net/cifră de afaceri netă; date trimestriale)

total societăţi nefinanciare
industria prelucrătoare
comerţul en gros şi cu amănuntul
transporturi şi comunicaţii
construcţii
utilităţi

Sursa: Thomson Financial Datastream şi calcule BCE

Grafic 30 Ritmurile anuale reale de creştere 
a volumului de finanțare a societăților 
nefinanciare
(variaţii procentuale anuale)

acţiuni cotate
instrumente de îndatorare
împrumuturi IFM

Sursa: BCE
Notă: Ritmul anual real de creştere este definit ca diferenţa 
dintre ritmul anual de creştere efectivă şi deflatorul PIB.

2008 2008

poziţiilor de lichiditate) a fost relativ mai scăzută decât în trimestrul I, fi ind în opoziţie cu amplifi carea 
impactului temerilor acestora în privinţa perspectivelor activităţii economice. Pe ansamblu, înăsprirea 
condiţiilor de acordare a împrumuturilor a continuat să fi e mai pronunţată în cazul societăţilor mari, 
decât în cel al întreprinderilor mici şi mijlocii. 

În trimestrul II 2008, costul real al obţinerii de fonduri prin emisiuni de instrumente de îndatorare s-a 
majorat semnifi cativ (cu 50 puncte de bază). Această evoluţie s-a datorat în principal revirimentului 
puternic înregistrat de randamentele ataşate obligaţiunilor guvernamentale pe termen lung. Totodată, 
spread-ul aferent creditelor, calculat pe baza diferenţei între randamentele obligaţiunilor corporative şi cele 
ale titlurilor de stat, a cunoscut o relativă diminuare în cazul titlurilor cu randament ridicat şi cotate BBB 
(Grafi cul 28). Spread-urile asociate acestor segmente au consemnat un avans în lunile iulie şi august.

Costul capitalului propriu al societăţilor nefi nanciare a înregistrat fl uctuaţii puternice în trimestrul 
II 2008. În intervalul mai-iunie, incertitudinile tot mai evidente privind creşterea economică şi 
perspectivele infl aţiei i-au determinat pe investitori să solicite, în general, prime de risc mai ridicate 
pe pieţele de acţiuni din zona euro. Percepţiile participanţilor pe piaţă s-au deteriorat suplimentar în 
luna iulie, datorită presiunilor exercitate asupra instituţiilor Fannie Mae şi Freddie Mac, care sunt 
sponsorizate de guvernul SUA, în ceea ce priveşte indicatorii de adecvare a capitalului acestora. 
Această situaţie a condus la reluarea creşterii costului capitalului propriu, însă ulterior, pe parcursul 
lunii august, costul real al capitalului propriu s-a stabilizat. 

FLUXURILE DE FINANȚARE
Cea mai mare parte a indicatorilor de rentabilitate ai societăţilor din zona euro sugerează faptul că 
acestea au reuşit să facă faţă surprinzător de bine turbulenţelor de pe pieţele fi nanciare. După cum 
reiese din Grafi cul 29, raportul între rezultatul net şi cifra de afaceri a crescut de la 6,2% în trimestrul 
I 2008 la 7,9% în trimestrul II 2008. Din punct de vedere al evoluţiilor sectoriale, societăţile incluse 
în „utilităţi”, „industria prelucrătoare” şi „transporturi şi comunicaţii” au fost cele care au favorizat 
evoluţia pozitivă a rentabilităţii în ansamblu. În perioada analizată, raportul între rezultatul net şi 
cifra de afaceri a scăzut în cazul societăţilor din „construcţii” şi „comerţ en-gros şi cu amănuntul”.
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Rate anuale de creştere

2007 2007 2007 2008 2008
T2 T3 T4 T1 T2

7,319,415,410,412,31
0,219,317,216,210,11
9,913,220,223,029,91
4,219,218,215,212,21
0,48,78,80,83,8
2,216,624,032,224,91

1) 6,2 5,6 5,1 4,2 2,3
9,28,23,43,39,3
3,23,219,011,916,91
3,02,13,12,12,1

-4,49,41,51,5
-0,114,114,114,01

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

Tabel 5 Finanțarea societăților nefinanciare

Împrumuturi IFM
De maximum un an
Între un an şi cinci ani
Peste cinci ani

Instrumente de îndatorare emise
Pe termen scurt
Pe termen lung, din care:

Dobândă fixă
Dobândă variabilă
Acţiuni cotate emise
Pro memoria2)

Finanţare totală

Rezerve tehnice de asigurare
Împrumuturi acordate societăţilor nefinanciare

3)

Sursa: BCE, Eurostat şi calcule BCE
Notă: Datele prezentate în acest tabel (cu excepţia celor din rubrica „pro memoria”) sunt incluse în statisticile monetare şi bancare, precum şi în 
statisticile referitoare la emisiunile de titluri. Acestea pot prezenta mici diferenţe faţă de datele raportate în statisticile referitoare la conturile financiare, 
în principal datorită metodelor de evaluare utilizate.
1) Suma dintre „dobândă fixă” şi „dobândă variabilă” ar putea să nu corespundă totalului rubricii „instrumente de îndatorare pe termen lung”, deoarece 
titlurile de creanţă pe termen lung cu cupon zero, care includ efectele evaluării, nu sunt prezentate separat în acest tabel.
2) Date raportate din statisticile referitoare la conturile trimestriale sectoriale ale zonei euro. Finanţarea totală a societăţilor nefinanciare cuprinde credite, 
instrumente de îndatorare emise, acţiuni şi alte participaţii emise, rezerve tehnice de asigurare, alte sume de încasat şi instrumente financiare derivate. 
3) Inclusiv rezerve pentru fondul de pensii.

(variaţii procentuale; sfârşitul trimestrului)

Privind în perspectivă, deşi se prefi gurează decelerarea treptată a activităţii economice atât în interiorul, 
cât şi exteriorul zonei euro, informaţiile disponibile privind anticipaţiile asupra rentabilităţii ale 
societăţilor nefi nanciare listate sugerează creşterea cu un ritm anual de aproximativ 10% a câştigului 
pe acţiune al acestor societăţi în următoarele 12 luni. 

Încetinirea observată la nivelul creşterii economice pare să fi  contribuit la temperarea dinamicii 
fi nanţării externe. Ritmul anual de creştere a fi nanţării externe înregistrat de societăţile nefi nanciare 
(inclusiv creditele IFM, instrumentele de îndatorare şi acţiunile cotate) s-a atenuat în termeni reali 
de la 5,2% în trimestrul I 2008 până la 4,2% în intervalul analizat (Grafi cul 30). Similar perioadelor 
anterioare, contribuţia la fi nanţare prin împrumuturi IFM a deţinut cea mai însemnată pondere, 
înregistrând o rată de creştere anuală de 3,8% în trimestrul II 2008, valoare inferioară cu 0,6 puncte 
procentuale celei din trimestrul precedent. Aportul instrumentelor de îndatorare a consemnat o 
diminuare relativă, de aproximativ 0,2 puncte procentuale, iar cel al acţiunilor emise de societăţile 
cotate s-a restrâns de la 0,4% până la 0,1 puncte procentuale în intervalul analizat.

Prin extinderea sferei de cuprindere a agregatelor incluse în conturile zonei euro, datele disponibile 
confi rmă atenuarea expansiunii fi nanţării din surse externe. Astfel, pentru perioada încheiată în 
trimestrul I 2008, dinamica anuală a împrumuturilor acordate societăţilor nefi nanciare s-a redus la 
valoarea de 4,4%, faţă de 4,9% în trimestrul IV 2007 (Tabelul 5). Această măsură mai cuprinzătoare 
include în categoria surselor de fi nanţare şi acţiunile necotate, rezervele fondurilor de pensii, precum 
şi alţi creditori. De asemenea, ritmul de creştere a volumului creditelor acordate de IFM altor 
intermediari fi nanciari (AFI) a cunoscut o decelerare pe parcursul ultimelor luni, ceea ce confi rmă 
atenuarea de ansamblu a dinamicii creditării.

Grafi cul 31 prezintă diferitele elemente care intră în calculul indicatorului privind economisirea, 
fi nanţarea şi plasamentele societăţilor din zona euro, aşa cum reiese din conturile zonei euro. Acest 
indicator cu bază largă pune în evidenţă faptul că societăţile efectuează, pe ansamblu, mai multe 
cheltuieli cu investiţiile în active fi xe şi fi nanciare decât generează fondurile pe plan intern. Cifra 
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netă, a cărei amplitudine a sporit începând cu jumătatea anului 2004, este cunoscută sub denumirea 
de „defi cit de fi nanţare”. La începutul anului 2008, acest defi cit de fi nanţare reprezenta 4,6% din 
valoarea adăugată totală a sectorului nefi nanciar. După cum ilustrează grafi cul, cea mai mare parte 
din fondurile interne şi externe au fost utilizate în vederea fi nanţării investiţiilor în active fi xe, în timp 
ce plasamentele fi nanciare au deţinut o pondere mai redusă.  

Plasamentele fi nanciare s-au restrâns în continuare pe parcursul trimestrului I 2008, pe seama 
reducerii accentuate a poziţiei numerar şi depozite, precum şi a contribuţiei negative a plasamentelor 
în instrumente de îndatorare pe termen lung şi a unităţilor fondurilor mutuale, în timp ce ponderea 
investiţiilor în participaţii şi alte acţiuni s-a menţinut ridicată, în pofi da indiciilor care vizau încetinirea 
dinamicii activităţii de fuziuni şi achiziţii3. Informaţiile cu privire la tranzacţiile anunţate (care tind 
să constituie un indicator principal fi abil) indică faptul că dinamica activităţilor de fuziuni şi achiziţii 
fi nalizate va continua să se tempereze în cea de-a doua parte a anului 2008. 

Pentru mai multe detalii asupra situaţiilor fi nanciare ale societăţilor din zona euro, determinate pe 
baza unui eşantion de date cu frecvenţă anuală referitoare la societăţi individuale, a se vedea caseta 
cu titlul „Evoluţia fondurilor interne ale societăţilor nefi nanciare listate”. 

Dinamica împrumuturilor acordate de IFM s-a menţinut alertă în trimestrul II 2008, înregistrând 
un ritm anual de 13,7% în intervalul analizat (Tabelul 5), nivel uşor inferior celui de 14,9% atins 
în trimestrul I 2008. Persistenţa robusteţii acestor ritmuri relevă faptul că turbulenţele de pe piaţa 
creditului manifestate în ultimele 12 luni nu au avut efecte semnifi cative asupra cererii de credite a 
societăţilor din zona euro. Ritmul anual de creştere a volumului împrumuturilor acordate societăţilor 
nefi nanciare a consemnat o nouă încetinire, până la 13,2 % în luna iulie, comparativ cu 13,6% în 
iunie. În ceea ce priveşte ritmurile de creştere a creditelor pe scadenţe mai scurte, în ultimele luni se 
constată o dinamică mai lentă a împrumuturilor acordate societăţilor nefi nanciare. De exemplu, rata 
de creştere anualizată la 3 luni s-a poziţionat la nivelul de 9,7% în luna iulie, în scădere faţă de nivelul 
maxim de 15,5% atins în luna ianuarie 2008. 

Privind în perspectivă, se anticipează atenuarea 
dinamicii alerte a creditului în lunile următoare 
ale acestui an. Aceasta este în concordanţă cu 
propagarea cu un anumit decalaj a majorării 
ratelor dobânzii, cu înăsprirea netă a condiţiilor de 
acordare a creditelor şi cu decelerarea avansului 
economic. Încetinirea anticipată a dinamicii 
activităţilor de fuziuni şi achiziţii ar urma să 
exercite în continuare presiuni în sensul scăderii 
la adresa necesarului de credite al întreprinderilor. 
În ultimă instanţă, nu poate fi  exclus faptul că, 
parţial, fl exibilitatea anterioară a creditării bancare 
a fost legată de apelul agenţilor economici la 
facilităţile de creditare, care au fost negociate 
în condiţii mai favorabile pe piaţă. În măsura în 
care aceste facilităţi sunt renegociate în condiţii 
mai puţin favorabile, aceasta ar putea exercita o 
infl uenţă în sensul scăderii la adresa accelerării în 
continuare a expansiunii volumului creditelor. 

Această situaţie este în consens cu rezultatele 
celui mai recent sondaj asupra creditului bancar. 
În primul rând, rezultatele sondajului asupra 
creditului bancar în zona euro din luna iulie 
2008 indică înăsprirea condiţiilor de acordare 
3  A se vedea caseta cu titlul Recent developments in M&A activity by euro area non-fi nancial corporations din Buletinul lunar – august 2008.

Grafic 31 Economisirea, finanțarea şi
plasamentele societăților nefinanciare

(sumă mobilă pe 4 trimestre; procente ale valorii adăugate brute)
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EVOLUȚIA FONDURILOR INTERNE ALE SOCIETĂȚILOR NEFINANCIARE LISTATE 

Evoluţia dinamicii profi tului societăţilor nefi nanciare listate în zona euro relevă o situaţie relativ 
solidă. Cu toate acestea, analizele prezentate în ediţiile anterioare ale Buletinului lunar sugerează 
posibilitatea apariţiei unor scăderi moderate pe parcursul trimestrelor următoare, ca rezultat al 
recentelor revizuiri negative operate la nivelul profi turilor corporative anticipate1. Este foarte 
posibil ca un mediu macroeconomic mai puţin favorabil pe plan internaţional să infl uenţeze 
fi nanţarea internă a acestor societăţi în semestrul II 2008, deşi recentele scăderi ale preţului 
petrolului şi deprecierea euro ar putea favoriza rentabilitatea pe termen scurt. Caseta prezintă 
semnalele decurgând din evoluţia fl uxurilor de trezorerie ale societăţilor listate, care par să fi e 
sufi cient de solide pentru a face faţă unei perioade prelungite de turbulenţe, asociată majorării 
costului fi nanţării externe.    

În contextul în care societăţile au înregistrat niveluri relativ ridicate ale îndatorare (Grafi cul A), 
reducerea fondurilor interne conferă acestor instituţii un grad sporit de vulnerabilitate la şocurile 
adverse neprevăzute. În această privinţă, situaţiile fl uxurilor de trezorerie incluse în rapoartele 

1 A se vedea caseta cu titlul „Evoluţii recente ale profi tului înregistrat de companiile din zona euro” din Buletinul lunar – iunie 2008.

a împrumuturilor pentru întreprinderi. Potrivit 
unor dovezi empirice, expansiunea volumului 
creditelor acordate tinde, de obicei, să reacţioneze 
cu un decalaj de trei până la patru trimestre la 
modifi cările survenite la nivelul condiţiilor de 
creditare. În al doilea rând, sondajul asupra 
creditului bancar cuprinde şi întrebări referitoare 
la factorii care infl uenţează cererea de credite 
a societăţilor nefi nanciare. După cum relevă 
Grafi cul 32, toţi factorii (investiţii fi xe, stocuri şi 
capital circulant, operaţiuni de fuziuni şi achiziţii, 
restructurarea datoriei şi fi nanţare internă) au 
contribuit la restrângerea cererii de credite. 
Reducerea cererii nete de resurse fi nanciare a 
fost deosebit de pronunţată în cazul investiţiilor 
fi xe, al operaţiunilor de fuziuni şi achiziţii şi al 
fi nanţării interne.

În afara creditelor acordate de IFM, societăţile pot 
apela şi la îndatorarea pe pieţele fi nanciare. Datele 
recente cu privire la emisiunile de instrumente de 
îndatorare ale societăţilor nefi nanciare sugerează 
decelerarea dinamicii fi nanţării prin îndatorare pe 
piaţă, ritmul anual de creştere a acestor emisiuni 
scăzând la 4,0% în trimestrul II 2008, comparativ 
cu 7,8% în trimestrul anterior. Activitatea de 
emisiune s-a restrâns cu precădere în cazul 
societăţilor cu standarde de creditare scăzute. 

În trimestrul II 2008, dinamica anuală a acţiunilor cotate emise de societăţile nefi nanciare listate 
a scăzut la 0,3%, faţă de 1,2% în trimestrul I 2008. Pe parcursul perioadei analizate, deteriorarea 
încrederii participanţilor pe piaţă şi rezultatele nefavorabile înregistrate pe pieţele bursiere au avut o 
infl uenţă negativă asupra activităţii de emisiune de acţiuni a societăţilor nefi nanciare listate. 
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Grafic 32 Dinamica împrumuturilor şi factorii 
care influențează cererea de credite 

(variaţii procentuale anuale; ponderi nete)

investiţii fixe (scala din dreapta)
stocuri şi capital circulant (scala din dreapta)
operaţiuni de fuziuni şi achiziţii şi restructurare 
corporativă (scala din dreapta)
restructurarea datoriei (scala din dreapta)
finanţare internă (scala din dreapta)
credite acordate societăţilor nefinanciare (scala din stânga)

Sursa: BCE 
Notă: Ponderile nete se referă la diferenţele dintre ponderea 
băncilor care raportează că un anumit factor a contribuit la 
creşterea cererii şi ponderea băncilor care raportează că acesta a 
contribuit la diminuarea cererii; a se vedea şi sondajul asupra 
creditului bancar – iulie 2008.

a societăților nefinanciare

Caseta 7
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anuale oferă informaţii utile referitoare la 
modifi cările care afectează conturile de trezorerie 
pe parcursul unui exerciţiu contabil. În termeni 
generali, fl uxul de trezorerie poate fi  considerat 
un indicator al solidităţii fi nanciare a companiei: 
un volum sporit al disponibilităţilor pentru 
operaţiunile de exploatare înseamnă un nivel 
mai mare de protecţie împotriva evenimentelor 
neanticipate. În schimb, se poate întâmpla ca 
societăţile cu o dinamică viguroasă a veniturilor 
să deţină însă un volum scăzut de numerar 
pentru satisfacerea obligaţiilor curente. Acest 
aspect este deosebit de important în contextul 
actual, întrucât deţinerea unui volum redus de 
disponibilităţi de către societăţile din zona euro 
poate constitui un indiciu asupra vulnerabilităţii 
sporite la apariţia unor noi şocuri.  

Pa baza informaţiilor anuale disponibile 
cuprinse într-un eşantion echilibrat de societăţi 
listate, Grafi cul B prezintă fl uxurile de trezorerie 
totale pentru societăţile nefi nanciare din zona 
euro, precum şi descompunerea acestora în 
„investiţii”, „activităţi fi nanciare” şi „activităţi de 
exploatare”2. Din acest grafi c pot fi  desprinse trei 
caracteristici principale. În primul rând, fl uxurile 
de trezorerie totale ale societăţilor din zona 
euro s-au menţinut, în linii mari, nemodifi cate 
în perioada 2003 – 2007. În al doilea rând, 
atât intrările generate de operaţiunile aferente 
obiectului principal de activitate, cât şi ieşirile 
destinate investiţiilor au consemnat creşteri 
graduale pe parcursul ultimilor ani, îndeosebi în 
anul 2007. Cu toate acestea, dinamica ieşirilor 
a fost inferioară celei înregistrate de infl uxuri, 
ceea ce pune în evidenţă apelul mai intens la 
sursele externe pentru fi nanţarea unui volum 
mai amplu de investiţii în perioada recentă. Pe 
baza unui eşantion mai restrâns de companii – 
pentru care este posibilă descompunerea plăţilor 
asociate investiţiilor în investiţii nete în active 
fi xe şi fi nanciare –, se pare că plasamentele 
fi nanciare au avut o contribuţie semnifi cativă 
la expansiunea generală a investiţiilor în 
perioada anilor 2006-2007. Aceasta refl ectă 
în principal activităţile intense de fuziuni şi 
achiziţii derulate în perioada respectivă. Totuşi, 
trebuie relevat faptul că o serie de indicii 
mai recente semnalează atenuarea dinamicii 
2 Cea mai mare parte din fl uxurile de trezorerie din operaţiuni de exploatare constă în încasări în numerar de la clienţi, plăţi în numerar 

către furnizori şi angajaţi şi plăţi de impozite şi taxe. Modifi cările poziţiilor de echipamente, active sau investiţii se regăsesc în fl uxurile 
de trezorerie din activităţi de investiţii. În mod normal, fl uxurile de trezorerie asociate activităţii de investiţii reprezintă «ieşiri», fi ind 
utilizate pentru achiziţionarea de noi echipamente, clădiri sau active pe termen scurt de tipul titlurilor tranzacţionabile. Variaţiile datoriilor, 
împrumuturilor sau dividendelor reprezintă «intrări»  din activitatea de fi nanţare. Fluxurile de trezorerie din activitatea de fi nanţare 
reprezintă „intrări” atunci când este atras capital şi „ieşiri” atunci când se plătesc dividende. 

Grafic A Raportul între datoria şi activele
totale ale societăților nefinanciare listate
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Sursa: Thomson’s Datastream şi calcule BCE.
Notă: Raportul este calculat pe baza valorilor medii.

Grafic B Fluxurile de trezorerie (descompuse
în activități de investiții, financiare şi de
exploatare)
(EUR)
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activităţii de fuziuni şi achiziţii şi, în general, 
a investiţiilor fi nanciare în anul 2008, ceea ce 
ar putea infl uenţa ieşirile totale din fl uxurile 
de trezorerie asociate investiţiilor efectuate de 
aceste societăţi. În al treilea rând, turbulenţele 
manifestate începând cu vara anului trecut nu 
par să fi  afectat semnifi cativ fl uxurile nete de 
trezorerie ale societăţilor nefi nanciare în anul 
2007. 

Analiza celor mai recente date este prezentată 
în Grafi cul C, care cuprinde descompunerea 
veniturilor pe baza unui eşantion echilibrat de 
societăţi listate. Grafi cul relevă că veniturile 
nete agregate s-au stabilizat la niveluri ridicate 
în trimestrul I 2008, acest fenomen putând fi  
generat în principal de majorarea costurilor 
în raport cu creşterea cifrei de afaceri. Astfel, 
este probabil ca societăţile listate să nu se fi  
confruntat cu deteriorarea poziţiei bilanţiere la 
începutul anului 2008.
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Grafic 33 Raporturile de îndatorare 
ale societăților nefinanciare

(procente)

raportul datorie/excedent brut de exploatare 
(scala din stânga)
raportul datorie/PIB (scala din dreapta)

Sursa: BCE, Eurostat şi calcule BCE
Notă: Datele referitoare la datorie provin din conturile 
trimestriale ale zonei euro şi includ credite, instrumente de 
îndatorare emise şi rezerve pentru fondurile de pensii. 

Grafic 34 Povara sectorului corporativ 
nefinanciar măsurată prin rata dobânzii nete 
bancare
(puncte de bază)

Sursa: BCE
Notă: Povara din rata dobânzii nete bancare este definită ca 
diferenţa dintre ratele medii ponderate ale dobânzilor la 
împrumuturi şi ratele medii ponderate ale dobânzilor la depozite 
pentru sectorul corporativ nefinanciar şi are la bază soldurile 
sumelor respective.

Grafic C  Cifra de afaceri, cheltuielile şi venitul
net pentru marile societăți nefinanciare listate

(medie mobilă pe 4 trimestre, miliarde EUR)
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Dow Jones EURO STOXX. 
al societăţilor nefinanciare incluse în indicele cu bază largă 

din zona euro

SITUAȚIA FINANCIARĂ
În trimestrul I 2008, persistenţa ascensiunii puternice a fi nanţării prin îndatorare a societăţilor nefi nanciare 
a condus la o nouă creştere a ponderii datoriei acestui sector în PIB şi a ponderii datoriei acestuia în 
excedentul brut de exploatare (Grafi cul 33). Cheltuielile cu dobânzile ale societăţilor nefi nanciare au 
sporit ca urmare a acţiunii conjugate a efectelor exercitate de mişcarea ascendentă a ratelor dobânzilor 
şi de gradul mai ridicat de îndatorare (Grafi cul 34). Pe ansamblu, bilanţurile societăţilor se menţin 
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în general la niveluri solide, în pofi da recentelor turbulenţe şi a revizuirilor în sens descendent ale 
perspectivelor de creştere economică, acumularea în continuare de datorii şi majorarea volumului de 
cheltuieli cu dobânzile conducând la o relativă accentuare a vulnerabilităţii societăţilor nefi nanciare la 
şocurile viitoare. 

2.7 FINANȚAREA ŞI SITUAȚIA FINANCIARĂ A SECTORULUI GOSPODĂRIILOR POPULAȚIEI

Condiţiile de fi nanţare referitoare la împrumuturile contractate de populaţie în trimestrul II 2008 s-au 
caracterizat printr-o uşoară creştere a ratelor dobânzilor la creditele pentru achiziţionarea de locuinţe 
şi prin înăsprirea netă a condiţiilor de creditare pentru împrumuturi, similară celei înregistrate în 
trimestrul precedent. Dinamica împrumuturilor contractate de populaţie a continuat să se tempereze 
în trimestrul II 2008, iar creşterea consemnată anterior de gradul de îndatorare a populaţiei pare să se 
fi  disipat. Atenuarea dinamicii creditelor acordate populaţiei este în concordanţă cu trendul manifestat 
încă din trimestrul I 2006 şi nu există indicii certe referitoare la constrângeri pe partea ofertei, asociate 
cu tensiunile de pe pieţele fi nanciare. 

CONDIȚIILE DE FINANȚARE
Dinamica ratelor dobânzilor percepute de IFM la creditele pentru locuinţe a înregistrat o creştere 
relativă în trimestrul II 2008 faţă de media pentru trimestrul I (Grafi cul 35). Această evoluţie a fost 
una generalizată la nivelul întregii game de scadenţe, singura excepţie constituind-o ratele medii ale 
dobânzilor la creditele cu rată fi xă pe o perioadă 
iniţială cuprinsă între 5 şi 10 ani, care s-au redus 
nesemnifi cativ faţă de trimestrul anterior. Astfel, 
s-a menţinut structura inversată pe scadenţe, 
spread-ul dintre ratele medii ale dobânzilor la 
creditele cu rată fi xă pe o perioadă iniţială de 
până la 1 an şi ratele medii ale dobânzilor la 
împrumuturile cu rată fi xă pe o perioadă iniţială 
de peste 10 ani fi ind de aproximativ 20 puncte de 
bază, nivel uşor mai ridicat decât cel consemnat în 
trimestrul precedent.

În ceea ce priveşte creditele de consum acordate 
de IFM, ratele medii ale dobânzilor s-au menţinut 
în general nemodifi cate în trimestrul II 2008 
comparativ cu trimestrul I. Aceasta maschează 
într-o oarecare măsură evoluţia diferită la nivelul 
întregii game de scadenţe. Ratele dobânzilor la 
creditele de consum cu rată fi xă pe o perioadă 
iniţială de până la 1 an au crescut, în timp ce ratele 
dobânzilor la creditele de consum cu rată fi xă pe 
o perioadă iniţială cuprinsă între 1 an şi 5 ani au 
scăzut, iar cele la creditele de consum cu rată fi xă 
pe o perioadă iniţială de peste 5 ani s-au menţinut 
nemodifi cate. Aceste evoluţii divergente au avut 
drept rezultat modifi carea structurii pe scadenţe 
a ratele dobânzilor la creditele de consum, cele 
mai ridicate rate ale dobânzii fi ind consemnate de 
creditele cu rată fi xă pe cea mai scurtă perioadă 
iniţială.
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Grafic 35 Ratele dobânzilor IFM la creditele 
pentru locuințe acordate populației

(procente p.a.; exclusiv spezele aferente; rate ponderate 
aplicabile noilor contracte încheiate  )

cu dobândă variabilă şi cu rată fixă   
pe o perioadă iniţială de maximum un an
cu rată fixă pe o perioadă iniţială  
cuprinsă între 1 şi 5 ani
cu rată fixă pe o perioadă iniţială
cuprinsă între 5 şi 10 ani
cu rată fixă pe o perioadă iniţială
de peste 10 ani

Sursa: BCE
1) Pentru perioada începând cu luna decembrie 2003, ratele 
ponderate ale dobânzilor IFM se calculează utilizând ponderile 
naţionale elaborate pe baza mediei mobile pe 12 luni a volumelor 
de operaţiuni noi. Pentru perioada anterioară, cuprinsă între 
lunile ianuarie-noiembrie 2003, ratele ponderate ale dobânzilor 
IFM se calculează utilizând ponderile naţionale elaborate pe baza 
volumelor medii de operaţiuni noi în anul 2003. Pentru informaţii 
suplimentare, a se vedea caseta cu titlul Analysing MFI interest 
rates at the euro area level din Buletinul lunar – august 2004.
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Grafic 36 Creditele totale acordate populației

(variaţii procentuale anuale; contribuţii exprimate 
în puncte procentuale; sfârşit de trimestru)  

credite de consum acordate de IFM 
credite pentru locuinţe acordate de IFM
alte credite IFM
total credite IFM
total credite

Sursa: BCE
Notă: În total credite sunt incluse creditele acordate populaţiei 
de toate celelalte sectoare instituţionale, inclusiv restul lumii. 
Totalul creditelor acordate populaţiei aferente trimestrului II 
2008 a fost estimat pe baza tranzacţiilor raportate în statisticile 
monetare şi bancare. Pentru mai multe informaţii referitoare la 
diferenţele în calculul ritmurilor de creştere a creditelor IFM şi 
creditelor totale, a se vedea Notele tehnice respective.

Grafic 37 Plasamentele financiare ale populației

(variaţii procentuale anuale; contribuţii exprimate
în puncte procentuale)

numerar şi depozite
instrumente de îndatorare, exclusiv instrumente financiare derivate
acţiuni şi alte participaţii la capital
rezerve tehnice de asigurare
altele
total active financiare

Sursa: BCE şi Eurostat
1) Cuprind împrumuturi, alte creanţe şi instrumente financiare
derivate.

Spread-urile dintre ratele dobânzilor active la creditele de consum şi la împrumuturile pentru 
achiziţionarea de locuinţe şi indicatorii stabiliţi drept reper şi având scadenţe comparabile (ratele 
anuale ale dobânzilor pieţei monetare şi respectiv randamentele la obligaţiunile de stat pe 10 ani) 
s-au redus în trimestrul II 2008 în comparaţie cu trimestrul I. În cazul creditelor pentru achiziţionarea 
de locuinţe, aceasta refl ectă o creştere mai pronunţată a ratei dobânzii de referinţă decât cea a ratelor 
dobânzilor active. În cazul ratelor dobânzilor la creditele de consum, reducerea spread-ului s-a 
datorat stabilizării ratelor dobânzilor active, precum şi unei majorări semnifi cative a ratei dobânzii 
stabilite ca reper.

Rezultatele sondajului asupra creditului bancar din luna iulie 2008 indică în general aceeaşi înăsprire 
netă a condiţiilor de acordare a creditelor pentru populaţie şi a creditelor de consum, ca şi rezultatele 
sondajului din luna aprilie. Înăsprirea consemnată în trimestrul II pare să se fi  bazat relativ mai 
puternic pe creşterea marjelor la împrumuturile obişnuite, materializându-se din nou prin intermediul 
altor factori decât rata dobânzii active, precum ajustarea în sens ascendent a raporturilor dintre 
volumul creditului şi valoarea proprietăţii imobiliare. Atât în cazul creditelor pentru populaţie, cât 
şi în cazul creditelor de consum, unul dintre factorii care au dus la înăsprirea condiţiilor de acordare 
a acestora, semnalată de sondajul din luna iulie, a fost deteriorarea anticipaţiilor privind activitatea 
economică generală. În cazul împrumuturilor pentru achiziţionarea de locuinţe, această deteriorare a 
fost sprijinită de înrăutăţirea perspectivelor privind piaţa imobiliară, în timp ce, în cazul creditelor de 
consum, aceasta a avut la bază deteriorarea bonităţii debitorilor. 

FLUXURILE DE FINANȚARE
Dinamica anuală a creditelor totale acordate populaţiei s-a diminuat până la 6,0% în trimestrul I 2008 
(ultimul trimestru pentru care sunt disponibile date din conturile integrate ale zonei euro), de la 6,8% 
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în trimestrul anterior. Acest ritm de creştere continuă să îl devanseze pe cel al creditelor acordate 
populaţiei de IFM, ilustrând dinamica mai accelerată a creditelor acordate populaţiei de instituţii 
fi nanciare altele decât IFM, al căror ritm anual de creştere a scăzut la 11,5% în trimestrul I 2008, de 
la 12,7% în trimestrul anterior. Această accelerare refl ectă parţial efectul activităţilor de securitizare 
clasică în cadrul cărora împrumuturile sunt derecunoscute şi astfel eliminate din bilanţurile IFM, 
ulterior fi ind înregistrate ca împrumuturi de la AIF. În acelaşi timp, datele disponibile privind creditele 
acordate de IFM sugerează continuarea în trimestrul II 2008 a tendinţei descendente a dinamicii 
anuale a volumului total al creditelor acordate sectorului gospodăriilor populaţiei (Grafi c 36). 

Ritmul anual de creştere a creditelor acordate populaţiei de IFM s-a situat la valoarea de 4,1% în 
luna iulie 2008, comparativ cu 5,0% şi 5,9% în trimestrele II şi respectiv I 2008. Pierderea de ritm 
observată în ultimele luni continuă să fi e în concordanţă cu traiectoria descrescătoare manifestată 
de la începutul anului 2006 şi refl ectă în principal impactul majorării ratelor dobânzilor, temperarea 
dinamicii la nivelul activităţii pe piaţa imobiliară şi înăsprirea condiţiilor de creditare. În continuare 
există puţine indicii certe potrivit cărora atenuarea dinamicii consemnate de împrumuturile contractate 
de populaţie refl ectă un impact suplimentar în sensul decelerării datorat constrângerilor privind 
cantitatea, ca urmare a tensiunilor de pe pieţele fi nanciare. 

Atenuarea dinamicii anuale a creditelor acordate de IFM sectorului gospodăriilor populaţiei poate fi  în 
principal atribuită decelerării ritmului de creştere a împrumuturilor pentru achiziţionarea de locuinţe 
(4,3% în luna iulie 2008, faţă de 5,6% şi 6,7% în trimestrele II şi respectiv I 2008). Această decelerare 
a fost recent sprijinită de activităţile de securitizare din luna iunie în vederea derecunoaşterii pe scară 
largă şi astfel eliminării creditelor ipotecare din 
bilanţurile IFM. Dinamica anuală a creditelor de 
consum a fost de 4,4% în luna iulie 2008, uşor 
mai temperată decât ritmul mediu de creştere din 
prima jumătate a anului (aproximativ 5,3%). 

Pe partea de active a bilanţului sectorului 
gospodăriilor populaţiei din zona euro, dinamica 
anuală a plasamentelor fi nanciare totale şi-a 
continuat decelerarea până la 3,1% în trimestrul I 
2008, faţă de 3,4% în trimestrul anterior (Grafi c 
37), datorată în principal contribuţiilor negative 
mai consistente din partea plasamentelor în 
acţiuni şi alte participaţii la capital, şi a altor active 
fi nanciare, precum şi unei reduceri a contribuţiei 
din partea investiţiilor în produse de asigurare şi 
pensii. Această evoluţie a fost parţial compensată 
de majorarea contribuţiei plasamentelor în 
numerar şi depozite, o categorie de investiţii care 
reprezintă în prezent două treimi din creşterea 
totală a plasamentelor fi nanciare efectuate de 
sectorul gospodăriilor populaţiei.

SITUAȚIA FINANCIARĂ
Ca urmare a temperării dinamicii împrumuturilor 
sectorului gospodăriilor populaţiei, efectul 
majorărilor înregistrate anterior de gradul de 
îndatorare a acestui sector pare să se fi  estompat. 
Raportul dintre gradul de îndatorare şi veniturile 
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Grafic 38 Gradul de îndatorare a populației
şi plățile de dobânzi

(procente)

povara cheltuielilor cu dobânzile ca pondere în venitul 
disponibil brut (scala din dreapta)
raportul dintre gradul de îndatorare a populaţiei şi venitul
disponibil brut (scala din stânga)
raportul dintre gradul de îndatorare şi PIB
(scala din stânga)

Sursa: BCE şi Eurostat
Notă: Gradul de îndatorare a populaţiei cuprinde creditele totale 
acordate populaţiei de toate sectoarele instituţionale, inclusiv 
restul lumii. Plăţile de dobânzi nu cuprind costurile integrale de 
finanţare achitate de populaţie, întrucât exclud comisioanele 
aferente serviciilor financiare. Datele aferente ultimului 
trimestru prezentat sunt parţial estimative.
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la nivelul sectorului gospodăriilor populaţiei s-a cifrat la aproximativ 92% în trimestrul I 2008 şi 
se estimează menţinerea acestuia la un nivel similar şi în trimestrul II 2008 (Grafi c 38). Această 
evoluţie pare să fi e confi rmată şi de evoluţia înregistrată de ponderea datoriei acestui sector în PIB, 
care s-a stabilizat la aproximativ 60% în ultimele trimestre. Povara cheltuielilor cu dobânzile aferente 
acestui sector a ajuns la 3,5% din venitul disponibil în trimestrul I 2008 şi se estimează că a continuat 
să crească marginal şi în trimestrul II. Gradul de îndatorare a sectorului gospodăriilor populaţiei 
din zona euro s-a menţinut la un nivel moderat conform standardelor internaţionale, mai ales în 
comparaţie cu Statele Unite sau Marea Britanie.
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Infl aţia IAPC în zona euro s-a situat la nivelul de 4,0% în lunile iunie şi iulie 2008, şi de 3,8% în luna august, 
conform estimării preliminare a Eurostat. Acest nivel îngrijorător al infl aţiei este, în mare parte, rezultatul 
efectelor directe şi indirecte exercitate de scumpirile anterioare ale energiei şi alimentelor la nivel mondial. 
Totodată, dinamica salariilor s-a accelerat în ultimele trimestre, într-un moment în care creşterea productivităţii 
muncii s-a temperat, ceea ce a avut ca rezultat majorarea semnifi cativă a costului unitar cu forţa de muncă.  
Privind în perspectivă şi luând în considerare preţurile actuale ale contractelor futures pentru materii prime, 
este posibil ca ritmul anual al infl aţiei IAPC să fi e în continuare net superior nivelurilor compatibile cu 
stabilitatea preţurilor, urmând ca acesta să consemneze o moderare progresivă în cursul anului 2009. Potrivit 
celor mai recente proiecţii ale experţilor BCE, ritmul mediu anual de creştere a infl aţiei IAPC se va situa în 
anul 2008 între 3,4% şi 3,6%, iar în anul 2009 între 2,3% şi 2,9%. Proiecţiile privind o infl aţie mai înaltă pentru 
anii 2008 şi 2009 refl ectă îndeosebi majorările superioare celor prognozate ale preţului la energie, şi într-o 
mai mică măsură, ale preţurilor la alimente şi servicii. Riscurile asociate stabilităţii preţurilor pe orizontul 
temporal pe termen mediu relevant pentru politica de stabilire a preţurilor sunt în sensul creşterii. Aceste 
riscuri includ posibilitatea unor majorări suplimentare a preţurilor materiilor prime, precum şi posibilitatea 
ca scumpirile anterioare să exercite în continuare efecte indirecte puternice asupra preţurilor de consum. De 
asemenea, posibilitatea ca manifestarea unor efecte secundare generalizate în procesul de stabilire a preţurilor 
şi salariilor să sporească presiunile infl aţioniste reprezintă o sursă majoră de preocupare. Totodată, riscurile 
în sensul creşterii asociate stabilităţii preţurilor ar putea fi  agravate de majorările neaşteptate ale impozitelor 
indirecte şi preţurilor administrate.

3.1 PREȚURILE DE CONSUM

Conform estimării preliminare a Eurostat, infl aţia IAPC în zona euro a scăzut de la 4,0% în luna iulie până la 
3,8% în luna august (Tabelul 6). Cu toate că estimările ofi ciale privind structura componentelor IAPC pentru 
luna august nu sunt încă disponibile, datele relevate de structura variaţiei preţurilor la nivel de ţară indică 
faptul că reducerea infl aţiei IAPC poate fi  atribuită în mare parte scăderilor consemnate de preţurile energiei şi 
alimentelor. 

Structura detaliată a componentelor IAPC aferentă lunii iulie 2008 indică faptul că scumpirea până la niveluri 
record a energiei şi alimentelor a avut o contribuţie semnifi cativă la infl aţia IAPC anuală pentru luna respectivă, 
în conformitate cu pattern-ul general care s-a manifestat începând cu toamna anului 2007 (Grafi cul 39).

Faţă de anul anterior, creşterea consemnată de energie (componentă IAPC) s-a accelerat până la 17,1% în luna 
iulie 2008, atingând cel mai înalt nivel înregistrat până în prezent (seriile de date sunt disponibile până în anul 

3 PREȚURI ŞI COSTURI

Tabel 6 Evoluția prețurilor

(variaţii procentuale anuale, în absenţa altor menţiuni)

IAPC şi componentele sale

Indice total 1)  
 energie 

 alimente neprocesate 
  alimente procesate 

   produse industriale, exclusiv produse energetice 
 servicii 

Alţi indicatori de preţ
   preţurile producţiei industriale

  preţul petrolului (EUR/baril)
   preţurile materiilor prime non-energetice

Sursa: Eurostat, HWWI şi calcule BCE pe baza Thomson Financial Datastream
1) Inflaţia IAPC în luna august 2008 reprezintă o estimare preliminară a Eurostat.

2008
mar.

2008
apr.

2008
mai

2008
iun.

2008
iul.

2008
aug.

2,2 2,1 3,6 3,3 3,7 4,0 4,0 3,8
-1,711,617,318,012,116,27,7
-4,40,49,31,38,30,38,2
-2,70,79,60,78,68,21,2
-5,08,07,08,09,00,16,0
-6,25,25,23,28,25,20,2

-0,90,81,72,68,58,21,5
0,773,589,581,088,961,668,259,25
5,018,96,90,68,53,012.9,8,42

20072006
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1991). Această evoluţie s-a datorat în mare parte majorării preţului energiei, exclusiv produse petroliere, şi 
anume preţul energiei electrice şi al gazelor naturale, care manifestă tendinţa de a urma, cu un anumit decalaj 
temporal, traiectoria preţului petrolului (Caseta 8). Creşterea anuală a preţului energiei, inclusiv produse 
petroliere, s-a menţinut relativ constantă faţă de luna anterioară. 

(variaţii procentuale anuale; date lunare)
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Sursa: Eurostat

Grafic 39 Defalcarea inflației IAPC: principalele componente

EVOLUȚIA PREȚULUI ENERGIEI, EXCLUSIV PRODUSE PETROLIERE

Preţul energiei reprezintă aproximativ 10% din 
IAPC total al zonei euro. Preţul energiei, exclusiv 
produse petroliere (gaze naturale, energie electrică, 
combustibili solizi şi energie termică) deţine mai pu-
ţin de jumătate din această valoare, în timp ce preţul 
energiei, inclusiv produse petroliere (combustibili 
auto şi pentru încălzire) depăşeşte marginal valoarea 
menţionată (a se vedea Tabelul). În general, fl uctua-
ţiile înregistrate de preţul petrolului (brut şi rafi nat) 
se transmit integral şi cu rapiditate asupra preţurilor 
de consum la energie, inclusiv produse petroliere, cu 
un decalaj de 3-5 săptămâni1. În această casetă sunt 
analizate evoluţiile preţurilor de consum la energie, 
exclusiv produse petroliere, precum şi relaţia dintre 
acestea şi preţul petrolului, o atenţie deosebită fi ind 
acordată celor mai importante două componente, 
energia electrică şi gazele naturale, care reprezintă 
2,2% şi, respectiv, 1,5% din IAPC.

1 Pentru mai multe detalii, a se vedea caseta intitulată Recent developments in consumer oil energy prices din Buletinul lunar – iulie 2008.

Ponderea componentei energie şi a sub-
componentelor sale în IAPC al zonei euro

(procente)

8,9Energie, componentă IAPC
5,5Energie, inclusiv produse petroliere

din care:
6,4Combustibili auto
9,0Combustibili pentru încălzire
3,4Energie, exclusiv produse petroliere

din care:
2,2Energie electrică
5,1Gaze naturale
5,0Energie termică
1,0Combustibil solid

Sursa: Eurostat şi calcule BCE

Caseta 8
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Grafi cele A şi B indică evoluţia ritmurilor anuale de creştere a preţurilor de consum la gaze naturale şi 
energie electrică în zona euro, precum şi fl uctuaţiile consemnate de preţul petrolului. Este de remarcat relaţia 
evidentă dintre preţul gazelor naturale şi preţul petrolului, în pofi da existenţei unui anumit decalaj temporal. 
În urma scumpirilor semnifi cative ale petrolului din perioadele 1999-2000, 2004-2006 şi 2007-2008, preţul 
gazelor naturale a înregistrat, de asemenea, majorări substanţiale, ritmul anual de creştere a acestuia atingând 
nivelul maxim la scurt timp după cel al petrolului. Această evoluţie este ilustrată de Grafi cul C care prezintă 
corelaţia dintre ritmurile anuale de creştere a preţurilor de consum la gaze naturale şi energie electrică şi 
dinamica anuală a preţului petrolului, precum şi decalajele temporale aferente acesteia. 

În cazul preţurilor de consum la gaze naturale, corelaţia maximă (0,8) se manifestă cu un decalaj 
de aproximativ 7-12 luni în urma fl uctuaţiilor înregistrate de preţul petrolului. Corelaţia ridicată 
se datorează legăturii strânse dintre preţul gazelor naturale pe pieţele internaţionale şi cel al petrolului, în 
contractele pe termen lung preţul gazelor naturale fi ind deseori indexat în mod explicit cu preţul petrolului. 
Cu toate acestea, chiar şi în lipsa unei indexări explicite, există o serie de motive care justifi că relaţia 
dintre preţul petrolului şi cel al gazelor naturale. Motivul principal este acela că gazele naturale 
şi petrolul reprezintă substituţi apropiaţi, în unele cazuri precum producerea energiei electrice şi 
termice. Totuşi, privind în perspectivă, trebuie menţionat faptul că modifi cările de natură tehnologică 
şi cele survenite la nivelul surselor de producere a energiei electrice (a se vedea mai jos), evoluţiile 
pe piaţa gazelor naturale lichefi ate şi alţi factori ai pieţei pot afecta corelaţia dintre preţul petrolului 
şi cel al gazelor naturale.

Referitor la preţurile de consum la energie electrică, 
relaţia dintre acestea şi preţul petrolului este mai puţin 
evidentă (coefi cientul de corelaţie fi ind, în general, 
mai mic de 0,2 în termeni absoluţi) decât în cazul 
preţurilor de consum la gaze naturale. O posibilă 
explicaţie pentru această evoluţie se datorează 
parţial faptului că producerea energiei electrice are 
la bază surse diferite, printre care se numără energia 
nucleară, petrolul, gazele naturale, combustibilul 
solid (antracit, lignit şi turbă) şi sursele regenerabile 
precum vântul, apa şi energia solară. Sursele diverse 
de producere a energiei, care implică costuri fi xe şi 
variabile diferite, variază atât la nivel de ţară, cât şi 
în timp, constituind explicaţia parţială pentru faptul 

Grafic A Evoluţia preţului petrolului 
(exprimat în euro) şi a preţurilor de consum 
la gaze naturale în zona euro
(variaţii procentuale anuale)
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Grafic B Evoluţia preţului petrolului 
(exprimat în euro) şi preţurile de consum la 
energie electrică în zona euro
(variaţii procentuale anuale)
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Grafic C Corelaţia dintre variaţiile preţurilor de
consum la gaze naturale şi energie electrică şi variaţiile
preţului petrolului şi decalajele dintre acestea 
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că preţul energiei electrice nu depinde doar de trendurile urmate de preţul petrolului şi de cel al gazelor 
naturale. De exemplu, în Franţa energia nucleară este utilizată mai intens decât în alte state membre UE, în 
timp ce în Germania consumul de combustibili solizi (antracit şi lignit) este relativ ridicat, iar Italia şi Spania 
au consemnat, în ultimii ani, un consum sporit de gaze naturale pentru producerea energiei electrice. Astfel, 
preţurile de consum la energie electrică sunt determinate, printre altele, de distribuţia capacităţii de producţie 
în funcţie de tipul de combustibil şi de vechimea echipamentelor de producţie, precum şi de capacitatea 
totală disponibilă de producţie. Totuşi, concurenţa pe piaţă este, de asemenea, un factor important, după cum 
este prezentat în cele ce urmează.

Privind în perspectivă şi neţinând seama de nivelul în scădere al preţului petrolului începând cu luna iulie, se 
remarcă totuşi persistenţa presiunilor în sensul creşterii asupra preţului energiei, exclusiv produse petroliere, 
mai ales asupra preţului la gaze naturale. Aceste presiuni sunt generate de (a) preţul petrolului, care rămâne 
ridicat (deşi a revenit la nivelurile consemnate la începutul lunii mai 2008, acesta se menţine la niveluri 
semnifi cativ mai înalte faţă de anul trecut) şi (b) preţul gazelor naturale, care tinde să reacţioneze cu întârziere 
la evoluţia preţului petrolului. Astfel, există posibilitatea ca preţurile de consum ale gazelor naturale să nu 
refl ecte în totalitate scumpirile anterioare ale petrolului. De asemenea, este posibil ca preţurile ridicate la 
petrol şi gaze naturale să exercite presiuni în sensul creşterii asupra preţului la energie electrică. 

Sectorul gazelor naturale şi cel al energiei electrice au o caracteristică comună, şi anume aceea că petrolul 
este în ambele cazuri un substitut apropiat şi/sau o materie primă importantă. Totodată, acestea sunt „industrii 
de reţea“, fi ind uneori considerate monopoluri naturale2. Totuşi, reglementarea atentă poate contribui la 
asigurarea unei concurenţe susţinute în aceste sectoare. În conformitate cu mandatul acordat de Consiliul 
European în primăvara anului 2007, Comisia Europeană a adoptat, în luna septembrie 2007 al treilea 
pachet de propuneri legislative cu privire la piaţa energiei electrice şi cea a gazelor naturale. Cu toate că în 
anii precedenţi au fost aplicate măsuri legislative privind liberalizarea pieţei energiei electrice şi a gazelor 
naturale, noul pachet legislativ a fost elaborat întrucât un studiu al Comisiei Europene fi nalizat în anul 20073 
a identifi cat persistenţa unor sincope în funcţionarea acestor pieţe cu diferenţe semnifi cative între nivelurile 
de concurenţă de jure şi de facto4. În condiţiile în care preţul petrolului este ridicat şi volatil, este esenţială  
consolidarea eforturilor de stimulare a concurenţei actuale pe piaţa europeană a gazelor naturale şi a energiei 
electrice.

2 Industriile de reţea au, în general, ca obiect de activitate furnizarea de produse sau servicii utilizatorilor fi nali prin intermediul infrastructurii 
de reţea. În unele cazuri, monopolurile naturale pot fi  un element esenţial al industriilor de reţea, cu toate că situaţia se poate modifi ca în 
timp pe fondul progresului tehnologic. Un exemplu concludent este reprezentat de modifi cările survenite pe unele segmente din sectoarele 
poştă şi telecomunicaţii, care au fost considerate anterior monopoluri naturale. În sectorul energie electrică se desfăşoară o serie de 
activităţi – producere, transmitere, distribuţie şi furnizare – dintre care nu toate sunt considerate activităţi de reţea, mai ales producerea 
energiei electrice.

3 În anul 2005, Comisia Europeană a efectuat un sondaj privind concurenţa pe piaţa gazelor naturale şi pe cea a energiei electrice. Raportul 
fi nal (DG Competition report on energy sector inquiry), publicat în luna ianuarie 2007, a identifi cat o serie de sincope în funcţionarea pieţei 
energiei electrice şi a gazelor naturale: (i) gradul prea ridicat de concentrare în cazul majorităţii pieţelor naţionale, (ii) lipsa lichidităţii, care 
afectează intrările noi pe piaţă, (iii) nivelul scăzut de integrare între pieţele statelor membre UE, (iv) absenţa informaţiilor transparente 
despre condiţiile pieţei, (v) nivelul necorespunzător de separare a intereselor legate de distribuţie (reţea) şi producţie, (vi) dependenţa 
clienţilor de furnizori prin intermediul unor contracte pe termen lung şi (vii) pieţele care asigură echilibrul între producţie şi consum şi 
zonele de echilibrare care au favorizat operatorii deja existenţi pe piaţă.

4 O casetă din Buletinul lunar – decembrie 2004 a analizat impactul reformelor anterioare de reglementare a concurenţei şi a evoluţiei 
preţurilor pe piaţa energiei electrice şi pe cea a gazelor naturale din zona euro.

Dinamica anuală a preţurilor alimentelor procesate şi neprocesate s-a accelerat, de asemenea, în luna iulie  
2008 de la ritmuri de creştere deja ridicate. Preţurile alimentelor procesate au înregistrat cea mai consistentă 
accelerare de ritm în termeni anuali până în prezent (seriile de date fi ind disponibile până în anul 1991), 
care se datorează cu precădere scumpirilor consemnate de pâine, cereale, ulei şi grăsimi. Este posibil ca 
evoluţia consemnată de aceste componente ale alimentelor procesate să fi e infl uenţată de preţurile ridicate 
la nivel mondial pentru materiile prime utilizate în producţia de astfel de bunuri. Deşi evoluţiile anterioare 
ale preţurilor mărfurilor alimentare sugerează probabilitatea persistenţei unor presiuni puternice pe parcursul 
circuitului de distribuţie, ritmul lunar de creştere a preţurilor alimentelor procesate, ajustat sezonier, a urmat 
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o traiectorie descendentă, în general, faţă de nivelul maxim consemnat în luna noiembrie 2007. Ritmul 
anual de creştere a preţurilor alimentelor neprocesate s-a accelerat la 4,4% în luna iulie, pe fondul scumpirii 
accentuate a fructelor, precum şi al majorării în continuare a preţurilor la carne (care reprezintă aproximativ 
jumătate din această componentă). Luând în considerare preţurile mai mari ale furajelor, trendul ascendent al 
preţurilor la carne poate indica persistenţa presiunilor asociate evoluţiilor anterioare pe pieţele internaţionale 
ale mărfurilor alimentare. 

Infl aţia IAPC anuală, exclusiv energie şi alimente, care deţine 70% din coşul de consum, s-a redus cu 0,1 
puncte procentuale până la 1,7% în luna iulie 2008. Ritmul anual de creştere a preţurilor produselor industriale, 
exclusiv produse energetice, care s-a situat la 0,5% în luna iulie, a urmat un trend descendent până în prezent, 
ceea ce reprezintă o evoluţie remarcabilă într-un context marcat de presiuni semnifi cative în sensul creşterii 
generate de costurile de producţie.Evoluţiile compensatorii înregistrate de componentele şi sub-componentele 
grupei produse industriale, exclusiv produse energetice, sunt inferioare celor consemnate la nivelul agregat 
al acestei componente, şi anume stabilitatea ritmului anual de creştere a preţurilor bunurilor semi-durabile 
(refl ectând variaţia preţurilor produselor textile), reducerea preţurilor bunurilor de folosinţă îndelungată pe 
fondul scăderii preţurilor la autoturisme şi la aparatura electrocasnică şi accelerarea ritmului anual de creştere 
a preţurilor bunurilor de uz curent, care nu poate fi  asociată cu evoluţia unei anumite componente. Cea mai 
recentă scădere a ritmului anual de creştere a preţurilor produselor industriale, exclusiv produse energetice, de 
la 0,8% în luna iunie la 0,5% în luna iulie, a fost indusă de trendul descendent consemnat de sub-componenta 
textile. Evoluţia preţurilor la textile pare să refl ecte într-o anumită măsură reducerile sezoniere mai pronunţate 
faţă de anul anterior, trendul putându-se inversa în lunile următoare. 

În pofi da unei accentuări relative în luna iulie faţă de luna anterioară, ritmul anual de creştere a preţurilor 
serviciilor a continuat să fl uctueze în jurul unui nivel ridicat de 2,5%, similar trimestrelor anterioare, pe fondul 
presiunilor în creştere exercitate de preţurile de producţie şi de costurile cu forţa de muncă. Creşterea din luna 
iulie a fost determinată în mare parte de evoluţia preţurilor la serviciile de recreere şi personale, precum şi la 
serviciile de transport. Evoluţia ultimelor două componente poate indica presiuni la nivelul costurilor induse de 
majorarea preţurilor materiilor prime pe plan internaţional. Dinamica anuală a preţurilor serviciilor de transport 
a atins cel mai înalt nivel din ultimul deceniu, probabil datorită presiunilor în sensul creşterii la nivelul costurilor 
generate de preţurile ridicate la energie. Majorarea preţurilor la serviciile personale şi de recreere a avut o 
legătură directă cu scumpirile consemnate de componenta restaurante şi cafenele, datorate probabil traiectoriei 
ascendente a preţurilor alimentelor la nivel internaţional. Astfel, cu toate că avansul preţurilor pare să fi e generat 
de şocurile semnifi cative observate în cazul preţurilor de producţie (de exemplu, primele efecte secundare au 
fost exercitate în mod direct sau indirect de costurile mai ridicate ale energiei şi alimentelor), există riscul ca 
majorarea costurilor orare cu forţa de muncă, alături de câştigurile mici de productivitate şi concurenţa redusă 
pe mai multe pieţe, să antreneze exacerbarea dinamicii infl aţioniste a componentei servicii în viitorul apropiat.

3.2 PREȚURILE PRODUCȚIEI INDUSTRIALE 

Ritmul anual de creştere a preţurilor producţiei industriale (exclusiv construcţii) s-a accelerat de la 8,0% în luna 
iunie 2008 la 9,0% în luna iulie, reprezentând cel mai înalt nivel atins în ultimii 25 de ani (Grafi cul 40). Această 
creştere s-a datorat în mare parte evoluţiei preţurilor la energie şi bunuri intermediare.  

În urma scumpirilor semnifi cative ale petrolului până în luna iulie şi ale altor produse energetice, preţul energiei 
a crescut în continuare în luna iulie, atingând cel mai înalt nivel în termeni anuali (24,5%) de la începutul 
seriei în anul 1986. Infl aţia măsurată prin preţurile de producţie, exclusiv energie (şi construcţii), a continuat să 
crească în luna iulie până la 4,3%, nivel care nu a mai fost atins de la fi nele anului 1995, pe fondul evoluţiilor 
consemnate de preţurile bunurilor intermediare, care s-au majorat din nou cu 5,6% în termeni anuali, de la 4,9% 
în luna iunie. Cu toate că avansul preţurilor materiilor prime industriale a înregistrat o relativă stagnare, recentele 
scumpiri ale metalelor în special, alături de explozia preţului petrolului, au exercitat presiuni considerabile 
în sensul creşterii asupra preţurilor bunurilor intermediare, care se refl ectă, de asemenea, în dinamica lunară 
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(variaţii procentuale anuale; date lunare)
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Grafic 41 Sondaje privind costurile şi prețurile 
de producție  
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Grafic 40 Defalcarea prețurilor producției 
industriale

ridicată a acestei componente. Cu toate acestea, ritmul anual de creştere a preţurilor bunurilor de capital s-a 
menţinut constant în luna iulie la nivelul de 2,0%, care este totuşi superior mediei pentru anul 2007. 

În stadiile ulterioare ale procesului de producţie, ritmul anual de creştere a preţurilor bunurilor de consum a 
consemnat o încetinire marginală în luna iulie până la nivelul încă ridicat de 4,3%. Această reducere de ritm 
se datorează evoluţiilor componentei bunuri de uz curent, deoarece dinamica preţurilor bunurilor de folosinţă 
îndelungată s-a accelerat. Această evoluţie refl ectă reducerea în continuare a dinamicii anuale a preţurilor 
alimentelor, care a atins nivelul de 8,9% în luna iulie, faţă de 10,1% în luna martie. Trebuie menţionat faptul că 
majorările lunare ale preţurilor alimentelor s-au situat la niveluri similare celor care au precedat şocul înregistrat 
de acestea în semestrul II 2007. Ritmul anual de creştere a preţurilor de producţie ale bunurilor de consum, 
exclusiv tutun şi alimente, s-a menţinut stabil la 1,4% în luna iulie, uşor superior mediei aferente anului 2007.

Cele mai recente date cu privire la poziţia companiilor în procesul de stabilire a preţurilor furnizate de sondajul 
în rândul directorilor de achiziţii din zona euro indică o atenuare a presiunilor infl aţioniste la nivelul ofertei, 
atât în sectorul prelucrător, cât şi în cel al serviciilor, în pofi da nivelurilor încă ridicate ale acestora (Grafi cul 
41). În cel mai recent sondaj din luna august 2008, a fost estimată încetinirea dinamicii preţurilor de producţie 
în sectorul prelucrător, ca urmare a temperării creşterii preţurilor la petrol şi alte materii prime. De asemenea, 
ritmul de creştere a preţurilor de producţie în sectorul servicii a consemnat o încetinire pe fondul reducerii 
preţului la energie. Scăderea indicilor pentru preţurile facturate în ambele sectoare în luna august a fost atribuită 
temperării creşterii costurilor de producţie, alături de dorinţa agenţilor economici de a menţine competitivitatea 
preţurilor. În pofi da recentei atenuări a presiunilor la nivelul preţurilor din acest sondaj, toţi indicatorii se menţin 
la niveluri foarte înalte şi net superioare mediilor pe termen lung.  
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3.3 INDICATORII COSTURILOR CU FORȚA DE MUNCĂ

Potrivit indicatorilor disponibili, majorarea rapidă a costurilor cu forţa de muncă a continuat în semestrul I 
2008, după accelerarea înregistrată în ultimul trimestru al anului 2007 (Tabelul 7). 

Ritmurile anuale de creştere a salariilor negociate, a costurilor orare cu forţa de muncă şi a veniturilor 
din muncă pe salariat s-au accelerat începând cu trimestrul IV 2007 (Grafi cul 42). În trimestrul II 
2008, dinamica anuală a salariilor negociate s-a situat la 2,8%, nivel relativ similar celui înregistrat 
în primul trimestru al anului. Costurile orare cu forţa de muncă au consemnat un plus semnifi cativ 
al dinamicii anuale în trimestrul I 2008, îndeosebi pe seama accentuării dinamicii anuale a costurilor 
salariale până la 3,7%. Creşterea anuală a veniturilor din muncă pe salariat a fost de 2,9% în trimestrul 
I 2008, după majorarea substanţială din ultimul trimestru al anului 2007. Această accelerare de ritm, 
atât în cazul veniturilor din muncă pe salariat, cât şi în cel al costurilor orare cu forţa de muncă pare să 
fi e generalizată la nivelul industriei, serviciilor şi construcţiilor (Grafi cul 43). Alături de încetinirea 
creşterii productivităţii, plusul de dinamică înregistrat de salarii a stimulat ritmul anual de creştere a 
costului unitar cu forţa de muncă până la 2,4% în 
trimestrul I 2008, cel mai ridicat nivel din ultimii 
5 ani. 

Amplifi carea presiunilor salariale poate fi  atri-
buită mai multor factori, printre care înăsprirea 
condiţiilor pe piaţa forţei de muncă şi gradul ridi-
cat de utilizare a capacităţilor industriale, precum 
şi mecanismele actuale de indexare a salariilor 
nominale cu evoluţiile anterioare ale preţurilor. 
Dinamica accelerată a salariilor coincide cu în-
cetinirea generalizată a creşterii productivităţii, 
costurile salariale transmiţându-se direct asupra 
costurilor unitare mari cu forţa de muncă. În 
consecinţă, consolidarea presiunilor infl aţionis-
te interne şi potenţialul acestora de a împiedica 
manifestarea efectelor secundare generalizate 
(majorările suplimentare ale preţurilor ca urmare 
a reacţiei salariilor sau profi tului la efectele prin-
cipale) necesită o monitorizare atentă. Se menţi-
ne ridicat mai ales riscul unor efecte secundare 
generalizate în unele ţări din zona euro în care 
există un anumit mecanism de indexare automată 

Tabel 7 Indicatorii costurilor cu forța de muncă

(variaţii procentuale anuale, în absenţa altor menţiuni)

Sursa: Eurostat, date naţionale şi calcule BCE
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Grafic 43 Evoluții sectoriale ale costurilor cu forța de muncă

(variaţii procentuale anuale; date trimestriale)

VMS în industrie, exclusiv construcţiile
VMS în construcţii
VMS în sectorul serviciilor de piaţă
VMS în sectorul serviciilor

ICF în industrie, exclusiv construcţiile
ICF în construcţii
ICF în sectorul serviciilor de piaţă

Sursa: Eurostat şi calcule BCE
Notă: VMS = venituri din muncă pe salariat; ICF = indicele costului orar cu forţa de muncă
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a salariilor cu preţurile. Astfel de mecanisme implică riscul apariţiei unor şocuri în sensul creşterii 
la adresa infl aţiei care determină producerea unei spirale salarii-preţuri, ceea ce ar afecta gradul de 
ocupare a forţei de muncă şi competitivitatea în ţările respective. 

3.4 PERSPECTIVELE INFLAȚIEI

Efectele directe şi indirecte generate de scumpirile anterioare ale energiei şi alimentelor la nivel mondial 
au stimulat creşterea infl aţiei IAPC în zona euro în vara anului 2008 până la niveluri net superioare celui 
compatibil cu stabilitatea preţurilor. Totodată, dinamica salarială s-a accelerat în ultimele trimestre, 
într-un moment în care productivitatea muncii a consemnat o încetinire a creşterii, ceea ce a avut ca 
rezultat majorarea semnifi cativă a costului unitar cu forţa de muncă.  Privind în perspectivă şi luând în 
considerare preţurile actuale ale contractelor futures pentru materii prime, este posibil ca ritmul anual al 
infl aţiei IAPC să fi e în continuare net superior nivelurilor compatibile cu stabilitatea preţurilor, urmând ca 
acesta să consemneze o temperare progresivă în cursul anului 2009. Potrivit celor mai recente proiecţii ale 
experţilor BCE, ritmul mediu anual de creştere a infl aţiei IAPC se va situa în anul 2008 între 3,4% şi 3,6%, 
iar în anul 2009 între 2,3% şi 2,9%, o revizuire a prognozei anterioare care refl ectă îndeosebi scumpirea 
energiei şi, într-o mai mică măsură, majorarea peste aşteptări a preţurilor alimentelor şi serviciilor. Trebuie 
menţionat faptul că proiecţiile au la bază, printre altele, ipoteza conform căreia preţul petrolului şi al 
materiilor prime, exclusiv petrolul,  deşi se menţin la niveluri ridicate, vor înregistra o stabilitate mai mare 
pe parcursul orizontului de proiecţie, după cum a fost cazul în ultimele luni, în conformitate cu preţurile 
contractelor futures. 

Riscurile asociate stabilităţii preţurilor pe orizontul temporal pe termen mediu relevant pentru politica de 
stabilire a preţurilor sunt în sensul creşterii. Aceste riscuri includ posibilitatea unor majorări suplimentare a 
preţurilor materiilor prime, precum şi posibilitatea ca scumpirile anterioare să exercite în continuare efecte 
indirecte asupra preţurilor de consum. De asemenea, posibilitatea ca manifestarea unor efecte secundare 
generalizate în procesul de stabilire a preţurilor şi salariilor să sporească presiunile infl aţioniste reprezintă 
o sursă majoră de preocupare. Totodată, riscurile în sensul creşterii asociate stabilităţii preţurilor ar putea 
fi  agravate de majorările neaşteptate ale impozitelor indirecte şi preţurilor administrate.
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4 PRODUCȚIA, CEREREA ŞI PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ 
În trimestrul I 2008, PIB real al zonei euro a înregistrat un ritm trimestrial de creştere de 0,7%, dar 
în trimestrul Il acesta s-a redus cu 0,2% datorită scăderii consumului şi investiţiilor. Economia zonei 
euro traversează în prezent o perioadă de declin caracterizată de preţurile mari ale materiilor prime 
care infl uenţează încrederea consumatorilor şi cererea, precum şi de temperarea ritmului de creştere 
a investiţiilor. Privind în perspectivă, se anticipează reluarea progresivă a creşterii economice. 
Proiecţiile macroeconomice din luna septembrie 2008 ale experţilor BCE pentru zona euro 
anticipează o creştere anuală a PIB real situată în următoarele intervale de variaţie: 1,1% - 1,7% 
în anul 2008 şi 0,6% - 1,8% în anul 2009. Însă incertitudinile privind această perspectivă sunt mari, 
iar riscurile sunt în scădere.

4.1 EVOLUȚIA PRODUCȚIEI ŞI A CERERII

Creşterea economică în zona euro şi-a încetinit ritmul în ultimele 12 luni, după o perioadă de creştere 
viguroasă. Creşterea în zona euro s-a intensifi cat puternic în anii 2006 şi 2007, PIB real majorându-se 
cu 3,0% şi respectiv 2,6%. În această perioadă, creşterea economică globală, care a consemnat ritmuri 
înalte, a stimulat majorarea exporturilor, condiţiile favorabile de fi nanţare au susţinut investiţiile, iar 
profi turile substanţiale ale companiilor şi consumul populaţiei au fost favorizate de evoluţia venitului 
real disponibil, întrucât condiţiile pe piaţa forţei de muncă s-au îmbunătăţit substanţial. Din acel 
moment, ritmul expansiunii economice a zonei euro s-a încetinit datorită unor şocuri economice. 
Majorarea preţurilor materiilor prime, precum şi perioada prelungită de turbulenţe pe pieţele fi nanciare 
au provocat temperarea creşterii economice a zonei euro şi a celei globale. Creşterea anuală a PIB 
real s-a redus până la 1,4% în trimestrul Il 2008, de la nivelul maxim de 3,3% în trimestrul IV 2006. 
Indicatorii calculaţi pentru ultimele luni sugerează posibilitatea ca ritmul expansiunii economice să 
se menţină moderat în trimestrul IlI, după cum indică nivelurile reduse ale indicatorului de încredere 
a sectorului corporativ şi a consumatorilor în lunile iulie şi august.

PIB REAL ŞI COMPONENTELE CERERII
Potrivit estimării provizorii a Eurostat ritmul trimestrial de creştere a PIB real al zonei euro a fost 
-0,2% în trimestrul Il 2008, net inferior ritmului de creştere de 0,7% estimat pentru trimestrul I. 
După cum s-a menţionat în ediţiile anterioare ale Buletinului lunar, această temperare reprezintă 
parţial reacţia tehnică la creşterea extrem de viguroasă din primele luni ale anului, când condiţiile 
meteorologice neobişnuit de blânde înregistrate în multe părţi ale Europei au stimulat activitatea în 
sectorul construcţii. Cu toate acestea, au existat şi alţi factori care au infl uenţat temperarea activităţii, 
precum impactul preţurilor mai mari la materii prime şi încetinirea creşterii economice globale.

Declinul PIB real în trimestrul Il s-a datorat cererii interne (exclusiv variaţia stocurilor) a cărei 
contribuţie la creşterea economiei globale a fost de -0,2%. Contribuţia variaţiei stocurilor a fost 
aproape de zero, în timp ce contribuţia comerţului net a rămas nemodifi cată, în condiţiile în care atât 
exporturile, cât şi importurile s-au redus cu 0,4% în trimestrul Il (Grafi cul 44).

În semestrul I, volatilitatea cererii interne trimestriale a zonei euro s-a datorat în mare parte evoluţiei 
investiţiilor, care au înregistrat o creştere trimestrială de 1,5% în trimestrul I 2008, iar ulterior s-au 
redus cu 1,2%. Dinamica deosebită a investiţiilor la începutul anului a fost stimulată de investiţiile în 
sectorul construcţii, a căror creştere a atins extraordinarul nivel de 2.0% faţă de trimestrul anterior. 
S-a apreciat că această majorare neobişnuită s-a datorat în special condiţiile meteorologice blânde 
de la începutul acestui an în multe părţi ale Europei, iar această interpretare pare să fi e confi rmată de 
scăderea înregistrată recent la nivelul producţiei în sectorul construcţii, care s-a diminuat cu 2,5% în 
trimestrul Il faţă de cel anterior. 

Creşterea investiţiilor în trimestrul I s-a datorat, de asemenea, sporirii investiţiilor în alte sectoare 
decât cel al construcţiilor, care s-au majorat cu 0,9% faţă de trimestrul precedent. În pofi da 
evoluţiilor extrem de favorabile din trimestrul I, mai mulţi factori sugerează posibilitatea ca 



BCE
Bu l e t i n  l u n a r
S e p t emb r i e  200870

investiţiile companiilor să îşi tempereze, într-o 
oarecare măsură, ritmul de creştere. În primul 
rând, întrucât cererea s-a diminuat, ritmul de 
creştere a rentabilităţii companiilor s-a redus faţă 
de nivelul considerabil înregistrat la începutul 
anului 2007. Conturile sectorului instituţional 
al zonei euro pentru trimestrul I 2008 ilustrează 
faptul că majorarea anuală a excedentului brut de 
exploatare al societăţilor nefi nanciare şi venitul 
brut al companiilor s-a temperat. În al doilea rând, 
înăsprirea condiţiilor de fi nanţare ar putea afecta 
planurile de investiţii – deşi poziţiile fl uxurilor de 
numerar ale societăţilor nefi nanciare listate s-au 
menţinut sufi cient de solide pe parcursul anului 
2007, iar venitul net s-a stabilizat la niveluri înalte 
în trimestrul I 2008 (Caseta 7, Secţiunea 2). În cele 
din urmă, constrângerile la nivelul capacităţilor 
de producţie par să se fi  redus în ultimul an. În 
luna iulie, gradul de utilizare a capacităţilor de 
producţie din sectorul industrial s-a situat la un 
nivel peste media sa pe termen lung, dar uşor sub 
nivelul maxim înregistrat cu un an în urmă. În 
plus, sondajul efectuat de Markit Group în rândul 
directorilor de achiziţii relevă faptul că portofoliul de comenzi restante şi activităţi în desfăşurare 
în industria prelucrătoare şi sectorul servicii s-a diminuat. În ansamblu, aceşti factori sugerează că, 
datorită creşterii substanţiale din trimestrul I, este posibil ca dinamica investiţiilor corporatiste să se 
tempereze în restul anului faţă de ritmul accelerat de creştere consemnat anterior. 

După o perioadă în care consumul gospodăriilor 
a fost redus, consumul privat s-a diminuat 
cu 0,2% în trimestrul II 2008 faţă de cel anterior. 
Consumul gospodăriilor s-a redus datorită 
stagnării dinamicii venitului real disponibil, ca 
urmare a scumpirii puternice a materiilor prime şi 
a reducerii avuţiei fi nanciare. Conform conturilor 
sectorului instituţional al zonei euro, în trimestrul 
I 2008, venitul real disponibil al gospodăriilor 
s-a majorat cu numai 0.7% faţă de anul anterior 
– cel mai redus ritm de creştere înregistrat din 
anul 2003, în timp ce avuţia fi nanciară netă a 
gospodăriilor a scăzut simţitor, datorită reducerii 
valorii acţiunilor deţinute.  

Analizând trimestrul III, estimările provizorii 
sugerează posibilitatea persistenţei unui nivel redus 
al consumului. Volumul comerţului cu amănuntul 
în zona euro s-a contractat cu 0,4% în luna iulie, 
comparativ cu declinul de 0.9% înregistrat în luna 
precedentă. Încrederea consumatorilor şi-a reluat 
uşor creşterea în luna august, dar s-a menţinut la 
un nivel redus (Grafi cul 45). De asemenea, soldul 
intenţiilor consumatorilor de a efectua achiziţii de 
valoare mare în ultimul an a continuat să scadă, 

cererea internă (exclusiv variaţia stocurilor)
variaţia stocurilor
exportul net
creşterea PIB (%)

Sursa: Eurostat şi calcule BCE

Grafic 44 Creşterea PIB real şi contribuțiile
principalelor componente

(ritmuri trimestriale de creştere şi contribuţii trimestriale 
exprimate în puncte procentuale; date ajustate sezonier)
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Grafic 45 Comerțul cu amănuntul, indicatorul
de încredere în comerț şi indicatorul 
de încredere a consumatorilor

total vânzări cu amănuntul   (scala din stânga)
indicatorul de încredere a consumatorilor   (scala din dreapta)
indicatorul de încredere în comerţ   (scala din dreapta)

Sursa: Sondaje realizate la cererea CE şi Eurostat în rândul companiilor
şi consumatorilor
1) Variaţii procentuale anuale; medii mobile pe trei luni; date ajustate 
cu numărul de zile lucrătoare. 
2) Sold conjunctural; date ajustate cu media şi sezonier. 
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atingând cel mai mic nivel din anul 1985, momentul iniţierii acestui tip de sondaj. Această serie 
nu este inclusă în indicatorul de încredere a consumatorilor, dar a prezentat o corelaţie strânsă cu 
creşterea consumului anual în trecut. 

PRODUCȚIA PE SECTOARE 
Creşterea economică în zona euro în trimestrul I 2008 a consemnat intensifi carea ritmului trimestrial 
în sectorul servicii şi în industrie (exclusiv construcţiile) şi o majorare deosebit de puternică a 
valorii adăugate în sectorul construcţii. Conform indicatorilor disponibili, ritmul redus de creştere 
din trimestrul II a fost determinat de creşterea din industrie şi construcţii, sectoare în care valoarea 
adăugată s-a redus simţitor (cu 0,8% şi respectiv 2,2%). Ritmul de creştere în sectorul servicii a fost 
mai robust, accelerându-se cu 0,4%. Cele mai recente date sugerează că temperarea creşterii se va 
menţine şi în trimestrul III.

Creşterea economică în sectorul industrial a cunoscut o încetinire considerabilă. Producţia industrială 
a zonei euro (exclusiv construcţiile) s-a diminuat uşor în luna iunie comparativ cu luna mai (Grafi cul 
46), după ce în luna anterioară a scăzut sensibil. În ansamblu, în trimestrul II, valoarea adăugată 
s-a redus cu 0,8%, faţă de perioada anterioară când s-a majorat cu 0,4%. Reducerea trimestrială 
reprezintă cea mai slabă evoluţie din ultimii cinci ani. Analizând evoluţiile înregistrate în trimestrul 
III, sondajele efectuate în sectorul prelucrător evidenţiază în continuare nivele reduse pentru luna 
august 2008, în condiţiile în care rezultatele sondajelor efectuate în rândul directorilor de achiziţii 
sunt sub nivelul de referinţă, ceea ce sugerează faptul că ritmul de creştere s-a temperat faţă de luna 
anterioară (Grafi cul 47).

După cum s-a evidenţiat anterior, producţia sectorului construcţii a avut o evoluţie total neobişnuită 
în primele două trimestre ale anului 2008, valoarea adăugată crescând cu 2,5% în trimestrul I şi 
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Grafic 46 Creşterea producției industriale 
şi contribuțiile principalelor componente

(ritmuri de creştere şi contribuţii exprimate în puncte procentuale; 
date lunare ajustate sezonier)

bunuri de capital
bunuri de consum
bunuri intermediare
energie
total, exclusiv construcţii (%)

Sursa: Eurostat şi calcule BCE
Notă: Datele prezentate sunt calculate ca medii mobile pe trei luni
raportate la media corespunzătoare celor trei luni anterioare.

Grafic 47 Producția industrială, indicatorul 
de încredere în industrie şi indicele 
directorilor de achiziții

(date lunare ajustate sezonier)

producţia industrială   (scala din stânga) 1) 

indicatorul de încredere în industrie   (scala din dreapta) 2)

IDA   (scala din dreapta)3)

Sursa: Eurostat, sondaje realizate la cererea CE în rândul companiilor
şi consumatorilor, NTC Economics şi calcule BCE
Notă: Toate datele se referă la producţia industrială prelucrătoare.
1) Variaţie procentuală pe trei luni faţă de perioada anterioară de trei luni. 
2) Sold conjunctural; variaţie faţă de perioada anterioară de trei luni. 
3) Indicele directorilor de achiziţii; deviaţii de la un indice cu
valoarea 50.
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reducându-se cu 2,2% in trimestrul următor. Însă analizând volatilitatea trimestrială, este evident 
că producţia sectorului construcţii a urmat o traiectorie descendentă începând cu semestrul II 2006, 
care a fost numai temporar întreruptă în trimestrul I 2008. Această traiectorie descendentă este 
confi rmată de datele din sondaje, în condiţiile în care încrederea în sectorul construcţii a continuat 
să fi e modestă în luna august, conform atât indicatorului de încredere al Comisiei europene, cât şi 
indicelui directorilor de achiziţii din sondajul efectuat de Markit Group.

În trimestrul II 2008, dinamica relativă a valorii adăugate în sectorul servicii a refl ectat, în principal, 
continuarea creşterii în sectorul servicii fi nanciare şi servicii destinate întreprinderilor, precum şi 
în alte sectoare. Această evoluţie a contrastat cu cea înregistrată în sub-sectorul comerţ, transport 
şi comunicaţii în care producţia şi-a încetinit simţitor ritmul de creştere. Însă pe o perioadă de timp 
mai îndelungată, toate segmentele sectorului servicii au înregistrat o restrângere a activităţii faţă de 
nivelul maxim înregistrat către sfârşitul anului 2006. Datele din sondaje până în luna august 2008 
sugerează continuarea temperării creşterii în sectorul servicii, indicatorul de încredere al Comisiei 
europene, cât şi indicele directorilor de achiziţii situându-se la niveluri reduse.

În general, datele recente pentru sectorul industrial si cel al serviciilor ilustrează menţinerea, şi în 
trimestrul IV 2008, a unui ritm scăzut de creştere.

4.2 PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

În ultimii ani, condiţiile pe piaţa forţei de muncă s-au îmbunătăţit considerabil, dar în ultimele luni 
acestea au manifestat o tendinţă de schimbare. Deşi aceste condiţii se menţin în general favorabile, 
rata şomajului situându-se la un nivel minim istoric, aşteptările privind ocuparea forţei de muncă s-au 
redus în ultimele luni, indicând o temperare a creşterii populaţiei ocupate în perioada următoare.

POPULAȚIA OCUPATĂ 
În anii 2006 şi 2007, populaţia ocupată în zona euro a înregistrat o creştere semnifi cativă, parţial datorită 
ritmului viguros de creştere economică. În anul 2008, creşterea populaţiei ocupate a fost mai temperată: 
populaţia ocupată a consemnat un ritm trimestrial de creştere de 0,3% în trimestrul I 2008, acelaşi ritm 
estimat pentru trimestrul anterior, dar cu 0,2 puncte procentuale mai mic decât ritmul înregistrat în 
anul precedent (Tabelul 8). În perspectivă, deşi nu au fost încă date publicităţii datele privind populaţia 
ocupată în zona euro, indicatorii privind intenţiile companiilor de a angaja personal şi datele disponibile 
la nivel naţional sugerează continuarea trendului de creştere moderată a populaţiei ocupate în următoarele 
luni (Grafi cul 48). Potrivit sondajului efectuat în rândul directorilor de achiziţii în luna august, intenţiile 

Tabel 8 Creşterea gradului de ocupare a forței de muncă
  

(variaţii procentuale faţă de perioada anterioară; date ajustate sezonier)

Sursa: Eurostat şi calcule BCE

Ritmuri trimestrialeRitmuri anuale
2007

T1
20072006

 Total economie
din care:

   Agricultură şi pescuit 
Industrie 

  Exclusiv construcţii 
 Construcţii 

 Servicii 
   Comerţ şi transport 

   Servicii financiare şi servicii destinate 
întreprinderilor

 
 Administraţii publice 

1) Includ, de asemenea, învăţământul, sănătatea şi alte servicii. 

 1)

2007
T2

2007
T3

2007
T4

2008
T1
3,03,04,05,05,08,16,1

-1,5 -1,1 0,8 -0,6 -1,1 -0,6 0,4
2,02,00,02,07,04,15,0

-0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2
1,0-3,01,0-4,09,19,36,2
4,04,07,07,05,01,22,2

1,5 1,7 0,4 0,8 0,8 0,1 0,5

3,8 4,3 1,3 1,3 0,7 0,9 0,9
2,0 1,3 0,1 0,3 0,5 0,4 -0,1
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companiilor de a angaja personal s-au diminuat pentru a doua lună consecutiv în sectorul prelucrător şi 
cel al serviciilor. Sondajul de conjunctură al Comisiei europene a evidenţiat evoluţii puternic divergente 
în luna august, valoarea indicatorilor aferenţi anticipaţiilor privind gradul de ocupare a forţei de muncă 
reducându-se în sectorul industrial, dar crescând uşor în sectoarele construcţii şi servicii. 

Deşi creşterea populaţiei ocupate constituie un 
indicator important al evoluţiilor pe piaţa forţei 
de muncă, în special utilizarea forţei de muncă, 
trebuie avută în vedere şi modifi carea numărului 
total de ore lucrătoare, care refl ectă modifi carea 
numărului de persoane ocupate, precum şi numărul 
de ore efectiv lucrate pe persoană ocupată. În 
principiu, acestea pot prezenta evoluţii diferite pe 
perioada ciclului de producţie. Caseta 9 prezintă 
cele mai recente evoluţii din zona euro la nivelul 
numărului total de ore lucrate, analizându-le 
dintr-o perspectivă istorică.

Productivitatea anuală a muncii (pe persoana 
ocupată) s-a majorat cu 0,5% în trimestrul I 
2008 (Grafi cul 49). Comparativ cu trimestrul 
precedent, creşterea s-a datorat, în principal, 
majorării substanţiale a productivităţii în sectorul 
construcţii, în care producţia a consemnat o 
expansiune temporară. Analizând tendinţa 
generală, ritmul anual de creştere a productivităţii 
s-a temperat de la sfârşitul anului 2006. Datele 
oferite de sondajul efectuat în rândul directorilor 
de achiziţii arată că productivitatea muncii a 
continuat să se deterioreze în ultimele luni.

Grafic 48 Creşterea gradului de ocupare a forței de muncă şi aşteptările privind gradul 
de ocupare a forței de muncă
(variaţii procentuale anuale; sold conjunctural exprimat în procente; date ajustate sezonier)

creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă
 în industrie (scala din stânga)
aşteptările privind gradul de ocupare în 
sectorul prelucrător (scala din dreapta)

aşteptările privind gradul de ocupare în construcţii
aşteptările privind gradul de ocupare în comerţul cu amănuntul
aşteptările privind gradul de ocupare în servicii

Sursa: Eurostat şi sondaje realizate la cererea CE în rândul companiilor şi al consumatorilor. 
Notă: Soldurile conjuncturale sunt ajustate cu media. 

2008
-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Grafic 49 Productivitatea muncii
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EVOLUȚIA NUMĂRULUI TOTAL DE ORE LUCRATE ÎN ZONA EURO: O PERSPECTIVĂ PE TERMEN LUNG

În ultimii anii, în ţările din zona euro, au fost implementate o serie de reforme structurale care au vizat 
reglementările cu privire la pieţele forţei de muncă şi care au afectat fundamental funcţionarea acestora. 
Măsurile de politică au fost diferite de la un stat membru UE la altul, de la cele având ca obiectiv 
relaxarea condiţiilor de angajare de lucrători suplimentari şi temporari până la cele care au vizat creşterea 
fl exibilităţii numărului de ore lucrate atât de angajaţii cu normă întreagă, cât şi de cei cu program redus. 
Relaxarea condiţiilor privind ocuparea lucrătorilor temporari asigură posibilitatea sporirii gradului de 
participare pe anumite segmente ale pieţei forţei de muncă, în special pe cel reprezentat de femeile 
tinere şi populaţia vârstnică1. Această casetă prezintă cele mai recente evoluţii din zona euro la nivelul 
numărului total de ore lucrate analizându-le dintr-o perspectivă istorică şi evidenţiind măsura în care 
reformele de pe piaţa forţei de muncă au contribuit la sporirea fl exibilităţii economiei zonei euro şi la 
creşterea nivelului PIB potenţial prin infl uenţarea directă a gradului de utilizare a forţei de muncă.

Evoluţia populaţiei ocupate şi a numărului mediu de ore lucrate pe angajat

În analiza evoluţiilor pe termen lung privind numărul total de ore lucrate este util să facem distincţia 
între modifi cările la nivelul numărului de angajaţi şi cele la nivelul orelor efectiv lucrate pe persoană 
ocupată, întrucât, a priori, aceste două componente ar putea avea evoluţii diferite pe parcursul ciclului 
economic şi pe termen lung. Grafi cul A prezintă evoluţia numărului total de ore lucrate, a populaţiei 
ocupate şi a numărului de ore lucrate pe angajat în zona euro între anii 1987-20072.

Modifi cările survenite la nivelul numărului mediu de ore pe angajat au avut o contribuţie limitată la 
creşterea numărului total de ore înainte de jumătatea anilor ’90, când factorul determinant al evoluţiei 
numărului total de ore a fost variaţia numărului de 
persoane ocupate. Însă în cea de a doua jumătate 
a anilor ’90, modifi carea numărului mediu de 
ore lucrate pare să fi  avut un rol mai important, 
refl ectând atât începerea modifi cărilor legislative 
care afectează contractele de muncă încheiate 
în multe state membre UE, cât şi majorarea 
substanţială a numărului de angajaţi cu program 
redus. Deşi numărul total de ore a crescut puternic 
în a doua jumătate a anilor ’90, acesta s-a redus din 
nou semnifi cativ în anii 2001-2002, când economia 
a înregistrat un recul. Datorită, în principal, scăderii 
considerabile a numărului mediu de ore lucrate 
care a refl ectat, pe de o parte, evoluţiile ciclice şi, 
pe de altă parte, punctul culminant al politicilor 
care vizau reducerea săptămânii de lucru în mai 
multe state membre UE (Franţa, Belgia şi Ţările 
de Jos). Perioada 2003-2005 s-a caracterizat prin 

1 A se vedea, de exemplu, V. Genre, R. Gomez-Salvador şi A. Lamo (2005), European women: Why do(n’t) they ,work?, Studiul nr. 454 al 
BCE, martie, precum şi studiul OCDE (2006): Ageing and Employment Policies: Live Longer, Work Longer, OCDE, Paris.

2 Ancheta asupra forţei de muncă efectuată de Eurostat combină, în termeni comparabili, rezultatele diferitelor anchete asupra forţei de 
muncă efectuate la nivel naţional. Valorile raportate aici provin din cea mai recentă anchetă asupra forţei de muncă efectuată de Eurostat la 
nivel european şi se referă la populaţia ocupată cu vârste cuprinse între 15-64 ani. Datele pentru zona euro în perioada 1985-1999 au fost 
estimate cu ajutorul datelor disponibile pentru ţările din zona euro. Discrepanţele la nivelul numărului total de angajaţi ca urmare a lipsei 
răspunsurilor la întrebările privind angajările cu normă întreagă şi cu jumătate de normă au fost ajustate prin alocarea non-răspunsurilor 
pentru cele două categorii de angajaţi în funcţie de ponderile cunoscute în prezent.

Grafic A Numărul total de ore lucrate, 
populația ocupată şi numărul de ore lucrate 
pe angajat
(variaţii procentuale anuale)

număr mediu de ore pe angajat 
numărul total de ore lucrate 
creştere PIB 
populaţie ocupată

Sursa: Eurostat şi calcule BCE
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ritmuri pozitive de creştere a numărului mediu de 
ore lucrate dar, în ultima perioadă, aceste ritmuri 
s-au temperat3.

Evoluţia numărului de persoane angajate 
cu normă întreagă şi cu program redus

Modifi carea numărului total de ore lucrate poate fi , de 
asemenea, analizată prin examinarea contribuţiilor 
pe care angajaţii cu normă întreagă şi cei cu 
program redus le-au avut la schimbările apărute 
la nivelul populaţiei ocupate şi a numărului mediu 
de ore lucrate. Modifi carea anuală a numărului de 
ore lucrate poate fi  astfel descompusă în patru 
componente distincte, refl ectând modifi cările 
numărului de angajaţi cu normă întreagă şi de cei 
cu program redus şi modifi cările numărului mediu 
de ore lucrate de angajaţii cu normă întreagă şi cu 
program redus. Grafi cul B prezintă contribuţia la 
modifi carea totală a numărului de ore lucrate (linia punctată) de angajaţii cu normă întreagă şi de cei 
cu program redus (coloane). Fiecare coloană reprezintă contribuţiile respectivelor componente pentru 
fi ecare an în parte. Suma coloanelor corespunde modifi cării totale a numărului de ore lucrate.

Se pare că majorarea numărului de angajaţi cu program redus produsă înainte de jumătatea anilor ’90 
a avut o contribuţie foarte mică la creşterea numărului total de ore. Importanţa contribuţiei numărului 
de angajaţi cu program redus a crescut progresiv începând cu a doua jumătate a anilor ’90, mai ales în 
primii ani ai deceniului începând cu anul 2000. Dinamica procesului de creare de locuri de muncă în 
zona euro începând cu anul 2005 se refl ectă, de asemenea, în accelerarea creşterii numărului de angajaţi 
cu normă întreagă. 

O comparaţie cu evoluţiile din Statele Unite

Una dintre principalele cauze ale decalajului la nivel de PIB/locuitor dintre zona euro şi Statele Unite 
o reprezintă discrepanţa notabilă la nivelul orelor lucrate în cadrul celor două economii4 însă, în 
ultimul deceniu, s-a constatat o majorare puternică a numărului total de ore lucrate în zona euro, care 
contrastează cu evoluţiile din Statele Unite, unde s-a înregistrat o uşoară decelerare. Conform datelor 
din tabel, deşi creşterea numărului total de ore în zona euro s-a accelerat de la un deceniu la celălalt (de 
la o medie de 0,3% pe an între anii 1987-1997 la 1,2% pe an în deceniul care s-a încheiat cu anul 2007), 
în Statele Unite, creşterea numărului total de ore lucrate şi-a încetinit ritmul (de la 1,3% la 0,9%). 
Dacă accelerarea consemnată în zona euro se datorează, în cea mai mare parte, utilizării crescute a 
forţei de muncă în această perioadă, principalele elemente care au contribuit la această evoluţie până în 
momentul de faţă sunt, cu siguranţă, creşterea ratei de participare pe piaţa forţei de muncă şi a gradului 
de ocupare a forţei de muncă. Între timp, numărul mediu de ore lucrate pe angajat continuă să se reducă  
într-un ritm mai accelerat în zona euro decât în Statele Unite.

3  A se vedea, de asemenea, N. Leiner-Killinger, C. Madaschi şi M. Ward-Warmedinger, Trends and patterns in working time across euro 
area countries 1970-2004: causes and consequences, Studiul ocazional nr. 41 al BCE, decembrie 2005. 

4  În ceea ce priveşte cauzele ale acestei discrepanţe, s-a sugerat că ele constau în diferenţele existente la nivelul acordurilor de reglementare 
(inclusiv directivele privind programul de lucru, regimurile de impozitare a veniturilor globale, etc.), prima de vacanţă şi preferinţele 
personale de petrecere a timpului liber. A se vedea, de exemplu, O. Blanchard (2004), The economic future of Europe, Journal of 
Economic Perspectives, vol. 18, nr. 4, pp. 3-26; sau mai recent Capitolul 3 din lucrarea OCDE (2008), Economic Policy Reforms: Going 
for Growth.
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Concluzii

Când analizăm tendinţele manifestate de numărul de ore lucrătoare, trebuie să ţinem cont de faptul că 
acestea sunt în funcţie de modifi cările la nivelul cadrului instituţional. Numărul de ore lucrătoare în zona 
euro este redus conform standardelor internaţionale şi, întrucât zona euro se confruntă cu perspectiva 
unei populaţii îmbătrânite, una dintre principalele problemele de soluţionat o reprezintă stimularea 
utilizării forţei de muncă, astfel încât să se menţină potenţialul de creştere. În timp ce creşterea populaţiei 
ocupate în zona euro şi a ratelor de participare pe pieţele forţei de muncă au contribuit la atenuarea 
parţială a diferenţialului semnifi cativ faţă de Statele Unite la nivelul creşterii numărului total de ore 
lucrate, numărul mediu de ore lucrate continuă să scadă într-un ritm mai accelerat în zona euro decât în 
Statele Unite. Totuşi, într-o notă optimistă, creşterea populaţiei ocupate, îndeosebi creşterea angajaţilor 
cu program redus şi variaţia mai mare a numărului de ore lucrătoare ale angajaţiilor cu program redus 
reprezintă indicii ale unei mai mari fl exibilităţii a pieţelor forţei de muncă din zona euro. Flexibilitatea 
sporită contribuie, pe de altă parte, la capacitatea zonei euro de a absorbi şocurile.

(date lunare ajustate sezonier)

variaţie lunară, în mii persoane (scala din stânga)
pondere în populaţia activă (scala din dreapta)

Sursa: Eurostat
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Rata de 
participare

Gradul de
ocupare a forţei

de muncă

Ore  lucrate 
pe angajat

Utilizarea 
forţei de muncă

Total ore 
lucrate

(a) (b) (c) (d) sumă (b şi d) sumă (a şi d)

Zona euro
1987-1997 0,4 0,2 -0,1 -0,3 -0,1 0,3
1998-2007 0,4 0,8 0,5 -0,4 0,8 1,2
Statele Unite
1987-1997 1,0 0,2 0,1 -0,1 0,3 1,3
1998-2007 1,3 -0,3 0,0 -0,2 -0,4 0,9

Sursa: Eurostat şi calcule BCE

ŞOMAJUL 
La începutul anului 2008, rata şomajului care s-a redus considerabil în anii anteriori, a început să 
crească uşor, de la 7,2% în trimestrul I 2008 la 7,3% în trimestrul II. În luna iulie 2008, rata şomajului 
în zona euro s-a menţinut la nivelul consemnat în 
luna iunie, respectiv 7,3% (Grafi cul 50). Totuşi, 
numărul şomerilor a crescut în iulie pentru a 
cincea lună consecutiv, ajungând la 25 000. 

În pofi da uşoarei creşteri a ratei şomajului în 
trimestrul II faţă de trimestrul I 2008, şomajul 
în zona euro se situează la un nivel scăzut 
conform standardelor istorice, forţa de muncă 
neocupată având o pondere care nu a mai fost 
înregistrată din anii ’80. În ultimii ani, a avut 
loc îmbunătăţirea generală a condiţiilor pe piaţa 
forţei de muncă de care au benefi ciat şi persoanele 
tinere cu vârste cuprinse între 15 şi 24 ani. Totuşi, 
şomajul în rândul tinerilor se menţine la un nivel 
relativ înalt în comparaţie cu alte grupe de vârstă 
în majoritatea ţărilor din zona euro. În afară 
de implicaţiile sociale evidente, acesta poate 
constitui unul din factorii care limitează creşterea 
economică potenţială a zonei euro. Caseta 10 
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ŞOMAJUL ÎN RÂNDUL TINERILOR ÎN ZONA EURO

În majoritatea ţărilor din zona euro, în pofi da reducerii considerabile din ultimul deceniu, şomajul în 
rândul tinerilor continuă să se situeze la un nivel ridicat în comparaţie cu şomajul consemnat în cazul 
altor grupe de vârstă. Această casetă descrie tendinţele înregistrate în ultimele două decenii la nivelul 
şomajului în rândul tinerilor în zona euro şi analizează factorii determinanţi ai acestora.

În pofi da unei ameliorări generale, şomajul în rândul tinerilor se menţine ridicat

În ultimul deceniu, pieţele forţei de muncă din zona euro au consemnat câteva îmbunătăţiri structurale, 
de care au benefi ciat în special angajaţii tineri. După înregistrarea unui nivel maxim la jumătatea anilor 
1990, şomajul în rândul tinerilor a continuat să se reducă semnifi cativ, până la un nivel inferior celui 
atins în anii 1980. În acelaşi timp, în ultimele două decenii, poziţia pe piaţa forţei de muncă a angajaţilor 
tineri cu vârste cuprinse între 15-24 de ani s-a ameliorat comparativ cu poziţia pe piaţa forţei de muncă 
a celor cu vârste cuprinse între 25-54 de ani (Grafi cul A). 

Totuşi, în pofi da acestor ameliorări generale la nivelul zonei euro, în mai multe privinţe evoluţia continuă 
să fi e sub aşteptări. În primul rând, în anul 2007, şomajul în rândul tinerilor în zona euro s-a menţinut 
la un nivel mai mare decât dublul ratei şomajului în rândul angajaţilor adulţi cu vârste cuprinse între 
25 de ani şi 54 de ani, respectiv la un nivel de 15,3% faţă de 6,6%. În al doilea rând, chiar şi tinerii 
care lucrează sunt semnifi cativ afectaţi de şomajul pe termen lung. În anul 2007, la nivelul întregii 
zone euro, în pofi da unei reduceri semnifi cative înregistrate în ultimul deceniu, aproximativ un sfert 
din numărul şomerilor cu vârste între 15-24 de ani nu au avut un loc de muncă pe o perioadă mai mare 
de un an. În al treilea rând, probabilitatea ca un tânăr cu un nivel scăzut de educaţie să devină şomer 
se menţine foarte ridicată, la 18,9%; în plus, în ultimele două decenii, rata şomajului în rândul acestor 
tineri s-a redus semnifi cativ mai puţin decât în rândul tinerilor cu studii universitare. În al patrulea rând, 
în pofi da diminuării şomajului în rândul tinerilor în zona euro pe ansamblu, acesta a crescut în realitate 

Grafic A Şomajul în zona euro pe grupe de vârstă
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Caseta 10

prezintă evoluţiile din ultimii ani pe piaţa forţei de muncă în ceea ce priveşte angajaţii tineri şi 
prezintă politicile care ar putea îmbunătăţi în continuare gradul de participare a persoanelor tinere pe 
piaţa forţei de muncă.
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în cinci ţări din zona euro, şi anume în Germania, Franţa, Luxemburg, Austria şi Finlanda în perioada 
1983-2007 (a se vedea tabelul).

Diminuarea ratei şomajului în rândul tinerilor în zona euro în ultimele două decenii a fost însoţită de 
o reducere generală a ratei şomajului în rândul acestora (Grafi cul B). Deşi numărul tinerilor angajaţi 
a crescut începând cu jumătatea anilor ‘90, nu au mai fost înregistrate nivelurile atinse în anii ‘801. 
Aceasta arată că mai mulţi tineri fi e se afl ă la studii, fi e au renunţat defi nitiv să îşi mai caute un loc de 
muncă şi au ieşit de pe piaţa forţei de muncă. De fapt, rata de inactivitate a tinerilor, respectiv ponderea 
tinerilor care nu sunt nici şomeri nici angajaţi, s-a majorat cu 6,2 puncte procentuale până la 56% în 
perioada 1983-2007.

Factori care au contribuit la reducerea şomajului în rândul tinerilor

Printre factorii determinanţi ai şomajului în rândul tinerilor se numără modifi cările la nivelul 
mediului economic, schimbările demografi ce, instituţiile de pe piaţa forţei de muncă şi politicile 
implementate, precum şi sistemul educaţional.2 Studiile întreprinse la nivel de ţară indică existenţa 
unei relaţii pozitive între ponderea tinerilor raportată la numărul total al populaţiei şi rata şomajului 
în rândul tinerilor, mai exact, în condiţiile îmbătrânirii populaţiei, diminuarea ponderii tinerilor 
presupune un risc mai mic de şomaj în rândul acestora. Rata şomajului în rândul tinerilor este 
corelată şi cu mediul economic. În plus, în mai multe ţări din zona euro, educaţia pare să fi  devenit 
mai mult o alternativă la şomaj. În ceea ce priveşte instituţiile de pe piaţa forţei de muncă, se pare 
că nivelul ridicat al salariilor minime şi legislaţia care protejează ocuparea forţei de muncă exercită 
un impact nefavorabil asupra evoluţiei înregistrate de piaţa forţei de muncă în cazul tinerilor. 
Suplimentar, creşterea numărului de tineri care au califi cări în domeniul formării profesionale 
şi, într-o mai mică măsură, performanţele foarte bune ilustrate de studiul PISA al OCDE3 sunt 

1 Tinerii din zona euro sunt angajaţi predominant în sectorul serviciilor. În acelaşi timp, numărul tinerilor angajaţi în regim part-time sau 
temporar este mai mare decât cel al angajaţilor adulţi cu vârste cuprinse între 25 de ani şi 54 de ani, o diferenţă care s-a accentuat în 
ultimele două decenii. În anul 2007, aproximativ 26% din tinerii angajaţi au lucrat în regim part-time, în timp ce jumătate din toţi tinerii 
angajaţi (49,9%) au lucrat în baza unui contract temporar.

2 A se vedea, de exemplu, D. B. Blanchfl ower şi R. B. Freeman (2000), Youth employment and joblessness in advanced countries, University 
of Chicago Press, Chicago.

3 A se vedea, de exemplu, OCDE (2007), Education at a glance, Paris.

Şomajul în rândul tinerilor şi persoanelor adulte în țările din zona euro,  
în perioada 1983-2007 

Şomajul în rândul tinerilor (15-24) 
Nivel (%) 

2007
Variaţie (pp) 

perioada 1983-2007
Nivel (%) 

2007
Variaţie (pp) 

7,2-8,67,4-2,91Belgia
4,38,77,31,21Germania
4,9-0,45,21-9,8Irlanda
5,16,70,1-0,22Grecia
5,5-9,63,22-2,81Spania
0,25,78,06,02Franţa
7,00,54,01-5,81Italia
4,14,30,99,41Luxemburg
3,7-5,20,51-1,6Ţările de Jos
3,12,48,30,8Austria
1,38,73,0-3,51Portugalia
.a.n4,4.a.n9,7Slovenia

4,03,54,36,12Finlanda
6,06,69,4-3,51 Zona euro

Sursa: Eurostat (sondajul privind forţa de muncă în UE) şi calcule BCE.
Notă: Datele se referă la T2, cu excepţia Franţei şi Austriei, în cazul cărora se referă la T1. Şomajul în rândul tinerilor în Spania cuprinde 
grupa de vârstă 16-24 ani.  

Şomajul în rândul persoanelor adulte (25-54 ani)

perioada 1983-2007
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asociate cu rate mai mici ale şomajului în rândul tinerilor.4 Totuşi, aceste concluzii nu sunt, în mod 
evident, de natură să surprindă întreaga complexitate a relaţiei existente între rezultatele raportate 
de sistemele de educaţie şi cele raportate de piaţa forţei de muncă. 

Este nevoie de politici complexe pentru a continua reducerea şomajului în rândul tinerilor

Politicile economice ar trebui să vizeze îmbunătăţirea disonibilităţii de angajare a tinerilor pentru a 
reduce în continuare nivelurile excesiv de ridicate ale şomajului în rândul tinerilor. Aceasta presupune 
efectuarea unor noi ajustări la nivelul instituţiilor de pe piaţa forţei de muncă, în condiţiile în care 
legislaţia privind protecţia angajaţilor, acordurile insufi cient de fl exibile privind timpul de lucru 
şi instituţiile care impun rigidităţi salariale, precum salarii minime, pot constitui o barieră în calea 
oportunităţilor de angajare ale tinerilor. În general, nivelul ridicat al studiilor joacă un rol esenţial în 
sprijinirea angajării tinerilor, în special din perspectiva importanţei crescute a progresului tehnologic 
şi a cererii din ce în ce mai mari de forţă de muncă cu studii superioare. Autorităţile pot contribui 
la tranziţia fără sincope a tinerilor din sfera educaţiei către piaţa forţei de muncă prin crearea, pe 
de o parte, a unui sistem educaţional funcţional, şi, pe de altă parte, a unui mediu de afaceri care să 
permită obţinerea unor venituri sufi ciente pentru a investi în educaţie. Toate acestea fac să crească 
interesul pentru formarea educaţională, ceea ce va preveni ieşirea tinerilor de pe piaţa forţei de muncă, 
reducându-se astfel riscul de excludere socială. 
4 Pentru mai multe detalii, a se vedea N. Leiner-Killinger şi R. Gomez Salvador, An analysis of youth unemployment in the euro area,  

Studiul ocazional nr. 89 al BCE, iunie 2008.

4.3 PERSPECTIVELE ACTIVITĂȚII ECONOMICE 

Economia zonei euro traversează în prezent o perioadă de declin, caracterizată de preţurile ridicate ale 
materiilor prime ce afectează încrederea consumatorilor şi cererea, precum şi de temperarea ritmului 
de creştere a investiţiilor. Cu toate acestea, scăderea estimată a PIB real în trimestrul II 2008 (-0,2%), 
comparativ cu creşterea economică de 0,7% înregistrată în trimestrul I, reprezintă parţial o reacţie 
tehnică la creşterea economică puternică înregistrată atunci când condiţiile meteorologice favorabile 
din unele regiuni ale Europei au stimulat activitatea în sectorul construcţii. Această volatilitate a ratelor 
trimestriale poate să exacerbeze, într-o oarecare măsură, încetinirea ritmului de creştere a PIB. 

În perspectivă, se aşteaptă ca perioada actuală de declin să fi e urmată de o revigorare treptată a 
economiei. În mod deosebit, în cazul în care va fi  persistentă, scăderea preţului petrolului de la nivelul 
record din luna iulie va contribui la sporirea venitului real disponibil, în condiţiile în care nivelul 
populaţiei ocupate se menţine ridicat, iar rata şomajului este redusă conform standardelor istorice. 
De asemenea, se anticipează că ritmul de creştere a economiei mondiale se va menţine relativ robust, 
fi ind susţinut de creşterea economiilor emergente. Această evoluţie ar trebui să favorizeze cererea 
externă de bunuri şi servicii în zona euro şi, prin urmare, investiţiile. Aceste perspective sunt refl ectate 
şi în proiecţiile macroeconomice din luna septembrie ale experţilor BCE. Proiecţiile anticipează o 
creştere medie anuală a PIB real situată în următoarele intervale de variaţie: 1,1% - 1,7% în anul 2008 
şi 0,6% - 1,8% în anul 2009. Comparativ cu proiecţiile macroeconomice din luna iunie ale experţilor 
Eurosistemului, intervalul a fost revizuit în sens descrescător (Caseta 11).

Incertitudinile privind perspectiva creşterii economice rămân mari şi, în general, riscurile în sensul 
decelerării prevalează. Riscuri sunt generate, în primul rând, de continuarea scumpirii energiei şi 
alimentelor, care vor reduce consumul şi investiţiile. De asemenea, riscurile în sensul decelerării 
vizează în continuare posibilitatea apariţiei unor turbulenţe pe pieţele fi nanciare care să exercite 
asupra economiei reale un efect negativ mai mare decât s-a anticipat. Posibilitatea unor corecţii 
abrupte datorate dezechilibrelor pe plan mondial, precum şi preocupările privind intensifi carea 
presiunilor protecţioniste, implică, de asemenea, riscuri în sensul decelerării la adresa prognozei 
privind expansiunea economică.
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PROIECȚIILE MACROECONOMICE PENTRU ZONA EURO ALE EXPERȚILOR BCE

Pe baza informaţiilor disponibile până la data de 22 august 2008, experţii BCE au elaborat proiecţiile 
privind evoluţiile macroeconomice din zona euro1. În ceea ce priveşte PIB real, se anticipează un 
ritm mediu anual de creştere cuprins între 1,1% şi 1,7% în anul 2008 şi între 0,6% şi 1,8% în anul 
2009. Ritmul mediu de creştere a indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este proiectat 
să se situeze între 3,4% şi 3,6% în anul 2008 şi între 2,3% şi 2,9% în anul 2009.

Ipoteze tehnice privind ratele dobânzilor, cursurile de schimb, preţurile materiilor prime şi 
politicile fi scale

Ipotezele tehnice referitoare la ratele dobânzilor şi la preţurile petrolului şi ale materiilor prime 
non-energetice se bazează pe contractele futures în perioada încheiată la data de referinţă de 14 
august 20082. Ipoteza privind ratele dobânzilor pe termen scurt este de natură pur tehnică. Aceste 
rate sunt măsurate prin EURIBOR la trei luni, anticipaţiile pieţei bazându-se pe ratele dobânzilor 
futures3. Metodologia presupune un nivel mediu global al ratelor dobânzilor pe termen scurt de 
4,8% pentru anul 2008 şi de 4,5% pentru anul 2009. Aşteptările pieţei în privinţa randamentelor 
nominale ale titlurilor de stat din zona euro cu scadenţa la zece ani indică un nivel mediu de 
4,5% în anul 2008 şi de 4,6% în anul 2009. Proiecţia de bază include totodată ipoteza potrivit 
căreia, în cadrul orizontului de proiecţie, spread-urile aferente dobânzilor la creditele bancare 
se vor menţine ridicate, refl ectând gradul sporit de conştientizare a riscurilor observat pe pieţele 
fi nanciare. În funcţie de trendul implicat de preţurile contractelor futures pe perioada de două 
săptămâni încheiată la data de referinţă, se preconizează că preţul petrolului va atinge o valoare 
medie de 115,1 USD/baril în anul 2008 şi de 120,8 USD/baril în anul 2009. De asemenea, se 
anticipează că preţurile internaţionale ale alimentelor, exprimate în USD, vor creşte cu 42,8% în 
anul 2008 şi cu 6,9% în anul 2009. Se aşteaptă ca preţurile altor materii prime (non-energetice şi 
nealimentare) să se majoreze cu 10,6% în anul 2008 şi să scadă cu 1,8% în anul 2009.

Conform ipotezei tehnice, cursurile de schimb bilaterale vor rămâne nemodifi cate pe parcursul 
orizontului de proiecţie, la nivelurile medii înregistrate în perioada de două săptămâni încheiată 
la data de referinţă. Aceasta implică un curs de schimb de 1,53 EUR/USD în anul 2008 şi de 1,52 
EUR/USD în anul 2009 şi un curs de schimb efectiv al euro mai mare cu 6,1% în anul 2008 faţă 
de media consemnată în anul 2007 şi cu 0,2% mai scăzut în anul 2009, comparativ cu media 
înregistrată în anul 2008.

Ipotezele privind politica fi scală se bazează pe programele bugetare naţionale ale fi ecărei ţări din 
zona euro, disponibile la data de 21 august 2008. Acestea includ toate măsurile deja aprobate de 
parlament sau care au fost prezentate în detaliu şi care au o probabilitate ridicată de a fi  adoptate 
în cadrul procesului legislativ.
1 Proiecţiile macroeconomice ale experţilor BCE le completează pe cele ale experţilor Eurosistemului, care sunt elaborate în comun de către 

experţii BCE şi cei ai BCN din zona euro şi care au frecvenţă semestrială. Metodele utilizate sunt în conformitate cu cele ale proiecţiilor 
experţilor Eurosistemului şi sunt descrise în documentul intitulat A guide to Eurosystem staff macroeconomic projection exercises, BCE, 
iunie 2001. În vederea evidenţierii incertitudinilor asociate acestor proiecţii, rezultatele aferente fi ecărei variabile sunt prezentate ca 
intervale de variaţie. Începând cu actualul exerciţiu de proiecţie, intervalele aferente fi ecărei variabile şi fi ecărui orizont corespund unui 
interval de probabilitate de 75%, bazat pe modele. Această tehnică nouă este prezentată în publicaţia disponibilă pe website-ul BCE, 
intitulată New procedure for constructing ECB staff projection ranges.

2 Ipotezele privind preţurile petrolului şi ale alimentelor se bazează pe preţurile contractelor futures până la sfârşitul anului 2009. În cazul 
altor materii prime, se presupune că preţurile vor urma tendinţa preţurilor contractelor futures până la jumătatea anului 2009, iar ulterior 
vor evolua în concordanţă cu activitatea economică globală.

3 Începând cu actualul exerciţiu de proiecţie, anticipaţiile pieţei se bazează pe ratele dobânzilor futures măsurate prin EURIBOR. Metoda 
anterioară, bazată pe ratele dobânzilor forward implicite, a deviat din ce în ce mai mult de la contractele futures EURIBOR pe termen 
scurt de la începutul crizei fi nanciare din luna august 2007, devenind mai puţin reprezentativă pentru aşteptările pieţei în ceea ce priveşte 
traiectoria ratelor dobânzilor EURIBOR la trei luni. Diferenţele dintre metoda anterioară şi cea actuală sunt prezentate în nota metodologică 
din caseta intitulată „Proiecţiile macroeconomice pentru zona euro ale experţilor BCE” din Buletinul lunar – martie 2007.

Caseta 11
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Ipoteze privind contextul internaţional

După ce în primul semestru al anului 2008 expansiunea economică mondială a fost relativ robustă, 
se anticipează că aceasta se va tempera în semestrul II. Această evoluţie refl ectă în mare măsură 
impactul întârziat al preţurilor ridicate ale materiilor prime şi decelerarea prognozată a ritmului de 
creştere a economiei Statelor Unite, precum şi efectele propagate asupra altor economii, mai ales 
în ţările cu economii dezvoltate. În schimb, se estimează că expansiunea de pe pieţele emergente 
este în continuare susţinută de cererea internă puternică. Se apreciază că, încă de la începutul 
anului 2009, atât creşterea economică mondială, cât şi cererea externă din zona euro vor consemna 
o redresare treptată. Pe ansamblu, după ce a atins nivelul de 5,1% în anul 2007, se estimează că 
ritmul mediu anual de creştere a PIB real mondial în ţările din afara zonei euro se va încetini până 
la 4,1% în anul 2008 şi până la 3,7% în anul 2009. Se anticipează reducerea ritmului de creştere a 
exporturilor pe pieţele din zona euro până la nivelul de 5,2% în anul 2008, de la 6,4% în anul 2007, 
urmată de o revenire la 5,7% în anul 2009.

Proiecţii privind creşterea PIB real

În contextul decelerării activităţii economice din afara zonei euro, al aprecierii puternice a 
monedei euro şi al creşterii persistente a preţurilor materiilor prime, se estimează că ritmul anual 
de creştere a PIB real din zona euro se va încetini în anul 2008, după doi ani de creştere peste 
ritmul potenţial. După ce a atins nivelul de 2,6% în anul 2007, ritmul mediu anual de creştere a 
PIB real este aşteptat să se situeze între 1,1% şi 1,7% în anul 2008 şi între 0,6% şi 1,8% în anul 
2009. Creşterea moderată a PIB estimată în cadrul orizontului de proiecţie refl ectă temperarea 
dinamicii exporturilor şi reducerea cererii interne. Se estimează că numărul constant de persoane 
ocupate, preţurile mai mari ale materiilor prime şi efectele adverse generate de preţurile pieţei 
imobiliare şi de cotaţiile acţiunilor vor afecta consumul privat. Se aşteaptă ca majorarea costurilor 
de fi nanţare, reducerea marjelor de profi t, cererea scăzută şi situaţia de pe piaţa imobiliară din 
unele ţări să conducă la temperarea substanţială a dinamicii investiţiilor. În cursul anului 2009, 
accelerarea anticipată a creşterii PIB este susţinută de ritmul temperat de creştere estimat pentru 
preţurile materiilor prime şi de un mediu extern favorabil.

Proiecţii privind preţurile şi costurile

Ritmul anual de creştere a inflaţiei IAPC a continuat să se accelereze în primul semestru al anului 
2008, ajungând la 4,0% în luna iulie 2008. Pe baza celei mai recente estimări preliminare a Eurostat, 
acesta s-a moderat în luna august, până la nivelul de 3,8%. Privind în perspectivă, se preconizează 
că infl aţia IAPC va înregistra o decelerare lentă, ritmul mediu de creştere a acesteia fi ind proiectat 
să se situeze între 3,4% şi 3,6% în anul 2008. Pe baza contractelor futures corespunzătoare, se 

Tabel A Proiecții macroeconomice pentru zona euro 

(variaţii procentuale anuale medii) 1), 2)

200920082007

IAPC

 PIB real
 Consumul privat

 Consumul administraţiilor publice
Formarea brută de capital fix  

  Exportul de bunuri şi servicii
  Importul de bunuri şi servicii

1) Proiecţiile privind PIB real şi componentele acestuia se referă la date statistice ajustate cu numărul zilelor lucrătoare. Proiecţiile privind 
exportul şi importul includ schimburile comerciale efectuate între ţările din zona euro. 
2) Slovacia este inclusă ca ţară membră a zonei euro în intervalele de proiecţie pentru anul 2009. Variaţiile procentuale anuale medii pentru 
anul 2009 se bazează pe o configuraţie a zonei euro care include Slovacia încă din anul 2008.

9,2-3,26,3-4,31,2

8,1-6,07,1-1,16,2
6,1-6,09,0-5,06,1
9,1-3,19,1-5,13,2
1,2-7,0-3,2-9,04,4
6,4-4,25,4-9,21,6
0,5-0,28,3-4,24,5
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estimează că preţurile anticipate ale petrolului şi ale altor materii prime, precum şi efectul acestora 
asupra preţurilor de consum, vor exercita în timp o presiune redusă asupra infl aţiei totale. În ceea ce 
priveşte presiunile la nivelul preţurilor interne, proiecţiile se bazează pe anticipaţia conform căreia 
dinamica salariilor, care s-a accentuat semnifi cativ de la jumătatea anului 2007, se va accelera 
în continuare în cursul anului, refl ectând majorările salariale la nivelul contractelor colective 
deja încheiate atât în sectorul privat, cât şi în cel public. Astfel, alături de impactul suplimentar 
al declinului ciclic înregistrat de productivitatea muncii, această evoluţie contribuie într-o mare 
măsură la majorarea costului unitar cu forţa de muncă în anul 2008. Se anticipează totuşi că aceste 
presiuni ale costului unitar cu forţa de muncă vor fi , în mare parte, compensate în anul 2008 de 
variaţiile marjelor de profi t, în concordanţă cu perspectivele economice mai puţin favorabile. În 
anul 2009 se anticipează că infl aţia IAPC se va situa între 2,3% şi 2,9%. La baza acestei proiecţii 
se afl ă aşteptările potrivit cărora creşterea costului unitar cu forţa de muncă se va tempera pe 
măsură ce creşterile salariale vor înregistra o relativă moderare în anul 2009, ca o reacţie întârziată 
la reducerea activităţii, în timp ce productivitatea se redresează odată cu ciclul economic.

Comparaţie cu proiecţiile din luna iunie 2008

Comparativ cu proiecţiile macroeconomice ale experţilor Eurosistemului publicate în Buletinul 
lunar - iunie 2008, intervalele proiectate pentru creşterea PIB real în anii 2008 şi 2009 au fost 
ajustate în sens descendent, pe baza celor mai recente informaţii, refl ectând perspective economice 
mai sumbre pe termen scurt, care vor afecta mai ales cererea internă.

Intervalele proiectate pentru ritmul anual de creştere a IAPC total în anii 2008 şi 2009 se situează 
acum în partea superioară a intervalelor anterioare, refl ectând în principal preţuri ale energiei 
şi, într-o mai mică măsură, ale alimentelor şi serviciilor, mai ridicate decât cele preconizate în 
proiecţiile din luna iunie 2008.

Tabel B Comparație cu proiecțiile lunii iunie 2008

(variaţii procentuale anuale medii)

900220082007

   PIB real - iunie 2008 
  PIB real - septembrie 2008

   IAPC - iunie 2008
  IAPC - septembrie 2008

0,2-0,11,2-5,17,2
8,1-6,07,1-1,16,2

0,3-8,16,3-2,31,2
9,2-3,26,3-4,31,2
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Perspectivele fi scale pentru zona euro indică deteriorarea soldului bugetului consolidat, generată 
îndeosebi de diminuarea veniturilor bugetare, care refl ectă reducerile discreţionare de impozite, 
pe de o parte, şi un mediu macroeconomic mai puţin favorabil, pe de altă parte. Administraţiile 
publice ale ţărilor din zona euro care nu şi-au îndeplinit încă obiectivele bugetare pe termen mediu 
trebuie să se asigure că proiectele de programe bugetare pentru anul 2009 vor include măsurile 
corective necesare pentru stimularea progresului către consolidarea fi scală, mai ales pe partea 
cheltuielilor. Ţările care şi-au îndeplinit obiectivele bugetare pe termen mediu trebuie să ia măsuri 
pentru menţinerea unor poziţii structurale solide. În acest sens, experienţa anterioară indică faptul 
că derapajele pe partea cheltuielilor au condus deseori la eşecuri în realizarea obiectivelor bugetare 
anunţate. Prin urmare, aceste eforturi trebuie susţinute de strategii pe termen mediu credibile şi bine 
elaborate, precum şi de un control efi cient al cheltuielilor.

EVOLUȚII FISCALE ŞI PERSPECTIVELE 
PENTRU ANUL 2008
Cele mai recente date statistice trimestriale 
privind fi nanţele publice, disponibile până în 
trimestrul I 2008, tind să confi rme adâncirea în 
continuare a defi citului bugetului consolidat în 
zona euro, potrivit prognozelor din primăvara 
anului curent elaborate de Comisia Europeană şi 
de alte instituţii internaţionale, după patru ani de 
reduceri consecutive. Conform datelor pentru zona 
euro, creşterea puternică a veniturilor bugetare 
observată în anii anteriori în contextul unui mediu 
macroeconomic în general favorabil s-a temperat 
constant începând cu primul trimestru al anului 
2007 şi se anticipează că aceasta va continua 
şi pe parcursul anului curent. În schimb, ritmul 
de creştere a cheltuielilor bugetare a fost mai 
moderat decât cel al veniturilor, dar se estimează 
că acesta se va accelera în perioada următoare 
(Grafi cul 51). Potrivit estimărilor, perspectivele 
bugetare vor fi  infl uenţate de deteriorarea mediului 
macroeconomic, dar şi de reducerile discreţionare 
ale impozitelor şi contribuţiilor sociale.

Conform aşteptărilor, conduita fi scală în zona 
euro, în funcţie de variaţiile soldului bugetar 
primar ajustat ciclic, va fi  una expansionistă în anul 
2008. Ponderea datoriei publice în zona euro este 
anticipată să se menţină pe un trend descendent, 
în pofi da reducerii excedentului bugetar primar. În 
general, se pare că recenta îmbunătăţire a situaţiei 
fi nanţelor publice, care a determinat abrogarea 
tuturor procedurilor de defi cit excesiv în ţările din 
zona euro, a încetat, urmând ca în anul 2008 să se 
producă chiar o inversare de trend.

5 EVOLUȚII FISCALE

Grafic 51 Statistici şi proiecţii trimestriale
privind finanţele publice în zona euro

a) Rata sumei mobile pe 4 trimestre în PIB
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Sursa: calcule BCE, pe baza datelor Eurostat şi date naţionale, 
prognoza economică a CE, primăvara anului 2008.
Notă: Graficul arată evoluţia veniturilor şi a cheltuielilor totale ca sumă 
mobilă pe patru trimestre, în perioada T1 2005-T1 2008, precum şi 
proiecţii anuale pentru anii 2008 şi 2009 din Prognoza economică a CE, 
primăvara anului 2008.
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EVOLUȚII BUGETARE ACTUALE ŞI PROGRAMELE PENTRU ANUL 2009 ŞI PERIOADA URMĂTOARE 
În acest context, numeroase ţări din zona euro se pot confrunta cu difi cultăţi în îndeplinirea obiectivelor 
bugetare pe care acestea le-au stabilit în programele de stabilitate actualizate la fi nele anului 2007 şi 
începutul anului 2008, chiar dacă în unele cazuri obiectivele stabilite nu erau sufi cient de ambiţioase. 
Unele ţări au anunţat revizuiri ale ţintelor bugetare pentru anul 2008 care refl ectă modifi carea mediului 
macroeconomic. Perspectivele economice nefavorabile au afectat, de asemenea, programele bugetare 
pentru anul 2009 şi perioada următoare. Majoritatea ţărilor se afl ă în proces de elaborare a proiectelor 
de programe bugetare pentru anul 2009, precum şi de actualizare a programelor pe termen mediu. 
Întrucât datele privind programele bugetare sunt încă incomplete, evaluarea perspectivelor fi nanţelor 
publice în zona euro nu poate fi  decât orientativă în acest stadiu. Următoarea analiză a evoluţiilor şi 
programelor bugetare se va concentra doar asupra celor mai mari ţări din zona euro şi asupra acelor 
ţări care înregistrează modifi cări esenţiale ale perspectivelor bugetare. 

Ministerul de Finanţe din Germania a publicat în luna iulie proiectul de program bugetar, precum şi 
valorile de referinţă pentru programul fi scal pe termen mediu. Potrivit acestor proiecţii actualizate, 
care iau în considerare o creştere economică moderată, cheltuielile publice vor fi  mai mari în perioada 
2009-2011 decât cele estimate în programul fi scal din anul anterior, datorită în mare parte cheltuielilor 
sporite înregistrate în sectoarele „protecţia mediului” şi „infrastructura trafi cului”. Cu toate acestea, 
potrivit estimărilor administraţiei publice, cheltuielile suplimentare vor fi  parţial compensate de 
veniturile mai mari rezultate, de exemplu, din vânzarea certifi catelor privind emisiile de dioxid de 
carbon şi majorarea programată a taxelor de drum pentru autovehiculele comerciale de mare tonaj. 
Astfel, a fost reconfi rmat obiectivul de realizare a unui buget public echilibrat până în anul 2011. 
Proiecţiile cu privire la soldul bugetului consolidat în anul 2008 au fost revizuite în sensul creşterii 
de la o pondere a defi citului de 0,5% din PIB la o poziţie aproape de echilibru. Se estimează că 
bugetul consolidat se va echilibra în anul 2009 şi va continua să se îmbunătăţească în anul 2010 şi în 
perioada următoare, în conformitate cu obiectivele prevăzute în programul de stabilitate actualizat în 
luna decembrie 2007.

Administraţia publică din Franţa a adoptat în luna iulie o serie de măsuri referitoare la piaţa bunurilor, 
sistemul de impozitare şi legislaţia privind forţa de muncă pentru modernizarea economiei şi creşterea 
numărului de ore lucrătoare. În pofi da estimărilor administraţiei publice conform cărora aceste măsuri 
vor stimula creşterea potenţială a PIB şi vor determina scăderea infl aţiei, impactul bugetar al acestora 
nu este bine precizat. Proiectul programului bugetar care va fi  prezentat la fi nele lunii septembrie poate 
include şi alte modifi cări ale sistemului de impozitare, contribuţiilor şi prestaţiilor sociale, cu toate 
că detaliile suplimentare şi data publicării nu au fost încă stabilite. Pe fondul creşterii negative a PIB 
real în trimestrul II 2008 şi al preocupărilor sporite privind perspectivele bugetare pentru anul 2008, 
administraţia publică a revizuit din nou în sens ascendent defi citul consolidat până la 2,5% din PIB 
în anul 2008 şi a anticipat reducerea în continuare a acestuia până la 2,0% în anul 2009. La începutul 
anului curent, aceste obiective au fost revizuite în sensul creşterii, de la 2,3% din PIB pentru anul 2008 
şi 1,7% pentru anul 2009 în programul de stabilitate actualizat la fi nele anului 2007. Obiectivul pe 
termen mediu al Franţei privind realizarea unui buget echilibrat nu va fi  atins până în anul 2012. 

În Italia, parlamentul a aprobat în luna august un pachet de măsuri fi scale cu o durată de trei ani, care 
cuprinde măsuri de diminuare a defi citului în perioada 2009-2011, atât pe partea veniturilor, cât şi 
pe partea cheltuielilor, până la nivelul de aproximativ 2% din PIB. În anul 2009, aceste măsuri vor 
viza mai ales majorarea impozitului pe profi t pentru companii petroliere, societăţi de asigurare şi 
bănci. Restrângerea cheltuielilor este programată în special pentru perioada 2010-2011, urmând să fi e 
realizată prin reducerea cheltuielilor administraţiei centrale, precum şi a cheltuielilor administraţiei 
locale şi a celor din domeniul sănătăţii. Fondul de salarii din sectorul public va fi  ţinut sub control 
prin înăsprirea suplimentară a condiţiilor cu privire la înlocuirea personalului care pleacă şi limitarea 
fondurilor alocate pentru reînnoirea contractelor de muncă. Totodată, diminuarea investiţiilor publice 
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cu aproximativ 1 punct procentual din PIB a fost realizată progresiv pe parcursul a trei ani. Cu toate că 
administraţia publică a revizuit în sens descendent proiecţiile privind PIB real pentru anul 2008 de la 
1,5% în programul de stabilitate la 0,5%, aceasta estimează că pachetul de măsuri fi scale va conduce 
la reducerea defi citului bugetului consolidat şi la înregistrarea unei ponderi a defi citului de 2,5% din 
PIB în anul 2008 şi la diminuarea în continuare a acesteia până la 2,0% din PIB în anul 2009, 1,0% din 
PIB în anul 2010 şi 0,1% din PIB în anul 2011. Aceste obiective sunt într-o anumită măsură mai puţin 
ambiţioase decât cele prevăzute în cele mai recente programe de stabilitate pentru anul 2008 (2,2% 
din PIB) şi anul 2009 (1,5% din PIB), în timp ce obiectivul privind realizarea unui buget structural 
consolidat până în anul 2011 a fost confi rmat. 

În cazul Spaniei, este posibil ca excedentul substanţial al bugetului consolidat înregistrat în anul 
2007 (2,2% din PIB) să se transforme în defi cit în anul 2008, dată fi ind recenta revizuire drastică în 
sens descendent a creşterii economice prognozate prezentată de administraţia publică în luna iulie 
(creşterea proiectată a PIB real a fost revizuită în sens descendent de la 3,3% la 1,6% în programul de 
stabilitate actualizat la fi nele anului 2007), cu toate că obiectivul administraţiei publice cu privire la 
înregistrarea unui surplus de 1,2% din PIB nu a fost încă revizuit ofi cial. Înrăutăţirea perspectivelor 
fi scale este asociată îndeosebi cu încetinirea creşterii economice, dar şi cu pachetul de măsuri fi scale 
discreţionare aprobat de administraţia publică în luna aprilie. Aceste măsuri, alături de efectele 
întârziate ale reformei privind impozitul pe profi t şi impozitul pe venitul global aprobate în anul 2007, 
ar putea determina înregistrarea unei scăderi estimate a veniturilor mai mare decât 1% din PIB în anul 
2008 şi a continuării acesteia în anul 2009. Totodată, un grad ridicat de incertitudine este asociat cu 
natura tranzitorie a unei părţi substanţiale din creşterea puternică a veniturilor bugetare consemnată 
în ultimii ani (determinată de expansiunea puternică a tranzacţiilor imobiliare). Administraţia publică 
intenţionează să implementeze o serie de măsuri suplimentare de politică fi scală în perioada 2008-2009, 
al căror efect este difi cil de precizat în contextul actual. 

Administraţia publică din Irlanda a raportat că veniturile fi scale aferente anului 2008 sunt net inferioare 
celor estimate, din cauza încetinirii puternice a creşterii economice induse de activitatea mai redusă 
pe piaţa imobiliară. Ca rezultat al scăderii drastice a veniturilor fi scale, alături de intensifi carea 
presiunilor pe partea cheltuielilor, mai ales pe fondul creşterii şomajului, administraţia publică din 
Irlanda estimează în luna iulie un defi cit de 2,75% din PIB pentru anul 2008, faţă de nivelul de 0,9% 
menţionat în programul de stabilitate din luna decembrie 2007. În pofi da măsurilor corective şi a 
măsurilor suplimentare anunţate, există totuşi riscul ca Irlanda să depăşească nivelul de referinţă de 
3% din PIB.

NEVOIA DE CREŞTERE A FERMITĂȚII CONTROLULUI ASUPRA EVOLUȚIILOR CHELTUIELILOR 
Cele mai recente date statistice trimestriale privind fi nanţele publice, precum şi cele mai recente 
evoluţii bugetare în numeroase ţări din zona euro indică faptul că avansul veniturilor bugetare se 
reduce cu rapiditate, refl ectând inversarea trendului veniturilor excepţionale din anii 2006 şi 2007. 
Această situaţie este mult mai evidentă în cazul Spaniei şi Irlandei, unde veniturile bugetare au scăzut 
cu mult peste aşteptări, contribuind astfel la revizuirea substanţială a programelor bugetare. Factorii 
care indică stoparea trendului veniturilor excepţionale se referă în special la înrăutăţirea mediului 
macroeconomic şi la sfârşitul perioadei expansioniste a tranzacţiilor imobiliare în unele ţări.

Este regretabil faptul că unele ţări au utilizat o parte din veniturile excepţionale pentru a fi nanţa 
cheltuielile suplimentare sau reducerile de impozite, cu toate că acestea ar fi  trebuit să ia măsuri pentru 
stimularea reducerii defi citului şi a datoriei în vederea accelerării îndeplinirii obiectivelor pe termen 
mediu. Astfel, a fost redus spaţiul de manevră pentru acest an şi pentru perioada următoare.

Ca reacţie la declinul economic ciclic, ţările care şi-au îndeplinit obiectivele pe termen mediu pot 
permite funcţionarea necondiţionată a stabilizatorilor automaţi, concomitent cu menţinerea unor 
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poziţii structurale solide. Cu cât ţările din zona euro menţin mai mult o asemenea poziţie, cu atât 
stabilizatorii automaţi vor avea mai mult spaţiu pentru a funcţiona necondiţionat la nivelul agregat al 
zonei euro, contribuind astfel la atenuarea fl uctuaţiilor economice ciclice. 

În ceea ce priveşte ţările care nu şi-au îndeplinit încă obiectivele pe termen mediu, deteriorarea 
prognozată a fi nanţelor publice face necesară înregistrarea unor progrese mai vizibile în procesul de 
consolidare fi scală. În contextul actual şi în absenţa unor măsuri corective, defi citele relativ mari ale 
bugetelor consolidate estimate în cazul a numeroase ţări din zona euro nu asigură sufi ciente marje de 
siguranţă în anul 2008 şi în anii următori. Unele ţări riscă chiar să depăşească nivelul de referinţă de 
3% din PIB prevăzut de Pactul de stabilitate şi creştere. Această perspectivă a determinat Comisia 
Europeană să publice la data de 28 mai 2008 o recomandare privind politica bugetară şi economică a 
Franţei. 

Este esenţial ca ţările din zona euro să respecte măsurile de reducere a cheltuielilor pe care acestea 
le-au anunţat în programele de stabilitate. Experienţa anterioară indică faptul că actualele rezultate 
bugetare manifestă tendinţa de deviere de la nivelurile stabilite în programele de stabilitate, iar analiza 
detaliată efectuată de Comisia Europeană indică faptul că aceasta se datorează în mare parte depăşirii 
cheltuielilor prevăzute1. Persistenţa creşterii peste aşteptări a cheltuielilor a reprezentat o caracteristică 
generală a ţărilor din zona euro. 

Luând în considerare această analiză, toate ţările din zona euro sunt sfătuite să sporească fermitatea 
controlului asupra evoluţiilor cheltuielilor. Este posibil ca restricţionarea cheltuielilor să fi e mai 
efi cientă atunci când este asociată cu reglementări credibile şi bine defi nite pe termen mediu în ceea ce 
priveşte cheltuielile. Instituţiile bugetare locale care au o poziţie solidă şi care promovează respectarea 
angajamentelor asumate la nivel european sunt, de asemenea, esenţiale, pentru evitarea unor derapaje 
repetate ale cheltuielilor şi pentru asigurarea disciplinei fi scale. În general, îmbunătăţirea calităţii 
cheltuielilor bugetare, şi în special, a efi cienţei administraţiilor publice şi a furnizării de servicii 
publice ar trebui să producă efecte macroeconomice şi bugetare favorabile.

1 Comisia Europeană, Public fi nances in EMU – 2008, Caseta I.3.1, pp. 40-41.
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6.1 CURSURILE DE SCHIMB 

După aprecierea de la începutul anului 2008, euro a consemnat o relativă stabilizare, iar, începând cu 
luna august, s-a depreciat destul de puternic. Pe data de 3 septembrie 2008, euro s-a situat la un nivel mai 
mare cu 4,5% în termeni efectivi faţă de media înregistrată în anul 2007. 

CURSUL DE SCHIMB EFECTIV AL EURO 
Începând cu anul 2008, evoluţia cursului de schimb al euro a refl ectat în mare parte modifi cările la nivelul 
aşteptărilor pieţei cu privire la rezistenţa relativă a sectoarelor principale ale economiei la încetinirea 

persistentă a ritmului creşterii economice pe 
plan mondial. În luna martie şi în mare parte din 
luna aprilie, se pare că a predominat o evaluare 
pozitivă de către operatorii pe piaţă referitoare la 
perspectivele economice relative ale zonei euro, 
moneda euro atingând un nivel maxim istoric pe 
data de 23 aprilie 2008. Ulterior, fără să manifeste 
un trend clar, moneda unică a fl uctuat timp de 
câteva luni în jurul unor niveluri moderat mai 
mici decât nivelul maxim. În luna august, cursul 
acesteia s-a depreciat în termeni efectivi, în mare 
parte datorită deprecierii puternice faţă de dolarul 
SUA, ca urmare a reevaluării situaţiei economice 
din Statele Unite în raport cu celelalte regiuni 
economice principale. Pe data de 3 septembrie 
2008, cursul de schimb efectiv nominal al euro – în 
raport cu valutele a 22 dintre partenerii comerciali 
importanţi ai zonei euro – a fost cu 2,1% sub 
nivelul înregistrat la sfârşitul lunii mai şi cu 4,5% 
peste media anului 2007 (Grafi cul 52). 

6 EVOLUȚIILE CURSULUI DE SCHIMB 
ŞI ALE BALANȚEI DE PLĂȚI

Grafic 52 Cursul de schimb efectiv al euro 
şi structura pe valute 1)

(date zilnice)

indice: T1 1999 = 100

Contribuţii la fluctuaţiile cursului de schimb efectiv (CSE) 2)

în perioada 30 mai - 3 septembrie 2008
(puncte procentuale)

CSE-22
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Sursa: BCE
1) O evoluţie în sens ascendent a indicelui reflectă o apreciere a
euro faţă de valutele principalilor parteneri comerciali ai zonei
euro şi faţă de monedele tuturor statelor UE din afara zonei euro.
2) Contribuţiile la fluctuaţiile CSE-22 sunt prezentate separat
pentru valutele principalilor şase parteneri comerciali ai zonei
euro. Categoria „Alte state membre (ASM)” se referă la
contribuţia agregată a valutelor statelor membre din afara zonei
euro (cu excepţia GBP şi SEK). Categoria „Altele” se referă la
contribuţia agregată la indicele CSE-22 a celorlalţi şase parteneri
comerciali ai ţărilor din zona euro. Variaţiile sunt calculate pe
baza ponderilor respective în indicele CSE-22.
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Deprecierea cursului efectiv al euro a fost destul de generalizată în ultimele trei luni, cursul de schimb 
al euro diminuându-se faţă de monedele majorităţii partenerilor comerciali. Excepţii semnifi cative au 
făcut coroana suedeză, lira sterlină, wonul coreean şi dolarul australian, faţă de care euro s-a întărit 
cu 1,5%, 3,5%, 4% şi respectiv 7,0%. În ceea ce priveşte indicatorii competitivităţii internaţionale 
prin preţuri şi costuri în zona euro, în luna august 2008, pe baza evoluţiilor consemnate de preţurile 
de consum şi preţurile de producţie, cursul de schimb efectiv real al euro a înregistrat, în medie, un 
nivel cu aproximativ 4% mai mare decât media anului 2007 (Grafi cul 53).

DOLAR SUA/EURO
După stabilizarea relativă înregistrată între fi nele 
lunii noiembrie 2007 şi începutul lunii februarie 
2008, euro s-a întărit într-un ritm destul de rapid, 
în primul rând ca urmare a aşteptărilor pieţei 
privind majorarea diferenţialelor ratelor dobânzii 
şi a indiciilor referitoare la o rezistenţă relativ mai 
mare a economiei zonei euro la recesiunea globală. 
Moneda unică a atins în mod succesiv niveluri 
maxime istorice faţă de dolarul SUA pe data de 
23 aprilie 2008 şi pe data de 15 iulie, respectiv 
de 1,599 USD. Cu toate acestea, la începutul lunii 
august, euro a consemnat o depreciere destul de 
accentuată faţă de dolarul SUA, în principal ca 
urmare a schimbării percepţiei pieţei cu privire la 
perspectivele economice relative în Statele Unite 
şi în zona euro. Pe data de 3 septembrie 2008, 
euro a fost tranzacţionat la un curs de 1,44 USD, 
respectiv la un nivel cu 6,9% mai mic decât cel 
înregistrat la sfârşitul lunii mai şi cu 5,4% peste 
media anului 2007 (Grafi cul 54).

YENUL JAPONEZ/EURO
Începând cu anul 2008, euro a înregistrat fl uctuaţii 
destul de ample faţă de yenul japonez, variind 
într-un interval cuprins între 152 JPY şi 169 JPY. 
În luna ianuarie, euro s-a depreciat rapid, după 
care a consemnat o relativă stabilizare. Totuşi, 
la sfârşitul lunii martie, euro a intrat pe un trend 
ascendent care s-a menţinut până la începutul 
lunii august. Ulterior, reevaluarea perspectivelor 
relative privind expansiunea în diferite regiuni 
economice pare să fi  afectat şi cursul de schimb 
JPY/EUR, determinând o depreciere a monedei 
unice. Volatilitatea cursului de schimb JPY/EUR 
pare să fi  fost determinată nu numai de schimbarea 
percepţiei pieţei cu privire la perspectivele 
economice relative, dar şi de aşteptările pieţei 
privind volatilitatea preţurilor activelor. Acestea 
din urmă infl uenţează rentabilitatea anticipată a 
tran zacţiilor de tip carry-trade, respectiv acele 
tranzacţii care constau în împrumuturi contractate 
într-o monedă cu randament scăzut (cum ar fi  

Grafic 54 Evoluția cursului de schimb
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yenul) şi investirea sumelor astfel obţinute într-o monedă cu randament ridicat. Volatilitatea monedelor 
JPY/EUR s-a caracterizat prin variaţii neobişnuit de ample începând cu vara anului 2007, atingând un 
nivel maxim în luna martie 2008, după care s-a redus în timpul verii până la nivelul mediu consemnat 
începând cu anul 1999. În general, diminuarea volatilităţii anticipate a cursului de schimb al yenului 
japonez sporeşte atractivitatea acestuia ca monedă de fi nanţare şi tinde să exercite o presiune în sens 
descendent asupra monedei japoneze şi invers. În ultimele trei luni, euro a slăbit faţă de yenul japonez, 
pe data de 3 septembrie 2008 cursul acestuia fi ind de 156,75 JPY, mai exact cu 4,3% mai mic decât cel 
înregistrat la sfârşitul lunii mai şi cu 2,8% sub media anului 2007 (Grafi cul 54).

MONEDELE STATELOR MEMBRE ALE UE
În primele opt luni ale anului 2008, majoritatea monedelor care participă la MCS II s-au menţinut 
la un nivel stabil faţă de euro, continuând să fi e tranzacţionate la paritatea centrală sau la un nivel 
apropiat de aceasta (Grafi cul 55). Excepţie a făcut coroana slovacă, faţă de care euro s-a depreciat 
până la sfârşitul lunii mai 2008, când paritatea centrală a acesteia în cadrul MCS II a fost reevaluată 
cu 17,6472% începând cu 29 mai. Pe data de 3 septembrie 2008, moneda slovacă era tranzacţionată 
la un curs de 30,29 SKK, respectiv la un nivel cu 
0,5% peste noua sa paritate centrală, care a fost 
stabilit de Consiliul UE pe data de 8 iulie 2008. 

Dintre celelalte valute care participă la MCS II 
(coroana daneză, coroana estoniană, litas-ul 
lituanian şi lats-ul leton), numai lats-ul leton a 
consemnat unele fl uctuaţii. În pofi da faptului că 
lats-ul leton s-a menţinut în partea de apreciere a 
benzii de fl uctuaţie, acesta s-a apropiat progresiv 
de paritatea centrală. Pe data de 3 septembrie 
2008, lats-ul leton a fost tranzacţionat la un curs 
foarte apropiat de paritatea sa centrală MCS II. 

În ceea ce priveşte monedele altor state membre 
ale UE care nu participă la MCS II, în perioada 
februarie-aprilie 2008, euro s-a consolidat faţă 
de lira sterlină, posibil ca urmare a preocupărilor 
participanţilor pe piaţă cu privire la perspectivele 
economiei Marii Britanii şi la expunerea sistemului 
fi nanciar al acesteia la turbulenţele de pe pieţele 
fi nanciare internaţionale. După o relativă stabilizare, 
la sfârşitul lunii august euro şi-a reluat aprecierea 
faţă de lira sterlină, ca urmare a diminuării încrederii 
pieţei în soliditatea economiei Marii Britanii. 
De asemenea, euro s-a apreciat cu 1,5% faţă de 
coroana suedeză între fi nele lunii mai şi data de 3 
septembrie. În schimb, euro s-a depreciat cu 2,3%, 
1,2%, şi 1,0% faţă de leul românesc, coroana cehă 
şi respectiv forintul maghiar. 

ALTE MONEDE 
După ce s-a depreciat faţă de francul elveţian 
în primele trei luni ale anului 2008, în lunile 
aprilie şi mai euro a recâştigat o parte din terenul 
pierdut, iar ulterior a înregistrat o stabilizare. 

Grafic 55 Evoluția cursului de schimb 
în cadrul MCS II

(date zilnice; deviaţie de la paritatea centrală 
în puncte procentuale)

EEK/EUR
DKK/EUR
SKK/EUR 1)

LTL/EUR
LVL/EUR

Sursa: BCE
Notă: O deviaţie pozitivă (negativă) de la paritatea centrală faţă
de euro indică faptul că moneda se situează în partea depreciată
(apreciată) a benzii de fluctuaţie. Pentru coroana daneză, banda
este de ±2,25%; pentru toate celelalte monede este valabilă banda
standard de ±15%.  
1) Linia verticală indică data de 29 mai 2008 când paritatea
centrală a coroanei slovace faţă de euro a fost reevaluată de la
 35,4424 SKK la 30,1260 SKK.
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În data de 3 septembrie 2008, euro a fost tranzacţionat la un curs de 1,61 CHF, cu 1,4% mai puţin 
decât nivelul consemnat la sfârşitul lunii mai. Evoluţia euro faţă de francul elveţian s-a datorat, 
potrivit informaţiilor, participării sau neparticipării la operaţiuni de tip carry-trade, dat fi ind faptul 
că, asemenea yenului japonez, francul elveţian a jucat rolul de monedă de fi nanţare pentru acest tip 
de operaţiuni fi nanciare.

În perioada cuprinsă între sfârşitul lunii mai şi 3 septembrie 2008, euro s-a apreciat cu 1,3% faţă de 
coroana norvegiană. Moneda unică s-a depreciat faţă de monedele principalilor parteneri comerciali 
asiatici, cu excepţia wonului coreean, faţă de care s-a apreciat cu 4%. Începând cu fi nele lunii mai, 
euro s-a depreciat cu 8,2% faţă de yuanul chinezesc şi cu 1,9% faţă de dolarul Singapore.

6.2 BALANȚA DE PLĂȚI

Contul curent cumulat pe 12 luni până în luna iunie 2008 a înregistrat un defi cit de 19,6 miliarde EUR 
(0,2% din PIB), comparativ cu un excedent de 19,0 miliarde EUR raportat în anul precedent. Această 
evoluţie s-a datorat în mare parte creşterii defi citului la nivelul soldului transferurilor curente şi reducerii 
excedentului la nivelul soldului bunurilor. În ceea ce priveşte contul fi nanciar, investiţiile directe împreună 
cu cele de portofoliu au consemnat ieşiri nete în valoare de 54,3 miliarde EUR în perioada iulie 2007-
iunie 2008, comparativ cu intrări nete în valoare de 200,4 miliarde EUR în anul precedent. Aceasta s-a 
datorat în mare parte diminuării achiziţiilor nete de titluri din zona euro de către investitorii nerezidenţi.

COMERȚUL EXTERIOR ŞI CONTUL CURENT
Pentru a doua lună consecutiv, contul curent 
cumulat pe 12 luni a înregistrat un defi cit, 
ajungând la 19,6 miliarde EUR (date ajustate 
sezonier şi cu numărul de zile lucrătoare) în luna 
iunie 2008, respectiv 0,2% din PIB, faţă de un 
excedent de 19,0 miliarde EUR în anul precedent. 
Această schimbare s-a datorat în mare parte 
lărgirii defi citului la nivelul soldului transferurilor 
curente, micşorării excedentului la nivelul soldului 
bunurilor şi trecerii de la surplus la defi cit în ceea 
ce priveşte soldul veniturilor, care au fost numai 
marginal compensate de expansiunea surplusului 
la nivelul soldului serviciilor (Grafi cul 56). 

Defi citul cumulat pe 12 luni la nivelul soldului 
transferurilor curente (94,8 miliarde EUR) 
aproape că s-a dublat începând cu anul 2003, 
în principal ca urmare a defi citelor înregistrate 
pe relaţia cu instituţiile din UE şi ţările care nu 
sunt membre G10, din afara Uniunii Europene, 
fi ind în mare măsură determinat de ieşirile de 
ajutoare străine şi remiteri din muncă. Reducerea 
excedentului la nivelul soldului bunurilor (cu 
23,7 miliarde EUR în perioada iulie 2007-iunie 
2008 faţă de aceeaşi perioadă în anul precedent) 
a fost un fenomen mai recent, care s-a datorat în 
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Grafic 56 Contul curent şi balanța comercială
în zona euro

soldul contului curent (date cumulate pe 12 luni; 
scala din stânga)
balanţa comercială (date cumulate pe 12 luni; 
scala din stânga)
exporturile de bunuri şi servicii (medie mobilă pe 3 luni; 
scala din dreapta)
importurile de bunuri şi servicii (medie mobilă pe 3 luni; 
scala din dreapta)
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Medii mobile pe 3 luni
la sfârşitul perioadei

  2008
mai

miliarde EUR
Contul curent 

Bunuri
Export
Import

Servicii
Export
Import

Venituri
Transferuri curente 

Contul financiar 1)

Investiţii directe şi de portofoliu nete 
Investiţii directe nete 
Investiţii de portofoliu nete

Acţiuni
Instrumente de îndatorare

Obligaţiuni
Instrumente de piaţă monetară 

variaţii procentuale faţă de perioada anterioară

Bunuri şi servicii
Export
Import

Bunuri
Export
Import

Servicii
Export
Import

Sursa: BCE
Notă: Datorită rotunjirilor, totalul componentelor ar putea să nu corespundă.
1) Cifrele se referă la solduri (fluxuri nete). O valoare pozitivă (negativă) indică o intrare (ieşire) netă. Date neajustate sezonier.

Tabel 9 Principalele poziții ale balanței de plăți din zona euro

(date ajustate sezonier, în absenţa altor menţiuni)

Cumulat pe 12 luni
la sfârşitul perioadei

  2008
iun.

  2007
sep.

  2007
dec.

  2007
mar.

  2008
iun.

  2007
iun.

  2008
iun.

-5,5 -8,2 3,3 -1,4 -4.3 -4,1 19,0 -19,6
8,625,050,17,00,22,50,2-2,2-
8,65513,75416,2311,1312,7211,8213,1317,031
0,03517,60416,1314,0311,5219,2213,3319,231
8,945,448,22,50,47,45,12,3
4,7945,2648,047,145,149,141,047,04
7,7440,8140,835,635,732,736,835,73
4,1-1.4,3.1,-7,0-8,08,02,1-7,0-
8,,49-0.0,8-5,6-4.9,-3.8,-4.7,-5,6-8,5-

45,3 15,7 32,5 -26,8 6,4 26,4 83,6 115,4

3,45-6,0025.6,5,01-2,22-1,82,235,31
2,302-6,171-7,71-9,43-4,1-6,31-0,22-8,8-

22,2 54,2 21,7 -20,8 24,5 24,2 372,2 148,9
1,166,7321,3-9,031,61-6,87,66,6
8,786,4313,725,6-7,4-1,315,747,51
2,0317,2815,916,316,76,26,912,73

-21,5 27,9 10,5 -12,3 -20,1 7,8 -48,1 -42,4

0,79,013,04,28,0-3,30,0-2,3-
4,89,86,16,26,14,39,04,2

8,67,111,11,37,0-1,34,07,3-
8,80,99,02,48,10,43,03,3

5,72,82,2-4,09,0-8,35,1-6,1-
1,78,80,48,2-0,13,19,26,0-

principal reducerii exporturilor şi creşterii puternice a importurilor. În trimestrul II 2008, pe fondul 
diminuării cererii externe, creşterea valorii bunurilor exportate s-a redus la 1,1%, de la 3,1% în 
trimestrul I (Tabelul 9). Între timp, majorarea preţurilor petrolului şi ale materiilor prime, exclusiv 
petrolul, pare să fi  stat la baza creşterii puternice a valorii importurilor.

Temperarea ritmului de creştere a exporturilor de bunuri se datorează în principal evoluţiei cererii 
globale. În special, în urma redresării temporare din trimestrul I 2008, exporturile zonei euro către 
Statele Unite şi alte ţări OCDE s-au redus semnifi cativ în trimestrul II, în condiţiile în care cererea 
din partea acestor ţări a fost mai moderată. În acelaşi timp, în pofi da temperării relative a expansiunii 
exporturilor către China, ţările membre OPEC şi acele state membre ale UE care au aderat la UE 
începând cu anul 2004, aceasta s-a menţinut destul de robustă. 

Majorările accentuate ale preţurilor petrolului şi ale materiilor prime, exclusiv petrolul – determinate 
de factori fundamentali, precum oferta mică şi cererea mare – au continuat să fi e principalul 
determinant al creşterii valorii importurilor în trimestrul II 2008. Aceste evoluţii ale preţurilor sunt 
ilustrate de defalcarea comerţului cu bunuri pe volume şi preţuri, disponibilă până în luna mai 2008, 
care a semnalat o creştere constantă a preţurilor importurilor începând cu luna aprilie 2007, în timp 
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ce volumul importurilor a înregistrat o oarecare scădere. Între timp, preţurile exporturilor zonei euro 
au consemnat doar o creştere moderată în trimestrul II, majorările costurilor fi ind parţial absorbite 
de producători.

Referitor la celelalte poziţii din contul curent, exporturile de servicii s-au redus cu 2,2% în trimestrul 
II 2008, în timp ce importurile au crescut cu 4,0%. Totuşi, cumulat pe 12 luni, excedentul la nivelul 
soldului serviciilor s-a majorat într-o oarecare măsură, ajungând la 49,8 miliarde EUR, faţă de 44,5 
miliarde EUR în anul precedent. În cele din urmă, în principal pe seama creşterii plăţilor din venituri 
către rezidenţii din afara zonei euro, soldul veniturilor s-a deteriorat cu 5,5 miliarde EUR, cumulat 
pe 12 luni (de la un surplus de 4,1 miliarde EUR în perioada iulie 2006-iunie 2007 la un defi cit de 1,4 
miliarde EUR în perioada iulie 2007-iunie 2008). 

CONTUL FINANCIAR
În perioada iulie 2007-iunie 2008, investiţiile directe împreună cu investiţiile de portofoliu din 
zona euro au înregistrat ieşiri nete în valoare de 54,3 miliarde EUR, faţă de intrări nete în valoare 
de 200,6 miliarde EUR în anul precedent. Investiţiile de portofoliu au fost principalul factor 
determinant al acestei modifi cări la nivelul contului fi nanciar, intrările nete reducându-se cu 223,3 
miliarde EUR în aceeaşi perioadă, ca urmare a impactului exercitat de o perioadă prelungită 
de incertitudine pe pieţele fi nanciare. Expansiunea uşoară a ieşirilor nete de investiţii directe 
înregistrată în aceeaşi perioadă (cu 31,6 miliarde EUR) a contribuit de asemenea la această 
evoluţie (Grafi cul 57). 

Cele mai recente date privind contul fi nanciar al balanţei de plăţi a zonei euro indică o reorientare 
către intrările nete de capital. Determinate în principal de evoluţia investiţiilor directe, investiţiile 
directe împreună cu investiţiile de portofoliu din zona euro au înregistrat intrări nete lunare medii 
în valoare de 6,5 miliarde EUR în trimestrul II 2008, comparativ cu ieşiri nete în valoare de 10,5 
miliarde EUR în trimestrul anterior (Tabelul 9). 

Comparativ cu trimestrul I 2008, în trimestrul 
II ieşirile nete de investiţii directe aproape că s-au 
înjumătăţit, ajungând la 17,7 miliarde EUR. 
Diminuarea investiţiilor efectuate de nerezidenţi 
în zona euro – care s-a concentrat în luna aprilie şi 
a avut la bază în principal o reducere a capitalului 
propriu şi a creditelor intragrup – a coincis cu 
restrângerea în continuare a investiţiilor efectuate 
de rezidenţii zonei euro în străinătate. Reducerea 
investiţiilor directe corespunde deteriorării 
perspectivelor economice la nivel mondial. 
Restrângerea activităţii de achiziţii şi fuziuni în 
zona euro, alături de deteriorarea perspectivelor 
privind întreprinderile multinaţionale din zona 
euro, evidenţiată de scăderea semnifi cativă a 
estimărilor de pe piaţa bursieră în ultimele luni, 
par să fi  contribuit la reducerea investiţiilor directe 
efectuate de rezidenţii zonei euro în străinătate.

În schimb, în trimestrul II 2008, investiţiile 
de portofoliu au consemnat un nivel relativ 
neschimbat faţă de cel din trimestrul anterior, 
intrările nete ajungând la 24,2 miliarde EUR. 
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Grafic 57 Investiții directe şi de portofoliu
în zona euro

(miliarde EUR; date lunare; fluxuri cumulate pe 12 luni)

investiţii directe şi de portofoliu, nete
fluxuri nete de investiţii străine directe
fluxuri nete de instrumente de îndatorare
fluxuri nete de acţiuni
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Totuşi, cifrele agregate referitoare la fl uxurile de investiţii de portofoliu transfrontaliere au fost în mare 
parte rezultatul evoluţiei cu rol compensator înregistrată de acţiuni şi instrumentele de îndatorare. 

Referitor la investiţiile în acţiuni, în trimestrul II 2008 au fost raportate ieşiri nete în valoare de 
3,1 miliarde EUR, nivel semnifi cativ mai mic decât în trimestrul anterior, când intrările nete de 
investiţii de natura acţiunilor au totalizat 30,9 miliarde EUR. Ca urmare a evoluţiilor consemnate 
de investiţiile directe, s-au redus semnifi cativ şi activele şi pasivele zonei euro sub forma acţiunilor, 
posibil datorită creşterii generale a nevoii de lichiditate şi unui climat caracterizat de o aversiune 
sporită faţă de riscuri la nivel mondial. Investiţiile străine în acţiuni din zona euro s-au redus, dar, cu 
toate acestea, soldul acestora a rămas pozitiv, după cum sugerează diferenţialele favorabile, deşi în 
descreştere, privind rentabilitatea acţiunilor dintre zona euro şi Statele Unite. Între timp, este posibil 
ca repatrierea fondurilor de către rezidenţii zonei euro, care a început în prima parte a anului 2008, 
să înceteze. Cu toate acestea, dată fi ind volatilitatea ridicată a datelor fi nanciare, este prea devreme 
pentru o evaluare exactă. 

În ceea ce priveşte instrumentele de îndatorare, în trimestrul II 2008, în conformitate cu majorarea 
diferenţialelor privind rentabilitatea obligaţiunilor internaţionale, zona euro a consemnat intrări nete 
de investiţii în acţiuni şi obligaţiuni în valoare de 19,5 miliarde EUR, cu 6 miliarde EUR mai mult 
faţă de trimestrul anterior. Aceasta s-a datorat unei extinderi a investiţiilor străine în zona euro, care a 
fost numai parţial compensată de o creştere a investiţiilor efectuate de rezidenţii zonei euro în acţiuni 
şi obligaţiuni străine. În cele din urmă, au fost consemnate intrări nete de investiţii în instrumente de 
piaţă monetară în zona euro în valoare de 7,8 miliarde EUR, comparativ cu ieşiri în valoare de 20,1 
miliarde EUR în trimestrul I 2008. Acestea ar putea fi  atribuite în principal unei diminuări la nivelul 
investiţiilor efectuate de rezidenţii zonei euro în instrumente ale nerezidenţilor acestei zone. 
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asigura uniformizarea datelor, componentele şi contrapartidele M3, precum şi componentele IAPC), datele statistice se 
referă la zona euro, care cuprinde statele membre UE care adoptaseră euro în momentul la care se referă aceste date. După 
caz, acest fapt este indicat în tabele printr-o notă de subsol. În cazurile respective, acolo unde sunt disponibile datele de bază, 
variaţiile în termeni absoluţi şi relativi pentru anii 2001, 2007 şi 2008, calculate având ca ani de referinţă anii 2000, 2006 şi 
2007, utilizează o serie de date ce ţine seama de impactul aderării Greciei, Sloveniei, Ciprului şi Maltei la zona euro. Datele 
istorice care fac referire la zona euro anterior aderării Ciprului şi Maltei sunt disponibile pe website-ul BCE la adresa: 
http://www.ecb.europa.eu/stats/services/downloads/html/index.en.html. 
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PREZENTARE GENERALĂ A ZONEI EURO

(variaţii procentuale anuale, în absenţa altor menţiuni)

1. Evoluţii monetare şi ratele dobânzilor

M1 1) M2 1) M3 1), 2) M3
medie

mobilă
pe 3 luni

(centrată)

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Preţuri, producţie, cerere şi piaţa forţei de muncă

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Balanţa de plăţi, activele de rezervă şi cursul de schimb
(miliarde EUR, în absenţa altor menţiuni)

 4)

Contul curent
şi contul de capital

1 2 3 4 5 6 7 8

Sursa: BCE, Comisia Europeană (Eurostat şi Directoratul General pentru Afaceri Economice şi Financiare) şi Reuters
Notă: Pentru mai multe detalii, a se vedea tabelele corespunzătoare din această secţiune.
1)   Variaţiile procentuale anuale ale datelor lunare sunt calculate pentru sfârşitul lunii, iar cele ale datelor trimestriale şi anuale se referă la variaţia anuală a mediei perioadei.

  Pentru detalii, a se vedea Notele tehnice .
2) M3 şi componentele sale exclud unităţile fondurilor de piaţă monetară şi instrumentele de îndatorare cu scadenţa de maximum doi ani deţinute de nerezidenţii zonei euro. 

4) Pentru definiţia grupurilor de parteneri comerciali şi pentru detalii, a se vedea Notele generale.

Credite acordate
de IFM reziden-
ţilor zonei euro,

cu excepţia IFM 
şi a adminis-

traţiilor publice   1)

Titluri, altele decât
acţiuni în euro emise

de societăţi non-IFM    1)

Rata dobânzii
la 3 luni

(EURIBOR,
% p.a.,

mediile perioadei)

Randamentul
spot al

obligaţiunilor
pe 10 ani  (% p.a.,

sfârşitul perioadei)

IAPC Preţurile
producţiei
industriale

Costul orar
cu forţa

de muncă

PIB
real

Populaţia 
ocupată 

Balanţa de plăţi (tranzacţii nete) Curs de schimb efectiv al euro:
CSE-22   

(indice, T1 1999 = 100)

Curs de schimb
USD/EUR

Bunuri
Investiţii

directe
Investiţii

de portofoliu
Nominal Real (IPC)

 1), 2)

Producţia
industrială,
cu excepţia

construcţiilor

Gradul de utilizare
a capacităţilor

de producţie
în industria

prelucrătoare (%)

Rata şomajului
(% din

populaţia
activă)

Active de rezervă
(solduri la sfârşitul

perioadei)

3)

3) Pe baza curbei randamentelor obligaţiunilor guvernamentale AAA din zona euro. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea tabelul 4.7. 

2006 8,6 8,7 8,4 - 10,9 15,2 3,08 3,91
2007 6,4 9,9 11,1 - 10,8 18,6 4,28 4,38
2007 T3 6,5 10,3 11,5 - 11,0 19,9 4,49 4,38
         T4 5,9 10,7 12,0 - 11,1 19,5 4,72 4,38
2008 T1 3,8 10,3 11,2 - 11,1 20,3 4,48 4,13
         T2 2,2 10,0 10,0 - 10,5 17,5 4,86 4,73
2008 mar. 2,8 9,7 9,9 10,5 10,9 17,1 4,60 4,13
         apr. 2,4 10,3 10,3 10,1 10,7 18,3 4,78 4,32
         mai 2,3 10,1 10,0 10,0 10,5 17,4 4,86 4,52
         iun. 1,4 9,4 9,5 9,6 9,9 16,7 4,94 4,73
         iul. 0,5 9,3 9,3 . 9,4 . 4,96 4,53
         aug. . . . . . . 4,97 4,34

2006 2,2 5,1 2,5 2,8 4,0 83,2 1,6 8,3
2007 2,1 2,8 2,6 2,6 3,4 84,2 1,8 7,4
2007 T4 2,9 4,0 2,9 2,1 2,9 84,0 1,8 7,3
2008 T1 3,4 5,4 3,3 2,1 2,5 83,9 1,6 7,2
         T2 3,6 7,1 . 1,4 0,9 83,4 . 7,3
2008 mar. 3,6 5,8 - - 1,4 - - 7,2
         apr. 3,3 6,2 - - 4,0 83,8 - 7,3
         mai 3,7 7,1 - - -0,5 - - 7,3
         iun. 4,0 8,0 - - -0,8 - - 7,3
         iul. 4,0 9,0 - - . 82,9 - 7,3
         aug. 3,8 . - - . - - . 

2006 7,9 19,2 -144,7 266,3 325,8 103,6 104,6 1,2556
2007 40,5 55,6 -117,3 235,7 347,4 107,7 108,3 1,3705
2007 T3 15,2 17,1 -40,9 65,1 340,5 107,6 108,2 1,3738
         T4 16,7 9,7 -4,3 -62,3 347,4 110,5 111,2 1,4486
2008 T1 -9,6 -2,9 -104,8 73,4 356,3 112,7 113,1 1,4976
         T2 -25,9 2,9 -53,2 72,7 353,9 115,7 115,7 1,5622
2008 mar. -3,8 1,4 -30,5 5,7 356,3 114,6 115,0 1,5527
         apr. -6,8 4,2 -22,4 -3,7 348,7 116,0 116,1 1,5751
         mai -17,8 -3,3 -8,8 22,2 349,2 115,5 115,5 1,5557
         iun. -1,2 1,9 -22,0 54,2 353,9 115,4 115,4 1,5553
         iul. . . . . 355,6 115,8 115,5 1,5770
         aug. . . . . . 113,5 113,2 1,4975

Sinteza indicatorilor economici ai zonei euro
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INDICATORI DE POLITICĂ MONETARĂ

(milioane EUR)

1. Active

Aur şi creanţe în aur
Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro
Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro
Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro
Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro

Operaţiuni principale de refinanţare
Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 
Operaţiuni reversibile de reglaj fin
Operaţiuni reversibile structurale
Facilitatea de creditare marginală
Credite aferente apelurilor în marjă

Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro
Titluri în euro emise de rezidenţi ai zonei euro
Credite în euro acordate administraţiilor publice
Alte active

Total active

2. Pasive

Bancnote în circulaţie
Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro

Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii)
Facilitatea de depozit
Depozite pe termen fix
Operaţiuni reversibile de reglaj fin
Depozite aferente apelurilor în marjă

Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro
Certificate de debit emise
Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro
Angajamente în euro faţă de nerezidenţi ai zonei euro
Angajamente în valută faţă de rezidenţi ai zonei euro
Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro
Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI
Alte pasive
Conturi de reevaluare
Capital şi rezerve

Total pasive

Sursa: BCE

15 august 2008 22 august 2008 29 august 2008 8 august 2008 

208 328 208 304 208 282 208 251
136 991 136 611 135 998 135 372

54 641 59 133 58 425 55 143
17 014 16 288 15 807 15 417

460 023 476 088 451 016 467 044
100761000151200671000061
000003210003700003120003
0000

0 0 0 0
0 75 0 39

4442
35 884 36 926 37 259 38 180

110 585 110 011 109 788 111 091
37 456 37 456 37 457 37 457

380 717 379 390 380 925 381 184

15 august 2008 22 august 2008 29 august 2008 8 august 2008 

690 348 690 190 683 725 683 529
211 131 232 856 214 351 204 298

060402852412218232730112
88 41 90 232

0 0 0 0
0000
6336

190 148 127 152
0 0 0 0

63 463 57 541 58 389 85 026
78 153 81 711 81 421 80 059

1 355 1 166 1 329 884
19 464 19 448 18 283 17 339

5 120 5 120 5 120 5 120
148 380 147 990 148 175 148 693
152 364 152 364 152 364 152 364

71 671 71 673 71 673 71 675

1 441 639 1 460 207 1 434 957 1 449 139

1 441 639 1 460 207 1 434 957 1 449 139

1
I.I Situația financiară consolidată a Eurosistemului
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  (niveluri exprimate în p.a.; variaţii exprimate în puncte procentuale)

Aplicabile începând cu  1)

Licitaţii cu rata
dobânzii variabilă

Licitaţii cu rata
dobânzii fixă

Rata dobânzii
minimă acceptatăRata dobânzii fixă

1 2 3 4 5 6 7

Sursa: BCE
1) În perioada 1 ianuarie 1999 - 9 martie 2004, datele se referă la facilitatea de depozit şi la facilitatea de creditare marginală. În cazul operaţiunilor principale de refinanţare, 
        modificările ratei se aplică începând cu prima operaţiune efectuată după data menţionată. Modificarea efectuată la data de 18 septembrie 2001 a fost aplicată începând cu aceeaşi zi. 
        Începând cu 10 martie 2004, datele fac referire la facilitatea de depozit şi la facilitatea de creditare marginală, precum şi la operaţiunile principale de refinanţare (modificările au 
        fost aplicate începând cu prima operaţiune principală de refinanţare efectuată după şedinţa Consiliului guvernatorilor), în absenţa altor menţiuni.
2) La data de 22 decembrie 1998, BCE a anunţat, cu titlu de măsură excepţională pentru perioada 4-21 ianuarie 1999, aplicarea unui coridor îngust de 50 puncte de bază între rata 
       dobânzii la facilitatea de creditare marginală şi rata dobânzii la facilitatea de depozit, în vederea facilitării tranziţiei operatorilor de pe piaţă către un nou regim monetar.
3) La data de 8 iunie 2000, BCE a anunţat că, începând cu operaţiunea care urma să fie decontată la 28 iunie 2000, operaţiunile principale de refinanţare ale Eurosistemului vor fi 
       efectuate ca licitaţii cu rata dobânzii variabilă. Rata dobânzii minimă acceptată se referă la rata minimă a dobânzii la care contrapartidele pot depune ofertele de subscriere.

Facilitatea de depozit Operaţiuni principale de refinanţare

Nivel Variaţie Nivel Nivel Variaţie Nivel Variaţie

Facilitatea de creditare marginală

1999 1 ian. 2,00 - 3,00 - - 4,50 - 
4  2) 2,75 0,75 3,00 - ... 3,25 -1,25

22 2,00 -0,75 3,00 - ... 4,50 1,25
9 apr. 1,50 -0,50 2,50 - -0,50 3,50 -1,00
5 nov. 2,00 0,50 3,00 - 0,50 4,00 0,50

2000 4 feb. 2,25 0,25 3,25 - 0,25 4,25 0,25
17 mar. 2,50 0,25 3,50 - 0,25 4,50 0,25
28 apr. 2,75 0,25 3,75 - 0,25 4,75 0,25

9 iun. 3,25 0,50 4,25 - 0,50 5,25 0,50
28  3) 3,25 ... - 4,25 ... 5,25 ...

1 sep. 3,50 0,25 - 4,50 0,25 5,50 0,25
6 oct. 3,75 0,25 - 4,75 0,25 5,75 0,25

2001 11 mai 3,50 -0,25 - 4,50 -0,25 5,50 -0,25
31 aug. 3,25 -0,25 - 4,25 -0,25 5,25 -0,25
18 sep. 2,75 -0,50 - 3,75 -0,50 4,75 -0,50

9 nov. 2,25 -0,50 - 3,25 -0,50 4,25 -0,50
2002 6 dec. 1,75 -0,50 - 2,75 -0,50 3,75 -0,50
2003 7 mar. 1,50 -0,25 - 2,50 -0,25 3,50 -0,25

6 iun. 1,00 -0,50 - 2,00 -0,50 3,00 -0,50
2005 6 dec. 1,25 0,25 - 2,25 0,25 3,25 0,25
2006 8 mar. 1,50 0,25 - 2,50 0,25 3,50 0,25

15 iun. 1,75 0,25 - 2,75 0,25 3,75 0,25
9 aug. 2,00 0,25 - 3,00 0,25 4,00 0,25

11 oct. 2,25 0,25 - 3,25 0,25 4,25 0,25
13 dec. 2,50 0,25 - 3,50 0,25 4,50 0,25

2007 14 mar. 2,75 0,25 - 3,75 0,25 4,75 0,25
13 iun. 3,00 0,25 - 4,00 0,25 5,00 0,25

2008 9 iul. 3,25 0,25 - 4,25 0,25 5,25 0,25

1.2  Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE
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Indicatori
de politică
monetară



  1 ) ,   2 ) 

(milioane EUR; ratele dobânzii exprimate în procente p.a.)

1. Operaţiuni principale de refinanţare şi operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 3)

Operaţiuni principale de refinanţare

Durata
(zile)

Licitaţii cu rata dobânzii variabilăValoare
adjudecată

Număr de
participanţi

Valoare
subscrisă

Data 
decontării

Rata dobânzii
minimă acceptată

 4) Rata medie
ponderată

1 2 3 4 5 6 7

Durata
(zile)Licitaţii cu rata dobânzii variabilăLicitaţii cu rata

dobânzii fixăValoare
adjudecată

Număr de
participanţi

Valoare
subscrisă

Tipul
operaţiunii

Data decontării
Rata medie

ponderată

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sursa: BCE
1) Sumele prezentate pot fi uşor diferite de cele din Secţiunea 1.1 ca urmare a adjudecărilor efectuate, dar nedecontate încă.
2) Începând cu luna aprilie 2002, operaţiunile split tender, reprezentând operaţiunile cu scadenţa la o săptămână efectuate sub formă de licitaţii standard concomitent cu o operaţiune 
       principală de refinanţare, sunt clasificate ca operaţiuni principale de refinanţare. Pentru operaţiunile split tender efectuate anterior acestei luni, a se vedea Tabelul 2 din Secţiunea 1.3.
3) La data de 8 iunie 2000, BCE a anunţat că, începând cu operaţiunea care urma să fie decontată la 28 iunie 2000, principalele operaţiuni de refinanţare ale Eurosistemului vor fi efectuate 
        sub forma licitaţiilor cu rata dobânzii variabilă. Rata dobânzii minimă acceptată se referă la rata minimă a dobânzii la care contrapartidele pot depune ofertele de subscriere.
4) În cazul operaţiunilor de injecţie (absorbţie) de lichiditate, rata marginală se referă la rata cea mai redusă (ridicată) la care sunt acceptate ofertele de subscriere.

Rata marginală 

Rata dobânzii fixă Rata dobân-
zii minimă

acceptată

Rata
marginală    4)

2. Alte operaţiuni efectuate prin intermediul licitaţiilor

2008 7 mai 229 288 304 150 000 4,00 4,26 4,29 7
14 208 523 287 191 500 4,00 4,18 4,26 7
21 203 091 326 176 500 4,00 4,15 4,22 7
28 224 080 330 170 000 4,00 4,19 4,23 7

4 iun. 210 100 336 153 000 4,00 4,17 4,22 7
11 202 780 343 191 000 4,00 4,03 4,18 7
18 224 290 425 188 000 4,00 4,03 4,13 7
25 243 286 439 208 000 4,00 4,07 4,25 7

2 iul. 254 664 433 154 500 4,00 4,10 4,15 7
9 263 642 400 175 000 4,25 4,32 4,37 7

16 265 931 440 155 000 4,25 4,34 4,36 7
23 268 193 461 175 500 4,25 4,35 4,38 7
30 247 409 430 166 000 4,25 4,38 4,42 7

6 aug. 241 886 424 160 000 4,25 4,38 4,41 7
13 233 394 430 176 000 4,25 4,37 4,40 7
20 228 735 454 151 000 4,25 4,38 4,40 7
27 226 453 424 167 000 4,25 4,39 4,42 7

3 sep. 226 254 411 160 000 4,25 4,39 4,41 7
Longer-term refinancing operations

2008 28 feb. 109 612 165 50 000 - 4,16 4,23 91
13 mar. 132 591 139 60 000 - 4,25 4,40 91
27 131 334 190 50 000 - 4,44 4,53 91

3 apr. 103 109 177 25 000 - 4,55 4,61 189
2 mai 101 175 177 50 000 - 4,67 4,75 90

22 86 628 138 50 000 - 4,50 4,68 84
29 97 744 171 50 000 - 4,51 4,62 91
12 iun. 99 781 128 50 000 - 4,60 4,72 91
26 89 836 174 50 000 - 4,50 4,67 91
10 iul. 74 579 141 25 000 - 4,93 5,03 182
31 107 684 189 50 000 - 4,70 4,76 91
14 aug. 78 920 124 50 000 - 4,61 4,74 91
28 77 216 191 50 000 - 4,60 4,74 91

2007 21 dec.  141 565 55 141 565 4,00 - - - 6
27 145 640 49 145 640 4,00 - - - 1
28 160 450 52 150 000 4,00 - - - 3

2008 2 ian. 168 640 54 168 640 4,00 - - - 1
3 212 620 69 200 000 4,00 - - - 1

15 45 712 28 20 000 4,00 - - - 1
12 feb. 29 155 22 16 000 4,00 - - - 1
11 mar. 45 085 32 9 000 - 4,00 4,13 4,14 1
20 65 810 44 15 000 - 4,00 4,13 4,20 5
31 30 720 25 15 000 - 4,00 4,06 4,13 1
15 apr. 14 880 7 14 880 4,00 - - - 1
13 mai 32 465 29 23 500 4,00 - - - 1
10 iun. 18 505 15 14 000 4,00 - - - 1

8 iul. 14 585 12 14 585 4,00 - - - 1
12 aug. 22 630 10 21 000 4,25 - - - 1

Atragere de depozite pe termen fix
Atragere de depozite pe termen fix
Atragere de depozite pe termen fix
Atragere de depozite pe termen fix
Atragere de depozite pe termen fix
Atragere de depozite pe termen fix
Atragere de depozite pe termen fix
Operaţiuni reversibile
Operaţiuni reversibile
Operaţiuni reversibile
Atragere de depozite pe termen fix
Atragere de depozite pe termen fix
Atragere de depozite pe termen fix
Atragere de depozite pe termen fix
Atragere de depozite pe termen fix

I.3 Operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului efectuate prin intermediul licitațiilor
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(miliarde EUR; valori medii ale soldurilor zilnice aferente perioadei, în absenţa altor menţiuni; ratele dobânzii exprimate ca p.a.)

1. Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru instituţiile de credit supuse regimului RMO
Angajamente la care se aplică o rată a rezervelor de 0%Baza de calcul

a rezervelor la 1)

Depozite (la termen
cu scadenţă de peste
2 ani şi rambursabile

după notificare)

Depozite (overnight,
la termen cu scadenţă
de maximum 2 ani şi

rambursabile după notificare)

654321

2. Perioada de aplicare a rezervelor
Remunerarea

rezervelor obligatorii
Deficit de rezerveExcedent

de rezerve
Nivelul prevăzut

al rezervelor
Perioada

de constituire
se încheie la:

Conturi curente ale
instituţiilor de credit

54321

3. Lichiditatea

Baza
monetară

Conturi
curente

ale
instituţiilor

de credit

Factori de absorbţie a lichidităţiiFactori de creştere a lichidităţii

Active nete
în aur şi în
valută ale

Eurosistemului  2)

Depozitele
administraţiei

centrale la
Eurosistem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sursa: BCE
1) Sfârşitul perioadei.
2) Începând cu 1 ianuarie 2008, sunt incluse operaţiunile de politică monetară sub formă de atragere de depozite pe termen fix derulate de Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta şi 
       Central Bank of Cyprus anterior datei de 1 ianuarie 2008 şi aflate în sold după această dată.
3)    Ca urmare a adoptării monedei euro de către Cipru şi Malta la 1 ianuarie 2008, rezervele minime obligatorii reprezintă media – ponderată cu numărul de zile calendaristice – dintre RMO 
       ale celor 13 ţări care făceau parte din zona euro în intervalul 12-31 decembrie 2007 şi RMO ale celor 15 ţări care constituie în prezent zona euro pentru intervalul 1-15 ianuarie 2008.

Total Angajamente la care se aplică o rată a rezervelor de 2%  

Instrumente de îndatorare
cu scadenţă

de maximum 2 ani

Împrumuturi din
operaţiuni repo

Instrumente
de îndatorare

cu scadenţă
de peste 2 ani

Perioada
de constituire
se încheie la: Operaţiuni de politică monetară ale Eurosistemului

Operaţiuni
principale de

refinanţare

Operaţiuni
de refinanţare

pe termen
mai lung

Facilitatea
de creditare

marginală

Alte
operaţiuni
de creştere

a lichidităţii

Facilitatea
de depozit

Alte
operaţiuni

de
absorbţie 

Bancnote
în

circulaţie

Alţi
factori

(net)

2006 1,68433,08114,86919,1067,11483,84651
2007 9,33630,46311,34120,5188,83497,49371
2008 T1 1,72634,85510,62122,0487,15593,30771
2008 apr. 0,04633,26516,53122,6580,26790,65971
         mai 3,95639,84511,65126,0198,71897,29081
         iun. 1,86634,93414,27123,6194,57798,17971

2006 03,30,07,02,3715,271
2007 71,40,00,18,6919,591
2008 15 ian.  3) 02,40,01,19,0028,991

12 feb. 71,40,08,04,2026,102
11 mar. 01,40,07,03,5026,402
15 apr. 91,40,06,05,7029,602
13 mai 42,40,08,06,8028,702
10 iun. 71,40,08,01,8023,702

8 iul. 60,40,08,07,2129,112
12 aug. 53,40,07,08,4121,412

9 sep. ....3,312

2006 327,0 313,1 120,0 0,1 0,1 0,1 0,0 598,6 54,9 -66,4 173,2 771,8
2007 327,5 173,0 278,6 0,3 0,0 0,4 2,2 644,6 61,9 -126,6 196,8 841,9
2008 15 ian. 343,8 255,7 268,8 0,3 0,0 1,1 68,4 668,2 46,4 -116,4 200,9 870,2

12 feb. 353,6 173,8 268,5 0,2 0,0 0,4 0,6 651,7 51,7 -110,7 202,4 854,5
11 mar. 343,3 181,3 268,5 0,1 0,3 0,3 0,0 653,2 59,7 -125,0 205,3 858,7
15 apr. 349,4 181,5 278,6 0,1 2,6 0,6 0,4 662,1 66,4 -124,8 207,5 870,3
13 mai 364,5 174,4 295,0 0,1 0,0 0,3 0,8 667,6 68,8 -112,2 208,6 876,6
10 iun. 375,0 172,8 287,9 0,3 0,0 0,2 0,5 671,4 67,3 -111,5 208,1 879,7

8 iul. 376,4 185,4 275,4 0,1 0,0 0,4 0,5 677,2 64,9 -118,3 212,7 890,3
12 aug. 374,5 166,3 299,3 0,1 0,0 0,3 0,6 686,1 61,3 -123,0 214,8 901,2

I.4 Datele statistice privind rezervele minime obligatorii şi lichiditatea
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INDICATORI MONETARI, BANCARI 
ŞI AI FONDURILOR DE INVESTIȚI I

(miliarde EUR; solduri la sfârşitul perioadei)

1. Active

Eurosistem

Acţiuni/
unităţi ale
fondurilor

de piaţă
monetară   2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IFM, cu excepţia Eurosistemului

2. Pasive

Eurosistem

Numerar
în circulaţie

 4) 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IFM, cu excepţia Eurosistemului

Sursa: BCE
1) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru detalii, a se vedea Notele generale.
2) Titluri emise de rezidenţi ai zonei euro. Titlurile emise de nerezidenţi ai zonei euro sunt incluse în activele externe.
3) Titluri deţinute de rezidenţi ai zonei euro.
4) Titlurile emise pe o durată de până la 2 ani deţinute de nerezidenţi ai zonei euro sunt incluse în pasivele externe.

Total Credite acordate rezidenţilor zonei euro Titluri, altele decât acţiuni, emise 
de rezidenţi ai zonei euro

Total Adminis-
traţia

publică

Alţi
rezidenţi
ai zonei

euro

IFM Total Adminis-
traţia

publică

Alţi
rezidenţi
ai zonei

euro

IFM

Deţineri de
acţiuni/

alte acţiuni
emise de

rezidenţi ai
zonei euro

Active
externe

Active
fixe

Alte
active

Total Depozite ale rezidenţilor zonei euro

Total Administraţia
centrală

Alte adminis-
traţii publice/

alţi rezidenţi ai
zonei euro

IFM

Unităţi ale
fondurilor

de piaţă
monetară   

Instru-
mente de

îndatorare
emise   

Capital
şi rezerve

Pasive
externe

Alte
pasive

  1 ) 

2006 1 558,2 695,7 19,7 0,6 675,3 217,0 187,5 2,5 27,0 - 17,2 351,4 14,7 262,4
2007 2 046,1 1 031,7 17,8 0,6 1 013,3 268,6 225,1 1,9 41,6 - 17,4 373,7 15,2 339,6
2008 T1 2 017,8 965,9 19,4 0,7 945,9 278,5 235,9 2,3 40,3 - 16,2 383,3 15,2 358,6
2008 apr. 2 012,4 951,4 18,8 0,7 931,9 278,9 235,1 2,5 41,3 - 16,6 375,3 16,0 374,3
         mai 2 009,4 934,9 18,8 0,7 915,4 280,0 236,3 2,4 41,3 - 16,5 376,6 16,0 385,4
         iun. 2 098,6 1 010,6 18,5 0,7 991,5 277,5 234,7 2,4 40,4 - 15,7 381,5 15,9 397,3
         iul. (p) 2 098,8 1 004,4 18,4 0,7 985,4 277,1 234,9 2,5 39,8 - 15,4 385,6 16,1 400,1

2006 25 950,2 14 904,3 810,5 9 160,3 4 933,5 3 555,4 1 276,5 645,9 1 632,9 83,5 1 171,4 4 329,0 172,6 1 733,9
2007 29 446,8 16 904,9 956,1 10 159,8 5 789,0 3 880,9 1 194,1 949,8 1 737,0 93,5 1 296,6 4 872,5 206,0 2 192,4
2008 T1 30 229,4 17 251,6 958,0 10 456,3 5 837,3 4 035,2 1 215,7 1 004,0 1 815,4 100,5 1 312,8 4 973,8 198,4 2 357,2
2008 apr. 30 533,3 17 439,2 971,0 10 533,1 5 935,2 4 095,7 1 224,2 1 031,6 1 839,9 99,8 1 372,4 5 075,5 199,1 2 251,5
         mai 30 897,6 17 618,7 963,3 10 598,0 6 057,4 4 172,5 1 227,4 1 056,0 1 889,1 98,7 1 384,2 5 060,0 199,7 2 363,7
         iun. 30 731,9 17 626,8 975,7 10 659,0 5 992,1 4 181,5 1 217,4 1 075,2 1 888,9 98,3 1 308,3 4 894,0 201,4 2 421,6
         iul. (p) 30 771,9 17 692,0 972,6 10 722,9 5 996,5 4 258,0 1 220,9 1 100,8 1 936,3 97,6 1 329,0 4 928,3 201,6 2 265,4

2006 1 558,2 647,0 431,6 33,7 15,9 382,0 - 0,1 208,6 35,3 235,6
2007 2 046,1 697,0 714,7 23,9 19,1 671,8 - 0,1 238,0 66,0 330,3
2008 T1 2 017,8 681,9 703,2 60,4 20,8 622,0 - 0,1 246,5 70,3 315,9
2008 apr. 2 012,4 690,5 682,9 66,9 23,1 592,9 - 0,1 237,9 81,4 319,7
         mai 2 009,4 692,8 656,3 44,4 25,0 586,9 - 0,1 239,1 95,6 325,5
         iun. 2 098,6 699,7 733,2 55,2 24,6 653,3 - 0,1 240,7 98,7 326,2
         iul. (p) 2 098,8 707,8 720,9 61,3 17,5 642,1 - 0,1 242,5 102,1 325,5

2006 25 950,2 - 13 257,2 124,2 7 890,6 5 242,4 698,3 4 247,6 1 449,7 3 991,1 2 306,2
2007 29 446,8 - 15 082,4 127,1 8 865,9 6 089,4 754,1 4 645,2 1 678,9 4 533,2 2 753,0
2008 T1 30 229,4 - 15 299,2 139,6 9 010,7 6 148,8 843,0 4 683,6 1 713,7 4 763,7 2 926,3
2008 apr. 30 533,3 - 15 479,2 130,8 9 100,4 6 248,0 852,1 4 711,9 1 721,5 4 929,4 2 839,1
         mai 30 897,6 - 15 653,5 129,7 9 171,8 6 352,1 854,8 4 792,9 1 727,8 4 967,8 2 900,6
         iun. 30 731,9 - 15 650,9 155,9 9 212,1 6 283,0 831,7 4 806,0 1 727,1 4 790,3 2 925,9
         iul. (p) 30 771,9 - 15 667,0 119,6 9 242,2 6 305,2 840,7 4 852,9 1 748,5 4 829,4 2 833,3

2
2.1 Bilanțul agregat al IFM din zona euro
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(miliarde EUR; solduri la sfârşitul perioadei; tranzacţii aferente perioadei)

1. Active

Solduri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tranzacţii

2.  Pasive

Solduri

 2)

Instrumente
de îndatorare

emise 3)

Excedent de
pasive

inter-IFM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tranzacţii

Sursa: BCE
1) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru detalii, a se vedea Notele generale.
2) Titluri deţinute de rezidenţi ai zonei euro.
3) Titlurile emise pe o durată de până la 2 ani deţinute de nerezidenţi ai zonei euro sunt incluse în pasivele externe.

Credite acordate rezidenţilor zonei euro Titluri, altele decât acţiuni, emise 
de rezidenţi ai zonei euro

Active
externe

Active
fixe

Alte
activeTotal

Total Adminis-
traţii

publice

Alţi rezidenţi
ai zonei euro

Total Alţi rezidenţi
ai zonei euro

Adminis-
traţii

publice

Total Numerar
în circulaţie

Depozite ale
adminis-

traţiei
centrale

Depozite ale
altor adminis-
traţii publice/

altor rezidenţi
ai zonei euro

Unităţi ale
fondurilor

de piaţă
monetară   

Capital
şi rezerve

Pasive
externe

Alte
pasive

  1 ) 

Deţineri de
acţiuni/

alte acţiuni
emise de

rezidenţi ai
zonei euro

2006 19 723,7 9 991,1 830,2 9 161,0 2 112,4 1 464,0 648,4 811,2 4 680,4 187,3 1 941,4
2007 22 330,6 11 134,3 973,9 10 160,4 2 371,0 1 419,2 951,8 884,7 5 246,2 221,1 2 473,5
2008 T1 23 000,8 11 434,3 977,4 10 457,0 2 457,9 1 451,7 1 006,3 871,2 5 357,1 213,6 2 666,9
2008 apr. 23 185,5 11 523,5 989,8 10 533,7 2 493,4 1 459,3 1 034,1 926,2 5 450,8 215,1 2 576,7
         mai 23 375,6 11 580,7 982,1 10 598,6 2 522,0 1 463,6 1 058,4 918,7 5 436,6 215,7 2 702,0
         iun. 23 308,5 11 653,9 994,2 10 659,7 2 529,8 1 452,1 1 077,7 861,0 5 275,4 217,3 2 771,3
         iul. (p) 23 300,3 11 714,6 991,0 10 723,6 2 559,1 1 455,8 1 103,3 879,0 5 313,9 217,7 2 616,5

2006 1 997,5 877,3 -14,4 891,6 10,7 -96,8 107,5 97,7 801,9 6,4 203,5
2007 2 592,9 1 016,7 -9,7 1 026,4 229,5 -46,8 276,3 59,8 792,1 -0,5 495,4
2008 T1 765,5 264,1 0,7 263,5 80,1 24,0 56,1 -7,8 261,3 -8,7 176,5
         T2 345,4 231,4 16,7 214,6 88,7 14,0 74,7 -3,4 -72,4 3,6 97,6
2008 apr. 179,6 93,1 12,2 80,9 39,6 11,3 28,3 53,9 82,9 1,5 -91,4
         mai 188,4 59,2 -7,7 66,9 32,5 8,6 23,9 -6,8 -20,7 0,6 123,6
         iun. -22,7 79,0 12,2 66,9 16,5 -6,0 22,5 -50,5 -134,6 1,6 65,4
         iul. (p) -17,7 63,3 -3,2 66,5 25,7 0,7 25,1 19,8 28,9 0,4 -155,9

2006 19 723,7 592,2 158,0 7 906,5 614,6 2 587,8 1 280,8 4 026,5 2 541,8 15,6
2007 22 330,6 638,5 151,0 8 885,0 660,4 2 866,8 1 487,6 4 599,2 3 083,3 -41,2
2008 T1 23 000,8 632,9 200,0 9 031,5 742,2 2 828,0 1 502,5 4 834,0 3 242,1 -12,3
2008 apr. 23 185,5 641,3 197,7 9 123,5 752,0 2 830,9 1 496,6 5 010,7 3 158,8 -26,2
         mai 23 375,6 645,7 174,1 9 196,8 755,8 2 862,6 1 484,9 5 063,5 3 226,2 -33,9
         iun. 23 308,5 652,1 211,1 9 236,6 733,1 2 876,8 1 504,8 4 889,0 3 252,1 -47,2
         iul. (p) 23 300,3 658,7 180,9 9 259,7 742,7 2 876,9 1 525,6 4 931,5 3 158,9 -34,5

2006 1 997,5 59,4 -15,2 683,7 27,6 285,5 57,4 601,6 252,2 45,3
2007 2 592,9 45,8 -13,3 835,1 54,5 270,2 162,3 778,8 467,6 -8,1
2008 T1 765,5 -6,7 46,6 116,8 53,3 -12,2 23,8 344,6 137,8 61,5
         T2 345,4 19,2 10,8 203,8 -8,7 53,3 22,3 56,0 18,6 -29,9
2008 apr. 179,6 8,5 -2,3 88,7 10,4 1,7 6,1 155,9 -73,7 -15,8
         mai 188,4 4,4 -24,0 71,3 3,9 31,1 -7,6 49,4 65,9 -5,9
         iun. -22,7 6,4 37,1 43,8 -23,1 20,5 23,8 -149,4 26,4 -8,2
         iul. (p) -17,7 6,6 -30,2 17,7 8,2 0,2 21,1 34,9 -89,8 13,5

2.2 Bilanțul consolidat al IFM din zona euro
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(miliarde EUR şi rate anuale de creştere; date ajustate sezonier; solduri şi rate de creştere la sfârşitul perioadei, tranzacţii aferente perioadei)

1. Agregatele monetare   şi contrapartidele acestora  2)

Solduri

Active
externe

nete

Credite acordate altor
rezidenţi ai zonei euro

Credite
acordate

administraţiei
publice

Pasive
financiare
pe termen

mai lung

M3
medie

mobilă
pe 3 luni

(centrată)

3M

M2 M3-M2  3)

Împrumuturi
M1 M2-M1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tranzacţii

Rate de creştere

  1 ) 

(rate anuale de creştere; date ajustate sezonier)
  1 ) 

(rate anuale de creştere; date ajustate sezonier)

Sursa: BCE
1) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru detalii, a se vedea Notele generale.
2) Pasivele monetare ale IFM şi ale administraţiei centrale (poştă, trezorerie) faţă de rezidenţii non-IFM ai zonei euro, exceptând administraţia centrală (M1, M2, M3; a se vedea glosarul).
3) Valorile din secţiunea „rate de creştere“ sunt calculate pe baza tranzacţiilor efectuate în cursul celor 12 luni care se încheie cu perioada menţionată.

  1 ) 

M1
M3

angajamente financiare pe termen mai lung
credite acordate administraţiei publice
credite acordate altor rezidenţi ai zonei euro

2006 3 686,1 2 953,0 6 639,1 1 101,5 7 740,6 - 5 434,1 2 321,3 10 644,4 9 171,5 634,3
2007 3 835,4 3 504,0 7 339,4 1 310,2 8 649,6 - 5 977,8 2 417,2 12 027,6 10 176,4 626,7
2008 T1 3 853,1 3 666,1 7 519,2 1 337,7 8 856,9 - 5 972,2 2 420,6 12 335,9 10 460,4 541,1
2008 apr. 3 839,1 3 767,9 7 607,0 1 335,7 8 942,8 - 6 002,6 2 434,6 12 424,5 10 524,0 473,2
         mai 3 856,2 3 793,1 7 649,3 1 345,9 8 995,2 - 6 011,4 2 434,6 12 521,0 10 596,6 412,7
         iun. 3 837,5 3 828,7 7 666,2 1 356,8 9 023,0 - 6 024,2 2 430,3 12 558,6 10 630,6 377,8
         iul. (p) 3 826,6 3 915,4 7 742,0 1 359,6 9 101,5 - 6 046,6 2 440,3 12 672,9 10 689,2 368,0

2006 261,2 309,8 571,0 130,9 701,9 - 427,7 -114,7 1 105,8 898,6 200,6
2007 147,4 523,4 670,8 219,9 890,7 - 488,7 -60,1 1 369,5 1 031,7 12,7
2008 T1 12,1 137,1 149,2 0,5 149,8 - 28,2 -7,9 282,5 251,0 -45,0
         T2 -16,8 164,0 147,2 21,7 168,8 - 72,8 22,9 244,6 182,0 -155,0
2008 apr. -14,7 101,0 86,3 -1,4 84,9 - 39,4 17,4 92,1 67,7 -57,9
         mai 15,4 25,0 40,4 9,4 49,9 - 13,0 4,3 98,7 74,6 -63,8
         iun. -17,6 38,0 20,4 13,6 34,0 - 20,3 1,2 53,7 39,7 -33,4
         iul. (p) -12,6 83,5 70,8 2,7 73,5 - 21,2 7,1 118,2 61,3 -11,7

2006 dec. 7,6 11,7 9,4 13,3 9,9 9,8 8,5 -4,7 11,6 10,8 200,6
2007 dec. 4,0 17,7 10,1 20,0 11,5 11,8 8,9 -2,6 12,8 11,2 12,7
2008 mar. 2,8 18,1 9,7 11,0 9,9 10,5 6,4 -1,9 12,3 10,9 -157,8
2008 apr. 2,4 19,8 10,3 10,5 10,3 10,1 6,4 -0,3 12,1 10,7 -186,2
         mai 2,3 19,4 10,1 9,8 10,0 10,0 6,4 -1,9 12,0 10,5 -245,0
         iun. 1,4 19,0 9,4 9,8 9,5 9,6 5,7 -0,9 11,2 9,9 -288,1
         iul. (p) 0,5 19,6 9,3 9,2 9,3 .  5,2 -0,1 11,1 9,4 -303,7
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2.3 Statistica monetară

G1 Agregatele monetare G2 Contrapartide
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(miliarde EUR şi rate anuale de creştere; date ajustate sezonier; solduri şi rate de creştere la sfârşitul perioadei, tranzacţii aferente perioadei)

2. Componentele agregatelor monetare şi ale angajamentelor financiare pe termen mai lung

Solduri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tranzacţii

Rate de creştere

  1 ) 

(rate anuale de creştere; date ajustate sezonier)

  1 ) 

(rate anuale de creştere; date ajustate sezonier)

Sursa: BCE
1) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru detalii, a se vedea Notele generale.

Numerar
în circulaţie

Depozite
overnight

Depozite la
termen cu

scadenţă de
maximum

2 ani

Depozite
 rambursabile

după notifi-
care la cel

mult 3 luni

Împrumuturi
din operaţiuni

repo

Unităţi
ale fonduri-
lor de piaţă

monetară

Instrumente
de îndato-

rare cu sca-
denţa de 

maximum
 2 ani

Instrumente
de îndato-

rare cu sca-
denţa mai

mare de
2 ani

Depozite
rambursabile

după noti-
ficare la mai

mult de 3 luni

Depozite
la termen

cu scadenţa
mai mare

de 2 ani

Capital
şi rezerve

  1 ) 

numerar în circulaţie
depozite overnight
depozite rambursabile după notificare la cel mult 3 luni

instrumente de îndatorare cu scadenţa mai mare de 2 ani
depozite la termen cu scadenţa mai mare de 2 ani
capital şi rezerve

2006 578,4 3 107,7 1 401,0 1 552,0 266,1 636,9 198,5 2 399,6 102,2 1 655,0 1 277,3
2007 625,8 3 209,6 1 968,7 1 535,3 307,4 686,6 316,2 2 561,0 119,6 1 813,5 1 483,7
2008 T1 638,0 3 215,0 2 124,6 1 541,5 308,7 746,6 282,4 2 545,9 119,4 1 813,7 1 493,1
2008 apr. 644,8 3 194,4 2 224,8 1 543,1 323,7 743,8 268,2 2 562,8 118,7 1 817,9 1 503,1
         mai 643,7 3 212,5 2 256,5 1 536,6 316,8 739,5 289,6 2 566,7 117,6 1 829,7 1 497,4
         iun. 649,7 3 187,8 2 292,0 1 536,7 340,6 728,1 288,1 2 572,3 116,9 1 832,7 1 502,1
         iul. (p) 649,6 3 177,0 2 384,5 1 530,8 346,3 727,0 286,3 2 577,7 116,4 1 833,8 1 518,7

2006 57,3 203,9 300,5 9,3 30,9 30,0 70,0 217,2 15,4 138,1 57,0
2007 46,9 100,4 579,4 -55,9 43,3 58,6 118,0 152,3 9,9 164,5 162,0
2008 T1 11,2 1,0 136,4 0,7 1,3 31,2 -31,9 9,7 -1,5 1,8 18,2
         T2 11,7 -28,5 168,8 -4,8 31,9 -18,1 7,9 28,6 -2,5 17,6 29,0
2008 apr. 6,8 -21,4 99,5 1,5 15,0 -2,2 -14,1 15,7 -0,7 2,5 22,0
         mai -1,0 16,5 31,5 -6,5 -6,9 -4,2 20,5 4,1 -1,2 11,6 -1,6
         iun. 6,0 -23,5 37,8 0,1 23,8 -11,7 1,5 8,9 -0,7 3,5 8,6
         iul. (p) -0,1 -12,6 89,9 -6,4 5,7 -2,6 -0,4 4,2 -0,5 0,7 16,9

2006 dec. 11,0 7,0 27,2 0,6 13,2 4,9 54,4 9,9 17,8 9,1 4,7
2007 dec. 8,1 3,2 41,3 -3,6 16,3 9,2 59,4 6,3 9,6 9,9 12,4
2008 mar. 7,7 1,9 39,2 -2,5 11,4 8,1 18,0 3,9 3,5 7,1 10,6
2008 apr. 8,0 1,3 41,6 -2,2 17,8 6,8 11,8 3,8 1,9 6,5 11,5
         mai 7,5 1,3 40,5 -2,4 17,1 4,8 14,9 3,3 0,5 6,2 13,0
         iun. 8,0 0,1 38,7 -2,0 18,4 2,0 21,6 2,8 -0,8 5,5 12,1
         iul. (p) 7,1 -0,8 39,1 -2,1 17,2 1,0 22,9 2,5 -2,2 4,6 11,5
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2.3 Statistică monetară

G3 Componentele agregatelor monetare G4 Componentele angajamentelor financiare pe termen mai lung
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  1 ), 

(miliarde EUR şi rate anuale de creştere; solduri şi rate de creştere la sfârşitul perioadei; tranzacţii aferente perioadei)

1. Credite acordate intermediarilor financiari şi societăţilor nefinanciare  3)

Solduri

Societăţi nefinanciareAlţi intermediari financiari    Societăţi de asigurare 
şi fonduri de pensii

 4)

latoT TotallatoT
Până

la 1 an
1 2 3 4 5 6 7 8

Tranzacţii

Rate de creştere

(rate anuale de creştere)

Sursa: BCE
1) Sectorul IFM, cu excepţia Eurosistemului; clasificarea sectorială se bazează pe principiile SEC95.
2) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru detalii, a se vedea Notele generale.
3) Anterior lunii ianuarie 2003, datele erau colectate în lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie ale fiecărui an, valorile lunare fiind determinate pe baza celor trimestriale. 
4) Această categorie include fondurile de investiţii. 

Până
la 1 an

Până
la 1 an

Între 1 an
şi 5 ani

Peste
5 ani

  2 ) 

  2 ) 

alţi intermediari financiari
societăţi nefinanciare

2006 82,8 55,2 696,0 420,6 3 844,5 1 137,9 707,1 1 999,5
2007 96,4 70,6 866,6 526,3 4 388,7 1 276,5 858,9 2 253,3
2008 T1 104,2 79,0 943,7 596,8 4 545,8 1 327,1 898,3 2 320,4
2008 apr. 102,3 76,4 967,3 618,2 4 590,8 1 337,8 904,2 2 348,8
         mai 105,8 80,2 987,6 632,7 4 618,6 1 338,3 910,9 2 369,5
         iun. 103,5 79,3 995,8 623,7 4 670,1 1 365,3 925,5 2 379,3
         iul. (p) 101,4 78,0 995,6 608,2 4 719,2 1 380,9 935,4 2 403,0

2006 18,1 13,9 81,9 57,7 446,2 100,5 123,1 222,6
2007 14,1 15,8 175,4 113,5 556,3 144,9 155,7 255,7
2008 T1 7,9 8,6 79,5 71,6 137,3 48,2 36,2 52,9
         T2 -0,6 0,3 51,0 25,5 132,3 40,9 30,9 60,5
2008 apr. -1,9 -2,7 21,2 19,2 49,4 12,4 8,5 28,6
         mai 3,4 3,8 20,1 14,4 28,6 0,8 7,0 20,9
         iun. -2,2 -0,9 9,7 -8,1 54,2 27,8 15,4 11,1
         iul. (p) -2,2 -1,3 -1,8 -16,1 52,2 15,9 10,5 25,8

2006 dec. 28,0 33,3 13,3 15,6 13,1 9,7 20,8 12,4
2007 dec. 16,9 28,5 25,0 27,0 14,5 12,7 22,0 12,8
2008 mar. 6,3 10,8 24,0 24,4 14,9 13,9 22,3 12,9
2008 apr. -2,7 -3,4 23,1 24,5 14,9 13,1 21,8 13,4
         mai -2,5 -2,2 26,6 30,0 14,2 12,5 19,9 13,1
         iun. -5,9 -4,6 25,5 25,6 13,6 12,0 19,9 12,3
         iul. (p) -8,7 -7,4 23,6 21,4 13,2 11,5 19,0 12,0
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2.4 Structura creditelor acordate de IFM

G5 Credite acordate intermediarilor financiari şi societăților nefinanciare

BCE
Buletin lunar
Septembrie 2008S 14



  1 ) 

(miliarde EUR şi rate anuale de creştere; solduri şi rate de creştere la sfârşitul perioadei; tranzacţii aferente perioadei)

2. Credite acordate populaţiei 3)

Solduri

Alte crediteCredite pentru locuinţeCredite de consumTotal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tranzacţii

Rate de creştere

  2 ) 

(rate anuale de creştere)

Sursa: BCE
1) Sectorul IFM cu excepţia Eurosistemului; clasificarea sectorială se bazează pe principiile SEC95. 
2) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru detalii, a se vedea Notele generale.
3) Inclusiv instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. Anterior lunii ianuarie 2003, datele erau colectate anual, în lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie. 
    Datele lunare anterioare lunii ianuarie 2003 sunt obţinute din datele trimestriale. 

Total Până
la 1 an

Între 1 an
şi 5 ani

Peste
5 ani

Peste
5 ani

Peste
5 ani

Până
la 1 an

Până
la 1 an

Între 1 an
şi 5 ani

Între 1 an
şi 5 ani

Total Total

,  2) 

credite de consum
credite pentru locuinţe
alte credite

2006 4 537,0 586,5 135,3 202,7 248,5 3 212,1 15,6 72,1 3 124,5 738,4 146,2 101,5 490,7
2007 4 808,1 617,9 137,6 203,7 276,6 3 436,9 15,9 73,8 3 347,2 753,4 147,5 104,0 501,8
2008 T1 4 862,7 623,9 136,5 203,0 284,4 3 478,0 16,1 73,3 3 388,7 760,7 147,0 105,3 508,5
2008 apr. 4 872,6 627,9 136,1 204,6 287,2 3 486,3 16,1 73,1 3 397,1 758,4 145,6 102,6 510,3
         mai 4 886,0 628,5 136,3 204,0 288,2 3 498,8 15,8 73,1 3 409,9 758,6 144,3 102,1 512,2
         iun. 4 889,5 635,4 139,3 205,4 290,7 3 484,8 16,0 73,4 3 395,4 769,3 152,9 102,5 513,9
         iul. (p) 4 906,7 636,3 138,8 204,7 292,8 3 504,3 16,0 73,5 3 414,8 766,1 147,1 102,3 516,7

2006 345,3 42,6 8,2 4,8 29,5 281,8 1,5 4,6 275,8 20,9 1,4 3,8 15,7
2007 280,6 31,3 3,6 1,1 26,7 228,5 0,9 2,3 225,3 20,8 1,7 4,4 14,7
2008 T1 38,7 2,3 -1,7 -1,9 5,9 33,1 0,0 -0,7 33,7 3,3 -1,4 0,6 4,0
         T2 31,9 11,6 2,9 2,7 6,0 8,7 -0,1 0,2 8,6 11,7 6,3 -1,8 7,1
2008 apr. 12,1 4,3 -0,3 1,7 3,0 8,9 0,0 -0,2 9,1 -1,1 -1,3 -2,1 2,3
         mai 14,7 0,4 0,3 -0,6 0,7 13,1 -0,2 0,0 13,3 1,1 -1,2 -0,2 2,5
         iun. 5,1 6,8 3,0 1,5 2,4 -13,4 0,2 0,3 -13,9 11,7 8,8 0,6 2,3
         iul. (p) 18,3 1,3 -0,5 -0,5 2,2 19,9 0,0 0,1 19,8 -2,9 -5,7 -0,2 3,0

2006 dec. 8,2 7,7 6,5 2,4 13,2 9,6 9,7 6,8 9,7 2,9 1,0 3,9 3,3
2007 dec. 6,2 5,3 2,7 0,5 10,7 7,1 6,1 3,2 7,2 2,8 1,2 4,4 3,0
2008 mar. 5,4 5,4 3,9 -0,1 10,4 6,2 2,5 2,0 6,3 2,1 -0,2 4,3 2,3
2008 apr. 5,2 5,4 2,6 0,8 10,3 6,0 4,9 1,7 6,1 2,1 -0,2 1,9 2,8
         mai 4,9 5,0 2,9 -0,1 10,1 5,6 2,3 1,4 5,7 2,0 -0,4 1,3 2,9
         iun. 4,2 4,9 3,7 0,0 9,3 4,4 0,1 1,2 4,5 2,9 2,1 0,8 3,5
         iul. (p) 4,1 4,4 2,4 -0,4 9,1 4,3 1,1 0,8 4,4 2,7 0,8 0,0 3,8
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2.4 Structura creditelor acordate de IFM

G6 Credite acordate populației

BCE
Buletin lunar

Septembrie 2008 S 15

STATISTICA
ZONEI EURO

Indicatori 
monetari, bancari 

şi ai fondurilor
 de investiții



  1 ) 

(miliarde EUR şi rate anuale de creştere; solduri şi rate de creştere la sfârşitul perioadei; tranzacţii aferente perioadei)

3. Credite ale administraţiei publice şi ale nerezidenţilor zonei euro

Solduri

Nerezidenţi ai zonei euroAdministraţiile publice

 3)    Instituţii nebancareAdministraţia
centrală AlteleAdministraţii

publice
TotalAdministraţiile

sistemelor de
asigurări sociale

Administraţii
locale

Administraţii
regionale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tranzacţii

Rate de creştere

(rate anuale de creştere)

Sursa: BCE
1) Sectorul IFM cu excepţia Eurosistemului; clasificarea sectorială se bazează pe principiile SEC95.
2) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru detalii, a se vedea Notele generale.
3) Termenul „bănci“ este utilizat în acest tabel pentru a desemna instituţiile similare IFM care nu sunt rezidente ale zonei euro.  

Total Alte administraţii publice Total Bănci

  2 ) 

administraţia publică
bănci nerezidente
instituţii nebancare nerezidente

  2 ) 

2005 826,9 125,1 246,8 425,8 29,2 2 485,2 1 722,1 763,1 66,0 697,1
2006 810,5 104,1 232,5 448,1 25,8 2 924,3 2 061,0 863,4 63,2 800,2
2007 T3 794,0 92,7 213,9 446,0 41,4 3 302,8 2 354,1 948,7 61,3 887,4
         T4 956,1 213,4 217,6 495,7 29,4 3 295,2 2 337,8 957,4 59,8 897,5
2008 T1 958,0 210,6 212,8 497,3 37,2 3 413,5 2 394,8 1 018,7 61,6 957,1
         T2 (p) 975,7 218,9 215,2 501,9 39,7 3 310,3 2 296,8 1 013,5 60,3 953,2

2006 -13,4 -17,6 -14,3 21,9 -3,4 532,5 402,9 129,5 -0,1 129,6
2007 -7,7 -4,5 -13,0 6,2 3,5 542,0 382,0 160,1 0,3 159,8
2007 T3 -4,2 -2,8 -5,0 -0,2 3,8 77,5 57,5 20,0 1,2 18,7
         T4 8,0 7,1 3,8 9,2 -12,0 56,8 23,2 33,7 -0,1 33,8
2008 T1 0,7 -3,3 -4,8 1,0 7,8 215,4 121,6 93,6 3,0 90,6
         T2 (p) 17,7 8,2 2,1 4,8 2,5 -100,3 -96,6 -3,6 -1,3 -2,3

2005 dec. 1,7 -4,3 -3,2 5,4 22,9 14,8 15,3 13,6 2,0 14,9
2006 dec. -1,6 -14,0 -5,8 5,1 -11,6 21,8 23,7 17,4 -0,1 19,1
2007 sep. -1,0 -7,8 -6,3 1,9 16,0 26,3 28,0 22,1 -2,0 24,2
         dec. -1,0 -4,3 -5,6 1,4 13,7 18,7 18,6 18,8 0,5 20,3
2008 mar. 0,1 0,9 -5,1 1,6 19,5 15,6 12,7 23,2 10,2 24,1
         iun. (p) 2,4 6,8 -1,8 3,2 5,6 7,7 4,5 15,7 4,7 16,4
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2.4 Structura creditelor acordate de IFM

G7 Credite ale administrațiilor publice şi ale rezidenților din afara zonei euro

BCE
Buletin lunar
Septembrie 2008S 16



  1 ) 

(miliarde EUR şi rate anuale de creştere; solduri şi rate de creştere la sfârşitul perioadei; tranzacţii aferente perioadei)

1. Depozite ale intermediarilor financiari

Solduri

Alţi intermediari financiariSocietăţi de asigurare şi fonduri de pensii  3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tranzacţii

Rate de creştere

(rate anuale de creştere)    (rate anuale de creştere)

Sursa: BCE
1) Sectorul IFM cu excepţia Eurosistemului; clasificarea sectorială se bazează pe principiile SEC95.
2) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru detalii, a se vedea Notele generale.
3) Această categorie include fondurile de investiţii.
4) Se referă la  depozitele din coloanele 2, 3, 5 şi 7.
5) Se referă la depozitele din coloanele 9, 10, 12 şi 14.

Total Overnight La termen Rambursabile 
după notificare

Până la
2 ani

Peste
2 ani

Până la
3 luni

Peste
3 luni

Împru-
muturi din
operaţiuni

repo

Total Overnight La termen Rambursabile 
după notificare

Împru-
muturi din
operaţiuni

repo
Până la

2 ani
Peste
2 ani

Până la
3 luni

Peste
3 luni

,  2 ) 

  2 )   2 ) 

societăţi de asigurare şi fonduri de pensii (total)
alţi intermediari financiari (total)

societăţi de asigurare şi fonduri de pensii (total)
alţi intermediari financiari (total)
societăţi de asigurare şi fonduri de pensii (incluse în M3)
alţi intermediari financiari (incluşi în M3)

4)

5)

2006 650,0 70,2 57,1 495,4 1,0 1,4 24,9 1 140,3 283,1 251,8 469,4 10,6 0,2 125,1
2007 687,8 71,1 68,9 525,1 0,8 1,1 20,9 1 472,7 312,3 348,0 652,8 12,2 0,3 147,1
2008 T1 723,3 81,8 83,9 532,6 1,6 1,6 21,9 1 526,2 333,2 361,1 648,8 13,2 0,2 169,6
2008 apr. 722,4 74,9 87,7 534,2 1,4 1,6 22,6 1 560,4 312,4 395,6 656,3 14,1 0,2 181,8
         mai 718,7 69,6 88,8 535,6 1,3 1,6 21,7 1 580,1 321,4 391,2 672,0 12,7 0,2 182,6
         iun. 717,4 73,6 83,6 537,5 1,4 1,6 19,8 1 595,3 331,0 386,5 682,4 12,0 0,2 183,2
         iul. (p) 716,6 69,7 85,9 538,1 1,3 1,6 20,1 1 608,1 304,0 429,4 681,9 14,1 0,2 178,6

2006 37,9 2,7 5,5 25,6 -0,2 0,0 4,4 249,2 45,5 67,8 130,5 0,3 0,1 4,9
2007 41,4 0,8 11,7 33,4 -0,2 -0,3 -4,1 341,1 32,7 98,9 183,7 1,7 0,1 24,1
2008 T1 33,2 10,5 13,9 7,4 0,2 0,2 1,0 59,9 23,0 14,6 -0,7 1,0 -0,1 22,1
         T2 -5,8 -8,2 -0,2 4,9 -0,2 0,0 -2,1 66,1 -4,0 25,2 32,5 -1,2 0,0 13,6
2008 apr. -1,0 -6,9 3,8 1,6 -0,2 0,0 0,7 31,8 -21,1 34,1 5,8 0,8 0,0 12,2
         mai -3,7 -5,3 1,1 1,5 -0,1 0,0 -0,9 17,5 7,1 -4,4 15,5 -1,4 0,0 0,8
         iun. -1,1 4,0 -5,1 1,9 0,1 0,0 -1,9 16,8 10,1 -4,5 11,2 -0,6 0,0 0,7
         iul. (p) -0,9 -3,9 2,3 0,6 -0,1 0,0 0,3 10,8 -27,7 42,0 -0,9 2,1 0,0 -4,7

2006 dec. 6,2 4,0 10,7 5,4 -16,3 - 21,2 28,2 19,5 36,8 38,9 2,9 - 4,0
2007 dec. 6,4 1,1 20,5 6,8 -22,5 - -16,3 30,0 11,5 39,5 39,1 16,0 - 19,0
2008 mar. 10,0 12,6 41,8 6,6 -17,7 - -4,3 21,9 6,3 36,5 26,5 17,6 - 13,4
2008 apr. 8,7 6,6 37,5 6,3 -20,6 - -7,3 22,9 2,6 44,4 23,9 24,2 - 20,8
         mai 9,3 6,5 45,5 6,0 -17,9 - -5,3 21,9 2,6 44,0 22,2 11,5 - 21,5
         iun. 9,6 13,4 42,2 5,7 -10,2 - 3,4 19,4 4,0 35,4 19,7 5,6 - 20,8
         iul. (p) 7,1 -4,0 38,2 5,4 -20,6 - -3,2 18,1 -5,0 48,6 15,9 5,8 - 18,5
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2.5 Structura depozitelor constituite la IFM

G8 Total depozite pe sectoare G9 Total depozite şi depozite incluse în M3 pe sectoare

BCE
Buletin lunar

Septembrie 2008 S 17

STATISTICA
ZONEI EURO

Indicatori 
monetari, bancari 

şi ai fondurilor
 de investiții



  1 ) 

(miliarde EUR şi rate anuale de creştere; solduri şi rate de creştere la sfârşitul perioadei; tranzacţii aferente perioadei)

2. Depozitele societăţilor nefinanciare şi ale populaţiei

Solduri

PopulaţieSocietăţi nefinanciare  3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tranzacţii

Rate de creştere

(rate anuale de creştere)
 2)

   (rate anuale de creştere)

Sursa: BCE
1) Sectorul IFM cu excepţia Eurosistemului; clasificarea sectorială se bazează pe principiile SEC95.
2) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru detalii, a se vedea Notele generale.
3) Inclusiv instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 
4) Se referă la depozitele din coloanele 2, 3, 5 şi 7. 
5) Se referă la depozitele din coloanele 9, 10, 12 şi 14.

Total Overnight La termen Rambursabile
după notificare

Împru-
muturi din
operaţiuni

repo

Total Overnight La termen Rambursabile
după notificare

Împru-
muturi din
operaţiuni

repo
Până la

2 ani
Până la

2 ani
Peste
2 ani

Peste
2 ani

Până la
3 luni

Până la
3 luni

Peste
3 luni

Peste
3 luni

,  2 ) 

2 ) 

societăţi nefinanciare (total)
populaţie (total)

societăţi nefinanciare (total)
populaţie (total)
societăţi nefinanciare (incluse în M3)
populaţie (inclusă în M3)

4)

5)

2006 1 343,1 851,8 355,3 69,4 40,5 1,3 24,8 4 552,6 1 751,2 669,0 606,8 1 355,7 99,8 70,0
2007 1 470,6 882,1 474,6 59,6 29,2 1,4 23,7 4 989,0 1 777,7 994,5 561,1 1 457,6 111,1 87,1
2008 T1 1 448,4 847,0 488,4 59,8 28,9 1,5 22,9 5 076,5 1 757,2 1 100,4 548,4 1 465,9 109,1 95,6
2008 apr. 1 458,7 837,9 510,2 60,4 27,8 1,4 21,0 5 119,4 1 771,5 1 133,9 543,9 1 464,9 107,8 97,5
         mai 1 477,1 853,3 512,5 61,2 27,5 1,4 21,3 5 148,2 1 777,9 1 159,3 539,8 1 463,0 106,4 101,8
         iun. 1 481,7 866,0 502,3 61,7 27,3 1,4 22,9 5 162,8 1 783,7 1 179,5 534,9 1 460,4 105,7 98,6
         iul.(p) 1 472,5 844,9 512,8 63,8 26,3 1,4 23,3 5 189,9 1 769,8 1 225,0 532,5 1 450,4 105,2 107,0

2006 141,2 85,7 55,7 3,9 -4,2 0,1 0,2 215,2 65,7 137,5 -23,1 2,5 15,4 17,2
2007 134,5 31,8 123,3 -8,0 -11,0 -0,7 -1,1 280,9 21,7 321,9 -45,4 -45,6 11,2 17,1
2008 T1 -27,5 -35,5 10,6 0,1 -1,9 -0,1 -0,8 59,2 -26,5 89,2 -14,2 5,1 -2,9 8,5
         T2 34,0 19,4 14,6 1,6 -1,5 -0,1 0,1 87,0 26,4 79,9 -13,4 -5,5 -3,3 3,0
2008 apr. 9,9 -9,2 21,5 0,6 -1,0 -0,1 -1,9 42,6 13,9 33,5 -4,5 -1,0 -1,3 1,9
         mai 18,3 15,4 2,2 0,8 -0,3 0,0 0,3 28,7 6,4 25,4 -4,1 -1,8 -1,4 4,2
         iun. 5,8 13,2 -9,1 0,2 -0,2 0,0 1,7 15,6 6,0 21,0 -4,8 -2,6 -0,6 -3,2
         iul. (p) -12,3 -22,2 9,0 2,0 -1,5 0,0 0,4 27,0 -14,0 45,5 -2,5 -10,0 -0,5 8,5

2006 dec. 11,7 11,2 18,4 5,7 -9,4 5,9 0,6 5,0 3,9 25,8 -3,7 0,2 18,2 32,6
2007 dec. 10,0 3,7 34,8 -11,7 -26,9 -31,6 -4,3 6,1 1,2 47,8 -7,5 -3,5 11,2 24,4
2008 mar. 7,7 2,0 29,3 -10,8 -29,0 -1,3 -15,3 6,7 1,4 45,5 -7,6 -2,1 2,7 25,2
2008 apr. 8,6 0,6 34,7 -9,9 -28,5 -5,9 -14,2 7,0 1,1 45,9 -7,4 -1,8 1,2 28,4
         mai 8,0 1,3 30,9 -8,4 -29,2 -6,9 -21,0 7,2 1,3 45,7 -7,1 -1,7 0,1 29,3
         iun. 7,2 0,8 28,5 -7,6 -26,5 -7,2 -13,0 6,5 -0,4 44,8 -7,3 -1,6 -1,1 26,8
         iul. (p) 6,3 0,6 23,4 -4,1 -27,9 -16,6 -8,7 7,0 -0,2 44,8 -7,0 -1,5 -2,2 29,7
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G10 Total depozite pe sectoare

2.5 Structura depozitelor constituite la IFM

G11 Total depozite şi depozite incluse în M3 pe sectoare

BCE
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  1 ), 

(miliarde EUR şi rate anuale de creştere; solduri şi rate de creştere la sfârşitul perioadei; tranzacţii aferente perioadei)

3. Depozite ale administraţiilor publice şi ale nerezidenţilor zonei euro

Solduri

Nerezidenţi ai zonei euroAdministraţii publice

 3) Instituţii nebancareAdministraţia
centrală

AlteleAdministraţii
publice

Administraţii
locale

Administraţii
regionale

Administraţiile
sistemelor de

asigurări sociale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tranzacţii

Rate de creştere

(rate anuale de creştere)

Sursa: BCE
1) Sectorul IFM cu excepţia Eurosistemului; clasificarea sectorială se bazează pe principiile SEC95.
2) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru detalii, a se vedea Notele generale.
3) Termenul „bănci“ este utilizat în acest tabel pentru a desemna instituţiile similare IFM care nu sunt rezidente ale zonei euro.

Total Alte administraţii publice Total Bănci

Total

  2 ) 

  2 ) 

administraţii publice
bănci nerezidente
instituţii nebancare nerezidente

2005 313,1 149,2 38,3 80,9 44,7 3 050,5 2 250,5 800,0 125,8 674,2
2006 329,0 124,2 45,4 90,8 68,6 3 429,0 2 557,1 871,9 128,6 743,3
2007 T3 373,5 144,3 60,0 97,2 72,0 3 877,0 2 963,4 913,6 145,9 767,7
         T4 372,9 127,1 59,0 106,8 80,1 3 856,2 2 962,9 893,3 143,4 749,9
2008 T1 375,9 139,6 49,6 107,6 79,1 4 039,8 3 100,1 939,7 131,1 808,6
         T2 (p) 410,7 155,9 56,5 112,4 85,9 4 019,8 3 038,6 981,2 132,0 849,2

2006 14,2 -24,5 7,0 7,8 23,9 476,6 385,8 90,8 6,6 84,2
2007 30,9 -3,1 13,6 8,9 11,5 614,6 548,3 66,3 20,2 46,1
2007 T3 -7,3 -26,1 16,1 2,0 0,6 130,2 120,7 9,4 10,8 -1,4
         T4 -12,0 -21,9 -1,0 2,8 8,1 50,2 54,3 -4,1 -0,5 -3,5
2008 T1 2,8 12,4 -9,3 0,6 -1,0 279,1 227,2 51,9 -8,4 60,4
         T2 (p) 34,8 16,0 6,8 4,8 7,1 -17,7 -59,5 41,8 0,9 40,9

2005 dec. 10,9 8,1 25,4 16,6 0,6 15,4 16,4 12,7 16,8 12,0
2006 dec. 4,5 -16,5 18,4 9,6 53,5 15,8 17,3 11,5 5,3 12,6
2007 sep. 10,7 -3,5 44,0 13,3 19,4 20,0 24,5 7,5 13,2 6,5
         dec. 9,4 -2,3 29,9 9,8 16,7 18,0 21,6 7,6 15,8 6,2
2008 mar. 7,7 -3,7 18,1 13,3 16,5 17,8 19,8 11,4 5,5 12,5
         iun. (p) 4,5 -12,2 29,0 10,5 20,8 11,8 12,0 11,1 1,8 12,8
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2.5 Structura depozitelor constituite la IFM

G12 Depozite ale administrațiilor publice şi ale nerezidenților zonei euro
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STATISTICA
ZONEI EURO

Indicatori 
monetari, bancari 

şi ai fondurilor
 de investiții



  1 ) 

(miliarde EUR şi rate anuale de creştere; solduri şi rate de creştere la sfârşitul perioadei; tranzacţii aferente perioadei)

Solduri

Acţiuni şi alte participaţii la capitalTitluri, altele decât acţiuni

Nerezidenţi
ai zonei euro

Nerezidenţi
ai zonei euro

Alţi rezidenţi 
ai zonei euroAdministraţii publiceIFM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tranzacţii

Rate de creştere

  2 ) 

(rate anuale de creştere)

Sursa: BCE
1) Sectorul IFM, cu excepţia Eurosistemului; clasificarea sectorială se bazează pe principiile SEC 95.
2) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru detalii, a se vedea Notele generale.

Total

euro alte
valute

euro alte
valute

euro alte
valute

Total IFM Non-IFM

,  2 ) 

titluri altele decât acţiuni
acţiuni şi alte participaţii de capital

2006 4 664,3 1 560,6 72,3 1 260,4 16,2 615,8 30,1 1 108,9 1 465,9 373,0 798,5 294,4
2007 5 113,7 1 652,9 84,0 1 177,5 16,6 916,5 33,4 1 232,8 1 639,9 424,8 871,8 343,3
2008 T1 5 300,0 1 728,0 87,5 1 200,4 15,4 958,2 45,8 1 264,8 1 606,4 453,2 859,6 293,6
2008 apr. 5 382,3 1 748,0 91,9 1 208,1 16,0 982,6 49,0 1 286,6 1 670,7 458,3 914,1 298,3
         mai 5 477,8 1 790,0 99,1 1 212,7 14,7 1 006,9 49,1 1 305,3 1 682,9 477,5 906,7 298,7
         iun. 5 471,4 1 790,5 98,4 1 202,1 15,3 1 027,2 48,0 1 289,8 1 600,1 458,4 849,9 291,8
         iul. (p) 5 562,8 1 833,2 103,1 1 205,8 15,1 1 052,3 48,5 1 304,8 1 620,0 460,9 868,1 291,0

2006 337,4 122,8 10,6 -122,7 0,5 100,6 6,5 219,0 193,3 58,6 96,2 38,5
2007 541,2 136,6 18,2 -86,7 1,5 267,3 9,5 194,7 163,5 51,8 59,7 52,0
2008 T1 214,6 58,8 5,5 19,4 -0,6 41,0 14,8 75,8 -17,6 25,7 -8,0 -35,2
         T2 190,7 64,0 11,3 10,7 0,1 71,7 2,8 30,1 7,1 13,8 -3,4 -3,3
2008 apr. 80,1 19,5 3,8 10,5 0,6 24,9 3,2 17,5 62,8 6,0 53,8 3,0
         mai 97,3 42,3 7,1 7,3 -1,3 23,9 0,0 17,9 14,1 21,0 -6,7 -0,2
         iun. 13,3 2,2 0,4 -7,2 0,8 22,9 -0,4 -5,4 -69,7 -13,1 -50,5 -6,1
         iul.(p) 85,9 43,1 4,2 2,2 -0,3 24,7 0,4 11,7 22,6 3,4 19,8 -0,6

2006 dec. 7,7 8,5 16,5 -8,9 3,0 19,3 25,7 24,2 15,2 18,6 13,6 15,2
2007 dec. 11,7 8,8 25,6 -6,9 10,5 42,9 33,4 17,7 11,1 13,9 7,5 17,7
2008 mar. 11,8 8,7 24,7 -5,5 12,2 40,7 52,7 16,3 5,6 15,0 4,3 -2,9
2008 apr. 12,8 9,0 28,5 -2,8 16,2 40,0 59,4 16,1 5,2 13,8 4,0 -2,9
         mai 12,2 10,6 36,8 -4,8 4,3 38,6 59,6 14,0 4,4 12,7 4,2 -6,3
         iun. 11,8 10,9 36,4 -4,7 11,0 35,7 61,3 12,4 3,6 17,0 2,6 -10,2
         iul. (p) 12,6 12,7 26,1 -2,7 10,0 36,2 53,2 11,1 5,6 18,3 6,1 -10,8
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2.6 Structura titlurilor deținute de IFM

G13 Titluri deținute de IFM
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  1 ) 

(miliarde EUR)

1. Anularea/deprecierea creditelor acordate populaţiei  3)

Alte crediteCredite pentru locuinţeCredite de consum

Între 1 an
şi 5 ani

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Anularea/deprecierea creditelor acordate societăţilor nefinanciare şi nerezidenţilor zonei euro

Nerezidenţi ai zonei euroSocietăţi nefinanciare

1 2 3 4 5 6 7

3. Reevaluarea titlurilor deţinute de IFM

Acţiuni şi alte participaţii la capitalTitluri, altele decât acţiuni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sursa: BCE
1) Sectorul IFM cu excepţia Eurosistemului; clasificarea sectorială se bazează pe principiile SEC95.
2) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru detalii, a se vedea Notele generale.
3) Inclusiv instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

Total Până la
1 an

Peste
5 ani

Total TotalPână la
1 an

Până la
1 an

Între 1 an
şi 5 ani

Între 1 an
şi 5 ani

Peste
5 ani

Peste
5 ani

Total Până la
1 an

Între 1 an
şi 5 ani

Peste
5 ani

Total Până la
1 an

Peste
1 an

Total IFM Administraţii publice Alţi rezidenţi
ai zonei euro

Nerezidenţi
ai zonei euro

Total IFM Non-IFM Nerezidenţi ai
zonei euro

,  2) 

euro alte
valute

alte
valute

alte
valute

euro euro

2006 -3,9 -1,5 -0,9 -1,6 -2,7 -0,1 -0,1 -2,4 -6,7 -1,1 -2,0 -3,6
2007 -4,2 -1,2 -1,4 -1,6 -2,7 -0,2 -0,2 -2,3 -6,9 -0,8 -2,3 -3,7
2008 T1 -1,1 -0,4 -0,3 -0,4 -1,2 0,0 -0,1 -1,2 -1,3 -0,4 -0,2 -0,8
         T2 -0,9 -0,2 -0,4 -0,4 -0,4 0,0 0,0 -0,4 -2,0 -0,2 -0,9 -0,8
2008 apr. -0,3 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,1 -0,6 -0,3
         mai -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,5 0,0 -0,3 -0,2
         iun. -0,3 0,0 -0,1 -0,1 -0,3 0,0 0,0 -0,3 -0,6 -0,1 -0,1 -0,4
         iul. (p) -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,2

2006 -13,2 -3,5 -4,6 -5,1 -0,8 -0,1 -0,7
2007 -12,5 -2,1 -5,4 -4,9 -5,2 -3,4 -1,8
2008 T1 -3,0 -1,2 -0,8 -1,0 -2,4 -1,8 -0,6
         T2 -5,4 -0,9 -3,4 -1,1 0,0 -0,1 0,0
2008 apr. -3,3 -0,5 -2,7 -0,2 0,0 0,0 0,1
         mai -0,8 -0,2 -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 0,0
         iun. -1,3 -0,3 -0,4 -0,6 0,0 0,0 0,0
         iul. (p) -0,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,5 -0,4 -0,1

2006 -8,6 1,2 -0,4 -7,9 -0,2 -0,4 -0,3 -0,7 31,5 7,1 16,3 8,0
2007 -11,8 -2,7 0,0 0,6 -0,2 -2,5 -0,5 -6,5 13,6 3,2 9,6 0,8
2008 T1 -22,1 -4,7 -0,2 0,4 -0,2 -4,8 -0,6 -11,9 -22,3 -1,3 -13,1 -7,9
         T2 -18,3 -1,4 -0,1 -8,7 -0,1 -2,5 -0,5 -5,0 -8,0 -2,9 -6,6 1,5
2008 apr. -4,7 0,9 0,0 -2,6 0,0 -0,4 -0,4 -2,0 2,5 0,4 0,4 1,7
         mai -3,5 -0,2 0,0 -2,8 0,0 0,4 0,0 -0,8 -1,9 -1,7 -0,7 0,6
         iun. -10,1 -2,1 -0,1 -3,3 0,0 -2,4 -0,1 -2,2 -8,7 -1,6 -6,3 -0,8
         iul. (p) 1,1 -0,1 0,1 1,5 0,0 0,4 0,0 -0,8 -2,1 -0,3 -1,6 -0,2

2.7 Reevaluarea unor elemente bilanțiere ale IFM
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STATISTICA
ZONEI EURO

Indicatori 
monetari, bancari 

şi ai fondurilor
 de investiții



  1 ), 2) 

(procente din total; solduri în miliarde EUR; sfârşitul perioadei)

1. Depozite

Rezidenţi ai zonei euro

IFM  3) Non-IFM
 4) EuroToate

valutele
(sold)

Alte valute  4)    Alte valute

 Total

PBGFHCYPJDSUPBGFHCYPJDSU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nerezidenţi ai zonei euro

2. Instrumente de îndatorare emise de IFM din zona euro

 4) Alte valute

Total

Toate valutele
(sold)

USD JPY CHF GBP
1 2 3 4 5 6 7

Sursa: BCE
1) Sectorul IFM cu excepţia Eurosistemului; clasificarea sectorială se bazează pe principiile SEC95.
2) Date referitoare la structura în schimbare a zonei euro. Pentru alte informaţii vezi Notele generale.
3) Pentru nerezidenţii zonei euro, termenul „IFM“ desemnează instituţiile similare IFM din zona euro.
4) Inclusiv titlurile exprimate în monedele naţionale ale statelor care au aderat la zona euro.

Toate
valutele

(sold)

Euro

Total

Euro

2005 4 851,2 90,9 9,1 5,6 0,4 1,5 1,0 7 361,0 96,8 3,2 1,9 0,3 0,1 0,5
2006 5 242,4 90,7 9,3 5,6 0,4 1,5 1,2 8 014,8 96,4 3,6 2,2 0,3 0,1 0,6
2007 T3 5 700,7 91,2 8,8 5,3 0,4 1,3 1,0 8 554,3 96,1 3,9 2,4 0,3 0,1 0,6
         T4 6 089,4 92,1 7,9 4,8 0,4 1,1 1,0 8 993,0 96,4 3,6 2,2 0,4 0,1 0,5
2008 T1 6 148,8 91,8 8,2 4,7 0,5 1,3 1,0 9 150,3 96,4 3,6 2,1 0,4 0,1 0,6
         T2 (p) 6 283,0 91,6 8,4 5,0 0,4 1,3 1,0 9 368,0 96,4 3,6 2,1 0,5 0,1 0,5

2005 2 250,5 46,2 53,8 35,4 2,7 2,8 10,0 800,0 51,8 48,2 32,1 1,7 2,2 9,2
2006 2 557,1 45,3 54,7 35,1 2,3 2,7 11,5 871,9 50,7 49,3 32,0 1,3 2,0 10,4
2007 T3 2 963,4 46,2 53,8 33,6 2,6 2,3 11,9 913,6 49,5 50,5 33,8 1,1 1,9 9,6
         T4 2 962,9 46,8 53,2 33,7 2,9 2,5 11,0 893,3 50,3 49,7 32,8 1,6 1,6 10,0
2008 T1 3 100,1 48,0 52,0 33,1 2,9 2,7 10,3 939,7 52,7 47,3 31,8 1,5 1,5 8,8
         T2 (p) 3 038,6 46,6 53,4 33,7 3,1 2,7 10,6 981,2 51,4 48,6 32,2 1,2 1,8 9,3

2005 4 051,7 81,2 18,8 9,6 1,8 1,9 3,2
2006 4 485,5 80,5 19,5 10,0 1,6 1,9 3,5
2007 T3 4 862,4 80,8 19,2 9,7 1,7 1,8 3,6
         T4 4 948,0 81,4 18,6 9,3 1,7 1,9 3,4
2008 T1 4 993,3 82,1 17,9 8,8 1,8 1,9 3,2
         T2 (p) 5 144,7 82,0 18,0 8,9 1,7 1,8 3,4

2.8 Structura pe valute a principalelor elemente bilanțiere ale IFM
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  1 ) , 2)

(procente din total; solduri în miliarde EUR; sfârşitul perioadei)

3. Credite

Rezidenţi ai zonei euro

 3)

 4)  4) Alte valute

 Total

PBGFHCYPJDSUPBGFHCYPJDSU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nerezidenţi ai zonei euro

4. Titluri, altele decât acţiuni

Emise de rezidenţi ai zonei euro

Emise de IFM
 3)

Emise de non-IFM
 4)  4)    Alte valute

 Total
PBGFHCYPJDSUPBGFHCYPJDSU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Emise de nerezidenţi ai zonei euro

Sursa: BCE
1) Sectorul IFM cu excepţia Eurosistemului; clasificarea sectorială se bazează pe principiile SEC95.
2) Date referitoare la structura în schimbare a zonei euro. Pentru alte informaţii vezi Notele generale. 
3) Pentru nerezidenţii zonei euro, termenul „IFM“ desemnează instituţiile similare IFM din zona euro.
4) Inclusiv titlurile exprimate în monedele naţionale ale statelor care au aderat la zona euro.

IFM Non-IFM

Toate
valutele

(sold)

Euro Alte valute

Total

Toate
valutele

(sold)

Euro

Toate
valutele

(sold)

Euro Alte valute

Total

Toate
valutele

(sold)

Euro

2005 4 569,7 - - - - - - 9 112,0 96,3 3,7 1,6 0,2 1,3 0,5
2006 4 933,5 - - - - - - 9 970,8 96,4 3,6 1,6 0,2 1,1 0,5
2007 T3 5 433,3 - - - - - - 10 742,0 96,1 3,9 1,9 0,2 1,0 0,5
         T4 5 789,0 - - - - - - 11 115,9 96,2 3,8 1,8 0,2 0,9 0,6
2008 T1 5 837,3 - - - - - - 11 414,3 96,1 3,9 1,8 0,2 1,0 0,5
         T2 (p) 5 992,1 - - - - - - 11 634,8 96,0 4,0 1,9 0,2 1,0 0,6

2005 1 722,1 48,5 51,5 30,5 4,3 2,0 10,1 763,1 38,2 61,8 43,7 1,8 4,1 8,6
2006 2 061,0 50,7 49,3 28,9 2,0 2,3 11,0 863,4 39,3 60,7 43,2 1,1 4,0 8,6
2007 T3 2 354,1 48,8 51,2 28,3 2,1 2,5 12,9 948,7 39,2 60,8 43,3 1,1 3,9 8,2
         T4 2 337,8 48,0 52,0 28,9 2,3 2,4 12,7 957,4 40,9 59,1 41,3 1,2 3,7 8,2
2008 T1 2 394,8 48,2 51,8 28,1 2,9 2,8 12,2 1 018,7 43,0 57,0 39,3 1,3 4,2 7,5
         T2 (p) 2 296,8 46,3 53,7 28,9 2,7 3,0 12,8 1 013,5 43,2 56,8 38,6 1,2 3,9 8,4

2005 1 517,7 95,6 4,4 2,0 0,3 0,4 1,4 1 980,9 97,8 2,2 1,1 0,3 0,1 0,5
2006 1 632,9 95,6 4,4 2,3 0,2 0,3 1,3 1 922,5 97,6 2,4 1,3 0,3 0,1 0,7
2007 T3 1 727,6 95,2 4,8 2,4 0,3 0,2 1,5 2 020,7 97,5 2,5 1,4 0,3 0,1 0,7
         T4 1 737,0 95,2 4,8 2,4 0,3 0,3 1,5 2 144,0 97,7 2,3 1,4 0,2 0,1 0,5
2008 T1 1 815,4 95,2 4,8 2,5 0,3 0,3 1,4 2 219,7 97,2 2,8 1,9 0,3 0,1 0,4
         T2 (p) 1 888,9 94,8 5,2 2,6 0,3 0,3 1,7 2 292,6 97,2 2,8 1,9 0,3 0,1 0,4

2005 397,5 51,0 49,0 28,5 0,8 0,5 15,7 522,8 38,3 61,7 35,0 7,8 0,8 12,6
2006 514,5 52,2 47,8 28,8 0,7 0,4 14,5 594,4 38,9 61,1 36,5 4,9 0,8 14,2
2007 T3 573,8 53,9 46,1 26,7 0,7 0,4 15,0 650,7 35,3 64,7 38,9 4,1 0,7 14,5
         T4 580,5 53,8 46,2 27,4 0,7 0,4 14,4 652,3 35,8 64,2 39,4 4,5 0,8 12,6
2008 T1 635,8 50,8 49,2 30,3 0,8 0,5 14,4 629,0 38,1 61,9 36,8 5,8 0,8 11,4
         T2 (p) 659,8 50,2 49,8 30,7 0,7 0,5 14,7 630,0 38,4 61,6 36,9 5,9 0,9 10,5

2.8 Structura pe valute a principalelor elemente bilanțiere ale IFM

BCE
Buletin lunar

Septembrie 2008 S 23

STATISTICA
ZONEI EURO

Indicatori 
monetari, bancari 

şi ai fondurilor
 de investiții



  1 ) 

(miliarde EUR; solduri la sfârşitul perioadei)

1. Active

Alte
active

Active
fixe

Unităţi ale
fondurilor

de investiţii

Titluri, altele decât acţiuni Acţiuni/alte
participaţii

la capital

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Pasive

Alte pasiveUnităţi ale fondurilor
de investiţii

Depozite şi credite
primite

Total

4321

3. Clasificarea activelor/pasivelor totale în funcţie de politica investiţională şi de tipul investitorilor

În funcţie de tipul investitorilorÎn funcţie de politica investiţionalăTotal

1 2 3 4 5 6 7 8

(miliarde EUR)

Sursa: BCE 
1) Altele decât fondurile de piaţă monetară. Pentru detalii, a se vedea Notele generale.

Total Depozite

Total Până la
1 an

Peste
1 an

Fonduri
de investiţii

Fonduri
de obligaţiuni

Fonduri destinate
publicului larg

Fonduri
mixte

Fonduri
imobiliare

Alte
fonduri

Fonduri destinate
investitorilor

specializaţi

fonduri de investiţii
fonduri de obligaţiuni
fonduri mixte
fonduri imobiliare

2006 T4 5 552,3 320,9 2 005,6 170,7 1 834,9 2 024,9 670,9 185,8 344,3
2007 T1 5 714,1 332,6 2 031,4 181,0 1 850,4 2 071,8 719,1 186,6 372,7
         T2 5 989,4 346,5 2 043,5 192,9 1 850,7 2 219,0 784,4 179,7 416,4
         T3 5 892,8 358,3 2 015,0 187,0 1 828,0 2 168,5 773,6 180,6 396,6
         T4 5 781,3 353,4 1 993,4 184,1 1 809,3 2 077,4 784,0 189,1 384,0
2008 T1 (p) 5 150,8 367,0 1 855,5 164,5 1 690,9 1 664,1 716,2 197,1 350,8

2006 T4 1,7527,81256,673,2555
2007 T1 5,2828,05359,081,4175
         T2 4,7137,78553,484,9895
         T3 5,7138,69455,878,2985
         T4 0,3925,11458,673,1875
2008 T1 (p) 9,8326,53842,678,0515

2006 T4 5 552,3 1 681,6 1 656,3 1 376,5 231,8 606,2 4 252,7 1 299,6
2007 T1 5 714,1 1 724,1 1 674,1 1 459,8 238,5 617,7 4 373,2 1 341,0
         T2 5 989,4 1 825,7 1 692,2 1 539,7 230,8 701,0 4 577,1 1 412,4
         T3 5 892,8 1 797,1 1 654,6 1 523,2 236,1 681,7 4 468,3 1 424,5
         T4 5 781,3 1 735,5 1 596,8 1 535,4 244,2 669,4 4 344,6 1 436,7
2008 T1 (p) 5 150,8 1 361,3 1 483,5 1 427,7 249,6 628,7 3 779,1 1 371,6

0
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2 000
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2.9 Bilanțul agregat al fondurilor de investiții din zona euro
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(miliarde EUR; solduri la sfârşitul perioadei)

1. În funcţie de politica investiţională

Fonduri de investiţii 

Alte 
active

Active
fixe

Unităţi
ale fondurilor

de investiţii

Acţiuni/
alte participaţii 

la capital

Titluri, altele decât acţiuni

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fonduri de obligaţiuni

Fonduri mixte

Fonduri imobiliare

2. În funcţie de tipul investitorilor

Fonduri destinate publicului larg
1 2 3 4 5 6 7

Fonduri destinate investitorilor specializaţi

Sursa: BCE

Total Depozite

Total Până la
1 an

Peste
1 an

Total Depozite Titluri, altele
decât acţiuni

Acţiuni/
alte participaţii

la capital

Unităţi
ale fondurilor

de investiţii

Active
fixe

Alte 
active

2006 T4 1 681,6 56,2 66,0 22,7 43,3 1 429,9 74,5 - 54,9
2007 T1 1 724,1 59,4 65,8 25,7 40,0 1 461,7 78,6 - 58,6
         T2 1 825,7 61,1 67,9 27,4 40,5 1 546,6 84,2 - 65,9
         T3 1 797,1 72,0 68,7 26,7 41,9 1 505,5 82,4 - 68,5
         T4 1 735,5 58,1 71,8 26,5 45,2 1 464,2 79,5 - 61,9
2008 T1 (p) 1 361,3 51,0 63,0 21,3 41,7 1 129,9 65,7 - 51,6

2006 T4 1 656,3 108,3 1 342,9 91,1 1 251,8 45,4 49,8 - 109,9
2007 T1 1 674,1 112,3 1 355,7 95,1 1 260,6 44,5 52,5 - 109,0
         T2 1 692,2 114,9 1 345,5 99,5 1 246,0 62,8 55,8 - 113,2
         T3 1 654,6 109,9 1 318,4 97,0 1 221,5 62,6 53,3 - 110,4
         T4 1 596,8 116,1 1 273,1 92,7 1 180,4 58,0 49,8 - 99,8
2008 T1 (p) 1 483,5 124,8 1 167,8 80,2 1 087,6 56,8 45,4 - 88,6

2006 T4 1 376,5 71,0 519,8 43,5 476,3 364,3 292,9 0,4 128,2
2007 T1 1 459,8 73,8 530,9 45,5 485,4 380,9 322,3 0,3 151,5
         T2 1 539,7 84,0 529,5 50,2 479,3 399,0 346,5 0,9 179,8
         T3 1 523,2 86,2 522,6 46,3 476,3 405,4 345,1 0,5 163,3
         T4 1 535,4 89,7 547,0 47,3 499,7 393,1 343,6 0,7 161,4
2008 T1 (p) 1 427,7 97,8 527,8 46,5 481,3 338,8 313,9 1,2 148,1

2006 T4 231,8 17,6 6,1 1,7 4,4 4,3 7,0 184,9 11,9
2007 T1 238,5 18,9 6,7 1,9 4,8 4,6 9,6 186,1 12,6
         T2 230,8 18,8 6,6 1,9 4,7 4,3 10,0 178,1 12,9
         T3 236,1 20,7 6,4 1,6 4,8 3,9 13,1 179,2 12,8
         T4 244,2 19,7 6,0 1,5 4,5 3,4 12,5 187,9 14,7
2008 T1 (p) 249,6 19,9 5,3 1,1 4,2 3,1 11,3 195,4 14,6

2006 T4 4 252,7 265,6 1 402,2 1 653,0 498,4 153,1 280,6
2007 T1 4 373,2 274,4 1 420,5 1 696,3 529,1 153,3 299,5
         T2 4 577,1 281,1 1 431,2 1 819,5 576,6 145,0 323,7
         T3 4 468,3 287,9 1 375,7 1 791,2 564,1 142,9 306,4
         T4 4 344,6 279,9 1 336,9 1 717,4 569,6 149,1 291,8
2008 T1 (p) 3 779,1 279,1 1 218,4 1 360,8 513,6 154,1 253,2

2006 T4 1 299,6 55,3 603,4 371,9 172,6 32,7 63,7
2007 T1 1 341,0 58,2 610,9 375,5 189,9 33,3 73,2
         T2 1 412,4 65,4 612,4 399,5 207,8 34,7 92,7
         T3 1 424,5 70,4 639,3 377,3 209,5 37,7 90,2
         T4 1 436,7 73,4 656,6 360,0 214,5 40,0 92,2
2008 T1 (p) 1 371,6 87,9 637,1 303,3 202,6 43,0 97,6
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STATISTICA
ZONEI EURO

Indicatori 
monetari, bancari 

şi ai fondurilor
 de investiții



C O N T U R I L E  Z O N E I   E U R O 

(miliarde EUR)

Utilizări

T1 2008

Contul tranzacţiilor externe de bunuri şi servicii

 Exporturi de bunuri şi servicii
Soldul schimburilor externe de bunuri şi servicii 1)

Contul de exploatare

 Valoarea adăugată brută (preţuri de bază)
 Impozite minus subvenţii pe produse
 Produsul intern brut (preţuri de piaţă)
 Remunerarea salariaţilor
Alte impozite minus subvenţii pe producţie
Consumul de capital fix
Excedentul net de exploatare şi venitul mixt 1)

Contul de alocare a veniturilor primare

 Excedentul net de exploatare şi venitul mixt
 Remunerarea salariaţilor
 Impozite minus subvenţii pe producţie
 Venituri din proprietate

Dobânzi
Alte venituri din proprietate

Venitul naţional net 1)

Contul de distribuire secundară a venitului

 Venitul naţional net
 Impozite curente pe venit, pe patrimoniu etc.
 Cotizaţii sociale
Prestaţii sociale, altele decât transferurile sociale în natură 
 Alte transferuri curente

Prime nete de asigurare-daune
Indemnizaţii de asigurare-daune
Transferuri curente diverse

Venitul disponibil net 1)

Contul de utilizare a venitului

 Venitul disponibil net 
 Cheltuiala pentru consum final

Cheltuiala pentru consum individual
Cheltuiala pentru consum colectiv

 Ajustarea aferentă variaţiei drepturilor nete ale populaţiei asupra rezervelor fondurilor de pensii
Economisirea netă/soldul tranzacţiilor curente externe 1)

Contul de capital

 Economisirea netă / soldul tranzacţiilor curente externe 
 Formarea brută de capital

Formarea brută de capital fix
Variaţia stocurilor şi achiziţii minus cedări de obiecte de valoare

 Consumul de capital fix
 Achiziţii minus cedări de active nefinanciare neproduse
 Transferuri de capital

Impozite pe capital
Alte transferuri de capital

Capacitatea (+)/necesarul (-) de finanţare (din contul de capital) 1)

 Discrepanţă statistică

Sursa: BCE şi Eurostat
1) Pentru calculul soldurilor, a se vedea Notele tehnice.

Zona euro Gospodăriile
populaţiei

Societăţi
nefinanciare

Societăţi
financiare

Adminis-
traţiile
publice

Restul
lumii

500,7
-4,4

1 038,7 105,0 659,7 55,0 219,0
6,37,39,212,34,32
8,241,113,4819,981,823

604,7 297,4 281,4 27,1 -1,2

4,5

800,5 52,8 280,4 401,4 65,9 144,1
514,2 50,7 86,0 311,7 65,8 85,7

3,851,06,984,4911,22,682
1 914,9 1 547,7 107,3 41,2 218,6

235,9 200,8 26,8 8,1 0,3 1,3
7,07,3937,393
7,07,1535,620,614,16,593
7,92,050,746,521,079,291
4,17,00,15,016,238,44
7,00,540,54

103,0 37,4 15,0 1,1 49,5 7,6
1 884,1 1 364,7 69,0 44,8 405,6

1 718,8 1 282,5 436,4
7,6625,28212,9451
6,9616,961

14,7 0,0 1,9 12,8 0,0 0,1
165,3 97,0 67,1 31,9 -30,7 22,9

516,3 162,4 296,4 12,0 45,5
0,540,219,5620,0610,384
4,00,04,034,23,33

0,0 -0,5 0,5 0,1 -0,1 0,0
35,4 7,4 1,6 1,3 25,2 9,1
5,5 5,3 0,2 0,0 0,0

1,92,523,13,11,29,92
-16,7 33,1 -31,0 30,5 -49,3 16,7

0,00,00,03,8-3,80,0
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(miliarde EUR)

2)

Sursa: BCE şi Eurostat

2) Produsul intern brut este egal cu valoarea adăugată brută a tuturor sectoarelor interne plus impozitele nete (impozite minus subvenţii) pe produse.

Resurse

T1 2008

Zona euro Gospodăriile
populaţiei

Societăţi
nefinanciare

Societăţi
financiare

Administraţii
publice

Restul
lumii

Contul tranzacţiilor externe de bunuri şi servicii

 Importuri de bunuri şi servicii
Soldul schimburilor externe de bunuri şi servicii 

Contul de exploatare

 Valoarea adăugată brută (preţuri de bază)
 Impozite minus subvenţii pe produse
 Produsul intern brut (preţuri de piaţă)
 Remunerarea salariaţilor
Alte impozite minus subvenţii pe producţie
Consumul de capital fix
Excedentul net de exploatare şi venitul mixt 

Contul de alocare a veniturilor primare

 Excedentul net de exploatare şi venitul mixt
 Remunerarea salariaţilor
 Impozite minus subvenţii pe producţie
 Venituri din proprietate

Dobânzi
Alte venituri din proprietate

Venitul naţional net 

Contul de distribuire secundară a venitului

 Venitul naţional net
 Impozite curente pe venit, pe patrimoniu etc.
 Cotizaţii sociale
Prestaţii sociale, altele decât transferurile sociale în natură 
 Alte transferuri curente

Prime nete de asigurare-daune
Indemnizaţii de asigurare-daune
Transferuri curente diverse

Venitul disponibil net 

Contul de utilizare a venitului

 Venitul disponibil net 
 Cheltuiala pentru consum final

Cheltuiala pentru consum individual
Cheltuiala pentru consum colectiv

 Ajustarea aferentă variaţiei drepturilor nete ale populaţiei asupra rezervelor fondurilor de pensii
Economisirea netă/soldul tranzacţiilor curente externe 

Contul de capital

 Economisirea netă / soldul tranzacţiilor curente externe 
 Formarea brută de capital

Formarea brută de capital fix
Variaţia stocurilor şi achiziţii minus cedări de obiecte de valoare

 Consumul de capital fix
 Achiziţii minus cedări de active nefinanciare neproduse
 Transferuri de capital

Impozite pe capital
Alte transferuri de capital

Capacitatea (+)/necesarul (-) de finanţare (din contul de capital) 
 Discrepanţă statistică

-

496,3

1 995,0 495,6 1 138,3 96,9 264,2
5,442

2 239,5

604,7 297,4 281,4 27,1 -1,2
1,22,14012,1401
7,02,7622,762

802,2 261,9 106,4 415,5 18,5 142,4
499,0 78,2 46,7 367,1 7,1 100,9

4,144,114,846,957,3812,303

1 914,9 1 547,7 107,3 41,2 218,6
5,07,6327,632
1,11,5331,930,810,13,393
2,32,3932,393
4,834,711,640,218,882,461
2,10,540,54
5,13,07,02,81,532,44

74,9 53,7 3,8 0,4 17,1 35,7

1 884,1 1 364,7 69,0 44,8 405,6

14,8 14,8 0,0

165,3 97,0 67,1 31,9 -30,7 22,9

328,1 89,9 184,3 11,1 42,8

41,5 15,5 16,1 0,9 9,1 2,9
5,5 5,5 0,0

9,26,39,01,615,510,63
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STATISTICA
ZONEI EURO

Conturile
zonei euro



(miliarde EUR)

Contul de patrimoniu de deschidere, active financiare

 Active financiare (total)
Aur monetar şi drepturi speciale de tragere (DST)
Numerar şi depozite
Instrumente de îndatorare pe termen scurt
Instrumente de îndatorare pe termen lung
Împrumuturi

din care, pe termen lung
Acţiuni şi alte participaţii la capital

Acţiuni cotate
Acţiuni necotate şi alte participaţii la capital
Acţiuni ale organismelor de plasament colectiv

Rezerve tehnice de asigurare
Alte sume de încasat şi instrumente financiare derivate 

 Active financiare nete

Contul financiar, tranzacţii cu active financiare

 Tranzacţii cu active financiare (total)
Aur monetar şi drepturi speciale de tragere (DST)
Numerar şi depozite
Instrumente de îndatorare pe termen scurt
Instrumente de îndatorare pe termen lung
Împrumuturi

din care, pe termen lung
Acţiuni şi alte participaţii la capital

Acţiuni cotate
Acţiuni necotate şi alte participaţii la capital
Acţiuni ale organismelor de plasament colectiv

Rezerve tehnice de asigurare
Alte sume de încasat şi instrumente financiare derivate 

 Variaţia activelor financiare nete datorată tranzacţiilor

Contul altor variaţii, active financiare

 Alte variaţii ale activelor financiare (total)
Aur monetar şi drepturi speciale de tragere (DST)
Numerar şi depozite
Instrumente de îndatorare pe termen scurt
Instrumente de îndatorare pe termen lung
Împrumuturi

din care, pe termen lung
Acţiuni şi alte participaţii la capital

Acţiuni cotate
Acţiuni necotate şi alte participaţii la capital
Acţiuni ale organismelor de plasament colectiv

Rezerve tehnice de asigurare
Alte sume de încasat şi instrumente financiare derivate

 Alte variaţii ale activelor financiare nete

Contul de patrimoniu de închidere, active financiare

 Active financiare (total)
Aur monetar şi drepturi speciale de tragere (DST)
Numerar şi depozite
Instrumente de îndatorare pe termen scurt
Instrumente de îndatorare pe termen lung
Împrumuturi

din care, pe termen lung
Acţiuni şi alte participaţii la capital

Acţiuni cotate
Acţiuni necotate şi alte participaţii la capital
Acţiuni ale organismelor de plasament colectiv

Rezerve tehnice de asigurare
Alte sume de încasat şi instrumente financiare derivate

Active financiare nete
Sursa: BCE

Zona euro Gospodăriile
populaţiei

Societăţi
nefinanciare

IFM Alţi
intermediari

financiari

Societăţi de
 asigurare
şi fonduri
de pensii

Adminis-
traţiile
publice

Restul
lumii

Active

T1 2008

17 664,5 14 877,4 22 398,3 10 217,1 6 229,4 2 911,7 15 161,4
6,502

9,80042,4354,9973,33514,87424,76717,5965
1,1772,047,0624,7928,7117,0319,84
4,85427,5226,06914,91910,17639,1127,0031
8,77614,9738,7330,09416,371211,31123,04

23,9 1 201,2 9 239,0 1 166,0 295,0 329,5 .
8,92453,57112,79320,97745,79813,47774,4605
.7,1442,6480,90521,5276,93911,7311
.0,5853,7644,26515,9097,47452,0232
.6,8416,38016,7078,2620,0630,7061

9,0323,30,8410,00,22,4314,2125
6,4856,3557,5230,8915,25817,54722,203

114,8 144,6 759,1 -10,0 107,6 15,1 489,3
9,09,0-
3,6823,130,928,477,9113,92-5,35
4,69,11-4,44,253,218,325,21
8,761,4-6,523,001-1,7513,43-1,23
9,331,31-6,423,424,4532,813,0-

-0,4 18,3 159,7 14,9 2,3 -0,3 .
2,189,61,325,96-9,22-5,7219,16-
.1,0-3,85,67-8,61-2,158,22-
.1,09,27,310,75,473,4-
.9,69,118,6-0,31-9,18,43-
7,50,04,1-0,00,00,32,75
2,70,63,23,85,9316,538,12

-551,1 -712,3 -399,7 -494,8 -143,8 -98,6 -615,3
0,8

3,611-2,5-4,14,32-7,98-2,2-6,1
4,21-0,01,39,8-3,00,21-6,3-
8,61-2,16,32,02-3,76-8,424,1-
3,9-2,01,5-9,910,37-1,4-6,0

0,4 -1,6 -43,6 22,3 0,9 0,1 .
1,134-1,98-7,741-2,554-3,47-0,737-4,605-
.0,18-6,57-1,323-4,17-1,422-7,191-
.8,24,03-2,77-4,12,894-9,822-
.8,01-8,14-9,45-4,4-8,41-8,58-

3,00,01,0-0,00,00,08,44-
9,92-7,5-1,11,7-7,301-2,810,3

17 228,2 14 309,7 22 757,7 9 712,3 6 193,2 2 828,3 15 034,5
8,212

9,87144,0658,9287,48514,80529,53718,0575
1,5672,821,8629,0433,0315,2418,75
4,90529,2228,98910,99718,06734,2024,1331
4,20715,6633,7533,43519,454213,72125,04

23,9 1 217,9 9 355,1 1 203,2 298,2 329,3 .
9,97051,39015,27223,45242,00818,46170,6944
.6,0630,9775,90129,6367,66716,229
.9,7859,9349,89410,8190,15050,7802
.7,4417,35019,5464,5421,7435,6841

9,6323,35,6410,00,22,7318,4225
9,1658,3552,9231,9913,88815,99729,623
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  1 ) 

(miliarde EUR)

Zona euro Gospodăriile
populaţiei

Societăţi
nefinanciare

IFM Alţi
intermediari

financiari

Societăţi de
 asigurare
şi fonduri
de pensii

Adminis-
traţiile
publice

Restul
lumii

Pasive

T1 2008
Contul de patrimoniu de deschidere, pasive

 Pasive (total)
Aur monetar şi drepturi speciale de tragere (DST)
Numerar şi depozite
Instrumente de îndatorare pe termen scurt
Instrumente de îndatorare pe termen lung
Împrumuturi

din care, pe termen lung
Acţiuni şi alte participaţii la capital

Acţiuni cotate
Acţiuni necotate şi alte participaţii la capital
Acţiuni ale organismelor de plasament colectiv

Rezerve tehnice de asigurare
Alte sume de plătit şi instrumente financiare derivate 

 Active financiare nete

Contul financiar, tranzacţii cu pasive

 Tranzacţii cu pasive (total)
Aur monetar şi drepturi speciale de tragere (DST)
Numerar şi depozite
Instrumente de îndatorare pe termen scurt
Instrumente de îndatorare pe termen lung
Împrumuturi

din care, pe termen lung
Acţiuni şi alte participaţii la capital

Acţiuni cotate
Acţiuni necotate şi alte participaţii la capital
Acţiuni ale organismelor de plasament colectiv

Rezerve tehnice de asigurare
Alte sume de plătit şi instrumente financiare derivate 

 Variaţia activelor financiare nete

Contul altor variaţii, pasive

 Alte variaţii ale pasivelor (total)
Aur monetar şi drepturi speciale de tragere (DST)
Numerar şi depozite
Instrumente de îndatorare pe termen scurt
Instrumente de îndatorare pe termen lung
Împrumuturi

din care, pe termen lung
Acţiuni şi alte participaţii la capital

Acţiuni cotate
Acţiuni necotate şi alte participaţii la capital
Acţiuni ale organismelor de plasament colectiv

Rezerve tehnice de asigurare
Alte sume de plătit şi instrumente financiare derivate

 Alte variaţii ale activelor financiare nete

Contul de patrimoniu de închidere, pasive

 Pasive (total)
Aur monetar şi drepturi speciale de tragere (DST)
Numerar şi depozite
Instrumente de îndatorare pe termen scurt
Instrumente de îndatorare pe termen lung
Împrumuturi

din care, pe termen lung
Acţiuni şi alte participaţii la capital

Acţiuni cotate
Acţiuni necotate şi alte participaţii la capital
Acţiuni ale organismelor de plasament colectiv

Rezerve tehnice de asigurare
Alte sume de plătit şi instrumente financiare derivate

 Active financiare nete

Sursa: BCE

1)

1)

1)

1)

5 919,1 24 006,2 22 379,7 10 119,9 6 431,2 6 798,0 13 600,0

24,9 13 780,5 88,7 4,5 253,0 2 665,6
1,1423,1166,04,789,8444,772
1,17527,44348,622,42613,92728,154
6,47723,08111,6612,07511,57177,5435

5 028,5 4 930,2 782,9 65,8 1 039,9 .
4,97846,34,6667,46564,14139,16231
.0,03,7726,3625,90018,2794
.6,34,8839,5791,79011,9828
.2,52359,4301

5,02,80356,07,358,4331,33
3,8645,4046,8521,4810,62223,08423,045

-1 355,8 11 745,4 -9 128,8 18,6 97,1 -201,9 -3 886,3

73,5 183,8 735,6 -4,9 95,5 64,4 472,7

0,0 443,9 1,9 -0,1 -15,3 134,9
5,165,740,07,1-5,91-3,21
4,333,741,0-8,438,822,0-
0,5719,56,217,370,6318,83

41,4 87,3 14,6 0,2 -17,1 .
4,240,03,35,99-8,693,14
.0,01,03,1-6,68,1-
.0,02,32,9-8,2-2,34
.0,98-0,39

0,09,160,05,01,20,0
6,520,12-0,811,41-2,5817,7-7,43

-16,7 41,4 -39,3 23,5 -5,1 12,1 -49,3 16,7

8,1 -1 332,5 -525,3 -513,5 -102,9 32,5 -590,0

0,1 -175,2 -3,5 0,0 0,0 -55,0
0,42-5,0-0,01,016,81-6,0-
9,77-8,058,0-8,51-2,13-2,1-
8,46-0,00,03,22-7,516,0

1,7 19,5 -14,7 0,3 0,0 .
5,233-6,0-4,85-6,774-4,802-4,3631-
.0,02,33-6,33-2,951-7,277-
.6,0-2,52-2,12-9,77-7,095-
.8,224-7,82

0,06,54-0,04,06,00,0
8,53-2,71-9,14,4-4,29-3,614,7

33,4 -559,1 620,3 125,6 18,7 -40,9 -131,1 -25,4

6 000,6 22 857,5 22 590,0 9 601,6 6 423,9 6 894,9 13 482,7

25,0 14 049,2 87,1 4,4 237,7 2 745,5
5,8722,8566,09,597,0141,982
6,62528,24449,522,34610,72724,054
8,48823,68117,8716,12617,62371,5835

5 071,5 5 037,0 782,7 66,3 1 022,9 .
3,98540,33,1166,78958,92039,93911
.0,02,4426,8229,6583,8914
.0,34,6636,5493,61015,1477
.4,31846,6511

5,05,42356,06,454,7331,33
0,8544,6635,8725,5618,81320,98424,285

-1 339,1 11 227,6 -8 547,9 167,7 110,7 -230,6 -4 066,6
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STATISTICA
ZONEI EURO

Conturile
zonei euro



(miliarde EUR; fluxuri cumulate pe patru trimestre)

Utilizări

Contul de exploatare

 Valoarea adăugată brută (preţuri de bază)
 Impozite minus subvenţii pe produse
 Produsul intern brut (preţurile pieţei )
 Remunerarea salariaţilor
Alte impozite minus subvenţii pe producţie
Consumul de capital fix
Excedentul net de exploatare şi venitul mixt 1)

Contul de alocare a veniturilor primare

 Excedentul net de exploatare şi venitul mixt
 Remunerarea salariaţilor
Impozite minus subvenţii pe producţie
 Venituri din proprietate

Dobânzi
Alte venituri din proprietate

Venitul naţional net 1)

Contul de distribuire secundară a venitului

 Venitul naţional net
 Impozite curente pe venit, pe patrimoniu etc.
Cotizaţii sociale
Prestaţii sociale, altele decât transferurile sociale în natură 
Alte transferuri curente

Prime nete de asigurare-daune
Indemnizaţii de asigurare-daune
Transferuri curente diverse

Venitul disponibil net 1)

Contul de utilizare a venitului

 Venitul disponibil net 
 Cheltuiala pentru consum final

Cheltuiala pentru consum individual
Cheltuiala pentru consumul colectiv

Ajustarea aferentă variaţiei drepturilor nete ale populaţiei asupra 
rezervelor fondurilor de pensii 
Economisirea netă 1)

Contul de capital 

 Economisirea netă
 Formarea brută de capital

Formarea brută de capital fix
Variaţia stocurilor şi achiziţii minus cedări de obiecte de valoare

Consumul de capital fix
 Achiziţii minus cedări de active nefinanciare neproduse
Transferuri de capital

Impozite pe capital
Alte transferuri de capital

Capacitatea (+)/necesarul (-) de finanţare (din contul de capital) 1)

Sursa: BCE şi Eurostat
1) Pentru calculul soldurilor, a se vedea Notele tehnice.

2004 2005 2006
T2 2006 -
T12007

T3 2006 -
T2 2007

T4 2006 -
T3 2007

T1 2007 -
T4 2007

T2 2007 -
T1 2008

3 779,8 3 889,7 4 046,4 4 089,8 4 132,2 4 172,5 4 222,4 4 267,7
2,5315,5311,4314,3312,1318,8215,9214,121
1,49219,18213,86214,55210,24212,82214,47113,1211

1 996,7 2 068,8 2 172,1 2 207,1 2 243,1 2 284,5 2 311,2 2 332,1

2 343,5 2 565,1 2 958,2 3 058,1 3 186,4 3 274,8 3 364,5 3 432,6
1,99917,73919,75816,18717,99615,81619,63311,6421
5,33418,62419,61419,40414,85317,93311,82214,7901

6 693,0 6 939,9 7 269,4 7 364,4 7 451,9 7 545,2 7 634,4 7 702,1

883,7 933,5 1 024,5 1 037,7 1 060,2 1 084,9 1 108,3 1 122,2
9,60618,09512,57512,36515,94516,63511,27416,9241
7,20614,19513,57514,56516,65514,84513,99419,5541
8,4470,7372,9276,5278,8171,4177,7072,586
0,0818,9718,8711,8717,6715,5718,5718,571
8,9717,9719,8714,8711,7716,5719,6714,671
0,5835,7735,1731,9630,5630,3630,5530,333

6 614,8 6 851,5 7 177,8 7 273,4 7 361,9 7 455,0 7 542,6 7 605,1

6 091,0 6 329,2 6 588,9 6 645,6 6 700,6 6 759,8 6 825,9 6 893,2
9,18166,02161,16061,80063,75951,60951,16657,0445
3,1173,5077,8965,2963,8868,2862,8663,056

57,3 60,1 62,1 62,1 60,2 60,5 60,9 61,9
524,0 522,5 589,3 628,2 661,6 695,5 717,0 712,1

1 611,4 1 707,9 1 849,7 1 891,9 1 923,1 1 952,9 1 986,0 2 006,8
8,87917,06918,23915,40912,17812,62815,69611,2061

9,3 11,4 23,4 20,6 18,6 20,0 25,3 28,0

-1,2 -0,1 0,5 0,1 0,0 -0,2 -0,3 -0,2
6,9513,0616,9617,0712,3713,4716,0819,271
7,320,421,424,329,223,224,429,92
0,6313,6315,5413,7412,0510,2512,6510,341

51,8 2,8 -17,4 -3,8 11,2 27,6 29,9 17,0
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(miliarde EUR; fluxuri cumulate pe patru trimestre)

Resurse

Contul de exploatare

 Valoarea adăugată brută (preţuri de bază)
Impozite minus subvenţii pe produse

 Produsul intern brut (preţurile pieţei) 2)

Remunerarea salariaţilor
Alte impozite minus subvenţii pe producţie
Consumul de capital fix
Excedentul net de exploatare şi venitul mixt

Contul de alocare a veniturilor primare

 Excedentul net de exploatare şi venitul mixt
Remunerarea salariaţilor
Impozite minus subvenţii pe producţie
Venituri din proprietate

Dobânzi
Alte venituri din proprietate

Venitul naţional net

Contul de distribuire secundară a venitului

 Venitul naţional net
Impozite curente pe venit, pe patrimoniu etc.
Cotizaţii sociale
Prestaţii sociale, altele decât transferurile sociale în natură
Alte transferuri curente

Prime nete de asigurare-daune
Indemnizaţii de asigurare-daune
Transferuri curente diverse

Venitul disponibil net 

Contul de utilizare a venitului

 Venitul disponibil net 
Cheltuiala pentru consum final

Cheltuiala pentru consum individual
Cheltuiala pentru consumul colectiv

 Ajustarea aferetă variaţiei drepturilor nete ale populaţiei 
 asupra rezervelor fondurilor de pensii
Economisirea netă

Contul de capital

2) Produsul intern brut este egal cu valoarea adăugată brută a tuturor sectoarelor interne plus impozitele nete (impozite minus subvenţii) pe produse.

Economisirea netă
Formarea brută de capital

Formarea brută de capital fix
Variaţia stocurilor şi achiziţii minus cedări de obiecte de valoare

Consumul de capital fix
 Achiziţii minus cedări de active nefinanciare neproduse
Transferuri de capital

Impozite pe capital
Alte transferuri de capital

Capacitatea (+)/necesarul (-) de finanţare (din contul de capital)

Sursa: BCE şi Eurostat

2004 2005 2006
T2 2006 -
T12007

T3 2006 -
T2 2007

T4 2006 -
T3 2007

T1 2007 -
T4 2007

T2 2007 -
T1 2008

7 019,3 7 262,4 7 575,5 7 670,1 7 764,2 7 859,3 7 951,0 8 029,2
9,5597,3591,7490,7394,6291,0195,2488,997

7 819,1 8 104,9 8 485,6 8 596,5 8 701,2 8 806,4 8 904,7 8 985,1

1 996,7 2 068,8 2 172,1 2 207,1 2 243,1 2 284,5 2 311,2 2 332,1
4,47247,82246,87143,83148,59044,25043,59838,6873
9,89010,89010,09019,97012,76012,05017,3899,439
4,92430,16339,66239,67134,25039,25922,75520,8132
9,75912,30916,52813,15715,76613,78514,90310,5121
5,17419,75413,14416,52419,48316,56318,74219,2011

6 693,0 6 939,9 7 269,4 7 364,4 7 451,9 7 545,2 7 634,4 7 702,1
2,92116,51113,29010,76018,24012,92011,7398,688
1,60612,09515,47515,26510,94510,63515,17418,8241
7,39517,28516,66510,75514,84515,04517,19414,8441
7,0562,7462,1469,7365,1364,6269,3264,216
8,9717,9719,8714,8711,7716,5719,6714,671
6,7715,7716,6719,5713,4710,3715,4716,371
3,3921,0927,5826,3821,0827,7725,2723,262

6 614,8 6 851,5 7 177,8 7 273,4 7 361,9 7 455,0 7 542,6 7 605,1

57,5 60,4 62,4 62,4 60,5 60,7 61,2 62,1

524,0 522,5 589,3 628,2 661,6 695,5 717,0 712,1

1 121,3 1 174,4 1 228,2 1 242,0 1 255,4 1 268,3 1 281,9 1 294,1

189,5 194,3 189,6 191,0 187,9 185,9 177,1 176,9
7,320,421,424,329,223,224,429,92
3,3511,3519,1615,4611,8613,7619,9616,951

3.2 Conturile nefinanciare ale zonei euro (continuare) 

BCE
Buletin lunar

Septembrie 2008 S 31

STATISTICA
ZONEI EURO

Conturile
zonei euro



(miliarde EUR; fluxuri cumulate pe patru trimestre, stocuri la sfârşitul perioadei)

Veniturile, economisirea şi variaţia activelor nete

 Remunerarea salariaţilor (+)
Excedentul brut de exploatare şi venitul mixt (+)
Dobânzi de încasat (+)
Dobânzi de plătit (-)
Alte venituri din proprietate, de încasat (+)
Alte venituri din proprietate, de plătit (-)
Impozite curente pe venit şi patrimoniu (-)
Cotizaţii sociale nete (-)
Prestaţii sociale nete (+)
Transferuri curente nete, de încasat (+)
= Venitul disponibil brut 

Cheltuiala pentru consum final (-)
Variaţia drepturilor nete la fondurile de pensii (+)

= Economisirea brută

Transferuri nete de capital, de încasat (+)
Alte variaţii ale activelor nete    (+) 1)

= Variaţia activelor nete 1)

Investiţiile, finanţarea şi variaţia activelor nete

 Achiziţii de active nefinanciare nete (+)

Principalele elemente ale investiţiilor financiare (+) 

Numerar şi depozite 

Instrumente de îndatorare 

Depozite
Instrumente de îndatorare
Acţiuni şi alte participaţii la capital

Acţiuni cotate, necotate şi alte participaţii la capital
Acţiuni ale organismelor de plasament colectiv

Rezerve de asigurări de viaţă şi fonduri de pensii
Principalele elemente de finanţare (-)

Împrumuturi
din care, acordate de IFM din zona euro

Alte variaţii ale activelor financiare (+)
Acţiuni şi alte participaţii la capital
Rezerve de asigurări de viaţă şi fonduri de pensii

Alte fluxuri nete (+)
= Variaţia activelor nete 

1)

Contul de patrimoniu financiar
 Active financiare  (+)

Pasive (-)
Împrumuturi

din care, acordate de IFM din zona euro
= Active financiare nete

Sursa: BCE şi Eurostat
1) Excluzând variaţia activelor nete ca urmare a altor variaţii ale activelor nefinanciare, cum  ar fi reevaluări ale proprietăţilor rezidenţiale.
2) Instrumentele financiare emise de IFM, cu scadenţa de până la doi ani, şi de alte sectoare, cu scadenţa de până la un an.

Consumul de capital fix (-)

Consumul de capital fix (-)

Acţiuni ale fondurilor pe piaţa monetară 
2)

Active pe termen scurt 

Active pe termen lung

Numerar şi depozite 

Instrumente de îndatorare 

Depozite
Instrumente de îndatorare
Acţiuni şi alte participaţii la capital

Acţiuni cotate, necotate şi alte participaţii la capital
Acţiuni ale organismelor de plasament colectiv

Rezerve de asigurări de viaţă şi fonduri de pensii

Acţiuni ale fondurilor pe piaţa monetară 
2)

Active pe termen scurt 

Active pe termen lung

Alte active nete (+)

2004 2005 2006
T2 2006 -
T12007

T3 2006 -
T2 2007

T4 2006 -
T3 2007

T1 2007 -
T4 2007

T2 2007 -
T1 2008

3 786,8 3 895,3 4 052,4 4 095,8 4 138,3 4 178,6 4 228,7 4 274,4
8,31516,49411,77416,45412,13417,80414,43311,5821
5,7032,0039,9823,1828,2727,3623,8227,032
0,4022,9916,0914,2811,2713,2618,9213,521
2,7674,6676,1673,8578,5475,0479,7965,156
7,98,97,98,97,97,95,92,9
1,3684,0587,0389,3181,0088,1972,9375,607
6,20616,68519,07510,95513,54515,23511,86419,5241
1,88510,77519,06514,15519,24510,53515,68415,3441
2,963,962,869,763,763,566,761,56

5 195,7 5 363,3 5 569,2 5 628,6 5 686,8 5 734,4 5 790,1 5 840,7
2,98054,63051,98947,64947,40949,46842,07648,6944
2,262,166,063,060,260,260,061,75

756,0 753,1 766,3 785,9 800,4 805,9 814,9 813,8
9,3536,0535,7435,4436,0435,6335,9131,403
7,213,419,917,224,522,624,425,81
6,677-2,83-2,9526,3461,0247,8059,2456,103)+(

771,9 1 000,9 964,7 890,8 1 122,2 737,4 440,4 -304,1

525,7 559,3 614,6 630,5 641,5 648,1 652,7 654,4
9,3536,0535,7435,4436,0435,6335,9131,403

214,8 207,4 306,3 347,8 379,8 394,5 420,3 447,0
9,1830,8433,8239,6132,3928,3829,7420,312
3,145,344,447,447,527,02,02-4,6-

8,2 -20,3 21,8 28,9 18,2 21,9 28,8 23,7
9,7018,8715,4918,7328,1827,8238,2346,343
6,13-6,43-5,13-7,22-9,01-1,54,8-8,92
9,947,232,419,149,456,178,70,46
6,341-0,57-1,95-2,36-3,44-0,93-4,9316,2-
9,62-4,93,223,98,618,8-3,765,01-
7,611-4,48-4,18-5,27-1,16-2,03-2,279,7
2,3328,5528,0728,1821,2820,1920,4925,252

309,1 393,1 391,2 384,8 366,0 361,9 343,8 303,8
280,8 372,8 348,3 340,1 317,4 303,2 283,1 249,7

255,9 478,0 475,2 383,2 599,7 232,9 -56,9 -723,9
4,23-8,411,239,562,938,659,2012,94
5,99-9,47-3,55-0,29-3,66-3,98-9,66-2,4-

771,9 1 000,9 964,7 890,8 1 122,2 737,4 440,4 -304,1

4 275,6 4 493,6 4 754,1 4 831,2 4 970,9 5 017,6 5 206,7 5 363,6
1,53947,44849,35643,31643,79445,65447,67140,6293
3,9537,3033,4030,5030,1827,1625,0039,313

35,6 16,4 35,8 52,9 52,6 59,4 58,2 69,1
2,841116,177113,248114,610211,309116,096119,008010,5779
7,5180,1583,0889,2881,3984,8197,0199,568
0,02313,19213,36219,85218,39210,38214,42210,1521
7,63147,06748,68844,01151,14050,19843,51446,4083
6,90033,75439,74535,33737,37637,02534,50134,4462
1,72113,30319,83310,77314,76313,07319,90313,0611
8,57847,86849,11842,46740,57641,89544,05245,3583
9,0018,2118,5511,8511,3510,2410,7811,942

4 245,8 4 651,9 5 037,4 5 100,4 5 190,8 5 265,5 5 345,7 5 385,1
3 812,5 4 210,4 4 559,5 4 629,0 4 708,9 4 769,8 4 827,8 4 861,6

10 053,9 10 829,6 11 549,3 11 787,0 11 954,6 11 750,2 11 745,4 11 227,6
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(miliarde EUR; fluxuri cumulate pe patru trimestre, stocuri la sfârşitul perioadei)

Veniturile şi economisirea
 Valoarea adăugată brută (preţuri de bază) (+)
Remunerarea salariaţilor (-)
Alte impozite minus subvenţii pe producţie (-)
= Excedentul brut de exploatare (+) 

Consumul de capital fix (-)
= Excedentul net de exploatare (+)

Venituri din proprietate, de încasat (+)
Dobânzi de încasat
Alte venituri din proprietate, de încasat 

Dobânzi şi chirii de plătit (-) 
= Venituri nete ale întreprinderii (+)

Venituri distribuite (-)
Impozite pe venit şi patrimoniu, de plătit (-)
Cotizaţii sociale de încasat (+)
Prestaţii sociale de plătit (-)
Alte transferuri curente nete, de plătit (-)
= Economisirea netă

Investiţiile, finanţarea şi economisirea
 Achiziţii nete de active nefinanciare (+)

Formarea brută de capital fix (+)
Consumul de capital fix (-)
Achiziţii nete de alte active nefinanciare (+)

din care, acordate de IFM din zona euro

Acţiuni şi alte participaţii la capital
Acţiuni cotate
Acţiuni necotate şi alte participaţii la capital

Transferuri nete de capital de încasat (-)   
= Economisirea netă
Contul de patrimoniu financiar

 Active financiare 

Sursa: BCE şi Eurostat
1) Instrumentele financiare emise de IFM, cu scadenţa de până la doi ani, şi de alte sectoare, cu scadenţa de până la un an.

Principalele elemente ale investiţiilor financiare (+) 

Instrumente de îndatorare 

Depozite
Instrumente de îndatorare
Acţiuni şi alte participaţii la capital
Alte active, în principal credite intragrup

Acţiuni ale fondurilor pe piaţa monetară 
1)

Active pe termen scurt 

Active pe termen lung

Numerar şi depozite 

Alte active nete (+)
Principalele elemente de finanţare (-)

Împrumuturi

din care, instrumente de îndatorare

din care, acordate de IFM din zona euro

Acţiuni şi alte participaţii la capital
Acţiuni cotate
Acţiuni necotate şi alte participaţii la capital

Instrumente de îndatorare 

Depozite
Instrumente de îndatorare
Acţiuni şi alte participaţii la capital
Alte active, în principal credite intragrup

Acţiuni ale fondurilor pe piaţa monetară 
1)

Active pe termen scurt 

Active pe termen lung

Numerar şi depozite 

Alte active nete

Împrumuturi

din care, instrumente de îndatorare

Pasive

2004 2005 2006
T2 2006 -
T12007

T3 2006 -
T2 2007

T4 2006 -
T3 2007

T1 2007 -
T4 2007

T2 2007 -
T1 2008

3 996,0 4 136,2 4 318,5 4 377,4 4 436,7 4 494,3 4 546,8 4 589,4
1,01726,87622,64629,71620,78526,85523,65422,6832
8,087,084,085,973,778,474,275,46

1 545,3 1 607,6 1 685,1 1 713,0 1 739,3 1 767,7 1 787,5 1 798,4
3,7271,0270,2174,4071,7966,9869,1663,236

913,0 945,7 995,5 1 015,9 1 034,9 1 055,7 1 067,4 1 071,1
5,6456,4354,2253,3153,1944,2844,0348,363
1,5812,1812,6717,0714,4614,8512,4317,221
4,1634,3532,6436,2439,6230,4232,6921,142
2,2430,3337,0233,9035,5921,1824,5326,722

1 049,2 1 140,7 1 196,8 1 211,7 1 238,9 1 257,4 1 269,0 1 275,5
6,2592,5494,3498,8394,8198,3195,3482,357
3,6023,5025,1021,4914,7815,3818,8411,631
5,073,171,278,370,773,776,276,37
6,363,362,369,260,367,265,065,06
8,951,065,959,061,363,369,363,36

109,7 96,6 50,8 56,8 55,9 61,9 66,4 63,7

215,9 246,6 290,6 304,4 315,3 326,6 344,1 352,2
3,45010,34013,32015,50017,4897,9599,6988,248
3,7271,0270,2174,4071,7966,9869,1663,236
2,522,123,512,417,616,026,113,5

103,1 127,1 153,8 186,1 202,9 176,4 174,3 161,6
2,6113,8416,7514,3611,3615,4419,2119,88
8,01-8,81-2,9-5,327,917,36,85,61

-2,3 5,6 5,6 3,4 16,0 28,0 44,9 56,1
0,4245,2440,0548,7147,8831,3839,2836,012
7,5-2,120,428,830,822,325,531,3
7,58-7,07-1,64-0,44-2,92-1,22-1,23-9,25-
3,7430,0927,2424,0121,5915,1020,9327,971
0,8612,2024,9225,2128,4915,0816,0416,08
4,5812,5026,7028,2612,6713,7024,987,57

230,2 422,6 688,7 677,0 709,9 764,1 792,0 787,6
172,4 278,0 449,8 444,8 484,2 522,4 559,5 591,3

7,1 11,5 39,2 38,7 54,1 37,9 48,4 51,6
4,7913,5323,8523,7521,8425,5227,6624,102
7,320,547,280,779,856,936,0017,11
7,3713,0916,5713,0812,9819,5811,6617,981
4,573,370,474,374,379,961,061,46

109,7 96,6 50,8 56,8 55,9 61,9 66,4 63,7

1 376,1 1 508,2 1 651,1 1 689,5 1 741,6 1 756,8 1 823,8 1 839,5
9,87417,99410,92410,50417,46318,65317,02216,2011
7,3813,2618,5812,5022,4029,5813,6717,361

109,8 111,3 108,4 120,7 131,4 142,0 161,8 177,0
4,33597,371010,780013,561013,19794,03494,41286,9127
0,7527,7622,8625,7721,8625,6121,1910,141
0,8619,0811,7914,8226,7322,0629,2827,033
2,18960,21675,75577,14674,52374,87072,16067,9025
3,72121,31122,46026,71021,06913,57811,97611,8351
7,2745,4247,3143,5040,3244,3536,6527,902

6 340,0 6 809,0 7 472,3 7 634,4 7 890,6 8 047,1 8 239,0 8 403,7
3 160,8 3 433,0 3 872,5 3 971,7 4 122,6 4 247,9 4 407,7 4 545,8

650,5 669,3 690,2 695,8 731,9 719,5 729,2 739,5
9,939119,162317,191311,953318,827218,372214,685010,9429
3,89148,27949,28944,56050,98644,45449,28636,8892
5,14771,98288,80288,39288,93084,91875,30964,0626
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(miliarde EUR; fluxuri cumulate pe patru trimestre, stocuri la sfârşitul perioadei )

Contul financiar, tranzacţii financiare
 Principalele elemente ale investiţiilor financiare (+)

Contul altor variaţii 
 Alte variaţii ale activelor financiare (+)

Acţiuni şi alte participaţii la capital
Alte active nete

Alte variaţii ale pasivelor (-)
Acţiuni şi alte participaţii la capital
Rezerve tehnice de asigurare

Prime de asigurare în avans şi rezerve pentru despăgubiri în litigiu

Contul de patrimoniu financiar

 Active financiare (+)

Sursa: BCE
1) Instrumentele financiare emise de IFM, cu scadenţa de până la doi ani, şi de alte sectoare, cu scadenţa de până la un an.

= Variaţia activelor financiare nete datorată tranzacţiilor

= Alte variaţii ale activelor financiare nete

= Patrimoniul financiar net

Drepturi nete ale populaţiei asupra rezervelor de asigurări de viaţă 
        şi a rezervelor fondurilor de pensii

Instrumente de îndatorare 

Depozite
Instrumente de îndatorare

Acţiuni ale fondurilor pe piaţa monetară 
1)

Active pe termen scurt 

Active pe termen lung

Numerar şi depozite 

Împrumuturi
Acţiuni cotate
Acţiuni necotate şi alte participaţii la capital
Acţiuni ale organismelor de plasament colectiv

Alte active nete (+)
Principalele elemente de finanţare (-)

Instrumente de îndatorare 
Împrumuturi
Acţiuni şi alte participaţii la capital
Rezerve tehnice de asigurare

Prime de asigurare în avans şi rezerve pentru despăguri în litigiu

Instrumente de îndatorare 

Depozite
Instrumente de îndatorare

Acţiuni ale fondurilor pe piaţa monetară 

Active pe termen scurt 

Active pe termen lung

Numerar şi depozite 

Împrumuturi
Acţiuni cotate
Acţiuni necotate şi alte participaţii la capital
Acţiuni ale organismelor de plasament colectiv

Alte active nete (+)
Pasive (-)

Instrumente de îndatorare 
Împrumuturi
Acţiuni şi alte participaţii la capital
Rezerve tehnice de asigurare

Drepturi nete ale populaţiei asupra rezervelor de asigurări de viaţă 
        şi a rezervelor fondurilor de pensii

Prime de asigurare în avans şi rezerve pentru despăguri în litigiu

1)

Drepturi nete ale populaţiei asupra rezervelor de asigurări de viaţă 
        şi a rezervelor fondurilor de pensii

2004 2005 2006
T2 2006 -
T12007

T3 2006 -
T2 2007

T4 2006 -
T3 2007

T1 2007 -
T4 2007

T2 2007 -
T1 2008

39,8 26,1 51,5 69,8 56,6 49,6 41,8 61,4
5,238,79,84,20,814,212,72,31
8,90,03,06,31,77,34,07,2

23,8 18,5 35,4 44,7 50,6 40,4 34,1 19,1
0,1325,0421,4628,2820,9824,1235,5826,022
9,035,351,765,867,170,664,715,73
1,3114,7318,6518,4514,1414,1210,1316,131
5,719,61-5,22-6,61-1,81-0,1-5,2-3,6
8,617,67,50,77,510,222,238,21
5,039,026,123,813,810,922,120,2
3,228,832,537,050,069,382,685,03
1,92-2,11,335,722,824,121,510,9

-1,7 -0,4 5,2 5,0 3,9 3,3 1,4 1,2
6,210,87,023,320,811,132,917,4
5,117,115,014,218,011,84,96,31
2,3726,2037,3236,8338,4336,7335,6336,262

231,0 293,6 288,2 279,8 282,9 277,6 266,1 243,7
31,6 42,9 49,4 55,0 55,7 46,1 36,5 29,4
-9,8 -38,0 12,3 18,3 -11,3 -11,4 -40,3 -35,3

110,0 179,7 164,4 119,1 238,0 129,6 14,0 -166,2
8,51-7,15-9,701-0,17-3,05-0,04-0,278,141

21,2 122,0 45,9 32,9 96,7 14,8 -22,5 -93,0
5,42-5,726,536,172,444,757,5313,48

64,4 144,1 58,2 42,8 69,3 35,1 13,4 -36,8

19,9 -8,4 -0,8 1,4 2,2 0,5 14,1 12,3
146,3 -6,1 21,1 -8,3 -1,3 -28,6 -42,7 -64,6

401,8 432,6 485,1 508,5 514,6 519,1 523,0 569,1
9,0912,3610,4514,4419,5516,4517,2416,331
2,782,870,183,488,284,083,472,27

195,9 215,6 250,1 269,9 285,9 284,1 281,6 291,0
4,84157,23253,63259,11253,51152,03058,40649,6014
0,9362,6364,8364,6261,2168,6853,0256,994
9,66917,93915,92914,98816,18813,64817,87710,2261
3,7538,7339,2436,6439,4438,0635,6636,363
0,9772,6482,4680,7785,0583,1388,7274,595
9,9343,7643,4548,1647,3443,3449,5739,433
5,6694,50010,70019,01014,2898,1697,5384,196
8,2916,0121,4020,6024,8026,8027,0712,821

22,3 21,3 26,7 27,3 26,6 26,4 27,4 26,5
7,8711,6613,3818,7710,7617,0619,2312,021
3,1164,6669,5861,0279,2962,7761,3267,194
5,42352,80354,43255,57159,57051,87941,38549,0114

3 478,5 3 916,1 4 262,5 4 342,0 4 434,0 4 487,3 4 542,0 4 548,9
632,5 667,0 715,7 733,8 741,5 747,1 766,2 775,6

-108,2 -152,3 -118,9 -130,8 -167,5 -170,6 -201,9 -230,6

3.5 Societăți de asigurare şi fonduri de pensii 
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PIEȚE FINANCIARE

(miliarde EUR şi rate de creştere aferente perioadei; date ajustate sezonier; tranzacţii efectuate în cursul lunii şi solduri la sfârşitul perioadei; valori nominale)

Total

   Total în euro 1)

 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pe termen lung

(miliarde EUR)

Sursa: BCE şi BRI (pentru titlurile emise de nerezidenţi ai zonei euro)
1)    Total titluri în euro, altele decât acţiuni emise de rezidenţi ai zonei euro şi de nerezidenţi ai zonei euro.
2)    Pentru modul de calcul al ratelor de creştere, vezi Notele tehnice. Ratele semestriale de creştere au fost anualizate.

   Pe rezidenţi ai zonei euro

Solduri Valoarea
brută a emi-

siunilor de
titluri

Valoarea
netă a emi-
siunilor de

titluri

În euro În toate valutele

Solduri Valoarea
brută a emi-

siunilor de
titluri

Valoarea
netă a emi-
siunilor de

titluri

Valoarea
brută a emi-

siunilor de
titluri

Valoarea
netă a emi-
siunilor de

titluri

Rate anuale
de creştere

Date ajustate sezonier

Emisiuni
nete

Rate
semestriale
de creştere

Solduri

valoarea brută totală a emisiunilor de titluri (scala din dreapta)
total solduri (scala din stânga)
solduri în euro (scala din stânga)

2007 iun. 12 536,2 1 222,2 131,3 10 460,6 1 071,4 46,4 11 786,0 1 131,1 60,3 9,2 59,3 9,8
         iul. 12 538,7 1 076,6 1,4 10 488,1 1 004,7 26,6 11 828,2 1 068,7 44,4 9,1 64,9 9,5
         aug. 12 566,7 1 184,1 28,2 10 514,0 1 131,9 26,1 11 848,8 1 181,8 26,1 9,1 76,6 9,0
         sep. 12 657,0 1 243,6 88,6 10 569,3 1 154,0 53,6 11 876,1 1 201,8 43,9 9,0 64,1 8,0
         oct. 12 766,9 1 350,4 108,7 10 700,1 1 278,9 129,8 12 022,8 1 348,0 147,3 9,1 115,4 9,0
         nov. 12 856,2 1 176,4 87,4 10 771,6 1 108,1 69,6 12 068,0 1 160,3 64,4 8,6 52,4 7,6
         dec. 12 881,9 1 039,6 28,7 10 768,4 958,1 -0,2 12 048,9 1 001,1 -17,6 9,0 97,9 8,2
2008 ian. 12 916,0 1 199,6 38,0 10 823,1 1 130,0 58,8 12 117,3 1 195,5 68,2 8,5 27,8 7,5
         feb. 12 998,4 1 024,7 82,6 10 895,6 966,2 72,7 12 178,2 1 034,1 75,8 8,0 45,1 6,9
         mar. 13 104,2 1 070,6 105,7 10 942,7 966,4 46,9 12 195,4 1 021,6 44,5 7,0 20,0 6,1
         apr. 13 155,1 1 158,9 51,1 11 008,9 1 067,2 66,4 12 274,4 1 132,0 78,3 7,1 59,2 5,1
         mai 13 329,0 1 120,3 173,9 11 143,5 1 030,5 134,5 12 432,4 1 104,2 149,2 6,7 93,5 5,8
         iun. 13 438,6 1 122,7 107,9 11 191,7 1 007,4 46,6 12 476,5 1 080,2 52,4 6,6 60,1 5,1

2007 iun. 11 370,4 261,1 99,8 9 473,5 193,2 65,1 10 614,7 219,9 78,6 8,9 52,1 8,8
         iul. 11 395,4 199,0 24,6 9 483,4 162,9 9,6 10 636,6 188,9 23,7 8,8 47,0 8,3
         aug. 11 389,4 103,2 -6,6 9 476,4 87,3 -7,6 10 634,7 104,5 -2,7 8,5 48,8 7,5
         sep. 11 412,4 157,5 21,7 9 491,5 132,2 13,8 10 623,1 146,6 12,6 7,9 20,8 6,1
         oct. 11 489,7 236,9 78,4 9 555,8 200,7 65,6 10 685,8 225,1 72,6 7,7 69,9 6,6
         nov. 11 570,7 175,4 79,4 9 616,5 141,8 59,0 10 728,4 156,7 55,9 7,1 38,7 5,4
         dec. 11 627,1 197,9 57,1 9 664,1 164,0 48,2 10 763,0 175,2 36,9 7,3 72,8 5,7
2008 ian. 11 626,4 194,4 2,6 9 657,3 166,1 -3,5 10 760,2 189,7 1,6 6,7 16,0 5,1
         feb. 11 673,5 181,7 47,0 9 706,5 162,4 49,2 10 802,5 186,5 51,3 6,1 28,9 4,7
         mar. 11 709,1 178,6 35,8 9 731,9 144,0 25,5 10 800,7 158,9 22,1 5,3 12,5 4,5
         apr. 11 796,3 258,1 87,4 9 795,4 206,9 63,7 10 874,1 224,6 68,9 5,5 64,6 4,4
         mai 11 945,4 286,0 149,3 9 904,9 230,3 109,6 10 991,4 251,8 116,3 5,1 62,7 4,9
         iun. 12 035,3 254,8 90,1 9 967,7 201,4 63,1 11 052,9 224,3 70,3 5,0 43,5 4,3
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4.1 Structura titlurilor, altele decât acțiuni, în funcție de scadența inițială, reşedința emitentului şi tipul valutei 
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(miliarde EUR; tranzacţii efectuate în cursul lunii şi solduri la sfârşitul perioadei; valori nominale)

1. Solduri şi valoarea brută a emisiunilor de titluri

Total

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pe termen scurt 

Pe termen lung 1)

Din care, cu dobândă fixă pe termen lung

Din care, cu dobândă variabilă pe termen lung

Sursa: BCE
1) Diferenţa reziduală dintre totalul instrumentelor de îndatorare pe termen lung şi cele pe termen lung cu dobândă fixă şi variabilă constă în obligaţiuni cu cupon zero 
     şi efecte de reevaluare.

   Solduri    Valoarea brută a emisiunilor de titluri

IFM (inclusiv
Eurosistemul)

Societăţi non-IFM
Societăţi

financiare
nemonetare

Societăţi
nefinanciare

Administraţia
centrală

Administraţii publice
Alte

administraţii
publice

Total IFM (inclusiv
Eurosistemul)

Societăţi non-IFM
Societăţi

financiare
nemonetare

Societăţi
nefinanciare

Administraţii publice
Administraţia

centrală
Alte

administraţii
publice

2006 11 088 4 573 1 166 625 4 419 304 11 365 8 396 429 1 114 1 342 85
2007 12 049 5 054 1 475 674 4 531 315 13 630 10 088 552 1 457 1 453 79
2007 T3 11 876 4 960 1 345 664 4 597 310 3 452 2 604 91 393 346 18
         T4 12 049 5 054 1 475 674 4 531 315 3 509 2 663 196 328 302 21
2008 T1 12 195 5 095 1 493 678 4 616 313 3 251 2 358 72 316 478 27
         T2 12 476 5 231 1 571 692 4 666 316 3 316 2 354 124 357 459 21
2008 mar. 12 195 5 095 1 493 678 4 616 313 1 022 727 31 107 149 7
         apr. 12 274 5 126 1 519 681 4 636 313 1 132 782 43 121 181 6
         mai 12 432 5 227 1 544 695 4 650 316 1 104 800 39 120 135 9
         iun. 12 476 5 231 1 571 692 4 666 316 1 080 772 42 117 143 6

2006 1 014 575 16 89 330 4 9 196 7 392 63 1 023 688 31
2007 1 286 787 19 117 357 6 11 349 9 052 65 1 361 832 38
2007 T3 1 253 715 10 112 410 6 3 012 2 406 11 377 207 11
         T4 1 286 787 19 117 357 6 2 953 2 427 22 302 192 9
2008 T1 1 395 817 32 128 411 6 2 716 2 100 22 305 278 12
         T2 1 424 835 33 129 418 8 2 616 1 997 11 326 268 13
2008 mar. 1 395 817 32 128 411 6 863 659 3 103 95 3
         apr. 1 400 817 32 128 417 7 907 680 3 113 107 4
         mai 1 441 856 32 130 414 8 852 667 3 103 74 6
         iun. 1 424 835 33 129 418 8 856 651 4 110 88 4

2006 10 074 3 998 1 150 536 4 089 301 2 169 1 004 366 91 654 54
2007 10 763 4 267 1 456 558 4 174 309 2 281 1 036 486 96 621 42
2007 T3 10 623 4 245 1 334 552 4 188 304 440 199 79 16 138 8
         T4 10 763 4 267 1 456 558 4 174 309 557 236 174 26 110 11
2008 T1 10 801 4 278 1 462 550 4 205 306 535 258 50 11 200 16
         T2 11 053 4 396 1 538 563 4 247 308 701 357 114 32 191 8
2008 mar. 10 801 4 278 1 462 550 4 205 306 159 69 28 4 54 4
         apr. 10 874 4 309 1 488 553 4 219 306 225 102 39 8 74 2
         mai 10 991 4 370 1 512 564 4 236 308 252 134 36 17 62 4
         iun. 11 053 4 396 1 538 563 4 247 308 224 121 38 7 55 2

2006 7 058 2 136 545 410 3 731 237 1 294 475 144 57 578 39
2007 7 323 2 274 589 422 3 788 250 1 285 532 117 61 540 36
2007 T3 7 314 2 254 591 416 3 806 246 263 100 25 8 123 7
         T4 7 323 2 274 589 422 3 788 250 278 128 23 19 99 8
2008 T1 7 301 2 271 583 413 3 789 246 330 130 13 8 168 10
         T2 7 461 2 353 598 427 3 836 248 428 195 30 28 168 6
2008 mar. 7 301 2 271 583 413 3 789 246 87 30 6 3 44 3
         apr. 7 345 2 290 588 416 3 805 245 143 58 10 7 67 1
         mai 7 418 2 321 591 427 3 832 247 143 63 8 15 54 3
         iun. 7 461 2 353 598 427 3 836 248 142 75 12 6 48 2

2006 2 595 1 512 595 113 312 64 720 408 217 31 49 15
2007 2 984 1 615 848 124 338 58 823 373 360 33 51 6
2007 T3 2 855 1 610 727 125 336 57 139 72 52 7 8 1
         T4 2 984 1 615 848 124 338 58 241 75 148 7 8 3
2008 T1 3 027 1 627 857 126 357 60 158 96 33 3 20 5
         T2 3 135 1 674 916 126 359 60 236 138 79 3 13 2
2008 mar. 3 027 1 627 857 126 357 60 58 29 21 1 7 1
         apr. 3 056 1 642 878 126 350 60 70 37 28 1 3 1
         mai 3 109 1 671 897 127 355 60 95 62 26 1 5 1
         iun. 3 135 1 674 916 126 359 60 70 39 25 2 5 0

4.2 Structura titlurilor, altele decât acțiuni, emise de rezidenții zonei euro, în funcție de sectorul emitentului şi de tipul instrumentului
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(miliarde EUR, în absenţa altor menţiuni; tranzacţii aferente perioadei; valori nominale)

2. Valoarea netă a emisiunilor de titluri

Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pe termen lung

           (miliarde EUR; tranzacţii efectuate în cursul lunii; valori nominale)

Sursa: BCE

  Date ajustate sezonier  Date neajustate sezonier

Total IFM
(inclusiv

Euro-
sistemul)

Societăţi non-IFM Administraţii publice

Societăţi
financiare

nemonetare

Societăţi
nefinanciare

Administraţia
centrală

Alte
administraţii

publice

Total IFM
(inclusiv

Euro-
sistemul)

Societăţi non-IFM

Societăţi
financiare

nemonetare

Societăţi
nefinanciare

Administraţii publice

Administraţia
 centrală

Alte
administraţii

publice

valoarea netă a emisiunilor de titluri
valoarea netă a emisiunilor de titluri, date ajustate sezonier

2006 807,1 422,3 243,2 29,4 90,0 22,3 807,0 426,0 238,7 29,5 90,6 22,2
2007 1 000,6 484,9 329,7 54,7 120,4 10,9 1 008,0 491,6 324,0 56,9 124,6 11,0
2007 T3 114,4 95,2 36,1 -7,7 -11,5 2,2 205,7 119,2 67,0 1,4 12,4 5,7
         T4 194,1 95,7 143,9 12,7 -63,0 4,9 265,7 127,5 95,5 18,7 21,4 2,6
2008 T1 188,4 69,0 25,0 7,5 88,9 -1,9 92,9 11,4 53,4 4,3 26,2 -2,3
         T2 279,8 134,7 78,1 14,4 49,4 3,2 212,8 140,4 66,1 1,8 2,0 2,5
2008 mar. 44,5 6,0 14,6 -3,5 28,0 -0,6 20,0 -3,2 18,1 -3,6 8,8 -0,1
         apr. 78,3 32,3 25,0 2,4 18,9 -0,4 59,2 18,3 27,2 -1,5 15,1 0,0
         mai 149,2 92,8 24,4 13,8 14,3 3,8 93,5 76,8 19,7 6,0 -12,8 3,8
         iun. 52,4 9,5 28,7 -1,8 16,2 -0,2 60,1 45,2 19,2 -2,7 -0,3 -1,3

2006 755,9 347,4 236,9 27,0 121,4 23,2 754,5 349,3 232,6 26,8 122,7 23,1
2007 739,3 285,4 326,5 27,4 92,0 8,0 735,0 287,1 320,9 27,3 91,8 7,8
2007 T3 33,6 14,1 37,7 -4,4 -14,2 0,4 116,6 35,0 68,2 0,0 9,8 3,7
         T4 165,5 28,6 135,0 8,0 -11,0 4,9 181,3 52,8 87,3 6,6 32,2 2,3
2008 T1 75,0 34,4 12,4 -4,1 34,2 -2,0 57,4 7,1 40,5 3,3 8,7 -2,3
         T2 255,4 121,2 76,8 13,3 42,1 1,9 170,7 102,1 65,0 2,7 -0,6 1,5
2008 mar. 22,1 4,1 14,2 -4,8 8,5 0,1 12,5 -5,2 17,5 -3,1 3,2 0,1
         apr. 68,9 28,6 25,1 2,8 13,0 -0,7 64,6 23,9 27,9 2,4 10,4 0,0
         mai 116,3 61,1 24,0 11,3 17,4 2,4 62,7 42,9 18,5 6,2 -7,6 2,6
         iun. 70,3 31,5 27,6 -0,8 11,8 0,2 43,5 35,3 18,6 -5,9 -3,4 -1,1
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4.2 Structura titlurilor, altele decât acțiuni, emise de rezidenții zonei euro, în funcție de sectorul emitentului şi de tipul instrumentului
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STATISTICA
ZONEI EURO

Piețe
financiare



  1 ) 

(variaţii procentuale)

Total

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pe termen lung

          (variaţii procentuale anuale)

Sursa: BCE
1) Pentru modul de calcul al ratelor de creştere, vezi Notele tehnice. Ratele semestriale de creştere au fost anualizate.

Rate anuale de creştere (date neajustate sezonier) Rate semestriale de creştere ajustate sezonier

Total IFM
(inclusiv

Euro-
sistemul)

Societăţi non-IFM

Societăţi
financiare

nemonetare

Societăţi
nefinanciare

Administraţii publice

Administraţia
 centrală

Alte
administraţii

publice

Total IFM
(inclusiv

Euro-
sistemul)

Societăţi non-IFM

Societăţi
financiare

nemonetare

Administraţii publice

Administraţia
 centrală

Alte
administraţii

publice

Societăţi
nefinanciare

administraţia publică
IFM (inclusiv Eurosistemul)
societăţi non-IFM

2007 iun. 9,2 10,8 27,9 8,2 3,8 3,2 9,8 10,9 30,2 12,0 4,1 1,7
         iul. 9,1 10,8 28,4 10,0 3,3 2,5 9,5 10,0 30,0 15,4 3,6 1,3
         aug. 9,1 11,0 28,5 9,5 3,1 2,5 9,0 9,7 26,4 11,5 3,8 3,1
         sep. 9,0 10,9 27,0 8,0 3,2 4,2 8,0 9,7 18,6 8,5 3,5 3,2
         oct. 9,1 11,0 26,8 8,8 3,0 5,4 9,0 10,4 25,9 8,9 3,4 4,5
         nov. 8,6 10,4 25,6 8,9 2,7 4,2 7,6 9,3 22,8 9,0 1,6 5,2
         dec. 9,0 10,6 28,4 8,8 2,7 3,6 8,2 10,4 26,6 6,1 1,5 5,5
2008 ian. 8,5 10,0 27,0 10,6 2,2 3,1 7,5 9,8 24,1 6,2 0,9 4,8
         feb. 8,0 8,7 24,4 9,9 2,9 2,8 6,9 7,5 22,3 8,2 2,1 2,4
         mar. 7,0 7,7 20,9 7,8 2,8 1,7 6,1 5,7 23,1 7,0 2,1 0,2
         apr. 7,1 7,2 23,1 6,6 2,9 1,1 5,1 4,1 20,3 4,1 2,4 -2,3
         mai 6,7 7,8 21,7 6,5 1,6 2,9 5,8 6,3 20,4 4,0 1,6 0,7
         iun. 6,6 8,1 21,8 4,0 1,4 2,8 5,1 6,1 17,2 1,8 1,2 0,1

2007 iun. 8,9 10,5 28,5 6,2 3,3 3,4 8,8 10,1 31,4 7,9 2,4 1,2
         iul. 8,8 10,3 29,1 7,0 2,9 2,7 8,3 9,1 31,3 7,6 2,1 1,2
         aug. 8,5 10,1 29,3 6,6 2,4 2,7 7,5 7,6 27,5 6,8 2,3 2,9
         sep. 7,9 9,0 27,8 5,6 2,4 3,5 6,1 5,8 19,6 4,8 2,9 1,7
         oct. 7,7 8,8 27,0 5,5 2,0 4,6 6,6 5,6 25,6 4,7 2,7 2,8
         nov. 7,1 7,7 25,8 6,0 1,9 3,1 5,4 4,6 22,0 5,7 1,4 3,2
         dec. 7,3 7,1 28,5 5,1 2,3 2,7 5,7 4,2 25,7 2,4 2,0 4,0
2008 ian. 6,7 6,6 27,1 5,8 1,6 2,2 5,1 4,1 23,1 4,1 1,0 3,1
         feb. 6,1 5,3 23,3 5,7 2,3 1,9 4,7 2,9 19,3 4,6 2,3 0,9
         mar. 5,3 4,3 19,8 4,2 2,4 0,9 4,5 2,8 19,9 3,6 2,0 0,0
         apr. 5,5 4,1 22,0 4,3 2,5 0,4 4,4 2,7 18,5 3,8 2,3 -2,0
         mai 5,1 4,5 20,3 5,1 1,4 1,8 4,9 4,3 18,4 4,5 1,4 0,4
         iun. 5,0 4,7 20,3 2,3 1,2 1,7 4,3 5,2 15,4 2,2 0,4 -0,5
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G17 Rate anuale de creştere aferente instrumentelor de îndatorare pe termen lung pe sectoarele emitenților, cumulat pentru toate valutele
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  1 ) 

(variaţii procentuale)

Toate valutele combinate

            

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

În euro 

          (variaţii procentuale anuale)

Sursa: BCE
1) Pentru modul de calcul al ratelor de creştere, a se vedea Notele tehnice.

Pe termen lung cu dobândă fixă Pe termen lung cu dobândă variabilă

Total IFM
(inclusiv

Euro-
sistemul)

Societăţi non-IFM Administraţii publice

Societăţi
nefinanciare

Societăţi
financiare

nemonetare

Administraţia
 centrală

Alte
administraţii

publice

Total IFM
(inclusiv

Euro-
sistemul)

Societăţi non-IFM

Societăţi
financiare

nemonetare

Societăţi
nefinanciare

Administraţii publice

Administraţia
 centrală

Alte
administraţii

publice

administraţia publică
IFM (inclusiv Eurosistemul)
societăţi non-IFM

2006 4,5 4,7 14,0 0,4 3,2 13,5 16,1 11,9 40,1 25,7 5,0 4,3
2007 5,1 7,1 17,4 3,5 2,4 6,6 15,7 11,1 37,8 18,5 3,8 -1,7
2007 T3 5,3 8,0 17,1 4,3 2,3 4,9 16,2 11,1 39,8 19,8 4,4 -4,7
         T4 4,5 6,7 13,1 4,4 1,8 6,3 15,1 9,0 39,3 14,5 4,8 -6,5
2008 T1 3,3 5,3 8,4 4,2 1,3 3,3 14,3 6,0 38,7 12,5 11,4 -3,2
         T2 2,6 4,2 5,0 3,8 1,3 1,3 12,1 4,9 33,1 8,2 7,6 0,2
2008 ian. 3,3 6,0 10,1 4,5 0,7 3,9 15,4 6,7 41,9 13,2 11,6 -4,5
         feb. 3,1 4,8 6,7 4,4 1,5 2,4 13,8 5,3 37,4 12,9 12,2 -0,1
         mar. 2,5 3,5 5,6 2,8 1,5 1,4 12,2 4,8 30,9 12,3 12,3 -1,1
         apr. 2,6 3,7 5,0 3,6 1,7 0,8 12,4 4,6 35,9 9,4 7,2 -1,2
         mai 2,6 4,6 4,3 5,1 1,0 1,7 12,2 5,4 32,5 8,1 6,9 1,8
         iun. 2,7 5,1 5,7 2,9 0,9 1,7 11,2 4,9 31,1 2,3 5,4 1,4

2006 3,8 3,1 11,5 -0,4 3,2 13,7 14,9 10,1 36,6 28,0 5,2 3,5
2007 4,5 6,4 14,1 1,9 2,7 6,7 15,0 10,2 35,5 18,3 3,9 -2,4
2007 T3 4,6 7,1 14,0 2,9 2,5 5,1 15,7 10,3 38,0 18,9 4,5 -5,6
         T4 4,0 6,2 10,9 3,0 2,1 6,6 14,9 8,7 37,9 13,3 4,9 -7,1
2008 T1 2,9 4,9 7,1 2,9 1,5 3,5 14,9 5,8 39,1 11,7 11,7 -4,0
         T2 2,4 3,9 4,3 2,0 1,5 1,4 13,3 5,6 34,4 7,9 8,0 -1,2
2008 ian. 2,9 5,4 8,7 3,3 0,9 4,2 15,9 6,6 42,0 12,3 11,9 -4,8
         feb. 2,8 4,5 5,8 3,2 1,7 2,5 14,5 5,2 38,1 12,0 12,5 -1,3
         mar. 2,3 3,1 4,5 1,0 1,7 1,4 12,8 4,4 32,0 11,8 12,9 -2,7
         apr. 2,4 3,4 4,0 1,8 1,9 0,8 13,5 4,9 37,6 8,8 7,6 -2,6
         mai 2,3 4,3 3,8 3,5 1,1 1,7 13,6 6,4 33,8 7,8 7,3 0,5
         iun. 2,5 4,9 6,0 0,6 1,1 1,8 12,7 6,2 32,1 2,7 5,8 0,1
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G18 Rate anuale de creştere a instrumentelor de îndatorare pe termen scurt pe sectoarele emitenților, cumulat pentru toate valutele

4.3 Rate de creştere aferente titlurilor, altele decât acțiuni, emise de rezidenți ai zonei euro   (continuare)
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STATISTICA
ZONEI EURO

Piețe
financiare



  1 ) 

(miliarde EUR, în absenţa altor menţiuni; valori de piaţă)

1. Solduri şi rate anuale de creştere
(solduri la sfârşitul perioadei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

          (variaţii procentuale anuale)

Sursa: BCE
1) Pentru modul de calcul al indicelui şi al ratelor de creştere, a se vedea Notele tehnice.

Total IFM Societăţi financiare nemonetare Societăţi nefinanciare

Total Indice
dec. 01=

100

Rate anuale
de creştere

(%)

Total Rate anuale
de creştere

(%)

Total Rate anuale
de creştere

(%)

Total Rate anuale
de creştere

(%)

IFM
societăţi financiare nemonetare
societăţi nefinanciare

2006 iun. 
         iul. 
         aug. 
         sep. 
         oct. 
         nov. 
         dec. 

         oct. 
         nov. 
         dec. 

2007 ian. 
         feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 
         iul. 
         aug. 
         sep. 

         apr. 
         mai 
         iun. 

2008 ian. 
         feb. 
         mar. 

5 408,2 103,2 1,0 909,8 1,5 539,7 1,4 3 958,7 0,9
5 405,1 103,3 1,2 923,0 2,1 553,7 1,4 3 928,3 0,9
5 586,9 103,3 1,2 963,8 1,8 604,6 1,4 4 018,5 1,0
5 728,5 103,4 1,1 991,8 1,7 616,7 1,5 4 120,0 0,9
5 917,6 103,5 1,0 1 022,4 2,0 623,8 1,0 4 271,4 0,8
5 972,2 103,5 0,9 1 031,8 2,0 613,6 0,9 4 326,8 0,6
6 190,9 103,8 1,0 1 063,9 2,4 633,2 0,7 4 493,7 0,7
6 369,9 103,8 1,0 1 123,5 2,4 646,2 0,8 4 600,2 0,7
6 283,9 103,9 1,1 1 092,8 2,8 637,8 0,9 4 553,3 0,7
6 510,1 104,0 1,1 1 111,4 2,2 649,3 0,9 4 749,4 0,8
6 760,5 104,2 1,2 1 168,6 2,2 675,5 0,9 4 916,3 0,9
7 040,4 104,2 1,1 1 174,5 2,1 688,8 0,9 5 177,0 0,9
6 961,9 104,5 1,3 1 128,6 2,1 677,1 1,0 5 156,1 1,2
6 731,4 104,8 1,4 1 099,8 1,7 608,8 1,0 5 022,7 1,4
6 618,1 104,7 1,3 1 060,2 1,6 583,8 0,9 4 974,1 1,3
6 682,2 104,7 1,3 1 048,8 1,9 597,2 0,7 5 036,1 1,2
6 936,7 105,0 1,5 1 072,8 1,3 629,2 3,2 5 234,7 1,3
6 622,4 105,1 1,5 1 032,7 1,1 579,2 3,1 5 010,5 1,4
6 578,8 105,2 1,4 1 017,2 1,2 579,0 2,8 4 982,7 1,3
5 756,8 105,3 1,4 887,9 0,8 497,3 2,6 4 371,5 1,3
5 811,0 105,3 1,3 858,2 0,5 492,4 2,5 4 460,5 1,3
5 557,5 105,3 1,3 858,5 1,1 501,3 2,3 4 197,7 1,2
5 738,4 105,3 1,1 835,2 1,3 519,4 2,2 4 383,7 0,9
5 712,3 105,3 1,0 768,9 1,8 497,1 2,4 4 446,3 0,7
5 069,3 105,3 0,7 663,2 1,8 435,5 2,4 3 970,6 0,3

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

4.4 Acțiuni cotate emise de rezidenți ai zonei euro
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(miliarde EUR; valori de piaţă))

2. Tranzacţii efectuate în cursul lunii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

          (miliarde EUR; tranzacţii efectuate în cursul lunii; valori de piaţă)

Sursa: BCE
1) Pentru modul de calcul al indicelui şi al ratelor de creştere, a se vedea Notele tehnice.

Total IFM Societăţi financiare nemonetare Societăţi nefinanciare

Valoarea
brută a

emisiunilor
de titluri

Valoarea
brută a

emisiunilor
de titluri

Valoarea
brută a

emisiunilor
de titluri

Valoarea
brută a

emisiunilor
de titluri

Răscumpă-
rări

Răscumpă-
rări

Răscumpă-
rări

Răscumpă-
rări

Valoarea
netă a

emisiunilor
de titluri

Valoarea
netă a

emisiunilor
de titluri

Valoarea
netă a

emisiunilor
de titluri

Valoarea
netă a

emisiunilor
de titluri

societăţi nefinanciare
IFM
societăţi financiare nemonetare

2006 iun. 
         iul. 
         aug. 
         sep. 
         oct. 
         nov. 
         dec. 

         oct. 
         nov. 
         dec. 

2007 ian. 
         feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 
         iul. 
         aug. 
         sep. 

         apr. 
         mai 
         iun. 

2008 ian. 
         feb. 
         mar. 

8,5 2,7 5,8 0,8 0,3 0,5 0,1 0,1 0,0 7,7 2,4 5,3
12,6 6,6 6,0 4,7 0,0 4,7 4,2 3,5 0,7 3,6 3,1 0,6

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

17,7 5,1 12,6 0,9 0,3 0,6 0,5 0,0 0,5 16,3 4,7 11,6
8,5 3,9 4,6 4,0 0,1 3,8 0,4 0,0 0,4 4,1 3,8 0,3
8,4 2,0 6,3 5,0 0,0 5,0 0,9 0,0 0,9 2,5 2,0 0,5
3,2 1,7 1,5 0,2 0,0 0,2 0,6 0,4 0,2 2,4 1,4 1,0

12,9 0,4 12,5 0,1 0,3 -0,2 0,2 0,0 0,1 12,7 0,2 12,5
6,6 1,9 4,7 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,5 6,0 1,9 4,2

22,6 1,6 21,0 1,1 0,0 1,1 0,7 0,0 0,7 20,8 1,6 19,3
15,8 1,8 13,9 1,2 0,0 1,2 1,3 0,3 1,0 13,3 1,5 11,8

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

27,2 8,0 19,1 0,3 3,2 -2,9 16,1 0,5 15,5 10,8 4,3 6,5
7,0 3,3 3,6 0,9 0,0 0,9 1,0 1,3 -0,3 5,0 2,0 3,0

13,2 4,6 8,6 0,9 0,0 0,9 0,7 2,2 -1,5 11,6 2,5 9,2
4,0 1,4 2,7 0,1 0,0 0,1 0,4 0,7 -0,3 3,5 0,7 2,8
2,7 1,9 0,9 1,0 0,0 1,0 0,1 0,3 -0,2 1,6 1,6 0,1
6,5 5,8 0,6 5,9 0,0 5,9 0,0 0,5 -0,4 0,6 5,4 -4,8
2,1 3,0 -0,9 1,1 0,0 1,1 0,1 0,5 -0,3 0,9 2,5 -1,7
8,7 5,9 2,8 4,1 0,1 4,1 1,5 0,3 1,2 3,1 5,6 -2,5
3,8 4,8 -1,0 1,0 0,0 1,0 0,4 0,1 0,3 2,4 4,7 -2,3
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STATISTICA
ZONEI EURO

Piețe
financiare



(procente p.a.; solduri la sfârşitul perioadei; media perioadei pentru contractele noi, în absenţa altor menţiuni)

1. Ratele dobânzii la depozitele noi

Overnight 2)  2), 3) 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Ratele dobânzii la creditele noi acordate populaţiei 

 2)

Alte credite în funcţie de perioada 
iniţială de fixare a ratei dobânzii

 4)  4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Ratele dobânzilor la creditele noi acordate societăţilor nefinanciare 

 2)

1 2 3 4 5 6 7

Sursa: BCE
1) Datele se referă la structura în schimbare a zonei euro. Pentru informaţii suplimentare a se vedea Notele generale.
2) Pentru această categorie de instrumente, contractele noi şi soldurile coincid. Sfârşitul perioadei.
3) Pentru această categorie de instrumente, poziţiile „populaţie“ şi „societăţi nefinanciare“ fuzionează şi sunt cumulate la poziţia „populaţie“, deoarece soldurile societăţilor nefinanciare 
     sunt nesemnificative în comparaţie cu cele ale populaţiei în toate statele membre participante.
4) Rata dobânzii anuale efective acoperă costul total al unui credit. Costul total cuprinde o componentă a ratei dobânzii şi o componentă a celorlalte costuri, precum costul aferent 
     interogării bazei de date, administrării, întocmirii documentelor, garanţiilor etc.

Depozite ale populaţiei Depozite ale societăţilor nefinanciare

La termen

Până la 1 an Până la 1 anÎntre 1 an 
şi 2 ani

Între 1 an 
şi 2 ani

Peste 2 ani Peste 2 ani

OvernightRambursabile după notificare La termen

Împru-
muturi din
operaţiuni

repo

Credite de consum Credite pentru locuinţeCredite
pe

descoperit
de cont

În funcţie de perioada iniţială
de fixare a ratei dobânzii

Variabilă şi
pe termen

de până
la 1 an

Între 1
şi 5 ani

Între 1
şi 5 ani

Peste 
5 ani

Peste
5 ani

Variaţie 
anuală 

   procentuală   Între 1 an
şi 5 ani

Peste 
10 ani 

Între 5
şi 10 ani

Până la 3 luni Peste 3 luni

Între 1 an
şi 5 ani

Peste 5 ani Între 1
şi 5 ani

Peste 5 ani

Alte credite până la 1 milion EUR 
în funcţie de perioada iniţială de fixare a ratei dobânzii

Variabilă şi pe termen
de până la 1 an

Variabilă şi pe termen
de până la 1 an

În funcţie de perioada iniţială
de fixare a ratei dobânzii

Credite
pe

descoperit
de cont

Alte credite peste 1 milion EUR 
în funcţie de perioada iniţială de fixare a ratei dobânzii

Variabilă şi
pe termen

de până
la 1 an

Variabilă şi
pe termen

de până
la 1 an

Variaţie 
anuală 

   procentuală   

2007 iul. 
         aug. 
         sep. 
         oct. 
         nov. 
         dec. 

         iun. 
         mai 
         apr. 

2008 ian. 
         feb. 
         mar. 

  1 ) 

1,10 3,86 3,90 2,97 2,45 3,40 1,81 4,01 4,16 4,51 3,95
1,14 3,93 3,93 3,01 2,53 3,46 1,89 4,08 4,33 4,20 3,93
1,16 4,07 3,98 2,92 2,58 3,50 1,91 4,14 4,34 4,41 3,97
1,17 4,11 4,16 3,31 2,53 3,57 1,97 4,07 4,37 4,63 3,93
1,18 4,08 4,22 3,20 2,54 3,64 2,01 4,10 4,41 4,04 3,98
1,18 4,28 4,14 3,18 2,57 3,68 1,95 4,26 4,40 4,03 3,95
1,20 4,19 4,32 3,43 2,57 3,75 2,01 4,13 4,38 4,68 3,95
1,21 4,10 4,18 3,22 2,65 3,77 2,01 4,07 4,18 4,36 3,93
1,22 4,14 3,97 3,08 2,69 3,78 2,03 4,20 4,23 4,07 3,96
1,22 4,28 4,16 3,14 2,72 3,81 2,05 4,27 4,56 4,62 4,00
1,23 4,32 4,27 3,19 2,73 3,84 2,07 4,26 4,68 4,40 4,03
1,24 4,43 4,61 3,27 2,74 3,88 2,06 4,28 4,72 4,02 4,11

10,49 8,06 6,76 8,30 8,35 5,06 4,93 5,02 4,91 5,26 5,54 5,80 5,41
10,55 8,43 6,85 8,31 8,48 5,15 4,98 5,08 4,90 5,24 5,36 5,93 5,47
10,53 8,48 6,83 8,39 8,54 5,23 5,04 5,09 5,02 5,31 5,46 5,87 5,51
10,64 8,10 6,88 8,40 8,38 5,29 5,07 5,08 5,11 5,38 5,63 6,05 5,59
10,50 8,38 6,90 8,36 8,47 5,28 5,03 5,10 5,11 5,38 5,60 5,95 5,49
10,46 8,05 6,93 8,17 8,26 5,32 5,03 5,07 5,18 5,40 5,67 5,83 5,43
10,46 8,11 7,00 8,47 8,48 5,32 5,02 5,07 5,14 5,37 5,59 5,93 5,49
10,45 8,54 7,24 8,44 8,70 5,26 4,97 5,02 5,11 5,35 5,55 5,87 5,55
10,52 8,41 7,05 8,42 8,55 5,20 4,89 4,96 5,11 5,28 5,65 5,79 5,46
10,53 8,32 7,02 8,46 8,55 5,23 4,91 4,95 5,12 5,29 5,83 5,80 5,45
10,57 8,69 7,01 8,44 8,63 5,34 4,96 4,98 5,13 5,36 5,99 5,87 5,59
10,63 8,61 6,91 8,43 8,60 5,47 5,09 5,07 5,20 5,52 6,02 6,11 5,64

6,30 5,58 5,77 5,09 4,90 4,95 5,17
6,35 5,77 5,86 5,17 5,01 5,46 5,29
6,49 5,93 5,90 5,23 5,20 5,60 5,41
6,53 5,96 6,00 5,26 5,11 5,19 5,31
6,50 5,96 5,90 5,29 5,08 5,28 5,36
6,62 6,08 5,96 5,30 5,35 5,62 5,48
6,62 5,93 5,92 5,27 5,12 5,35 5,23
6,56 5,84 5,86 5,24 5,04 5,43 5,14
6,56 5,91 5,77 5,23 5,19 5,44 5,34
6,54 6,03 5,77 5,20 5,30 5,42 5,39
6,57 6,10 5,93 5,25 5,27 5,70 5,38
6,68 6,16 6,07 5,40 5,35 5,66 5,48

2007 iul. 
         aug. 
         sep. 
         oct. 
         nov. 
         dec. 

         iun. 
         mai 
         apr. 

2008 ian. 
         feb. 
         mar. 

2007 iul. 
         aug. 
         sep. 
         oct. 
         nov. 
         dec. 

         iun. 
         mai 
         apr. 

2008 ian. 
         feb. 
         mar. 
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(procente p.a.; solduri la sfârşitul perioadei; media perioadei pentru contractele noi, în absenţa altor menţiuni)

4. Ratele dobânzii la depozite (solduri)

Overnight  1)  1),2)  1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Ratele dobânzii la credite (solduri)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

          (procente p.a. exclusiv comisioanele; mediile perioadei)    (procente p.a. exclusiv comisioanele; mediile perioadei)

Sursa: BCE

Depozite ale populaţiei Depozite ale societăţilor nefinanciare

La termen Rambursabile după notificare
Până la 2 ani Peste 2 ani Până la 3 luni Peste 3 luni

Overnight La termen

Până la 2 ani Peste 2 ani

Credite acordate populaţiei Credite acordate societăţilor nefinanciare

Credite pentru locuinţe 
pe termen de Credite de consum şi alte credite, pe termen de Pe termen de

Până la 1 an Între 1
şi 5 ani

Peste 5 ani Până la 1 an Peste 5 ani Până la 1 an Între 1
şi 5 ani

Peste 5 aniÎntre 1
şi 5 ani

Împrumuturi
din operaţiuni

repo

populaţie, până la 1 an
societăţi nefinanciare, până la 1 an
populaţie, peste 2 ani 
societăţi nefinanciare, peste 2 ani

acordate populaţiei pentru consum
acordate populaţiei pentru cumpărarea de locuinţe
acordate societăţilor nefinanciare, până la 1 milion EUR
acordate societăţilor nefinanciare, peste 1 milion EUR 

2007 iul. 
         aug.
         sep. 
         oct. 
         nov. 
         dec. 

         apr. 
         mai 
         iun. 

2008 ian. 
         feb. 
         mar. 

1,10 3,49 3,02 2,45 3,40 1,81 3,92 4,00 3,85
1,14 3,58 3,03 2,53 3,46 1,89 4,03 4,07 3,89
1,16 3,68 3,06 2,58 3,50 1,91 4,13 4,09 3,93
1,17 3,79 3,04 2,53 3,57 1,97 4,18 4,11 3,93
1,18 3,85 3,06 2,54 3,64 2,01 4,21 4,18 3,97
1,18 3,95 3,03 2,57 3,68 1,95 4,33 4,17 4,01
1,20 3,98 3,06 2,57 3,75 2,01 4,27 4,21 4,01
1,21 3,99 3,11 2,65 3,77 2,01 4,23 4,24 3,97
1,22 4,01 3,07 2,69 3,78 2,03 4,29 4,24 3,96
1,22 4,07 3,07 2,72 3,81 2,05 4,37 4,29 3,91
1,23 4,13 3,06 2,73 3,84 2,07 4,43 4,26 4,04
1,24 4,20 3,08 2,74 3,88 2,06 4,49 4,32 4,12

5,28 4,57 4,89 8,80 6,95 6,06 5,70 5,15 5,00
5,35 4,58 4,90 8,85 6,97 6,08 5,76 5,24 5,05
5,44 4,64 4,94 8,99 7,00 6,13 5,91 5,35 5,14
5,49 4,68 4,98 9,02 7,10 6,16 5,96 5,44 5,22
5,48 4,72 4,99 8,86 7,12 6,21 5,96 5,49 5,22
5,54 4,75 5,00 8,97 7,13 6,22 6,08 5,57 5,28
5,62 4,75 5,01 8,99 7,15 6,24 6,06 5,55 5,27
5,60 4,82 5,03 9,05 7,21 6,26 5,99 5,52 5,30
5,61 4,80 5,02 9,06 7,19 6,25 5,99 5,51 5,27
5,59 4,85 5,03 9,07 7,22 6,28 6,04 5,54 5,29
5,62 4,85 5,05 9,08 7,22 6,27 6,09 5,59 5,32
5,66 4,90 5,08 9,09 7,24 6,33 6,19 5,69 5,39
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4.5 Ratele dobânzii IFM la depozitele şi creditele în euro pe rezidenți ai zonei euro (continuare)

G21 Depozite noi la termen G22 Împrumuturi noi cu rata dobânzii variabilă şi fixată inițial pe o
perioadă de până la 1 an
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(procente p.a.; mediile perioadei)

   Zona euro 1), 2)

1 2 3 4 5 6 7

  2 )

          (date lunare; procente p.a.)           (date lunare; procente p.a.)

Sursa: BCE
1) Până în luna ianuarie 1999 ratele sintetice din zona euro au fost calculate pe baza ratelor naţionale ponderate cu PIB. Pentru mai multe informaţii, a se vedea Notele generale.
2) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru mai multe informaţii, a se vedea Notele generale.

   Statele Unite    Japonia

Depozite overnight
(EONIA)

Depozite pe 1 lună
(EURIBOR)

Depozite pe 3 luni
(EURIBOR)

Depozite pe 6 luni
(EURIBOR)

Depozite pe 12 luni
(EURIBOR)

Depozite pe 3 luni
(LIBOR)

Depozite pe 3 luni
(LIBOR)

pentru scadenţa de 1 lună
pentru scadenţa de 3 luni
pentru scadenţa de 12 luni

zona euro
Japonia
Statele Unite

2)

2005
2006
2007
2007 T2 
         T3 
         T4 

         2008 T1 
         T2 
2007 aug. 
         sep. 
         oct. 
        nov. 
         dec. 

         iun. 
         iul. 
         aug. 

2008 ian. 
         feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 

2,09 2,14 2,18 2,23 2,33 3,56 0,06
2,83 2,94 3,08 3,23 3,44 5,19 0,30
3,87 4,08 4,28 4,35 4,45 5,30 0,79
3,86 3,96 4,07 4,20 4,38 5,36 0,69
4,05 4,28 4,49 4,56 4,65 5,45 0,89
3,95 4,37 4,72 4,70 4,68 5,02 0,96
4,05 4,23 4,48 4,48 4,48 3,26 0,92
4,00 4,41 4,86 4,93 5,05 2,75 0,92
4,05 4,31 4,54 4,59 4,67 5,48 0,92
4,03 4,43 4,74 4,75 4,72 5,49 0,99
3,94 4,24 4,69 4,66 4,65 5,15 0,97
4,02 4,22 4,64 4,63 4,61 4,96 0,91
3,88 4,71 4,85 4,82 4,79 4,97 0,99
4,02 4,20 4,48 4,50 4,50 3,92 0,89
4,03 4,18 4,36 4,36 4,35 3,09 0,90
4,09 4,30 4,60 4,59 4,59 2,78 0,97
3,99 4,37 4,78 4,80 4,82 2,79 0,92
4,01 4,39 4,86 4,90 4,99 2,69 0,92
4,01 4,47 4,94 5,09 5,36 2,77 0,92
4,19 4,47 4,96 5,15 5,39 2,79 0,92
4,30 4,49 4,97 5,16 5,32 2,81 0,89
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4.6 Ratele dobânzii pe piața monetară

G23 Ratele dobânzii pe piața monetară din zona euro G24 Ratele dobânzii la 3 luni pe piața monetară
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(obligaţiunile administraţiei centrale din zona euro cu rating-ul AAA; sfârşitul perioadei; rate în procente p.a.; spread-uri în puncte procentuale )

  1 )

          (procente p.a.; sfârşitul perioadei)            (date zilnice; rate în procente p.a.; spread-uri în puncte procentuale)

Sursa: BCE, date furnizate de EuroMTS, rating-uri furnizate de Fitch.
1) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru mai multe informaţii, a se vedea Notele generale.

Rate spot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

august 2008
iunie 2008
iulie 2008

1 an (scala din stânga)
10 ani (scala din stânga)
10 ani - spread 3 luni (scala din dreapta)
10 ani - spread 2 ani  (scala din dreapta)

Rate forward instantanee

3 luni 1 an 2 ani 5 ani 7 ani 10 ani 10 ani 10 ani 1 an 2 ani 5 ani 10 ani - 3 luni - 2 ani
(spread) (spread)

2006 dec. 3,44 3,76 3,82 3,83 3,86 3,91 0,47 0,09 3,92 3,85 3,88 4,08
2007 ian. 
         feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 
         iul. 
         aug. 
         sep. 
         oct. 
         nov. 
         dec. 
2008 ian. 
         feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 

3,54 3,84 3,92 3,96 4,00 4,06 0,53 0,15 4,01 3,97 4,05 4,25
3,63 3,79 3,80 3,81 3,85 3,92 0,29 0,12 3,85 3,77 3,90 4,13
3,70 3,92 3,95 3,93 3,96 4,02 0,33 0,08 4,03 3,93 3,97 4,25
3,81 4,01 4,06 4,06 4,08 4,13 0,32 0,07 4,14 4,08 4,08 4,33
3,86 4,21 4,31 4,32 4,33 4,37 0,51 0,06 4,44 4,37 4,33 4,51
3,90 4,26 4,38 4,43 4,46 4,51 0,61 0,13 4,51 4,48 4,49 4,68
3,98 4,23 4,28 4,28 4,30 4,36 0,38 0,08 4,36 4,28 4,32 4,53
3,86 3,98 4,03 4,12 4,20 4,32 0,47 0,29 4,07 4,09 4,32 4,67
3,80 3,96 4,03 4,15 4,25 4,38 0,57 0,35 4,08 4,13 4,39 4,75
3,87 4,01 4,06 4,10 4,17 4,29 0,42 0,23 4,11 4,08 4,25 4,63
3,86 3,84 3,82 3,91 4,03 4,21 0,35 0,39 3,81 3,80 4,19 4,76
3,85 4,00 4,01 4,11 4,23 4,38 0,52 0,36 4,06 4,02 4,40 4,78
3,81 3,55 3,42 3,59 3,79 4,05 0,24 0,62 3,32 3,34 4,08 4,80
3,83 3,42 3,20 3,43 3,72 4,06 0,23 0,86 3,04 3,03 4,16 4,99
3,87 3,70 3,60 3,70 3,87 4,13 0,26 0,54 3,53 3,49 4,10 4,91
3,90 3,89 3,86 3,95 4,10 4,32 0,42 0,46 3,86 3,81 4,29 4,95
3,88 4,20 4,28 4,27 4,35 4,52 0,64 0,24 4,41 4,29 4,40 5,03
4,21 4,49 4,62 4,63 4,65 4,73 0,52 0,11 4,73 4,72 4,64 5,00
4,20 4,31 4,31 4,31 4,39 4,53 0,33 0,21 4,36 4,27 4,46 4,93
4,24 4,20 4,13 4,11 4,19 4,34 0,10 0,21 4,13 4,02 4,26 4,82

         iun. 
         iul. 
         aug 
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4.7 Curbele randamentelor în zona euro

G25 Curbele randamentelor spot în zona euro G26 Ratele spot şi spread-urile în zona euro
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4.8 Indicii bursieri
(indici exprimaţi în puncte; mediile perioadei)

   Indicii Dow Jones EURO STOXX 1)

Statele
Unite

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

G 27 Dow Jones EURO STOXX în sens larg, Standard & Poor’s 500 şi Nikkei 225
           (ianuarie 1994 = 100; medii lunare)

Sursa: BCE
1) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru mai multe informaţii, a se vedea Notele generale.

Japonia

50În sens
larg

Materii
prime

Servicii
de consum

Bunuri 
de consum 

Petrol
şi gaze

Sectorul
financiar

Industrie Tehnologie Utilităţi Telecomu-
nicaţii

Sănătate Standard &
Poor’s 500

Nikkei 225

  De referinţă    Indicii principalelor sectoare

Dow Jones EURO STOXX în sens larg
Standard & Poor’s 500
Nikkei 225

1)

2005
2006
2007
2007 T2 
         T3 
         T4 

         2008 T1 
         T2 
2007 aug. 
         sep. 
         oct. 
         nov. 
         dec. 

         apr. 

         feb. 
         mar. 

2008 ian. 

         mai
         iun. 
         iul. 
         aug 

293,8 3 208,6 307,0 181,3 245,1 378,6 287,7 307,3 297,2 334,1 433,1 457,0 1 207,4 12 421,3
357,3 3 795,4 402,3 205,0 293,7 419,8 370,3 391,3 345,3 440,0 416,8 530,2 1 310,5 16 124,0
416,4 4 315,8 543,8 235,4 366,5 449,6 408,3 488,4 383,4 561,4 492,7 519,2 1 476,5 16 984,4
429,0 4 416,2 549,6 246,8 373,0 454,1 434,2 512,5 376,6 556,0 475,8 536,7 1 496,6 17 678,7
416,4 4 317,6 568,3 233,5 373,3 465,6 399,8 494,4 400,9 556,3 476,7 503,8 1 489,8 16 907,5
417,8 4 377,9 567,3 228,3 383,8 455,7 381,2 484,1 406,3 620,0 544,8 509,2 1 494,6 16 002,5
361,8 3 809,4 520,9 194,0 327,1 412,0 318,1 413,3 339,2 573,3 490,1 454,4 1 351,7 13 372,7
355,9 3 705,6 576,2 185,0 317,8 442,8 313,7 408,2 306,5 557,1 437,7 427,1 1 371,7 13 818,3
406,4 4 220,6 550,8 227,8 362,5 444,5 393,5 479,0 390,0 544,4 469,2 495,4 1 454,6 16 461,0
411,3 4 284,4 569,1 230,1 373,2 461,5 386,3 473,8 414,7 562,7 495,9 503,2 1 496,0 16 233,9
427,1 4 430,8 587,6 234,9 394,6 463,8 399,4 492,9 419,5 602,4 527,9 507,6 1 539,7 16 910,4
411,4 4 314,9 549,1 225,3 380,2 450,3 369,1 477,1 400,8 624,1 555,0 501,9 1 461,3 15 514,0
414,5 4 386,0 564,0 224,1 375,8 452,5 374,0 481,8 397,8 634,9 552,6 518,6 1 480,0 15 520,1
380,2 4 042,1 529,7 202,3 338,7 431,4 339,7 426,3 351,2 602,9 528,4 492,9 1 380,3 13 953,4
360,6 3 776,6 520,7 194,0 323,8 407,6 311,9 417,7 356,2 573,9 493,2 452,6 1 354,6 13 522,6
342,9 3 587,3 511,4 184,7 317,6 395,2 300,8 394,7 308,9 540,2 444,9 414,1 1 317,5 12 586,6
359,6 3 768,1 553,9 189,3 324,6 423,2 326,5 406,2 312,8 550,2 449,3 429,6 1 370,5 13 382,1
367,1 3 812,8 588,9 189,2 328,2 462,5 325,8 424,3 313,2 567,2 447,5 436,3 1 402,0 14 000,2
340,2 3 527,8 586,2 176,1 299,6 442,6 287,6 393,5 292,8 553,8 415,3 414,7 1 341,3 14 084,6
311,9 3 298,7 529,0 158,2 272,7 401,5 260,0 348,6 281,7 513,7 412,7 418,1 1 257,6 13 153,0
316,1 3 346,0 513,7 167,1 287,0 388,1 266,0 356,6 304,4 504,4 411,2 403,0 1 281,5 12 989,4
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PREȚURI, CERERE, OFERTĂ
ŞI PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ 5

(variaţii procentuale anuale, în absenţa altor menţiuni)

1. Indicele armonizat al preţurilor de consum 1)

Total Pro memoria:
preţuri administrate 2)

% din total
 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 3)

Total (date ajustate sezonier, variaţii procentuale 
faţă de perioada precedentă)

Indice
2005 = 100

Total Bunuri Servicii Total Produse
alimentare
procesate

Produse
alimentare

neprocesate

Produse 
industriale 

(exclusiv 
sectorul 

energetic)

Energie
(date

neajustate
sezonier)

Servicii

Bunuri Servicii
Alimente (inclusiv băuturile 

alcoolice şi tutunul)
Produse industriale Domeniul locativ Transport Comunicaţii Servicii

de recreere
şi personale

Alte
servicii

Total Produse
alimentare
procesate

Produse
alimentare

neprocesate

Produse indus-
triale (exclusiv

sectorul
energetic)

Total
Energie Chirii

% din total

Surse: Eurostat şi calcule BCE.
1) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru alte informaţii, a se vedea Notele generale.
2)    Estimările BCE se bazează pe datele statistice ale Eurostat; aceste statistici experimentale oferă numai o măsură aproximativă a preţurilor administrate, întrucât modificările acestora 
        nu pot fi complet delimitate de alte influenţe. La adresa http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/index.en.html se află o notă explicativă privind metodologia utilizată pentru 
        calcularea acestui indicator.         
3) Referitor la indicele perioadei 2008.
4) Estimare bazată pe date naţionale provizorii care acoperă aproximativ 95% din zona euro, precum şi pe prognoze privind preţurile energiei.

IAPC total 
(exclusiv 

preţuri 
administrate)

Preţuri 
administrate

2004
2005
2006
2007

2008 mar. 

 4) 

2004
2005
2006
2007

2008 feb. 
         mar. 

5.1 IAPC, alte prețuri şi costuri

Total, exclusiv
produsele

alimentare
neprocesate
şi energia

100,0 100,0 82,6 59,1 40,9 100,0 11,9 7,6 29,8 9,8 40,9 87,8 12,2

19,5 11,9 7,6 39,6 29,8 9,8 10,1 6,0 6,1 3,3 14,7 6,8

         aug. 
        iul. 

         apr. 
         mai 
         iun. 

         iul. 

         apr. 
         mai 
         iun. 

97,9 2,1 2,1 1,8 2,6 - - - - - - 1,9 3,6
100,0 2,2 1,5 2,1 2,3 - - - - - - 2,1 2,5
102,2 2,2 1,5 2,3 2,0 - - - - - - 2,1 2,6
104,4 2,1 2,0 1,9 2,5 - - - - - - 2,2 2,0
104,4 1,9 1,9 1,5 2,6 0,8 0,5 0,8 0,2 3,3 0,7 1,9 2,1
104,4 1,9 2,0 1,5 2,5 0,5 1,1 0,9 0,2 0,7 0,5 1,9 1,7
105,7 2,9 2,3 3,2 2,5 1,0 2,6 1,2 0,3 2,9 0,6 3,1 1,8
106,4 3,4 2,5 3,9 2,6 1,0 2,0 0,5 0,2 3,4 0,7 3,5 2,2
108,1 3,6 2,5 4,5 2,4 1,1 1,1 1,1 0,2 6,0 0,6 3,8 2,4
107,2 3,6 2,7 4,1 2,8 0,5 0,3 0,7 0,1 2,3 0,4 3,7 2,4
107,6 3,3 2,4 4,0 2,3 0,1 0,4 0,2 0,0 1,0 -0,1 3,4 2,3
108,2 3,7 2,5 4,5 2,5 0,6 0,2 0,6 0,0 3,6 0,3 3,8 2,4
108,6 4,0 2,5 5,0 2,5 0,5 0,3 0,4 0,1 2,6 0,2 4,2 2,5
108,5 4,0 2,5 5,1 2,6 0,3 0,3 0,7 -0,2 1,3 0,2 4,3 2,8

. 3,8 . . . . . . . . . . . 

2,3 3,4 0,6 1,6 0,8 4,5 2,4 1,9 2,8 -2,0 2,4 5,1
1,6 2,0 0,8 2,4 0,3 10,1 2,6 2,0 2,7 -2,2 2,3 3,1
2,4 2,1 2,8 2,3 0,6 7,7 2,5 2,1 2,5 -3,3 2,3 2,3
2,8 2,8 3,0 1,4 1,0 2,6 2,7 2,0 2,6 -1,9 2,9 3,2
2,5 2,0 3,3 1,0 1,0 0,5 2,7 2,0 2,6 -1,9 2,9 3,6
2,5 2,5 2,4 0,9 1,0 0,7 2,7 2,0 2,4 -1,5 3,0 3,4
3,9 4,5 3,1 2,8 1,0 8,1 2,7 2,0 2,6 -2,1 3,0 3,2
5,2 6,4 3,5 3,2 0,8 10,7 2,5 1,9 3,1 -2,5 3,2 3,2
5,7 6,9 3,7 3,9 0,8 13,6 2,3 1,9 3,6 -1,8 3,0 2,2

5,2 6,5 3,3 3,1 0,8 10,4 2,5 1,9 3,0 -3,1 3,1 3,2
5,6 6,8 3,8 3,4 0,9 11,2 2,5 1,9 3,3 -1,5 3,7 3,1
5,4 7,0 3,1 3,2 0,8 10,8 2,4 1,8 3,2 -1,6 2,7 2,1
5,8 6,9 3,9 3,9 0,7 13,7 2,3 1,9 3,8 -1,7 3,1 2,2
5,8 7,0 4,0 4,5 0,8 16,1 2,3 1,9 4,0 -1,9 3,2 2,2
6,1 7,2 4,4 4,6 0,5 17,1 2,3 1,9 4,1 -2,2 3,4 2,2

2007 T2 
         T3 
         T4 
2008 T1 
         T2 

2007 T2 
         T3 
         T4 
2008 T1 
         T2 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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(variaţii procentuale anuale, în absenţa altor menţiuni)

2. Preţuri în industrie, construcţii, ale locuinţelor şi ale materiilor prime

 4)

      
Construc-

ţii 1)
Preţurile

locuinţelor 2)

   3)

3. Costurile orare cu forţa de muncă 7)

Total
(indice ajustat

sezonier
2000 = 100)

Surse: Eurostat, HWWI (coloanele 13 şi 14 din Tabelul 2 Secţiunea 5.1), calcule BCE efectuate pe baza datelor furnizate de Thomson Financial 
Datastream (coloana 15 din Tabelul 2 Secţiunea 5.1), calcule BCE efectuate pe baza datelor furnizate de Eurostat (coloana 6 din Tabelul 2 Secţiunea 5.1 şi coloana 7 din Tabelul 3 
Secţiunea 5.1) şi calcule BCE (coloana 12 din Tabelul 2 Secţiunea 5.1 şi coloana 8 din Tabelul 3 Secţiunea 5.1)
1) Clădiri rezidenţiale, pe baza datelor nearmonizate.
2) Date experimentale calculate pe baza celor nearmonizate, furnizate de sursele naţionale (pentru detalii suplimentare, a se vedea website-ul BCE).
3) Preţuri exprimate în euro.
4) Brent Blend (livrări la termen la o lună).
5) În 2000.
6) Datele trimestriale pentru trimestrul II (IV) se referă la mediile semestriale din prima (a doua) jumătate a anului. Dat fiind faptul că unele date naţionale sunt disponibile 
        cu o frecvenţă anuală, estimările semestriale sunt parţial calculate pe baza rezultatelor anuale; astfel, exactitatea datelor semestriale este mai mică decât cea a datelor anuale.
7) Costurile orare cu forţa de muncă la nivelul economiei, excluzând agricultura, administraţia publică, educaţia, sănătatea şi serviciile care nu sunt clasificate în altă parte. 
        Datorită diferenţelor în ceea ce priveşte încadrarea, este posibil ca estimările privind componentele să nu fie conforme cu totalul. 
8)     Date experimentale (pentru detalii suplimentare, a se vedea website-ul BCE).

Preţurile producţiei industriale, exclusiv construcţiile

Total
(indice

2000 = 100)

Total

Industria
prelucră-

toare

Total

Industrie, exclusiv construcţiile şi energia

Bunuri
intermediare

Bunuri
de

capital Total Bunuri
de folo-

sinţă
îndelun-

gată

Bunuri
de uz curent

Bunuri de consum

Energie

Total

Total,
exclusiv
energia

Preţurile mate-
riilor prime pe

piaţa inter-
naţională  

Preţurile
petrolului  

(EUR/baril)

Pro-memoria:
indicator

al salariilor
negociate

Pe componente Pe sectoare economiceTotal

Salarii şi
indemnizaţii

Contribuţii la
asigurările sociale

ale angajatorilor

Industria minieră,
prelucrătoare
şi energetică

Construcţii Servicii

% din total
 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

% din total
 5)

1 2 3 4 5 6 7 8

8,230,0016,716,520,46,922,126,134,285,98,00010.0,01

   8)

2004
2005
2006
2007

2008 mar. 

         aug. 

2004
2005
2006
2007

5.1 IAPC, alte prețuri şi costuri

         T2 

2007 T2 
         T3 
         T4 
2008 T1 

         iul. 

         apr. 
         mai 
         iun. 

105,8 2,3 2,6 2,0 3,5 0,7 1,3 0,7 1,4 4,0 4,1 7,5 18,4 10,8 30,5
110,1 4,1 3,2 1,9 2,9 1,4 1,1 1,3 1,1 13,6 2,8 7,7 28,5 9,4 44,6
115,8 5,1 3,4 2,8 4,8 1,4 1,7 1,6 1,7 13,3 4,2 6,5 19,7 24,8 52,9
119,1 2,8 3,1 3,2 4,8 1,8 2,3 1,9 2,4 1,7 4,0 4,5 3,9 9,2 52,8
118,5 2,4 2,6 3,2 5,4 2,0 1,7 1,8 1,7 -0,4 4,5 5,0 6) -3,1 13,8 51,0
119,3 2,1 2,7 3,0 4,3 1,6 2,4 1,8 2,5 -0,7 3,6 - 2,0 6,7 54,2
121,2 4,0 4,5 3,2 3,7 1,5 3,6 1,9 3,9 7,0 3,4 4,0 6) 23,5 1,6 61,0
123,6 5,4 5,4 3,6 4,2 1,5 4,4 2,3 4,8 11,7 3,1 - 36,5 11,9 64,2
127,0 7,1 6,3 3,9 4,5 1,8 4,4 2,3 4,8 18,1 . . 44,0 7,1 78,5
124,5 5,8 5,7 3,8 4,4 1,5 4,6 2,5 5,0 12,6 - - 34,8 10,3 66,1
125,5 6,2 5,5 3,7 4,3 1,7 4,5 2,4 4,9 14,4 - - 32,7 5,8 69,8
127,1 7,1 6,4 3,8 4,3 1,8 4,4 2,3 4,8 18,2 - - 47,7 6,0 80,1
128,3 8,0 6,9 4,0 4,9 2,0 4,4 2,3 4,8 21,5 - - 51,2 9,6 85,9
129,8 9,0 7,2 4,3 5,6 2,0 4,3 2,4 4,6 24,5 - - 46,8 9,8 85,3

. . . . . . . . . . - - 40,5 10,5 77,0

113,6 2,5 2,3 3,2 2,9 2,7 2,3 2,1
116,7 2,7 2,8 2,7 2,6 2,4 2,9 2,1
119,6 2,5 2,7 2,2 3,3 2,1 2,1 2,3
122,8 2,6 2,8 2,1 2,8 3,1 2,5 2,2
122,3 2,7 2,8 2,3 3,1 2,9 2,4 2,3
123,2 2,6 2,8 2,3 2,4 3,6 2,6 2,2
124,2 2,9 3,2 2,0 3,1 3,9 2,6 2,1
125,1 3,3 3,7 2,3 3,7 4,0 3,0 2,9

. . . . . . . 2,8

100,0 100,0 73,1 26,9 34,6 9,1 56,3

         T2 

2007 T2 
         T3 
         T4 
2008 T1 
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5.1 IAPC, alte prețuri şi costuri
(variaţii procentuale anuale, în absenţa altor menţiuni)

4. Costul unitar cu forţa de muncă, remunerarea pe salariat şi productivitatea muncii
(date ajustate sezonier)

Costul unitar cu forţa de muncă 1)
87654321

Remunerarea pe salariat

Productivitatea muncii 2)

5. Deflatori PIB
 3)

Importuri
 3)

87654321

Surse: Calcule BCE efectuate pe baza datelor furnizate de Eurostat
1) Remunerarea pe salariat (în preţuri curente)  împărţită la valoarea adăugată pe salariat (volum) .
2) Valoarea adăugată (volum) pe salariat.
3) Deflatorii pentru exporturi şi importuri se referă la bunuri şi servicii şi includ schimburile comerciale din interiorul zonei euro.

Agricultură,
vânătoare,

silvicultură
şi pescuit

Industria
minieră,

prelucrătoare
şi energetică

Construcţii Comerţ, reparaţii, hoteluri
şi restaurante,

transport şi comunicaţii

Servicii financiare
imobiliare, de închiriere

şi de afaceri

Administraţie publică,
educaţie, sănătate

şi alte servicii

Total
(indice

2000 = 100)

Total Pe sectoare economice

Exporturi
Total

(indice
ajustat

sezonier
2000 = 100)

Total Cererea internă

Consumul privat Consumul
guvernamental

Formarea brută
de capital fix

Total

2004
2005
2006
2007
2007 T1 
         T2 
         T3 
         T4 
2008 T1 

2004
2005
2006
2007

2004
2005
2006
2007

2004
2005
2006
2007
2007 T2 
         T3 
         T4 
2008 T1 
         T2 

1,23,21,02,32,1-2,21-8,06,701
0,29,17,00,30,1-4,81,17,801
3,23,22,08,26,0-3,20,18,901
8,18,20,19,33,0-6,05,15,111
1,24,20,03,29,0-0,00,16,011
9,00,34,01,42,09,03,13,111
8,16,25,19,48,0-9,05,14,111
5,26,32,24,43,08,04,25,211
4,22,40,28,11,13,14,23,311

4,27,15,19,29,22,11,20,011
8,13,27,10,28,18,18,10,211
6,12,26,14,34,37,22,25,411
4,29,19,13,38,22,34,23,711
5,21,21,20,44,20,34,23,611
7,17,19,14,21,37,32,20,711
2,26,10,22,34,21,32,23,711
1,34,28,16,30,39,28,25,811
7,29,20,20,43,36,39,27,911

2,06,0-4,13,0-1,44,514,13,201
2,0-4,00,10,1-8,21,6-7,00,301
7,0-1,0-4,16,00,44,02,13,401
6,09,0-9,06,0-0,35,28,02,501
3,03,0-1,27,13,30,34,12,501
8,03,1-5,16,1-9,28,29,01,501
4,00,1-5,06,1-2,31,27,03,501
6,01,1-3,0-8,0-7,21,23,03,501
3,02,1-1,02,21,23,25,07,501

5,10,15,20,20,21,29,14,901
4,34,26,24,21,23,20,26,111
9,37,28,20,22,23,29,17,311
2,14,17,26,11,22,22,22,611
7,06,19,29,09,19,12,20,611
0,12,15,25,10,22,23,26,611
7,24,16,23,28,28,23,20,711
8,32,23,28,11,38,22,28,711
3,49,23,24,13,39,23,27,811

2007 T1 
         T2 
         T3 
         T4 
2008 T1 

2007 T1 
         T2 
         T3 
         T4 
2008 T1 
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1. Utilizarea PIB

Preţuri curente (miliarde EUR, date ajustate sezonier)

   PIB
      

 1)

 1) Importuri 1)
 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

procente în PIB

Variaţie în termeni reali (în preţurile anului precedent, date ajustate sezonier)    3)

variaţii procentuale trimestriale

variaţii procentuale anuale

contribuţii la variaţiile trimestriale ale PIB, în puncte procentuale

contribuţii la variaţiile anuale ale PIB, în puncte procentuale

Surse: Eurostat şi calcule BCE
1) Exporturile şi importurile se referă la bunuri şi servicii şi includ schimburile comerciale din cadrul zonei euro. Acestea nu sunt în conformitate deplină cu Tabelele 7.1.2 şi 7.3.1.
2) Incluzând achiziţiile nete de obiecte de valoare.
3) Datele anuale nu sunt ajustate cu numărul de zile lucrătoare.

Total Cererea internă

Total Consumul
privat

Consumul
guvernamental

Formarea
brută de

capital fix

Variaţia
stocurilor

Total

Cererea externă netă

Exporturi

2004
2005
2006
2007

2007

2004
2005
2006
2007

2004
2005
2006
2007

5.2 Cererea şi oferta

7 806,4 7 655,3 4 470,9 1 594,8 1 580,7 8,9 151,1 2 861,7 2 710,6
8 103,5 7 986,4 4 644,8 1 657,8 1 675,6 8,2 117,0 3 082,0 2 965,0
8 503,0 8 404,1 4 840,7 1 723,8 1 824,4 15,2 98,9 3 422,5 3 323,7
8 923,5 8 791,2 5 021,9 1 792,4 1 954,0 22,9 132,3 3 682,4 3 550,1
2 220,6 2 183,7 1 249,0 445,6 484,3 4,8 36,8 913,4 876,6
2 244,0 2 212,4 1 262,8 449,9 490,5 9,3 31,6 932,3 900,8
2 261,1 2 230,8 1 276,6 454,2 498,7 1,3 30,3 939,4 909,1
2 291,7 2 264,2 1 286,7 456,8 509,7 11,0 27,5 965,8 938,3
2 304,3 2 276,2 1 295,7 459,1 507,0 14,4 28,1 973,7 945,6

100,0 98,5 56,3 20,1 21,9 0,3 1,5 - - 

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

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

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

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

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

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

2008 T1 

2007 T2 
         T3 
         T4 

         T2 

2008 T1 

2007 T2 
         T3 
         T4 

         T2 

2008 T1 

2007 T2 
         T3 
         T4 

         T2 

2008 T1 

2007 T2 
         T3 
         T4 

         T2 

2008 T1 

2007 T2 
         T3 
         T4 

         T2 
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2. Valoarea adăugată pe sectoare economice

Preţuri curente (miliarde EUR,  date ajustate sezonier)

Impozite minus
subvenţiile pe

produse

1 2 3 4 5 6 7 8

Procente în valoarea adăugată

Variaţie în termeni reali (în preţurile anului precedent, date ajustate sezonier)  1)

variaţii procentuale anuale 

contribuţii la variaţiile trimestriale ale valorii adăugate, în puncte procentuale

contribuţii la variaţiile anuale ale valorii adăugate, în puncte procentuale

Surse: Eurostat şi calcule BCE
1) Datele anuale nu sunt ajustate cu numărul de zile lucrătoare.

Valoarea adăugată brută (preţuri de bază) 

Total Agricultură,
vânătoare,

silvicultură
şi pescuit

Industria
minieră,

prelucrătoare
şi energetică

Construcţii

variaţii procentuale trimestriale

Comerţ, reparaţii,
hoteluri şi restau-

rante, transport
şi comunicaţii

Servicii financiare,
imobiliare,

de închiriere
şi de afaceri

Administraţie
publică, educaţie,

sănătate
şi alte servicii

2004
2005
2006
2007

2008 T1 

2007 T2 
         T3 
         T4 

         T2 

2007

2004
2005
2006
2007

2004
2005
2006
2007

5.2 Cererea şi oferta

7 008,7 153,6 1 437,7 413,1 1 488,4 1 912,8 1 603,1 797,7
7 262,6 141,5 1 478,4 439,1 1 528,1 2 010,1 1 665,4 840,8
7 594,0 139,3 1 548,3 477,1 1 585,6 2 123,0 1 720,6 909,0
7 966,6 150,2 1 625,5 516,9 1 652,7 2 234,3 1 787,0 956,9
1 982,0 36,9 404,7 128,1 411,8 555,5 445,0 238,6
2 004,3 38,2 409,7 129,6 416,3 562,3 448,2 239,7
2 023,1 38,8 411,8 132,4 418,3 568,2 453,6 238,0
2 049,6 39,8 418,5 136,6 423,2 575,6 455,8 242,1
2 065,7 40,3 418,0 135,4 424,2 583,4 464,4 238,6

100,0 1,9 20,4 6,5 20,7 28,0 22,4 - 

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

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

2,3 12,1 2,7 1,0 2,6 1,7 1,5 1,0
1,7 -6,9 1,7 1,5 1,7 2,8 1,3 1,7
2,8 -1,1 3,6 3,2 2,9 3,6 1,2 3,1
2,8 1,4 3,4 3,3 2,7 3,3 1,8 1,2
2,8 1,2 3,3 2,8 2,9 3,2 1,9 0,9
2,7 0,8 3,5 2,1 2,7 3,2 1,8 1,8
2,4 0,6 3,1 1,6 1,8 3,1 1,9 -0,3
2,3 0,3 2,6 2,7 2,4 2,6 1,4 0,5
1,6 1,0 1,0 1,2 1,0 2,5 1,5 0,1

0,6 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 - 
0,6 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 - 
0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 - 
0,6 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 - 

-0,1 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 0,2 0,1 - 

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

2008 T1 

2007 T2 
         T3 
         T4 

         T2 

2008 T1 

2007 T2 
         T3 
         T4 

         T2 

2008 T1 

2007 T2 
         T3 
         T4 

         T2 

2008 T1 

2007 T2 
         T3 
         T4 

         T2 
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(variaţii procentuale anuale, în absenţa altor menţiuni)

3. Producţia industrială

      

variaţii procentuale lunare (date ajustate sezonier)

4. Comenzi noi şi cifra de afaceri în industrie, vânzări cu amănuntul şi noi înmatriculări de autoturisme 

         
Noi înmatriculări 

de autoturisme
Industria  

prelucrătoare
(preţuri curente)

 2)

 3)

variaţii procentuale lunare (date ajustate sezonier)

Surse: Eurostat, cu excepţia coloanelor 12 şi 13 din Tabelul 4 Secţiunea 5.2 (calcule BCE efectuate pe baza datelor furnizate de ACEA – Asociaţia constructorilor europeni de automobile)
1) În 2000.
2) Cuprinde sectoarele care lucrează în principal pe baza comenzilor, reprezentând 62,6% în totalul industriei prelucrătoare în 2000.
3) Cifrele anuale şi trimestriale reprezintă medii ale datelor lunare din perioada de referinţă. 

Total Industrie, exclusiv construcţiile

  Total (indice
ajustat sezonier

2000 = 100)

   Industrie, exclusiv construcţiile şi energia
Bunuri

de capital
  Bunuri de consum

   Bunuri 
de uz curent

   Energie

Construcţii

Comenzi noi 
în industrie

Cifra de afaceri 
în industrie Vânzări cu amănuntul

Preţuri curente Preţuri constante

Total

Industria
prelucrătoare

Total Bunuri
intermediare

Total Bunuri
de folosinţă
îndelungată

Industria  
prelucrătoare

(preţuri curente)
Total Total Total Total TotalTotal (indice

ajustat
sezonier

2000 = 100)

Total (indice
ajustat

sezonier
2000 = 100)

Total (indice
ajustat

sezonier
2000 = 100)

Total
(ajustate
sezonier,

exprimate
    în mii)  

Produse
alimentare,

băuturi, tutun

Produse nealimentare

Textile,
confecţii,

încălţăminte

Electronice
şi electro-

casnice

% din total
 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% din total  1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 43,7 56,3 10,6 14,8

2005
2006
2007
2007 T3 
         T4 

         T2 
         T1 

2008 ian. 
        feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 

2005
2006
2007

5.2 Cererea şi oferta

2008

100,0 82,8 82,8 74,8 73,7 29,9 22,2 21,6 3,6 18,0 9,0 17,2

1,4 104,0 1,4 1,5 1,2 0,9 3,0 0,5 -0,7 0,7 1,4 0,7
4,0 108,2 4,0 4,4 4,4 4,9 5,9 2,5 4,4 2,2 0,8 3,9
3,4 111,8 3,4 4,0 3,7 3,8 5,9 2,3 1,2 2,5 -0,5 3,2
3,7 112,9 3,9 4,2 4,0 3,5 6,6 3,0 2,1 3,2 1,1 1,7
2,5 112,7 2,9 2,6 2,0 1,8 5,2 0,7 -2,7 1,2 5,5 -0,4
2,4 113,1 2,5 1,9 1,8 1,5 5,2 0,3 -1,9 0,7 4,4 1,4
0,4 112,3 0,9 1,0 0,6 0,1 3,7 -1,5 -3,4 -1,1 1,5 -2,3
3,3 113,2 3,3 3,3 3,1 2,2 6,8 1,6 -0,5 2,0 2,9 3,2
3,3 113,4 3,1 2,9 3,4 1,9 6,5 0,9 -1,1 1,2 4,4 4,4
0,9 112,7 1,4 -0,2 -0,8 0,6 2,9 -1,4 -3,8 -1,0 6,1 -2,4
3,0 113,8 4,0 4,4 4,3 2,6 7,5 0,7 1,1 0,6 6,3 -2,3

-0,6 111,7 -0,5 -0,5 -1,1 -0,7 2,6 -3,5 -5,3 -3,2 -1,0 -1,6
-1,2 111,4 -0,8 -0,8 -1,2 -1,4 1,2 -1,5 -5,7 -0,8 -0,8 -3,2

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

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

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

109,1 3,9 110,8 3,6 2,3 106,8 1,4 0,8 1,8 2,5 1,4 939 0,9
119,3 9,3 118,9 7,3 2,9 108,5 1,6 0,3 2,5 2,7 4,4 968 3,0
128,8 8,3 126,1 6,3 2,4 109,6 0,9 -0,3 1,8 3,3 2,1 964 -0,5
129,1 6,4 127,5 6,3 2,6 110,2 1,3 -0,8 2,8 5,6 2,6 963 2,1
131,2 8,2 127,0 5,2 2,1 109,1 -0,3 -0,8 0,2 0,3 -1,2 976 0,3
130,8 3,9 131,3 4,5 3,1 108,9 -0,2 -1,5 0,6 0,1 -1,4 947 -0,6
128,7 -0,2 132,2 6,2 1,9 107,9 -1,5 -2,4 -1,0 -2,3 -2,3 910 -5,0
131,4 9,5 131,8 10,3 4,8 109,2 1,7 0,5 2,4 4,8 0,0 975 5,7
129,0 -3,8 130,0 -3,1 0,9 108,0 -2,9 -3,3 -2,8 -6,8 -4,2 916 -4,7
133,7 12,7 132,8 14,5 1,1 107,8 -1,7 -2,1 -1,1 -8,7 -1,3 942 2,2
126,4 -4,4 131,3 1,1 3,8 108,5 0,3 -0,8 0,8 5,4 -0,8 897 -9,9
126,1 -7,5 132,4 3,7 0,8 107,5 -3,2 -4,2 -2,5 -2,9 -4,7 891 -6,5

. . . . 0,9 107,1 -2,8 -3,4 -2,2 . . . . 

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

2008 ian. 
        feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 

2007 T3 
         T4 

         T2 
         T1 2008

2008 feb. 
        mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 
         iul. 

2008 feb. 
        mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 
         iul. 
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5.2 Cererea şi oferta
(solduri conjuncturale procentuale , în absenţa altor menţiuni; date ajustate sezonier) 1)

5. Sondaje în rândul companiilor şi al consumatorilor
Indicatorul

de încredere
în economie

(media pe
termen

lung = 100)

 2)  4)Gradul
de utilizare

a capacităţilor
de producţie 

(procente) 

Total 4) Aprecieri
privind

stocurile de
produse finite

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Total 4)  4)  4)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Sursa: Comisia Europeană (DG Afaceri economice şi financiare)
1) Diferenţa dintre ponderile respondenţilor care au dat răspunsuri pozitive şi negative.
2) Indicatorul de încredere în economie se calculează folosind indicatorii de încredere în industrie, servicii, construcţii şi comerţul cu amănuntul, precum şi cel al consumatorilor; 
        indicatorul de încredere în industrie are o pondere de 40%, cel în servicii de 30%, indicatorul de încredere a consumatorilor de 20%, iar ceilalţi doi indicatori de 5% fiecare.
        Valorile indicatorului de încredere în economie mai mari (mai mici) de 100 indică o încredere deasupra (dedesubtul) mediei calculate pentru perioada 1990-2007.
3) În fiecare an datele sunt colectate în lunile ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie. Datele trimestriale reprezintă mediile a două sondaje succesive. Datele anuale sunt calculate pe baza 
        mediilor trimestriale. 
4) Indicatorii de încredere sunt calculaţi ca medii simple ale componentelor prezentate; evaluările stocurilor (coloanele 4 şi 17) şi ale şomajului (coloana 10) sunt folosite cu semne 
        inversate pentru calcularea indicatorilor de încredere.

Indicatorul de încredere în industrie

Industria prelucrătoare Indicatorul de încredere a consumatorilor

Volumul
comenzilor

Estimări
privind

producţia

Total Situaţia
financiară în
următoarele

12 luni 3)

Evoluţia
economiei în
următoarele

12 luni

Evoluţia
şomajului în
următoarele

12 luni

Economiile
populaţiei

în următoarele
12 luni

Indicatorul de încredere 
în sectorul construcţiilor Indicatorul de încredere în comerţul cu amănuntul Indicatorul de încredere în sectorul serviciilor

Volumul
comenzilor

Estimări
privind numărul

de salariaţi

Aprecieri
privind
situaţia

economică
a firmei

Total Aprecieri
privind

volumul
stocurilor

Estimări
privind
situaţia

economică
a firmei

Cererea în
ultimele luni

Cererea în
următoarele

luni

Total Aprecieri
privind
situaţia

economică
a firmei

2004
2005
2006
2007

2008 T1 

2007 T2 
         T3 
         T4 

         T2 
2007 mar. 

         iun. 
         iul. 
         aug. 

         apr. 
         mai 

2004
2005
2006
2007

98,7 -5 -15 8 10 81,4 -14 -4 -14 30 -9
97,4 -7 -17 11 6 81,2 -14 -4 -15 28 -9

106,3 2 0 6 13 83,2 -9 -3 -9 15 -9
108,4 4 5 5 13 84,2 -5 -2 -4 5 -8
111,0 6 8 4 15 84,3 -3 -1 0 2 -7
108,7 4 5 6 13 84,0 -4 -2 -3 3 -7
104,3 2 1 7 11 84,0 -8 -4 -10 7 -10
100,5 0 -1 7 10 83,9 -12 -7 -17 11 -12

96,5 -3 -6 9 7 83,4 -15 -10 -22 13 -14

99,6 0 -1 7 8 - -12 -7 -17 11 -13
97,1 -2 -5 9 8 83,8 -12 -8 -19 11 -12
97,6 -2 -5 8 7 - -15 -10 -21 13 -15
94,8 -5 -9 10 5 - -17 -12 -25 14 -16
89,5 -8 -13 11 1 82,9 -20 -13 -30 20 -16
88,8 -10 -14 12 -4 - -19 -12 -28 23 -14

-12 -19 -4 -8 -12 14 2 11 6 8 18
-7 -11 -2 -7 -12 13 4 11 5 10 18
1 -4 5 1 3 14 13 18 13 18 24

-1 -8 7 1 4 15 12 19 16 19 23
0 -6 6 2 4 13 14 22 19 22 25
0 -8 7 1 7 14 11 20 16 20 24

-3 -11 4 0 4 16 13 15 11 14 20
-7 -14 -1 -1 2 16 12 10 4 12 15

-11 -17 -4 -3 -1 16 7 8 3 9 13
-9 -15 -3 1 5 15 11 9 2 11 13

-12 -18 -6 -5 -4 18 6 7 1 7 12
-9 -16 -2 -1 3 14 8 8 4 9 13

-11 -19 -4 -4 -3 17 7 9 4 10 14
-14 -23 -6 -9 -10 17 1 1 -8 4 7
-13 -20 -6 -11 -9 20 -5 3 -3 3 9

2008 T1 

2007 T2 
         T3 
         T4 

         T2 
2007 mar. 

         iun. 
         iul. 
         aug. 

         apr. 
         mai 
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Prețuri, 
cerere, ofer tă
şi piața forței 

de muncă



5.3 Piața forței de muncă  1) 

(variaţii procentuale anuale, în absenţa altor menţiuni)

1. Gradul de ocupare a locurilor de muncă

Milioane
(date ajustate

sezonier)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Variaţii procentuale trimestriale (date ajustate sezonier)

2. Şomajul
(date ajustate sezonier)

 3)  4)

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sursa: Eurostat
1) Datele privind gradul de ocupare a forţei de muncă se referă la persoane şi sunt stabilite pe baza SEC 95. Datele privind şomajul se referă la persoane şi sunt stabilite pe baza 
     recomandărilor OIM.
2) Şomajul în 2006. 
3) Adulţi: 25 ani şi peste; tineri: sub 25 ani; ratele sunt exprimate ca procent din populaţia activă pentru fiecare grupă de vârstă.
4) Ratele sunt exprimate ca procent din populaţia activă pentru fiecare sex.

La nivelul economiei În funcţie de statutul 
persoanelor angajate Pe sectoare economice

Total Pe vârstă Pe sexe 

Salariaţi Industria 
minieră,

prelucrătoare
şi energetică

Întreprin-
zători

Agricultură,
vânătoare,

silvicultură
şi pescuit

Construcţii Comerţ, reparaţii,
hoteluri

şi restaurante,
transport

şi comunicaţii

Servicii 
financiare,
imobiliare,

de închiriere
şi de afaceri

Administraţie
publică, educaţie,

sănătate
şi alte servicii

Milioane Procent din
populaţia

activă

Adulţi

Milioane

Tineri Bărbaţi Femei

Procent din
populaţia

activă

Milioane Milioane MilioaneProcent din
populaţia

activă

Procent din
populaţia

activă

Procent din
populaţia

activă

% din total 2)

% din total  2)

2004
2005
2006
2007
2007 T1 

2008 T1 

         T2 
         T3 
         T4 

2004
2005
2006
2007

2008 feb. 
         mar. 

         mai 

         iul. 
         iun. 

         apr. 

100,0 100,0 85,0 15,0 4,0 17,1 7,7 25,4 15,8 30,0

3,057,949,121,870,001

138,375 0,7 0,7 0,9 -2,8 -1,4 1,3 1,2 2,4 1,3
139,691 1,0 1,1 0,4 -0,8 -1,1 2,6 0,8 2,4 1,5
141,917 1,6 1,7 0,8 -1,5 -0,4 2,6 1,5 3,8 2,0
144,459 1,8 2,0 0,7 -1,1 0,3 3,9 1,7 4,3 1,3
143,484 1,8 2,0 0,5 -0,1 0,3 4,9 1,1 4,1 1,4
144,232 1,7 1,9 0,6 -1,4 0,4 4,6 1,4 4,6 1,0
144,832 1,9 2,0 1,3 -1,3 0,2 3,6 2,2 4,2 1,4
145,288 1,8 2,0 0,5 -1,6 0,3 2,4 2,3 4,2 1,3
145,729 1,6 1,8 0,7 -1,8 0,5 0,6 2,3 3,8 1,1

0,775 0,5 0,6 0,4 0,8 0,1 1,9 0,4 1,3 0,1
0,748 0,5 0,5 0,5 -0,6 0,1 0,4 0,8 1,3 0,3
0,601 0,4 0,5 0,1 -1,1 0,0 -0,1 0,8 0,7 0,5
0,456 0,3 0,5 -0,6 -0,6 0,2 0,3 0,1 0,9 0,4
0,442 0,3 0,3 0,6 0,4 0,2 -0,1 0,5 0,9 -0,1

13,100 8,8 10,159 7,7 2,941 17,1 6,557 7,9 6,543 10,0
13,286 8,8 10,341 7,8 2,945 17,2 6,697 8,0 6,589 9,9
12,514 8,3 9,774 7,3 2,740 16,2 6,215 7,4 6,299 9,3
11,372 7,4 8,894 6,5 2,478 14,8 5,592 6,6 5,780 8,4

11,406 7,5 8,932 6,6 2,474 14,8 5,583 6,6 5,823 8,5
11,273 7,3 8,825 6,5 2,448 14,6 5,561 6,6 5,712 8,3
11,176 7,3 8,719 6,4 2,457 14,6 5,517 6,5 5,659 8,2
11,123 7,2 8,687 6,3 2,436 14,5 5,503 6,5 5,620 8,1
11,293 7,3 8,804 6,4 2,489 14,8 5,661 6,6 5,632 8,1
11,112 7,2 8,679 6,3 2,433 14,5 5,495 6,5 5,617 8,1
11,116 7,2 8,678 6,3 2,438 14,5 5,515 6,5 5,601 8,1
11,224 7,3 8,752 6,3 2,473 14,7 5,596 6,6 5,629 8,1
11,308 7,3 8,810 6,4 2,497 14,8 5,671 6,6 5,636 8,1
11,348 7,3 8,850 6,4 2,498 14,9 5,717 6,7 5,631 8,1
11,375 7,3 8,894 6,4 2,481 14,7 5,756 6,7 5,619 8,1

2007 T1 

2008 T1 

         T2 
         T3 
         T4 

2007 T2 

         T2 

         T3 
         T4 
2008 T1 
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FINANȚE PUBLICE 6
6.1 Venituri, cheltuieli şi deficit/surplus  1) 

(pondere în PIB)

1. Zona euro - venituri
Total Venituri curente

 2)
Impozite

directe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2. Zona euro - cheltuieli 

Pro-memoria:
cheltuieli
primare 3)

Persoane
fizice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3. Zona euro – deficit/surplus, deficit/surplus primar şi consumul administraţiei publice
 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4. Statele din zona euro – deficit (-)/surplus (+) 5)

Surse: BCE pentru datele agregate privind zona euro; Comisia Europeană pentru datele privind deficitul/surplusul statelor membre ale zonei euro
1) Datele se referă la Euro 15. Veniturile, cheltuielile şi deficitul/surplusul sunt calculate conform SEC 95. Tranzacţiile care implică bugetul UE sunt incluse şi consolidate. 
    Tranzacţiile între administraţiile statelor membre nu sunt consolidate. 
2) Gradul de fiscalitate cuprinde impozitele şi contribuţiile la asigurările sociale.
3) Cuprinde cheltuielile totale mai puţin cheltuielile cu dobânda. 
4) Corespunde cheltuielilor cu consumul final (P.3) ale administraţiei publice din SEC 95.
5) Include încasările din vânzarea licenţelor UMTS şi decontarea operaţiunilor swap şi a contractelor FRA (forward rate agreements).

Pro-memoria:
gradul de

fiscalitate
Persoane

juridice

Impozite
indirecte Încasate de

 instituţiile
UE

Contribuţii
la asigurările

sociale

Angajatori Salariaţi
Vânzări

de bunuri
şi servicii

Impozite
pe

capital

Venituri
din capital

Total Cheltuieli curente
Cheltuieli de capital

Remunerarea
salariaţilor

Total Consum
intermediar

Dobânzi Trans-
feruri

curente
Prestaţii

sociale
Subvenţii Plătite de

instituţiile
UE

Investiţii Trans-
feruri

de capital

Plătite de
instituţiile

UE

Deficit (-)/surplus (+) Consumul administraţiei publiceDeficit (-)/
surplus (+)

primarTotal Admi-
nistraţia
centrală

Admi-
nistra-
ţiile 

regio-
nale

Admi-
nistra-
ţiile

locale

Adminis-
traţiile 

sisteme-
lor de 

asigurări 
sociale

Total
Remunerarea

salariaţilor
Consum

intermediar
Transferuri

în natură prin
intermediul

sectorului
productiv

Consum de
capital fix

Vânzări
de bunuri
şi servicii

(minus)

Consum
public

colectiv

Consum
public

individual

BE DE IE GR ES FR IT CY LU MT NL AT PT SI FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2004
2005
2006
2007

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

47,0 46,7 12,5 9,3 2,9 14,1 0,6 16,1 8,3 4,9 2,3 0,3 0,3 43,0
46,5 46,2 12,7 9,4 3,0 13,9 0,6 15,8 8,2 4,8 2,2 0,3 0,3 42,6
45,7 45,5 12,3 9,2 2,7 13,5 0,5 15,6 8,1 4,7 2,2 0,2 0,3 41,7
45,2 44,8 11,8 9,1 2,5 13,5 0,4 15,6 8,2 4,6 2,1 0,3 0,3 41,2
45,0 44,4 11,4 8,8 2,3 13,5 0,4 15,7 8,2 4,6 2,1 0,6 0,5 41,1
44,6 44,1 11,3 8,5 2,5 13,5 0,3 15,6 8,1 4,5 2,1 0,5 0,4 40,8
44,9 44,4 11,6 8,6 2,6 13,7 0,3 15,4 8,1 4,5 2,2 0,5 0,3 41,0
45,5 45,2 12,1 8,8 3,0 13,9 0,3 15,4 8,1 4,5 2,1 0,3 0,3 41,6
45,6 45,4 12,5 9,0 3,2 13,9 0,3 15,2 8,0 4,4 2,1 0,3 0,3 41,9

48,4 44,5 10,6 4,8 4,1 25,1 22,1 2,1 0,5 3,9 2,5 1,4 0,1 44,3
46,5 43,8 10,4 4,8 3,9 24,7 21,7 2,0 0,5 2,8 2,5 1,3 0,0 42,6
47,6 43,7 10,3 4,8 3,8 24,8 21,7 1,9 0,5 3,9 2,5 1,4 0,0 43,8
47,7 43,9 10,4 4,9 3,5 25,1 22,2 1,9 0,5 3,8 2,4 1,4 0,0 44,2
48,1 44,2 10,5 4,9 3,3 25,4 22,6 1,9 0,5 3,9 2,5 1,4 0,1 44,8
47,5 43,6 10,4 5,0 3,1 25,1 22,4 1,8 0,5 3,9 2,5 1,4 0,0 44,4
47,4 43,5 10,4 5,1 3,0 25,1 22,3 1,7 0,5 3,9 2,5 1,4 0,0 44,4
46,8 43,0 10,2 5,0 2,9 24,9 22,1 1,7 0,5 3,9 2,5 1,4 0,0 43,9
46,2 42,5 10,1 5,0 3,0 24,5 21,7 1,6 0,4 3,8 2,5 1,3 0,0 43,3

-1,4 -1,7 -0,1 0,1 0,4 2,7 19,9 10,6 4,8 4,9 1,8 2,3 8,3 11,6
0,0 -0,4 -0,1 0,1 0,5 3,9 19,7 10,4 4,8 4,9 1,8 2,2 8,2 11,6

-1,8 -1,7 -0,4 -0,1 0,3 2,0 19,8 10,3 4,8 5,0 1,8 2,2 8,1 11,7
-2,6 -2,1 -0,5 -0,2 0,2 0,9 20,2 10,4 4,9 5,1 1,8 2,1 8,2 12,0
-3,1 -2,4 -0,5 -0,2 0,0 0,2 20,5 10,5 4,9 5,2 1,8 2,1 8,3 12,2
-2,9 -2,5 -0,4 -0,3 0,2 0,2 20,4 10,4 5,0 5,1 1,9 2,1 8,3 12,1
-2,6 -2,2 -0,3 -0,2 0,2 0,4 20,5 10,4 5,1 5,2 1,9 2,2 8,2 12,3
-1,3 -1,4 -0,1 -0,2 0,4 1,6 20,3 10,2 5,0 5,2 1,9 2,1 8,0 12,3
-0,6 -1,1 0,0 0,0 0,5 2,4 20,1 10,1 5,0 5,2 1,9 2,1 7,9 12,2

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

-0,2 0,0 0,3 -2,8 2,2 -2,7 -1,9 3,3 2,9 -1,8 0,4 -0,5 -2,6 -0,1 5,3
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6.2 Datoria publică  1 ) 

(pondere în PIB)

1. Zona euro – datoria publică pe instrumente financiare şi pe sectoare creditoare

 2)  3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Zona euro – datoria publică pe emitenţi, scadenţă şi valute
 4)

 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Statele din zona euro

Surse: BCE pentru datele agregate privind zona euro; Comisia Europeană pentru datele privind datoria publică a statelor membre ale zonei euro.
1) Datele se referă la Euro 15. Datoria brută a administraţiilor publice este consolidată între diferite sectoare şi prezentată în valoare nominală. Deţinerile de titluri ale administraţiilor publice 
     nerezidente nu sunt consolidate. Date parţial estimate.
2) Creditorii rezidenţi în ţara a cărei administraţie publică a emis datoria.
3) Cuprind rezidenţii ţărilor din zona euro, altele decât cea a cărei administraţie publică a emis datoria.
4) Se exclude datoria emisă de autorităţile unei ţări şi deţinută de administraţiile publice ale acesteia.  
5) Înainte de 1999, aceasta cuprinde datoria în ECU, în moneda naţională şi în monedele altor state membre care au adoptat euro.

Instrumente financiare TitulariTotal

Numerar
şi depozite

Împrumuturi Titluri
pe termen scurt

Titluri
pe termen lung

Creditori interni Alţi creditori 

Total IFM Alte
societăţi

financiare

Alte sectoare

Total Emitent Scadenţa iniţială Scadenţa reziduală Valute

Adminis-
traţia

centrală

Adminis-
traţiile

regionale

Adminis-
traţiile
locale

Adminis-
traţiile

sistemelor
de asigu-

rări
sociale

Sub 1 an Peste 1 an
Rată a

dobânzii
variabilă

Euro sau
monedele

statelor din
zona euro

Alte valuteSub 1 an Între 1
şi  5 ani

Peste 5 ani

BE DE IE GR ES FR IT CY LU MT NL AT PT SI FI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2004
2005
2006
2007

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

72,8 2,8 15,2 5,3 49,6 52,5 26,5 14,5 11,5 20,4
72,0 2,9 14,4 4,3 50,5 48,8 25,3 13,8 9,7 23,2
69,3 2,7 13,1 3,7 49,7 44,2 22,0 12,4 9,8 25,1
68,2 2,8 12,4 4,0 49,0 42,0 20,6 11,1 10,4 26,2
68,0 2,7 11,8 4,5 49,0 40,2 19,3 10,7 10,1 27,9
69,2 2,1 12,4 5,0 49,7 39,4 19,5 11,2 8,7 29,7
69,6 2,2 11,9 5,0 50,5 37,6 18,4 10,8 8,3 32,0
70,2 2,4 11,8 4,7 51,3 35,5 17,2 11,1 7,2 34,7
68,5 2,5 11,4 4,1 50,5 33,8 17,5 9,4 6,9 34,6
66,3 2,2 10,8 4,3 49,1 32,3 17,0 8,5 6,9 34,0

72,8 61,2 6,1 5,2 0,4 8,2 64,6 7,8 15,5 26,4 30,9 71,0 1,8
72,0 60,5 6,0 5,1 0,4 7,3 64,7 6,8 13,6 27,9 30,6 69,9 2,1
69,3 58,1 5,9 4,9 0,4 6,5 62,7 6,1 13,4 27,8 28,0 67,3 1,9
68,2 57,0 6,1 4,7 0,4 7,0 61,2 5,2 13,7 26,5 28,0 66,5 1,7
68,0 56,6 6,3 4,7 0,4 7,6 60,4 5,1 15,3 25,0 27,7 66,6 1,5
69,2 57,0 6,5 5,1 0,6 7,8 61,4 5,0 14,8 25,8 28,6 68,0 1,1
69,6 57,4 6,6 5,1 0,4 7,8 61,7 4,7 14,7 26,2 28,7 68,5 1,1
70,2 57,7 6,7 5,3 0,5 7,9 62,3 4,6 14,9 25,7 29,6 68,9 1,2
68,5 56,0 6,5 5,4 0,5 7,5 61,0 4,5 14,4 24,5 29,6 67,5 1,0
66,3 54,2 6,3 5,3 0,5 7,5 58,9 4,2 14,2 23,4 28,8 65,5 0,8

94,2 65,6 29,5 98,6 46,2 64,9 103,8 70,2 6,3 72,6 52,4 63,8 58,3 27,6 44,1
92,1 67,8 27,4 98,0 43,0 66,4 105,8 69,1 6,1 70,4 52,3 63,5 63,6 27,5 41,3
88,2 67,6 25,1 95,3 39,7 63,6 106,5 64,8 6,6 64,2 47,9 61,8 64,7 27,2 39,2
84,9 65,0 25,4 94,5 36,2 64,2 104,0 59,8 6,8 62,6 45,4 59,1 63,6 24,1 35,4

BCE
Buletin lunar
Septembrie 2008S 56



6.3 Variația datoriei publice  1) 

(pondere în PIB)

1. Zona euro – pe surse, instrumente financiare şi pe sectoare creditoare

Necesarul
de finanţare   2)

Diferenţe
din

reevaluare 3)

 5)  6)
 7)

Alte variaţii 
de volum 4) Alte

societăţi 
financiare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Zona euro - ajustarea datorie-deficit 
 9)

 8)

 10)

 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sursa: BCE
1) Datele se referă la Euro 15 şi sunt parţial estimate. Variaţia anuală a datoriei nominale brute consolidate este exprimată ca pondere în PIB, şi anume [datorie(t) - datorie (t-1)] ÷ PIB(t).
2) Necesarul de finanţare este prin definiţie egal cu fluxul datoriei.
3) Cuprinde, pe lângă influenţa variaţiei cursului de schimb, efectele înregistrării la valoare nominală (de exemplu: prime sau discount-uri aferente titlurilor emise).
4) Cuprinde, în special, impactul reclasificării unităţilor şi a anumitor preluări de datorie.  
5) Diferenţa dintre variaţiile datoriei publice agregate, rezultate din agregarea datoriei publice a diferitelor ţări şi agregarea variaţiei datoriei publice a acestora, se datorează variaţiei 
     cursurilor de schimb folosite pentru agregare înainte de 2001.
6) Creditorii rezidenţi în ţara a cărei administraţie publică a emis datoria.
7) Cuprind rezidenţii ţărilor din zona euro, altele decât ţara a cărei administraţie publică a emis datoria.
8) Inclusiv încasările din vânzarea licenţelor UMTS.
9) Diferenţa dintre variaţia anuală a datoriei nominale brute consolidate şi deficitul exprimat ca pondere în PIB.
10) Cuprind, în principal, tranzacţiile cu alte active şi pasive (credite comerciale, alte sume de încasat/plătit şi instrumente financiare derivate).
11) Se exclud instrumentele financiare derivate. 

Total Sursa variaţiei Instrumente financiare Creditori

Variaţii
ale

datoriei

Deficit (-)/
surplus (+) Ajustarea datorie-deficit

Efectul
agregării   

Numerar
şi depozite

Împru-
muturi

Titluri
pe termen

scurt

Titluri
pe termen

lung  
IFM

Alţi
creditori

Creditori
interni

Tranzacţii cu principalele active financiare deţinute de administraţia publică Diferenţe
din

reeva-
luare

Influenţa
cursului

de schimb

Alte variaţii
de

volum

Total

Total Numerar
şi depozite

Împru-
muturi

Titluri Acţiuni
şi alte

participaţii
Privatizări Injecţii

de capital

Altele

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

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

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

BCE
Buletin lunar

Septembrie 2008 S 57

STATISTICA
ZONEI EURO

Finanțe
publice



6.4 Venituri, cheltuieli, deficit/surplus (date trimestriale)   1) 

(pondere în PIB)

1. Zona euro – venituri (date trimestriale)

Pro-memoria:
gradul de

fiscalitate 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Zona euro – cheltuieli şi deficit/surplus (date trimestriale) 

Deficit (-)/
surplus (+)

primar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Total Venituri curente Venituri din capital

Impozite directe Impozite indirecte Contribuţii la
asigurările sociale

Vânzări de
bunuri şi

servicii

Venituri din
proprietate

Impozite
pe capital

Cheltuieli curenteTotal Cheltuieli de capital

Remunerarea
salariaţilor

Total Consum
intermediar

Dobânzi Transferuri
curente Prestaţii

sociale
Subvenţii

Investiţii Transferuri
de capital

Deficit (-)/
surplus (+)

Surse: Calcule BCE efectuate pe baza datelor furnizate de Eurostat şi a celor naţionale.
1) Datele se referă la Euro 15. Veniturile, cheltuielile şi deficitul/surplusul sunt calculate conform SEC 95. Nu sunt incluse tranzacţiile dintre bugetul UE şi entităţile care nu aparţin sectorului        
    administraţiei publice. Altfel, şi cu excepţia unor termene diferite de transmitere a datelor, datele trimestriale sunt în concordanţă cu datele anuale. Datele nu sunt ajustate sezonier. 
2) Gradul de fiscalitate cuprinde impozitele şi contribuţiile la asigurările sociale.

2002 T1 
         T2 
         T3 
         T4 

         T2 
2003 T1 

         T3 
         T4 

         T2 
2004 T1 

         T3 
         T4 

         T2 
2005 T1 

         T3 
         T4 

         T2 
2006 T1 

         T3 
         T4 

         T2 
2007 T1 

         T3 
         T4 

41,8 41,4 10,1 12,7 15,4 1,7 0,7 0,4 0,2 38,4
45,5 45,0 12,4 12,7 15,4 1,9 1,7 0,5 0,3 40,9
43,5 43,0 11,2 12,8 15,4 1,9 0,7 0,4 0,3 39,7
49,0 48,4 13,4 14,0 16,2 2,9 0,9 0,6 0,3 44,0
41,9 41,4 9,8 12,8 15,5 1,7 0,7 0,5 0,2 38,3
46,0 44,6 12,0 12,9 15,7 2,0 1,4 1,5 1,2 41,7
42,6 42,2 10,8 12,5 15,5 1,9 0,6 0,5 0,2 39,1
49,2 48,2 13,1 14,2 16,2 2,9 0,8 1,0 0,3 43,8
41,3 40,9 9,6 12,8 15,3 1,7 0,6 0,4 0,3 38,0
45,0 44,2 12,1 13,0 15,3 2,0 1,0 0,8 0,6 41,0
42,7 42,2 10,6 12,7 15,4 1,9 0,6 0,5 0,3 39,0
49,1 48,1 12,9 14,3 16,2 2,9 0,7 1,0 0,4 43,8
42,0 41,5 9,9 13,0 15,3 1,7 0,6 0,5 0,3 38,4
44,6 44,0 11,8 13,2 15,1 2,0 1,1 0,6 0,3 40,4
43,3 42,6 11,0 12,9 15,2 1,9 0,7 0,7 0,3 39,5
49,2 48,4 13,4 14,3 16,1 2,9 0,8 0,8 0,3 44,1
42,5 42,0 10,2 13,3 15,1 1,7 0,8 0,5 0,3 39,0
45,8 45,3 12,5 13,6 15,2 2,0 1,3 0,4 0,3 41,5
43,7 43,2 11,5 12,9 15,2 1,9 0,7 0,5 0,3 40,0
49,6 48,9 14,1 14,3 15,9 2,9 0,8 0,6 0,3 44,6
42,3 41,9 10,3 13,5 14,8 1,7 0,8 0,4 0,3 38,9
46,3 45,8 13,0 13,6 15,1 2,0 1,4 0,4 0,3 41,9
43,8 43,3 12,1 12,8 15,0 1,9 0,7 0,4 0,3 40,2
49,8 49,2 14,5 14,2 15,9 2,9 0,9 0,6 0,3 44,9
42,3 41,9 10,6 13,1 14,9 1,7 0,8 0,4 0,2 38,8

46,1 42,7 10,2 4,4 3,7 24,4 21,1 1,4 3,4 2,0 1,5 -4,3 -0,7
46,4 43,0 10,3 4,8 3,5 24,3 21,1 1,3 3,4 2,3 1,1 -0,9 2,6
46,9 43,2 10,1 4,7 3,5 24,9 21,4 1,4 3,7 2,5 1,2 -3,4 0,1
50,8 46,3 11,1 5,6 3,3 26,4 22,7 1,6 4,4 2,8 1,6 -1,8 1,5
46,8 43,3 10,3 4,6 3,5 25,0 21,4 1,3 3,5 1,9 1,6 -4,9 -1,4
47,1 43,6 10,4 4,8 3,4 25,1 21,7 1,3 3,5 2,3 1,2 -1,1 2,3
47,1 43,4 10,3 4,8 3,3 25,1 21,6 1,3 3,7 2,5 1,2 -4,5 -1,2
51,1 46,3 11,0 5,6 3,1 26,5 22,9 1,5 4,8 3,3 1,6 -1,9 1,2
46,4 43,0 10,3 4,6 3,1 25,0 21,4 1,2 3,4 1,9 1,5 -5,0 -1,9
46,6 43,2 10,4 4,8 3,3 24,8 21,4 1,3 3,3 2,3 1,0 -1,6 1,7
46,1 42,7 10,0 4,7 3,1 24,9 21,5 1,3 3,4 2,4 1,0 -3,4 -0,3
50,9 45,7 11,0 5,7 2,9 26,1 22,6 1,4 5,2 3,1 2,1 -1,8 1,1
46,9 43,1 10,2 4,7 3,1 25,2 21,4 1,2 3,7 1,9 1,8 -4,9 -1,8
46,2 42,8 10,2 4,9 3,2 24,5 21,3 1,1 3,4 2,3 1,1 -1,5 1,6
45,8 42,4 9,9 4,8 2,9 24,7 21,3 1,2 3,4 2,5 1,0 -2,5 0,4
50,6 45,8 11,1 5,8 2,8 26,1 22,6 1,4 4,8 3,1 1,6 -1,4 1,3
45,4 42,2 10,0 4,5 2,9 24,7 21,2 1,2 3,1 1,9 1,2 -2,9 0,0
45,6 42,3 10,3 4,8 3,1 24,2 21,2 1,1 3,2 2,3 0,9 0,2 3,3
45,4 42,0 9,9 4,7 2,9 24,5 21,1 1,2 3,5 2,5 1,0 -1,8 1,1
50,5 45,2 10,7 5,8 2,7 25,9 22,3 1,3 5,4 3,2 2,2 -1,0 1,7
44,5 41,3 9,8 4,5 3,0 24,0 20,6 1,1 3,1 2,0 1,2 -2,2 0,8
44,8 41,7 10,0 4,8 3,2 23,7 20,7 1,1 3,2 2,3 0,8 1,5 4,6
44,8 41,4 9,7 4,7 3,0 24,0 20,8 1,2 3,4 2,5 0,9 -1,0 2,0
50,5 45,2 10,7 5,8 2,8 25,9 22,2 1,4 5,3 3,3 1,9 -0,7 2,1
44,5 41,4 9,8 4,6 2,9 24,1 20,5 1,2 3,1 2,0 1,1 -2,2 0,7

2008 T1 

2002 T1 
         T2 
         T3 
         T4 

         T2 
2003 T1 

         T3 
         T4 

         T2 
2004 T1 

         T3 
         T4 

         T2 
2005 T1 

         T3 
         T4 

         T2 
2006 T1 

         T3 
         T4 

         T2 
2007 T1 

         T3 
         T4 
2008 T1 
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6.5 Datoria publică şi variația acesteia (date trimestriale)
(procente în PIB)

1. Zona euro – datoria publică determinată conform Criteriului de la Maastricht, pe instrumente financiare2)

54321

2. Zona euro – ajustarea datorie-deficit

Variaţia
datoriei

Pro-memoria:
necesarul

de finanţareDiferenţe din ree-
valuare şi alte

variaţii de volum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

G 28 Deficitul, necesarul de finanțare şi variația datoriei
          (sumă mobilă pe patru trimestre, exprimată ca pondere în PIB)

G 29 Datoria publică determinată conform Criteriului de la Maastricht
          (variaţia anuală a raportului datorie/PIB şi factorii determinanţi)

Sursa: Calcule BCE efectuate pe baza datelor furnizate de Eurostat şi a celor naţionale.
1) Datele se referă la Euro 15. 
2)  Datele de sold în trimestrul t sunt exprimate ca procent din suma PIB în t şi în cele 3 trimestre anterioare.

Total Instrumente financiare

Numerar şi depozite Împrumuturi Titluri pe termen scurt Titluri pe termen lung

Ajustarea datorie-deficitDeficit (-)/
surplus (+)

Total Tranzacţii cu principalele active financiare deţinute de administraţia publică

Total Numerar
şi depozite

Împrumuturi Titluri Acţiuni şi alte
participaţii

Altele

 1)

deficit
variaţia datoriei

ajustarea datorie-deficit
deficit/surplus primar
diferenţialul creşterea PIB/rata dobânzii
variaţia raportului datorie/PIB

2005 T2 
         T3 
         T4 

         T2 
2006 T1 

         T3 
         T4 

         T2 
2007 T1 

         T3 
         T4 

3,252,57,113,25,17
8,152,58,114,20,17
3,157,48,114,22,07
4,159,47,115,25,07
6,159,46,115,26,07
3,157,46,115,21,07
5,051,44,115,25,86
2,058,44,114,28,86
5,051,52,112,20,96
7,942,50,111,20,86
1,943,48,012,23,66
1,941,59,012,21,762008 T1 

2005 T2 
         T3 
         T4 

         T2 
2006 T1 

         T3 
         T4 

         T2 
2007 T1 

         T3 
         T4 
2008 T1 

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

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

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

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

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0
necesarul de finanţare
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7 BALANȚA DE PLĂȚI ŞI POZIȚIA INVESTIȚIONALĂ INTERNAȚIONALĂ

7.1 Balanța de plăți - date agregate
(miliarde EUR; fluxuri nete)

Erori
şi omisiuni

Transfe-
ruri

curente

Contul 
de 

capital

Finanţare
netă către/
din restul 

lumii
(coloanele 

1+6)

Contul curent Contul financiar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fluxuri cumulate pe 12 luni

Sursa: BCE

Total Bunuri Servicii Venituri Investiţii
directe

Investiţii
de

portofoliu

Instrumente
financiare

derivate

Alte
investiţii

de capital

Active
de

rezervă

Total

2005
2006
2007

         iun. 
         iul. 
         aug.
         sep. 
         oct.
         nov. 
         dec. 

         apr. 

         feb. 
         mar. 

2008 iun. 

G 30 Balanța de plăți - contul curent
(miliarde EUR)

fluxuri trimestriale
fluxuri cumulate pe 12 luni

1) Convenţia privind semnele “+”/”-” este prezentată în Notele generale.

  1 ) 

2007 T2 
         T3 
         T4 
         T1 
         T2 
2008

2007

2008 ian. 

         mai 
         iun. 

18,1 48,3 37,3 5,4 -72,9 11,4 29,6 9,2 -216,4 131,4 -18,2 94,5 18,0 -38,8
-1,3 19,2 42,3 15,1 -77,9 9,2 7,9 112,4 -144,7 266,3 2,4 -10,3 -1,3 -120,3
26,6 55,6 50,9 4,2 -84,1 13,9 40,5 96,2 -117,3 235,7 -90,5 73,7 -5,3 -136,7
-2,0 20,1 14,0 -19,4 -16,7 2,1 0,1 49,8 -57,9 90,4 -19,7 41,2 -4,2 -50,0
13,6 17,1 17,2 5,0 -25,6 1,6 15,2 97,5 -40,9 65,1 -26,8 104,4 -4,4 -112,7
11,1 9,7 10,3 11,6 -20,5 5,6 16,7 -80,5 -4,3 -62,3 -28,8 10,0 4,9 63,8

-15,2 -2,9 10,7 6,1 -29,0 5,6 -9,6 19,2 -104,8 73,4 -14,9 70,7 -5,1 -9,6
-28,0 2,9 11,3 -24,3 -17,9 2,1 -25,9 79,2 -53,2 72,7 -39,0 98,9 -0,1 -53,3
13,7 11,2 6,5 0,0 -4,0 0,0 13,8 -8,8 -26,9 72,6 -8,3 -44,2 -1,9 -5,0

6,3 7,8 5,6 0,7 -7,7 0,9 7,2 48,0 -0,1 20,6 -12,9 43,4 -3,0 -55,3
1,1 3,6 4,3 1,6 -8,5 0,2 1,3 66,5 0,5 3,8 -5,2 66,4 1,0 -67,8
6,2 5,7 7,2 2,8 -9,4 0,4 6,7 -17,0 -41,2 40,7 -8,8 -5,3 -2,3 10,3
4,2 7,2 4,0 3,3 -10,3 1,4 5,6 -41,0 35,4 -50,9 1,5 -27,0 0,1 35,5
2,9 4,8 3,1 1,7 -6,7 1,1 3,9 12,6 9,6 9,9 -22,7 15,5 0,3 -16,5
4,1 -2,2 3,1 6,6 -3,4 3,2 7,3 -52,1 -49,2 -21,2 -7,6 21,4 4,6 44,9

-18,0 -9,1 3,1 -1,3 -10,8 2,4 -15,6 22,9 -51,9 53,0 -19,2 47,4 -6,4 -7,2
7,6 4,7 4,3 4,4 -5,8 2,2 9,8 -8,4 -22,4 14,7 1,7 -7,0 4,6 -1,4

-4,8 1,4 3,2 3,0 -12,4 1,0 -3,8 4,7 -30,5 5,7 2,6 30,2 -3,3 -0,9
-7,4 4,2 3,0 -7,0 -7,7 0,5 -6,8 18,2 -22,4 -3,7 -14,2 61,9 -3,4 -11,4

-19,6 -3,3 4,1 -15,6 -4,8 1,8 -17,8 45,3 -8,8 22,2 -29,6 58,7 2,8 -27,5
-1,0 1,9 4,2 -1,8 -5,4 -0,2 -1,2 15,7 -22,0 54,2 4,8 -21,7 0,5 -14,5

-18,4 26,8 49,5 -1,6 -93,1 14,9 -3,5 115,4 -203,2 148,9 -109,5 283,9 -4,7 -111,9

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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(miliarde EUR; fluxuri)

1. Contul curent şi contul de capital - Tabel sintetic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2005
2006
2007
2007 T2 
         T3 
         T4 
         T1 
         T2 
2008 apr. 
         mai 
         iun. 

2007 T2 
         T3 
         T4 
         T1 

2008 ian. 
         feb. 
         mar. 

G 31 Balanța de plăți - Bunuri G 32 Balanța de plăți - Servicii

exporturi (credit)
importuri (debit)

exporturi (credit)

Sursa:  BCE.

7.2 Contul curent şi de capital

Contul curent Contul de capital

Credit Credit Credit Credit Credit CreditDebit Debit Debit Debit Debit DebitNet
Venituri

din muncă
repatriate

Venituri
din muncă
repatriate

Total Bunuri Servicii Venituri Transferuri curente

(miliarde EUR, date ajustate sezonier; medie mobilă pe trei luni) (miliarde EUR, date ajustate sezonier; medie mobilă pe trei luni)

Ajustate sezonier

2008

         T2 
2008

         apr. 
         mai 
         iun. 

2 090,7 2 072,6 18,1 1 220,3 1 172,0 405,9 368,5 378,7 373,3 85,8 5,3 158,8 14,6 24,3 12,9
2 401,1 2 402,4 -1,3 1 391,2 1 372,0 437,0 394,8 483,7 468,6 89,2 5,4 167,0 16,9 23,7 14,5
2 643,9 2 617,3 26,6 1 504,4 1 448,8 492,2 441,3 557,2 553,0 90,1 6,1 174,2 20,3 25,6 11,7

656,0 658,0 -2,0 373,6 353,5 120,2 106,2 142,7 162,0 19,5 1,6 36,2 4,9 4,6 2,5
665,5 651,9 13,6 376,1 359,0 135,4 118,2 137,6 132,6 16,4 1,7 42,1 5,2 4,3 2,8
694,9 683,7 11,1 393,2 383,4 125,2 114,9 149,4 137,8 27,1 1,4 47,6 5,5 8,9 3,4
675,5 690,7 -15,2 387,1 390,1 114,9 104,2 147,6 141,5 25,9 1,5 54,9 5,0 8,9 3,3
695,4 723,4 -28,0 402,2 399,3 122,1 110,8 150,6 174,9 20,5 - 38,4 - 6,2 4,1
235,5 242,9 -7,4 138,0 133,7 39,9 36,9 50,1 57,1 7,5 . 15,2 . 1,5 1,0
225,5 245,1 -19,6 128,4 131,7 40,0 36,0 50,2 65,8 6,8 . 11,7 . 2,7 0,9
234,5 235,5 -1,0 135,8 133,9 42,2 38,0 50,3 52,1 6,2 . 11,6 . 2,0 2,2

652,2 642,0 10,1 372,7 354,5 121,1 110,1 136,1 136,9 22,3 . 40,5 . . .
675,5 665,7 9,8 384,4 368,7 125,7 111,6 144,0 141,7 21,5 . 43,8 . . .
674,0 678,3 -4,3 381,5 375,4 124,5 112,6 146,5 144,0 21,4 . 46,3 . . .
691,2 704,0 -12,8 393,3 391,2 125,0 109,5 152,1 154,4 20,8 . 49,0 . . .
687,6 699,9 -12,2 397,7 394,8 122,3 113,9 144,0 148,0 23,7 . 43,2 . . .
229,2 236,9 -7,6 131,9 131,8 41,9 36,5 50,3 52,4 5,1 . 16,1 . . .
238,9 231,6 7,3 133,7 128,7 42,0 36,2 52,6 51,0 10,7 . 15,7 . . .
223,1 235,6 -12,5 127,8 130,6 41,0 36,9 49,2 51,0 5,0 . 17,2 . . .
235,0 233,5 1,5 135,7 128,6 41,4 37,8 47,9 50,0 10,0 . 17,1 . . .
228,0 233,5 -5,5 130,7 132,9 40,7 37,5 49,5 50,2 7,1 . 12,9 . . .
224,6 232,8 -8,2 131,3 133,3 40,1 38,6 46,6 47,8 6,6 . 13,1 . . .
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7.2 Contul curent şi de capital
(miliarde EUR)

2. Venituri
(fluxuri)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3. Repartizarea geografică
(fluxuri cumulate)

2007 T2 la
2008 T1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Credite
 Contul curent

Contul de capital

 Contul curent

Sursa:  BCE.

Total Uniunea Europeană 27 
  (în afara zonei euro)

Dane-
marca

SuediaTotal Marea
Britanie

Alte ţări
din UE

RusiaBrazilia Canada China India Japonia Elveţia Statele
Unite

Alte
ţări

Instituţii 
ale UE

Bunuri
Servicii
Venituri
Venituri din investiţii

Transferuri curente

Venituri din muncă
Venituri din investiţii

Credit

Credit

Credit Credit Credit

Credit

Debit

Debit

Debit

Debit Debit Debit

DebitInstrumente
de îndatorare

Instrumente
de îndatorare

Credit

Profit
reinvestit

Investiţii directe Investiţii de portofoliu Alte investiţii

Profit
reinvestit

Acţiuni Acţiuni

Bunuri
Servicii
Venituri
Venituri din investiţii

Transferuri curente
Contul de capital

 Contul curent
Bunuri
Servicii
Venituri
Venituri din investiţii

Transferuri curente
Contul de capital

Total

Debite

Net

 2005 15,7 9,3 363,1 364,0 140,2 38,5 97,6 -14,3 15,4 14,4 31,5 69,4 82,2 81,1 93,8 101,5
 2006 16,5 10,0 467,2 458,6 171,4 36,8 106,0 39,0 19,7 17,3 39,1 99,2 102,2 85,6 134,7 150,5
 2007 17,2 10,6 540,0 542,4 173,1 54,7 104,1 24,9 24,7 20,7 45,1 115,5 119,6 107,8 177,5 194,4
 2007 T1 4,2 2,0 123,4 118,6 39,7 18,4 27,0 6,5 5,5 4,8 9,8 18,3 27,9 24,1 40,4 44,4

T2 4,2 2,6 138,5 159,4 44,4 6,2 27,7 1,0 6,3 5,4 15,2 52,5 28,9 26,4 43,7 47,5
T3 4,3 3,2 133,3 129,4 40,4 16,4 23,5 10,7 5,9 5,0 10,9 23,9 30,4 26,7 45,7 50,2
T4 4,6 2,7 144,7 135,0 48,6 13,6 25,9 6,7 6,9 5,5 9,1 20,9 32,4 30,6 47,7 52,2

 2008 T1 4,6 2,0 143,1 139,6 48,8 24,0 27,3 13,5 6,3 5,3 9,4 21,2 31,2 34,2 47,4 51,5

1 530,0 554,7 34,9 55,1 238,1 226,6 0,0 19,1 18,4 62,4 23,6 33,8 70,2 85,7 194,4 467,7
495,7 175,9 10,8 13,2 116,6 29,2 6,0 5,6 6,9 13,5 5,5 10,7 11,3 48,3 83,3 134,9
577,3 226,5 9,8 15,5 167,8 26,8 6,6 10,0 9,1 3,0 1,7 11,3 8,8 35,4 125,6 145,6
559,6 220,3 9,7 15,4 165,6 26,6 3,0 10,0 9,0 3,0 1,7 11,3 8,7 28,8 124,0 142,8

89,0 64,9 0,7 1,4 13,5 2,9 46,4 0,2 0,7 0,3 0,1 0,4 0,2 6,1 7,3 8,9
26,7 23,1 0,0 0,1 0,9 0,1 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 2,3

2 691,9 1 022,0 56,1 85,3 536,0 285,5 59,1 34,9 35,1 79,2 30,9 56,3 90,5 175,5 410,5 757,1

2 684,3 889,9 44,5 81,7 435,5 222,9 105,3 - 29,5 - - 97,6 - 170,2 362,5 -
1 486,0 435,5 28,3 51,4 177,0 178,8 0,0 25,7 12,9 165,8 18,9 56,0 95,7 74,8 136,7 464,1

443,5 140,8 9,1 10,9 90,5 30,1 0,2 4,4 6,9 10,7 4,0 8,0 8,5 35,8 90,2 134,2
573,9 198,7 6,4 17,9 156,8 9,8 7,8 - 7,6 - - 33,2 - 53,8 128,6 -
563,4 192,4 6,3 17,9 155,4 5,1 7,8 - 7,5 - - 33,1 - 53,3 127,7 -
180,8 114,8 0,7 1,4 11,1 4,2 97,3 1,5 2,0 2,6 0,7 0,4 0,6 5,8 6,9 45,4
11,9 2,3 0,0 0,1 1,3 0,3 0,6 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6 0,9 7,5

7,6 132,1 11,6 3,6 100,5 62,6 -46,2 - 5,6 - - -41,4 - 5,3 48,0 -
44,0 119,2 6,5 3,7 61,1 47,8 0,0 -6,6 5,5 -103,3 4,7 -22,2 -25,5 10,9 57,7 3,7
52,1 35,0 1,7 2,3 26,1 -0,8 5,8 1,2 0,0 2,8 1,6 2,7 2,8 12,5 -6,9 0,6
3,4 27,8 3,4 -2,4 11,0 16,9 -1,1 - 1,5 - - -21,9 - -18,4 -3,0 -

-3,8 27,9 3,4 -2,4 10,2 21,5 -4,8 - 1,5 - - -21,8 - -24,5 -3,7 -
-91,8 -49,9 0,0 0,0 2,4 -1,4 -50,9 -1,3 -1,3 -2,4 -0,6 0,0 -0,3 0,2 0,3 -36,5
14,8 20,7 0,0 0,0 -0,4 -0,2 21,3 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -5,1
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1. Contul financiar - Tabel sintetic

   Total 1) Instrumente
financiare
derivate

nete

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2003
2004
2005
2006
2007 T4 
         T1 

Variaţii ale soldurilor
2003
2004
2005
2006

2004
2005
2006
2007
2007 T4 
         T1 
         T2 
2008 feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai
         iun. 

Alte variaţii
2003
2004
2005
2006

Alte variaţii datorate modificărilor cursului de schimb
2003
2004
2005
2006

Alte variaţii datorate modificărilor preţurilor
2003
2004
2005
2006

Alte variaţii datorate altor ajustări
2003
2004
2005
2006

Ritmurile de creştere ale soldurilor
2003
2004
2005
2006

Sursa: BCE.
1) Instrumentele financiare derivate sunt incluse în active.

7.3 Contul financiar
(miliarde EUR şi ritmuri anuale de creştere; solduri şi ritmuri de creştere la sfârşitul perioadei; fluxuri şi alte variaţii de-a lungul perioadei)

Total ca % în PIB Investiţii directe Investiţii 
de portofoliu

Active Active Active Active ActivePasive Pasive Pasive Pasive Pasive

Alte investiţii Active
de

rezervă
Net Net

Solduri (poziţia investiţională internaţională)

Fluxuri

2008

7 817,7 8 608,3 -790,7 104,0 114,6 -10,5 2 169,3 2 084,2 2 655,4 3 585,9 -19,8 2 706,1 2 938,3 306,7
8 609,8 9 497,9 -888,1 110,1 121,5 -11,4 2 314,6 2 242,0 3 042,9 4 076,4 -37,3 3 008,7 3 179,5 281,0

10 737,9 11 575,7 -837,8 132,4 142,7 -10,3 2 796,4 2 444,5 3 887,8 5 105,7 -46,2 3 779,7 4 025,5 320,1
12 195,1 13 226,4 -1 031,3 143,5 155,6 -12,1 3 050,2 2 654,1 4 459,3 5 960,7 -43,6 4 403,4 4 611,5 325,8
13 754,8 15 049,5 -1 294,7 154,2 168,7 -14,5 3 472,3 2 988,8 4 710,3 6 715,2 46,5 5 178,5 5 345,5 347,3
13 635,8 14 914,8 -1 279,0 151,5 165,7 -14,2 3 535,6 2 990,3 4 393,3 6 387,8 30,4 5 320,1 5 536,7 356,32008

509,9 593,8 -83,9 6,8 7,9 -1,1 162,6 257,7 363,5 341,4 -7,2 50,4 -5,2 -59,4
792,2 889,6 -97,4 10,1 11,4 -1,2 145,3 157,8 387,5 490,6 -17,6 302,6 241,2 -25,7

2 128,0 2 077,8 50,3 26,2 25,6 0,6 481,8 202,5 844,9 1 029,3 -8,8 771,1 846,0 39,1
1 457,3 1 650,7 -193,5 17,1 19,4 -2,3 253,8 209,6 571,5 855,1 2,6 623,7 586,1 5,7

108,6 101,5 7,2 4,7 4,4 0,3 86,4 92,4 -74,8 7,4 46,9 43,2 1,7 6,8
-119,0 -134,7 15,6 -5,3 -6,0 0,7 63,3 1,5 -317,0 -327,4 -16,0 141,6 191,2 9,0

2007 T4 
         T1 2008

812,4 798,3 14,2 10,4 10,2 0,2 161,5 93,9 345,6 416,5 8,3 309,4 287,8 -12,5
1 326,1 1 335,3 -9,2 16,4 16,5 -0,1 364,7 148,3 412,6 544,0 18,2 548,6 643,0 -18,0
1 598,4 1 710,8 -112,4 18,8 20,1 -1,3 346,0 201,3 535,9 802,2 -2,4 717,7 707,3 1,3
1 790,2 1 886,4 -96,2 20,1 21,2 -1,1 402,4 285,1 426,8 662,4 90,5 865,2 938,9 5,3

293,8 213,3 80,5 12,6 9,2 3,5 78,9 74,7 98,7 36,4 28,8 92,2 102,2 -4,9
482,4 501,6 -19,2 21,5 22,3 -0,9 143,2 38,4 46,5 119,8 14,9 272,8 343,4 5,1

45,6 124,9 -79,2 2,0 5,4 -3,4 21,6 -31,6 90,2 162,9 39,0 -105,3 -6,4 0,1
135,1 126,7 8,4 . . . 34,4 12,0 30,2 44,8 -1,7 76,8 69,9 -4,6

25,2 29,9 -4,7 . . . 26,0 -4,5 -0,5 5,2 -2,6 -1,0 29,2 3,3
83,8 102,0 -18,2 . . . -18,8 -41,2 31,1 27,4 14,2 53,9 115,8 3,4
59,2 104,5 -45,3 . . . 10,1 1,3 53,7 76,0 29,6 -31,4 27,2 -2,8

-97,4 -81,7 -15,7 . . . 30,3 8,3 5,4 59,5 -4,8 -127,8 -149,5 -0,5

2007 T4 
         T1 2008

-154,8 -55,6 -99,2 -2,1 -0,7 -1,3 15,7 121,2 82,0 4,1 -21,0 -200,0 -180,9 -31,6
-20,2 91,3 -111,6 -0,3 1,2 -1,4 -16,2 63,9 41,9 74,1 -25,9 -6,8 -46,7 -13,3
802,0 742,5 59,5 9,9 9,2 0,7 117,1 54,3 432,3 485,2 -27,0 222,5 203,0 57,1

-141,1 -60,0 -81,1 -1,7 -0,7 -1,0 -92,2 8,3 35,6 52,9 5,0 -94,0 -121,3 4,4
-185,2 -111,8 -73,4 -8,0 -4,8 -3,2 7,4 17,7 -173,5 -29,1 18,2 -49,0 -100,5 11,7
-601,5 -636,3 34,8 -26,8 -28,3 1,5 -79,8 -36,9 -363,5 -447,2 -30,9 -131,1 -152,2 3,9

-433,3 -179,7 -253,6 -5,8 -2,4 -3,4 -101,9 26,9 -103,8 -49,8 . -195,5 -156,9 -32,1
-182,4 -138,3 -44,0 -2,3 -1,8 -0,6 -34,5 8,2 -67,5 -92,0 . -70,9 -54,5 -9,4
371,9 221,6 150,3 4,6 2,7 1,9 83,2 -21,0 120,7 125,3 . 149,4 117,2 18,7

-292,6 -140,6 -151,9 -3,4 -1,7 -1,8 -66,0 14,5 -85,0 -51,0 . -126,4 -104,0 -15,2

218,9 158,4 60,5 2,9 2,1 0,8 74,1 32,5 165,4 125,8 -21,0 . . 0,4
119,1 243,0 -123,9 1,5 3,1 -1,6 37,7 28,2 110,4 214,8 -25,9 . . -3,1
285,2 351,1 -65,9 3,5 4,3 -0,8 73,5 55,8 196,5 295,3 -27,0 . . 42,2
317,1 272,2 44,9 3,7 3,2 0,5 74,8 46,1 220,8 226,0 5,0 . . 16,4

59,6 -34,3 93,9 0,8 -0,5 1,2 43,5 61,7 20,5 -72,0 . -4,5 -24,0 0,2
43,0 -13,4 56,4 0,6 -0,2 0,7 -19,3 27,5 -1,0 -48,7 . 64,1 7,8 -0,7

144,9 169,8 -24,9 1,8 2,1 -0,3 -39,6 19,4 115,1 64,6 . 73,1 85,8 -3,7
-165,7 -191,6 25,9 -1,9 -2,3 0,3 -101,0 -52,3 -100,3 -122,1 . 32,4 -17,2 3,3

9,2 8,2 - . . . 7,4 7,4 12,4 10,5 . 9,5 6,1 -7,9
10,3 9,2 - . . . 7,4 4,4 12,8 11,4 . 11,3 9,7 -4,1
14,9 13,7 - . . . 15,4 6,6 13,0 12,8 . 17,7 19,7 -5,9
15,1 14,9 - . . . 12,6 8,3 13,9 15,8 . 19,3 17,7 0,3
14,7 14,2 - . . . 13,1 10,7 9,6 11,1 . 19,6 20,5 1,7
12,9 12,5 - . . . 14,3 8,9 7,2 7,8 . 16,3 20,7 2,6
9,2 9,2 . . . . 10,9 5,5 5,9 6,5 . 9,5 15,0 1,4

2007 T4 
         T1 
         T2 
2008
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2. Investiţii directe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2005
2006
2007 T4 
         T1 

2006
2007

2005
2006

G 33 Investiții directe nete şi de portofoliu din balanța de plăți
(miliarde EUR)

Sursa:  BCE.

7.3 Contul financiar
(miliarde EUR şi ritmuri anuale de creştere; solduri şi ritmuri de creştere la sfârşitul perioadei; operaţiuni de-a lungul perioadei)

Ale rezidenţilor în străinătate Ale nerezidenţilor în zona euro

Total Participaţii la capital 
şi profituri reinvestite

Alte investiţii
(în principal credite intragrup)

Alte investiţii
(în principal credite intragrup)

Total

Total

Total Total Total

Participaţii la capital 
şi profituri reinvestite

IFM IFM IFM IFMNon-IFM Non-IFM Non-IFM Non-IFM

Solduri (poziţia investiţională internaţională)

investiţii directe (fluxuri trimestriale)
investiţii de portofoliu (fluxuri trimestriale)
investiţii directe (fluxuri cumulate pe 12 luni)
investiţii de portofoliu (fluxuri cumulate pe 12 luni)

Transactions

Growth rates

2007 T4 

         T2 

2008

2007 feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 

2007 T4 
         T1 
         T2 
2008

         T1 2008

2 796,4 2 278,8 176,0 2 102,8 517,6 4,0 513,5 2 444,5 1 839,6 56,2 1 783,4 605,0 8,5 596,4
3 050,2 2 484,8 203,3 2 281,6 565,3 3,7 561,7 2 654,1 2 037,8 61,7 1 976,0 616,4 7,9 608,4
3 472,3 2 818,3 237,0 2 581,3 654,0 8,4 645,6 2 988,8 2 259,1 61,7 2 197,3 729,8 13,7 716,0
3 535,6 2 847,1 237,3 2 609,8 688,6 10,4 678,2 2 990,3 2 271,6 61,5 2 210,2 718,7 13,4 705,2

346,0 271,5 38,6 232,9 74,5 0,0 74,5 201,3 171,7 5,8 165,9 29,5 0,1 29,5
402,4 310,0 28,3 281,6 92,4 -0,5 92,9 285,1 185,8 1,9 183,9 99,3 1,3 98,0

78,9 65,3 -4,6 69,8 13,7 0,6 13,0 74,7 29,1 1,9 27,2 45,6 0,7 44,9
143,2 89,7 10,3 79,4 53,5 2,3 51,2 38,4 37,6 -0,1 37,8 0,7 0,1 0,6

21,6 1,4 8,9 -7,5 20,2 -1,8 22,0 -31,6 -29,1 -1,7 -27,4 -2,5 0,2 -2,7
34,4 17,2 3,8 13,4 17,2 -0,5 17,7 12,0 5,4 0,4 5,1 6,5 0,1 6,4
26,0 18,7 -0,1 18,8 7,3 2,6 4,7 -4,5 9,6 -0,8 10,4 -14,1 -0,9 -13,2

-18,8 -25,0 4,4 -29,4 6,2 -0,1 6,3 -41,2 -31,9 1,0 -32,9 -9,3 0,0 -9,3
10,1 11,0 2,2 8,9 -0,9 -1,7 0,8 1,3 3,7 -2,0 5,7 -2,4 0,4 -2,8
30,3 15,4 2,3 13,0 14,9 0,0 14,9 8,3 -0,9 -0,8 -0,2 9,2 -0,2 9,4

15,4 15,8 13,4 16,0 13,4 -1,1 13,5 6,6 7,0 1,7 7,2 5,2 -4,4 5,3
12,6 12,1 23,2 11,2 14,7 -2,2 14,8 8,3 9,3 10,4 9,3 5,0 -0,2 5,0
13,1 12,4 13,6 12,3 16,0 -43,5 16,3 10,7 9,1 3,1 9,3 15,8 8,1 15,8
14,3 13,1 14,8 12,9 19,4 67,9 18,9 8,9 8,3 1,5 8,5 10,7 18,1 10,6
10,9 9,1 14,7 8,6 19,0 6,1 19,2 5,5 4,1 0,8 4,2 10,0 10,7 10,0
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3. Investiţii de portofoliu: active

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2005
2006
2007 T4 
         T1 

2006
2007

2008 feb. 
         mar. 

2005
2006

4. Investiţii de portofoliu: pasive

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005
2006

2006
2007

2005
2006

Sursa: BCE.

7.3 Contul financiar
(miliarde EUR şi ritmuri anuale de creştere; solduri şi ritmuri de creştere la sfârşitul perioadei; operaţiuni de-a lungul perioadei)

Total

Total IFM

Acţiuni

Non-IFM

Euro-
sistemul

Euro-
sistemul

Adminis-
traţii

publice

Total IFM Non-IFM

Instrumente de îndatorare

Solduri (poziţia investiţională internaţională)

Fluxuri

Ritmuri de creştere

Adminis-
traţii

publice

Total IFM Non-IFM
Adminis-

traţii
publice

Obligaţiuni Instrumentele pieţei monetare

Total

Total IFM Non-IFM Total

Obligaţiuni

Instrumente de îndatorare

Instrumentele pieţei monetare

IFM Non-IFM
Adminis-

traţii
publice

Total IFM Non-IFM
Adminis-

traţii
publice

Solduri (poziţia investiţională internaţională)

Fluxuri

Ritmuri de creştere

Acţiuni

Euro-
sistemul

2007 T4 

         T2 
         T1 2008

         apr. 
         mai 
         iun. 

2008

3 887,8 1 726,5 102,5 3,0 1 624,0 27,2 1 845,3 710,9 9,0 1 134,4 11,6 316,0 263,0 0,8 53,0 0,4
4 459,3 2 014,1 122,0 2,8 1 892,1 37,0 2 067,8 846,3 11,3 1 221,5 13,4 377,4 310,4 8,7 67,0 0,3
4 710,3 2 046,3 144,4 2,8 1 901,9 41,7 2 260,5 929,2 11,7 1 331,2 15,2 403,5 323,7 8,2 79,8 0,4
4 393,3 1 729,0 94,0 2,6 1 635,0 36,2 2 218,7 921,3 10,5 1 297,4 15,7 445,6 360,4 8,8 85,2 0,5

535,9 153,0 18,3 0,0 134,7 6,1 314,5 173,2 2,6 141,3 1,1 68,4 56,2 8,0 12,2 -0,1
426,8 53,0 34,3 -0,1 18,7 5,3 319,5 161,0 2,3 158,5 2,4 54,3 50,8 6,1 3,5 0,3

98,7 17,6 18,8 -0,1 -1,2 0,9 70,0 31,5 0,7 38,5 0,5 11,1 29,1 6,7 -18,0 -9,1
46,5 -47,3 -40,9 0,1 -6,4 -0,6 27,1 25,1 -1,2 2,0 0,5 66,6 53,6 -0,1 13,0 0,1
90,2 14,3 -4,3 0,1 18,6 - 71,5 37,2 0,9 34,3 - 4,4 -3,3 0,5 7,7 - 
30,2 -7,9 -2,4 0,0 -5,5 . 23,8 20,9 0,1 2,9 . 14,2 6,6 0,0 7,6 .
-0,5 -18,4 -27,3 0,1 8,9 . -1,2 -6,9 -0,6 5,8 . 19,0 12,6 -0,1 6,4 .
31,1 1,3 1,1 -0,1 0,2 . 26,7 17,9 0,4 8,8 . 3,1 1,6 0,3 1,5 .
53,7 12,0 3,7 0,1 8,3 . 35,4 10,7 0,7 24,7 . 6,3 3,2 0,2 3,2 .

5,4 1,0 -9,1 0,0 10,1 . 9,4 8,5 -0,2 0,8 . -5,0 -8,0 0,1 3,0 .

2007 T4 

         T2 
         T1 2008

13,0 9,8 18,2 5,9 9,3 19,7 17,0 20,9 9,7 14,7 8,0 5,9 6,2 -6,6 3,5 -8,3
13,9 8,9 18,3 0,9 8,3 21,7 17,4 24,9 29,7 12,7 10,6 21,9 22,3 1 022,8 22,1 -20,8

9,6 2,6 28,1 -3,0 0,9 13,8 15,6 19,4 20,8 13,1 18,1 14,6 16,8 69,3 4,9 70,1
7,2 -0,6 -20,5 1,9 0,7 9,6 12,0 15,5 1,1 9,6 14,2 22,0 27,0 80,9 2,0 -90,4
5,9 -0,3 -26,6 3,8 1,5 - 9,7 11,9 6,1 8,3 - 16,4 20,9 89,5 -1,7 - 

2007 T4 

         T2 
         T1 2008

2007 T4 
         T1 2008

2008 feb. 
         mar. 

2007 T4 

         T2 
         T1 2008

         apr. 
         mai 
         iun. 

5 105,7 2 433,7 533,5 1 900,1 2 365,6 723,0 1 642,6 1 175,6 306,4 108,5 198,0 158,5
5 960,7 2 931,4 671,0 2 260,4 2 732,3 845,3 1 887,0 1 253,7 297,0 127,6 169,4 138,6
6 715,2 3 263,2 744,6 2 521,0 3 111,3 1 053,4 2 052,6 1 305,2 340,7 179,1 162,3 143,1
6 387,8 2 896,7 760,5 2 136,6 3 148,9 1 041,1 2 108,3 1 377,4 342,1 164,2 177,9 169,7

802,2 302,4 95,1 207,3 498,1 212,9 285,1 149,1 1,6 28,2 -26,5 -20,1
662,4 188,2 60,0 128,1 421,1 194,2 225,2 144,1 53,1 48,4 5,2 12,0
36,4 -30,6 -33,0 2,6 92,9 35,9 55,4 37,3 -25,8 22,3 -47,8 -45,3

119,8 45,5 73,3 -27,8 68,0 23,1 45,0 60,4 6,3 -1,9 8,2 24,3
162,9 5,1 30,3 -25,2 130,1 60,6 69,5 - 27,8 0,5 27,3 - 
44,8 27,5 . . 23,6 . . . -6,3 . . .
5,2 -5,8 . . 4,5 . . . 6,4 . . .

27,4 -21,1 . . 28,5 . . . 20,0 . . .
76,0 18,5 . . 72,6 . . . -15,2 . . .
59,5 7,7 . . 29,0 . . . 22,9 . . .

12,8 13,0 . . 11,2 . . . 23,6 . . .
15,8 12,3 17,7 10,8 21,8 31,4 17,7 13,1 0,5 26,7 -13,1 -12,5

11,1 6,4 8,8 5,6 15,5 23,1 12,0 11,8 17,8 37,6 3,4 8,9
7,8 4,0 10,4 2,0 11,7 15,8 9,7 13,8 11,3 29,4 -1,0 9,8
6,5 1,6 12,4 -1,7 11,5 15,1 9,7 - 6,9 17,2 0,1 - 
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5. Alte investiţii: active

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2005
2006
2007 T4 
         T1 

2006
2007
2007 T4 

         T2 
         T1 

2008 feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 

2005
2006

6. Alte investiţii: pasive

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2006
2007

2005
2006

Sursa:  BCE.

(miliarde EUR şi ritmuri anuale de creştere; solduri şi ritmuri de creştere la sfârşitul perioadei; operaţiuni de-a lungul perioadei)
7.3 Contul financiar

Total

Total

Total

Eurosistemul IFM cu excepţia
Eurosistemului

Administraţii publice Alte sectoare

Împrumu-
turi/

numerar
şi depozite

Alte
active

Total Împrumu-
turi/

numerar
şi depozite

Alte
active

Solduri (poziţia investiţională internaţională)

Fluxuri

Ritmuri de creştere

Credite
comer-

ciale

Împrumuturi/
numerar şi depozite

Numerar şi
depozite

Credite
comer-

ciale

Împrumuturi/
numerar şi depozite

Numerar şi
depozite

Fluxuri

Ritmuri de creştere

Solduri (poziţia investiţională internaţională)

Total Eurosistemul IFM cu excepţia
Eurosistemului

Administraţii publice Alte sectoare

Total Împrumu-
turi/

numerar
şi depozite

Alte
pasive

Total Împrumu-
turi/

numerar
şi depozite

Alte
pasive

Credite
comer-

ciale

Alte
pasive

Împrumu-
turi

Total Credite
comer-

ciale

Împrumu-
turi

Alte
pasive

2008

2005
2006

3 779,7 7,9 7,2 0,7 2 522,1 2 466,0 56,2 127,6 19,7 60,8 11,8 1 122,1 188,9 802,7 347,9
4 403,4 11,3 10,6 0,7 2 946,2 2 887,1 59,1 117,1 14,2 57,8 15,4 1 328,7 187,2 990,3 377,7
5 178,5 23,3 22,7 0,7 3 354,7 3 282,9 71,9 107,1 13,4 47,8 13,5 1 693,3 196,8 1 366,3 437,2
5 320,1 33,2 32,9 0,3 3 462,3 3 392,7 69,6 99,8 13,3 41,9 11,2 1 724,9 199,3 1 394,4 445,4

717,7 3,3 3,3 0,0 521,4 517,2 4,2 -2,0 0,0 -2,7 3,1 194,9 5,2 176,2 25,0
865,2 13,3 13,3 0,0 560,3 548,9 11,4 -6,9 -0,5 -7,1 -2,0 298,5 10,2 274,2 17,7

92,2 3,4 3,4 0,0 57,1 55,4 1,8 1,3 -0,4 1,7 -0,1 30,4 3,3 27,5 -19,8
272,8 9,3 9,3 0,0 217,8 213,7 4,1 -5,3 -0,1 -5,0 -1,3 51,0 6,4 42,6 14,3

-105,3 1,8 - - -106,2 - - 7,0 - - 6,3 -7,9 - - -46,4
76,8 2,1 . . 64,2 . . 0,5 . . 4,1 10,0 . . -8,0
-1,0 3,8 . . -33,4 . . -1,7 . . -1,4 30,4 . . 15,4
53,9 2,2 . . 50,3 . . 1,9 . . 1,4 -0,5 . . -16,4

-31,4 -0,7 . . -33,8 . . 3,9 . . 3,8 -0,8 . . -9,9
-127,8 0,3 . . -122,7 . . 1,3 . . 1,1 -6,6 . . -20,1

2007 T4 

         T2 
         T1 2008

17,7 21,0 23,1 3,3 19,3 19,7 6,0 -3,5 0,2 -9,1 12,7 17,1 5,2 20,3 1,3
19,3 41,9 45,7 3,1 21,1 21,3 7,6 -1,6 0,0 -4,5 26,1 17,5 2,8 22,3 7,0
19,6 117,9 125,5 -3,9 19,1 19,1 18,9 -6,0 -3,8 -12,4 -13,3 22,0 5,4 26,5 5,0
16,3 119,0 124,2 -5,3 15,4 15,5 10,2 -4,4 -4,3 -9,9 17,5 18,7 7,0 22,2 -0,5

9,5 86,6 - - 7,4 - - -11,7 - - -32,0 15,0 - - -10,5

2007 T4 
         T1 2008

4 025,5 82,4 82,2 0,2 3 114,2 3 061,8 52,4 44,9 0,0 41,1 3,8 784,0 133,1 581,0 70,0
4 611,5 100,2 100,0 0,2 3 487,0 3 433,1 53,9 48,3 0,0 44,4 3,8 976,1 144,5 744,1 87,5
5 345,5 138,2 137,9 0,2 3 943,6 3 874,8 68,9 51,8 0,0 46,2 5,6 1 211,9 156,9 945,2 109,8
5 536,7 158,2 157,8 0,4 4 073,8 4 032,5 41,3 51,0 0,0 46,9 4,1 1 253,8 160,5 980,1 113,1

2007 T4 

         T2 
         T1 

2008 feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 

2008

707,3 18,6 18,5 0,0 496,1 492,8 3,2 2,0 0,0 2,1 -0,1 190,8 11,7 167,2 11,9
938,9 52,5 52,5 0,0 639,2 634,0 5,2 2,9 0,0 3,1 -0,1 244,3 10,8 240,9 -7,5
102,2 37,5 37,5 -0,1 50,8 50,5 0,3 -1,7 0,0 -0,7 -0,9 15,6 3,7 20,2 -8,3
343,4 21,3 21,2 0,2 283,9 281,3 2,7 -0,3 0,0 1,4 -1,7 38,4 3,2 31,6 3,6

-6,4 30,5 - - -24,6 - - -2,1 - - - -10,3 - - - 
69,9 -8,4 . . 109,1 . . -4,2 . . . -26,6 . . .
29,2 19,2 . . -22,9 . . -0,3 . . . 33,2 . . .

115,8 8,7 . . 116,8 . . -0,3 . . . -9,4 . . .
27,2 19,1 . . 1,7 . . -1,6 . . . 8,0 . . .

-149,5 2,7 . . -143,1 . . -0,2 . . . -8,9 . . .

2007 T4 

         T2 
         T1 2008

19,7 8,9 8,9 4,3 19,2 19,5 4,3 -4,6 10,3 -4,4 -7,2 24,9 11,5 30,2 13,1
17,7 22,6 22,6 6,6 16,2 16,3 6,1 4,2 -24,1 5,0 -3,2 24,0 8,7 28,3 16,8
20,5 52,7 52,8 -3,3 18,5 18,6 9,6 5,9 53,8 6,8 -8,2 24,8 7,3 32,4 -5,7
20,7 67,3 67,4 17,6 17,9 18,0 9,9 3,9 24,6 6,2 -13,8 27,5 10,9 35,7 -8,3
15,0 80,9 - - 11,8 - - -0,7 - - - 20,8 - - - 

2008
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7.3 Contul financiar
(miliarde EUR şi ritmuri anuale de creştere; solduri şi ritmuri de creştere la sfârşitul perioadei; operaţiuni de-a lungul perioadei)

7. Active de rezervă

Solduri (poziţia investiţională internaţională)

În 
miliarde

 EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2004
2005
2006
2007 T3 
         T4 

2008 mai 
         iun. 

Fluxuri
2005
2006
2007
2007 T4 

         T2 
         T1 

Ritmuri de creştere
2004
2005

Sursa: BCE.

Total Active de rezervă

În 
uncii de

aur fin
(milioane)

Drepturi
speciale

de
tragere

Poziţia
de

rezervă
la FMI

Total

Total Numerar şi depozite

Valute

Titluri de valoare

La
autorităţile

monetare
şi BRI

La
bănci

Total Acţiuni Obli-
gaţiuni

Instrumente
ale pieţei
monetare

Instrumente
financiare

derivate

Alte
creanţe

Active Pasive

Creanţe
în valută

asupra
rezi-

denţilor
zonei
euro

Ieşiri nete
(prestabilite)

pe termen
scurt de active

în valută

Pro-memoria

Aur monetar

         T1 

         iul. 

2008

2006

281,0 125,4 389,998 3,9 18,6 133,0 12,5 25,5 94,7 0,5 56,6 37,6 0,4 0,0 19,1 -12,8
320,1 163,4 375,861 4,3 10,6 141,7 12,6 21,4 107,9 0,6 69,4 38,0 -0,2 0,0 25,6 -17,9
325,8 176,3 365,213 4,6 5,2 139,7 6,3 22,5 110,7 0,5 79,3 30,8 0,3 0,0 24,6 -21,5
340,5 187,0 356,925 4,7 3,8 144,9 7,5 27,5 109,6 0,3 85,8 23,5 0,4 0,0 26,2 -26,8
347,3 201,0 353,688 4,6 3,6 138,2 7,2 22,0 108,5 0,4 87,7 20,4 0,5 0,0 44,1 -38,5
356,3 208,4 353,060 4,3 3,4 140,1 6,6 26,8 105,9 0,5 89,8 15,6 0,9 0,1 36,7 -37,3
349,2 201,4 352,697 4,3 4,1 139,3 6,7 23,8 109,0 - - - -0,1 0,0 59,8 -60,0
353,9 207,9 352,314 4,3 4,0 137,7 7,4 24,0 105,6 - - - 0,6 0,0 59,4 -59,2
355,6 206,5 351,082 4,4 3,9 140,8 7,2 25,8 108,0 - - - -0,1 0,0 59,8 -61,9

2008

2007 T4 

         T2 
         T1 2008

-18,0 -3,9 - 0,2 -8,6 -5,7 -0,2 -7,2 1,6 0,0 4,8 -3,2 0,0 0,0 - - 
1,3 -4,2 - 0,5 -5,2 10,2 -6,1 2,7 13,7 0,0 19,4 -5,7 0,0 0,0 - - 
5,3 -2,9 - 0,3 -0,9 8,8 0,9 1,8 6,0 0,0 14,3 -8,3 0,0 0,0 - - 

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

-4,1 -0,9 - -10,4 -17,0 -4,6 30,2 -10,7 -6,1 -46,6 -22,4 45,1 -55,8 - - - 
-5,9 -2,8 - 4,4 -44,6 -4,1 -2,0 -25,3 1,5 2,2 7,1 -7,9 20,5 - - - 
0,3 -2,4 - 11,6 -49,0 7,7 -48,4 12,7 13,4 0,0 29,2 -15,4 -73,2 - - - 
1,7 -1,6 - 7,3 -18,0 6,2 14,1 7,3 5,6 1,1 18,4 -27,4 -59,1 - - - 
2,6 -1,6 - 0,4 -2,9 8,5 32,2 10,2 7,1 407,6 18,0 -33,1 -46,5 - - - 
1,4 - - - - - - - - - - - - - - - 
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7.3 Contul financiar 
(miliarde EUR; solduri la sfârşitul perioadei, tranzacţii de-a lungul perioadei)

2006

T2 2007 - T1 2008

Sursa: BCE

Total Uniunea Europeană 27 (în afara zonei euro) Canada Japonia Elveţia SUA Organizaţii
interna-
ţionale

Centre
finan-
ciare
off-

shore

Alte ţări

Investiţii directe
În străinătate

         Participaţii la capital/
         profituri reinvestite
         Alte capitaluri
   În zona euro
        Participaţii la capital/
        profituri reinvestite
        Alte capitaluri
Investiţii de portofoliu – active

Acţiuni
   Instrumente de îndatorare
       Obligaţiuni
       Instrumente ale pieţei
Alte investiţii monetare

Active
       Administraţii publice
       IFM
       Alte sectoare
   Pasive
       Administraţii publice
       IFM
       Alte sectoare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total Dane-
marca

Suedia Marea
Britanie

Alte ţări
din UE

Instituţii
din UE

China
8. Repartizarea geografică

Fluxuri cumulate

Investiţii directe
În străinătate

         Participaţii la capital/
         profituri reinvestite
         Alte capitaluri
   În zona euro
        Participaţii la capital/
        profituri reinvestite
        Alte capitaluri
Investiţii de portofoliu – active

Acţiuni
   Instrumente de îndatorare
       Obligaţiuni
       Instrumente ale pieţei
Alte investiţii monetare

Active
       Administraţii publice
       IFM
       Alte sectoare
   Pasive
       Administraţii publice
       IFM
       Alte sectoare

Solduri (poziţia investiţională internaţională)

396,0 -63,7 -7,2 -21,0 -219,6 184,4 -0,3 37,0 22,1 -6,2 77,4 -24,8 -6,1 -0,2 360,5
3 050,2 1 120,0 35,1 83,4 804,4 197,0 0,0 90,2 24,9 68,2 300,3 608,0 329,7 0,0 508,9

2 484,8 906,9 32,0 58,1 644,9 171,8 0,0 71,0 20,1 63,5 250,4 453,1 307,4 0,0 412,4
565,3 213,1 3,1 25,3 159,4 25,3 0,0 19,2 4,8 4,7 49,9 154,9 22,3 0,0 96,5

2 654,1 1 183,7 42,3 104,5 1 024,0 12,7 0,3 53,1 2,7 74,4 222,9 632,8 335,8 0,3 148,4

2 037,8 951,9 36,8 86,3 826,7 1,8 0,2 47,3 0,3 60,7 164,8 477,1 209,6 0,0 126,1
616,4 231,8 5,5 18,2 197,2 10,9 0,1 5,9 2,5 13,7 58,0 155,7 126,2 0,3 22,3

4 459,3 1 375,3 65,7 141,4 1 006,1 93,5 68,6 85,1 37,6 262,8 141,2 1 455,5 529,2 32,2 540,3
2 014,1 486,5 12,3 58,4 393,2 22,4 0,1 22,6 35,2 181,0 128,7 671,0 216,6 1,4 271,1
2 445,2 888,9 53,4 83,0 612,9 71,2 68,4 62,4 2,4 81,8 12,5 784,5 312,6 30,8 269,3
2 067,8 732,6 48,6 71,1 474,4 70,4 68,2 60,2 2,3 62,3 8,5 660,3 273,0 29,8 238,8

377,4 156,3 4,9 11,9 138,5 0,8 0,2 2,3 0,0 19,6 4,0 124,2 39,5 1,0 30,5
-208,2 92,8 86,4 13,5 116,3 25,2 -148,6 -1,6 3,9 -37,5 -50,2 -5,1 -215,7 -20,0 25,2

4 403,4 2 291,6 111,4 69,2 1 988,1 113,3 9,5 19,5 25,3 73,7 263,5 586,7 438,6 45,7 659,0
117,1 25,2 2,1 0,1 14,2 1,5 7,4 0,0 1,9 0,2 0,1 3,1 1,4 38,5 46,7

2 957,5 1 718,0 95,7 47,9 1 490,9 82,8 0,8 11,0 12,0 38,9 162,7 344,7 274,7 6,6 389,0
1 328,7 548,3 13,6 21,2 483,0 29,1 1,4 8,4 11,4 34,7 100,7 238,9 162,5 0,6 223,3
4 611,5 2 198,8 25,0 55,7 1 871,8 88,1 158,1 21,0 21,3 111,2 313,6 591,8 654,3 65,7 633,8

48,3 24,1 0,0 0,3 2,4 0,0 21,4 0,0 0,0 0,7 0,0 6,2 0,2 2,7 14,3
3 587,2 1 659,8 19,5 35,0 1 440,4 67,9 97,0 14,2 8,5 60,3 253,7 416,6 583,6 60,4 530,2

976,1 514,9 5,5 20,4 429,0 20,2 39,8 6,8 12,8 50,3 59,9 169,0 70,5 2,6 89,3

207,9 90,7 2,0 -2,1 66,5 24,3 0,0 17,9 2,9 2,1 22,3 -35,3 40,7 -0,2 66,8
451,8 129,5 1,3 5,4 90,9 32,0 0,0 19,7 2,7 10,3 40,6 76,1 73,3 -0,1 99,7

334,9 99,5 0,6 3,5 70,0 25,4 0,0 12,4 0,7 3,8 26,1 60,6 62,4 0,0 69,5
116,9 30,1 0,7 1,9 20,9 6,5 0,0 7,3 2,0 6,5 14,5 15,5 10,9 -0,1 30,2
244,0 38,8 -0,7 7,4 24,4 7,7 0,0 1,8 -0,2 8,3 18,3 111,4 32,6 0,1 32,9

172,8 44,4 -1,8 8,6 36,8 0,8 0,0 -0,3 0,1 8,8 9,3 74,7 22,2 0,0 13,6
71,2 -5,6 1,1 -1,2 -12,4 6,9 0,0 2,1 -0,3 -0,6 9,0 36,8 10,4 0,1 19,2

328,5 92,7 0,2 7,0 75,7 2,8 6,9 4,8 1,4 -15,9 -15,7 127,6 20,2 -3,3 116,7
5,121,0-9,922,46,91-2,82-6,06,1-1,01,10,02-1,12,05,71-7,01-

339,2 110,2 0,1 5,9 95,7 1,7 6,8 6,5 0,8 12,3 3,9 123,4 -9,8 -3,2 95,1
253,9 64,0 0,8 2,1 53,1 1,7 6,3 7,0 0,4 4,7 2,3 86,5 6,1 -2,8 85,6

85,3 46,2 -0,7 3,8 42,6 0,0 0,5 -0,6 0,5 7,6 1,5 36,9 -15,9 -0,4 9,5
-226,3 -251,8 52,9 -1,2 -338,5 49,0 -14,0 1,0 16,5 4,2 -74,4 -93,1 42,6 29,4 99,5

6,0312,418,1214,4138,83-0,617,96,35,63,766,992,29,324,9918,077
-4,6 -1,4 1,0 0,2 -3,0 -0,3 0,6 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -3,7

9,2217,316,899,3317,73-9,422,66,25,56,761,244,36,022,9313,405
271,1 61,7 2,3 -1,4 60,5 0,0 0,3 1,0 3,5 -8,9 -1,2 180,4 23,2 0,0 11,4
997,1 451,2 -29,0 3,4 438,1 18,3 20,5 2,6 -6,8 11,8 35,5 407,5 79,3 -15,2 31,1

2,0 3,9 -0,1 0,1 -3,9 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,1 -0,8 -0,9
0,133,41-5,665,3029,222,110,8-0,21,81,312,4145,06,82-3,7040,227

273,0 40,1 -0,3 2,8 27,8 5,2 4,6 0,6 1,1 0,7 12,6 204,3 12,7 -0,1 1,0
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7.4 Prezentarea monetară a balanței de plăți 1)

(milioane EUR; fluxuri)

Pro memoria:
fluxurile

din
contrapartida
externă a M3

 2)

 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005
2006
2007

         T2 

2007 T2 
         T3 
         T4 
         T1 2008

2007 iun. 
         iul. 
         aug. 
         sep. 
         oct. 
         nov. 
         dec. 

         apr. 

         feb. 
         mar. 

Fluxuri cumulate pe 12 luni
2008 mar. 

G 34 Principalele tranzacții din balanța de plăți care determină evoluția activelor externe nete ale IFM 1)

(miliarde EUR; tranzacţii cumulate pe 12 luni)

active externe nete ale IFM
soldul contului curent şi al contului de capital
investiţii directe şi de portofoliu în acţiuni, efectuate de non-IFM în străinătate
investiţii de portofoliu - pasive, sub formă de instrumente de îndatorare3)

Soldul
contului

curent şi al
contului

de capital

Instrumente
financiare

derivate

Investiţii directe Investiţii de portofoliu

Posturi din balanţa de plăţi corespunzătoare contrapartidei externe a M3

Ale
nereziden-

ţilor
în zona

euro

Active
Non-IFM Acţiuni

Pasive

Instrumente
de

îndatorare

Active
Non-IFM

Pasive
Non-IFM

Erori
şi omisiuni

Sursa: BCE
1) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru detalii, a se vedea Notele generale.
2) Cu excepţia unităţilor/acţiunilor fondurilor de piaţă monetară.
3) Cu excepţia instrumentelor de îndatorare cu scadenţă de până la 2 ani emise de IFM din zona euro.

Alte investiţii Totalul
coloanelor

de la
1 la 10

2008 ian. 

         mai 
         iun. 

29,9 -349,1 149,6 -264,8 212,4 266,2 -150,8 148,2 -18,2 -33,9 -10,6 -0,1
9,7 -313,5 206,6 -288,3 242,1 445,2 -192,9 192,8 2,4 -114,8 189,4 200,3

41,4 -375,3 283,8 -182,0 142,4 390,1 -291,6 247,3 -90,7 -129,7 35,8 13,3
-0,1 -101,3 53,8 -67,4 65,6 134,1 -56,8 46,7 -19,8 -56,7 -2,0 -0,2
14,9 -99,5 76,1 -42,9 25,3 48,0 -132,1 176,7 -26,8 -104,8 -65,3 -67,3
17,9 -84,3 74,1 -19,3 -39,8 42,6 -31,8 13,4 -28,8 68,0 12,0 -7,5
-9,8 -130,6 38,2 -8,7 5,8 53,0 -45,7 38,1 -14,9 -9,4 -83,9 -83,3

-26,1 -14,5 -31,8 -60,5 -12,6 130,6 0,8 -12,4 -39,0 -53,1 -118,6 -128,4
13,8 -35,4 11,5 -27,4 65,3 45,7 -23,1 17,4 -8,4 -10,8 48,6 55,7

7,0 -25,5 26,7 -22,3 33,1 19,5 32,2 4,9 -12,9 -53,7 9,0 8,2
1,2 -28,5 33,3 -11,1 -14,7 23,6 -12,6 31,8 -5,1 -66,9 -48,9 -51,1
6,6 -45,5 16,0 -9,5 7,0 4,8 -151,7 139,9 -8,8 15,8 -25,3 -24,4
5,8 -34,9 59,2 -12,7 -24,2 4,3 -26,4 3,9 1,4 36,9 13,3 11,9
4,3 -28,4 41,5 -2,4 -7,3 64,9 -12,6 10,7 -22,7 -14,5 33,5 28,6
7,8 -21,0 -26,6 -4,2 -8,3 -26,6 7,3 -1,1 -7,6 45,6 -34,8 -47,9

-15,8 -75,9 30,0 17,4 -9,8 33,7 -6,5 36,1 -19,2 -7,1 -17,1 -18,5
9,8 -31,1 11,9 -5,0 19,9 15,9 -10,5 -30,8 1,7 -1,4 -19,7 -13,9

-3,9 -23,5 -3,6 -21,1 -4,3 3,3 -28,7 32,8 2,6 -0,9 -47,1 -51,0
-6,9 23,1 -41,2 -10,5 -37,2 43,4 -1,4 -9,6 -14,2 -11,3 -65,7 -73,0

-17,9 -9,7 0,9 -36,2 3,5 38,2 -3,1 6,4 -29,6 -27,4 -74,8 -70,1
-1,3 -28,0 8,4 -13,9 21,0 49,0 5,3 -9,1 4,8 -14,4 21,9 14,7

-3,2 -328,9 156,5 -131,5 -21,3 274,1 -208,7 215,9 -109,6 -99,3 -255,8 -286,4
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7.5 Comerțul cu bunuri
(date ajustate sezonier, în absenţa altor menţiuni)

1. Valori, volume şi valori unitare pe grupe de produse

Valori (miliarde EUR; variaţii procentuale anuale pentru coloanele 1 şi 2)

Importuri (c.i.f.)Exporturi (f.o.b.)Total (date
neajustate sezonier)

Pro-memoria:latoTPro-memoria:
produse

prelucrate

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indici de volum (2000=100; variaţii procentuale anuale pentru coloanele 1 şi 2)

Indici ai valorii unitare (2000=100; variaţii procentuale anuale pentru coloanele 1 şi 2)

Sursa: Eurostat.

Exporturi Importuri

Bunuri
intermediare

Bunuri
de capital

Bunuri
de consum

Bunuri
intermediare

Bunuri
de capital

Bunuri
de consum

Produse
prelucrate

Petrol

2004
2005
2006
2007

9,0 9,3 1 144,4 543,6 246,4 313,7 995,0 1 075,8 604,7 184,3 256,8 771,3 130,0
7,8 13,4 1 238,3 589,9 269,1 333,8 1 068,7 1 227,3 705,9 208,3 277,0 846,8 187,0

11,6 13,7 1 384,8 686,4 296,5 365,3 1 182,9 1 397,4 856,7 216,5 304,6 943,8 224,6
8,4 5,7 1 501,0 736,9 324,6 393,6 1 275,8 1 475,1 898,6 225,3 324,1 1 010,3 223,3
9,0 5,3 367,6 180,6 79,6 96,6 311,4 359,4 216,6 56,8 79,8 250,2 48,1
9,4 3,7 370,4 181,5 80,6 97,1 316,9 360,5 220,9 54,1 79,4 249,6 52,9

10,2 6,4 381,3 187,3 82,0 100,1 326,2 375,3 227,1 58,1 82,6 259,8 57,5
5,4 7,3 381,6 187,5 82,4 99,7 321,3 379,9 234,0 56,2 82,4 250,6 64,7
6,7 9,2 395,1 194,0 83,9 104,2 331,2 395,2 246,6 57,2 81,6 255,6 70,0
7,8 11,4 396,9 . . . 330,3 399,5 . . . 251,4 . 

10,1 12,6 132,3 65,3 28,2 35,2 110,7 133,7 82,8 19,6 28,0 85,9 24,6
13,0 10,1 134,1 65,9 28,6 35,6 112,9 131,7 81,8 19,0 27,3 86,0 21,5
-1,8 5,2 128,7 62,7 27,1 33,4 107,6 129,8 82,0 18,5 26,2 83,7 23,9
16,1 15,8 136,0 67,5 28,5 35,7 112,6 134,6 84,4 18,5 27,2 84,4 23,9

2,8 7,0 129,6 63,8 27,0 33,4 108,3 130,6 83,3 17,8 26,4 83,3 24,1
4,9 11,4 131,4 . . . 109,5 134,4 . . . 83,6 . 

2004
2005
2006
2007
2007 T1 
         T2 
         T3 
         T4 

2008 ian. 
         feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 

         T2 
2008 T1 

9,0 6,4 117,5 114,9 120,2 118,6 118,6 108,0 104,1 108,8 117,6 109,0 106,2
4,7 5,0 123,5 119,7 129,8 123,6 124,6 114,0 107,5 123,5 123,6 117,1 110,6
7,8 6,0 133,5 133,6 140,2 131,2 134,4 121,0 117,8 128,5 131,3 126,1 110,0
6,0 4,2 141,5 138,8 151,4 139,5 142,1 126,0 120,0 137,4 138,6 133,8 107,6

7,1 6,4 139,8 137,2 149,0 137,1 139,1 126,3 121,4 137,3 137,0 132,4 109,4
6,4 3,5 139,3 136,3 149,8 137,9 140,6 124,5 119,8 132,6 137,2 132,3 106,5
7,4 5,4 143,3 140,5 152,7 141,5 144,9 126,8 119,5 141,9 139,6 136,8 106,6
3,4 1,6 143,6 141,0 153,9 141,6 143,6 126,3 119,3 137,8 140,5 133,6 108,0
3,8 -1,1 146,2 142,5 154,2 146,1 146,8 125,7 119,3 138,7 137,3 134,3 109,3

. . . . . . . . . . . . . 

6,9 1,9 147,3 144,6 155,6 149,1 147,7 128,2 121,5 142,6 140,2 135,4 117,2
9,8 -0,3 148,6 145,3 158,4 148,8 149,8 126,0 119,3 137,8 137,8 135,2 101,6

-4,0 -4,9 142,7 137,6 148,7 140,5 142,9 123,0 117,2 135,7 133,9 132,4 109,1
13,7 5,3 150,7 147,8 158,2 150,2 149,7 127,3 120,2 136,4 139,5 134,0 106,9

0,9 -4,9 143,3 138,9 149,4 141,6 144,8 120,9 114,6 131,2 136,1 132,2 100,2
. . . . . . . . . . . . . 

2007 T1 
         T2 
         T3 
         T4 

2008 ian. 
         feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 

         T2 
2008 T1 

2004
2005
2006
2007
2007 T1 
         T2 
         T3 
         T4 

2008 ian. 
         feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 

         T2 
2008 T1 

-0,1 2,7 97,6 96,6 95,7 101,2 97,3 97,4 98,3 92,3 99,0 96,3 99,6
2,9 8,0 100,4 100,6 96,8 103,3 99,4 105,2 111,1 91,8 101,5 98,5 137,7
3,6 7,4 104,0 104,9 98,7 106,5 102,0 113,0 123,1 91,9 105,1 101,9 166,5
2,2 1,4 106,3 108,4 100,1 107,9 104,1 114,6 126,8 89,4 106,0 102,8 169,3
1,7 -1,0 105,4 107,5 99,7 107,9 103,8 111,3 120,9 90,3 105,5 102,9 143,5
2,8 0,2 106,6 108,8 100,5 107,8 104,5 113,3 124,9 89,0 104,9 102,8 162,1
2,5 0,9 106,7 108,9 100,3 108,3 104,4 115,8 128,7 89,3 107,2 103,4 176,2
2,0 5,6 106,6 108,7 100,0 107,8 103,7 117,7 132,8 89,0 106,3 102,2 195,5
2,8 10,5 108,3 111,2 101,7 109,1 104,6 123,0 140,0 89,9 107,7 103,6 209,0

. . . . . . . . . . . . . 

3,1 10,5 108,0 110,7 101,7 108,5 104,2 122,4 138,5 89,8 108,5 103,7 205,8
2,9 10,3 108,5 111,2 101,1 109,7 104,8 122,7 139,4 90,4 107,9 103,9 206,7
2,4 10,6 108,5 111,7 102,2 109,2 104,8 123,9 142,1 89,4 106,6 103,3 214,4
2,2 10,0 108,5 112,0 101,0 109,2 104,6 124,1 142,6 88,5 106,1 102,9 218,7
1,9 12,5 108,7 112,6 101,1 108,3 104,0 126,8 147,6 88,5 105,3 103,0 235,7

. . . . . . . . . . . . . 
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7.5 Comerțul cu bunuri 
(miliarde EUR, în absenţa altor menţiuni; date ajustate sezonier)

2. Repartizarea geografică

Exporturi (f.o.b.)

Alte
ţări

America
Latină

SUAElveţia

JaponiaChinaAlte ţări
din UE

Marea
Britanie

SuediaDanemarca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ponderi procentuale în total exporturi

Importuri (c.i.f.)

Ponderi procentuale în total importuri

Sold

Sursa: Eurostat.

Uniunea Europeană 27 
  (în afara zonei euro)Total Rusia Turcia Asia Africa

2004
2005
2006
2007
2007 T1 
         T2 
         T3 
         T4 
         T1

2008 ian. 
         feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 

2007

2007

         T2 

100,0 2,2 3,7 15,3 14,7 4,5 5,5 2,7 13,0 19,7 4,0 2,3 5,8 4,1 8,9

1 144,4 25,8 42,1 204,5 133,9 35,9 66,6 31,8 172,7 225,7 40,4 33,3 64,6 40,7 100,3
1 238,3 29,0 45,2 203,3 153,2 43,7 70,8 34,7 185,3 244,2 43,3 34,1 73,4 46,9 108,6
1 384,8 31,7 49,9 216,8 189,8 55,2 77,2 38,8 199,9 271,7 53,7 34,5 77,7 54,4 121,7
1 501,0 33,7 55,3 229,0 220,0 67,0 81,9 40,9 195,0 296,0 60,2 34,3 87,2 61,3 133,5

367,6 8,3 13,5 56,9 52,3 15,6 20,5 10,2 49,6 71,9 14,3 8,7 21,4 14,8 32,6
370,4 8,4 13,9 55,9 53,9 16,7 20,0 9,9 48,7 73,2 14,9 8,8 21,4 15,4 33,0
381,3 8,5 14,2 58,7 56,4 17,3 20,6 10,3 49,4 75,0 15,3 8,5 22,2 15,6 33,0
381,6 8,5 13,7 57,5 57,4 17,5 20,8 10,5 47,3 75,9 15,6 8,2 22,2 15,6 34,8
395,1 8,8 13,9 57,4 60,4 19,2 20,8 11,7 48,4 78,3 16,7 8,5 23,8 16,0 36,4
396,9 . . . . 19,3 21,8 11,0 46,2 77,4 17,0 8,4 24,3 16,1 . 
132,3 2,9 4,6 19,7 20,1 6,2 6,9 4,0 16,4 26,1 5,7 2,9 7,8 5,3 12,1
134,1 3,0 4,7 19,1 20,4 6,5 6,9 4,0 16,7 26,4 5,5 2,9 8,1 5,4 13,0
128,7 2,9 4,6 18,6 19,9 6,5 7,0 3,7 15,2 25,8 5,5 2,8 7,9 5,3 11,3
136,0 3,0 4,7 20,1 20,9 6,5 7,3 3,8 16,3 26,1 5,9 2,8 8,1 5,3 13,9
129,6 3,0 4,7 18,7 20,1 6,3 7,2 3,6 14,7 25,5 5,5 2,8 8,0 5,3 12,4
131,4 . . . . 6,5 7,3 3,6 15,2 25,8 5,6 2,8 8,2 5,4 . 

2008

2004
2005
2006
2007
2007 T1 
         T2 
         T3 
         T4 
         T1

2008 ian. 
         feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 

         T2 
2008

1 075,8 25,4 39,8 144,8 115,5 56,6 53,3 23,2 113,4 309,2 92,4 54,1 72,9 45,2 76,3
1 227,3 26,4 42,3 153,2 127,8 76,3 58,1 25,5 120,2 363,6 118,2 53,2 96,0 53,8 84,2
1 397,4 28,5 47,9 167,2 152,3 95,6 62,3 29,4 125,9 418,6 144,5 57,0 110,5 66,2 93,1
1 475,1 28,1 51,6 167,7 174,4 97,7 67,1 32,2 131,1 445,8 170,2 58,5 112,7 74,7 92,1

359,4 7,0 12,8 40,7 41,4 22,8 17,0 7,9 33,4 110,8 42,4 14,9 26,5 18,1 21,1
360,5 7,0 12,8 41,7 42,5 23,9 16,5 7,9 32,1 107,8 39,9 14,3 26,9 18,3 23,0
375,3 7,3 12,8 42,8 44,9 23,6 17,2 8,1 33,3 114,6 44,7 14,9 28,1 18,9 23,6
379,9 6,7 13,2 42,5 45,5 27,4 16,5 8,3 32,2 112,6 43,2 14,4 31,2 19,4 24,4
395,2 7,2 13,9 43,4 47,9 28,0 16,9 8,4 33,9 116,2 43,3 14,6 34,0 19,4 26,1
399,5 . . . . 29,0 17,1 8,5 33,2 114,7 43,0 13,8 36,2 20,1 . 
133,7 2,3 4,6 14,9 15,8 9,5 5,5 2,8 11,5 39,5 14,9 4,8 11,5 6,6 9,1
131,7 2,6 4,7 14,4 16,0 9,2 5,8 2,7 11,2 38,3 14,5 5,0 11,3 6,4 9,0
129,8 2,3 4,6 14,1 16,1 9,3 5,6 2,8 11,2 38,4 14,0 4,8 11,1 6,4 7,9
134,6 2,7 4,5 14,1 16,6 9,9 5,7 2,9 11,1 38,6 14,4 4,8 12,3 6,8 9,3
130,6 2,6 4,5 13,5 15,9 9,7 5,5 2,8 10,8 37,5 14,2 4,5 11,6 6,8 9,4
134,4 . . . . 9,3 5,8 2,8 11,3 38,5 14,3 4,5 12,4 6,6 . 

100,0 1,9 3,5 11,4 11,8 6,6 4,5 2,2 8,9 30,2 11,5 4,0 7,6 5,1 6,2

2004
2005
2006
2007
2007 T1 
         T2 
         T3 
         T4 
         T1

2008 ian. 
         feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 

         T2 
2008

68,7 0,4 2,3 59,6 18,4 -20,7 13,3 8,6 59,2 -83,6 -52,0 -20,8 -8,3 -4,5 23,9
10,9 2,6 2,9 50,1 25,4 -32,5 12,7 9,2 65,1 -119,4 -74,8 -19,1 -22,6 -6,9 24,4

-12,5 3,2 2,0 49,7 37,6 -40,4 15,0 9,4 74,0 -146,9 -90,8 -22,4 -32,8 -11,9 28,7
25,9 5,6 3,7 61,2 45,7 -30,6 14,9 8,7 63,9 -149,7 -110,1 -24,3 -25,5 -13,4 41,4

8,2 1,3 0,7 16,2 11,0 -7,2 3,6 2,3 16,2 -38,9 -28,1 -6,2 -5,1 -3,3 11,5
10,0 1,4 1,1 14,3 11,3 -7,2 3,5 2,0 16,5 -34,6 -25,0 -5,5 -5,5 -2,9 10,0

6,0 1,2 1,4 15,8 11,5 -6,4 3,4 2,2 16,1 -39,5 -29,4 -6,4 -5,9 -3,3 9,4
1,7 1,8 0,5 15,0 11,9 -9,9 4,3 2,2 15,1 -36,7 -27,6 -6,2 -8,9 -3,9 10,4

-0,1 1,6 0,0 14,0 12,5 -8,8 4,0 3,3 14,5 -37,9 -26,6 -6,2 -10,2 -3,4 10,3
-2,6 . . . . -9,6 4,7 2,5 13,1 -37,3 -26,0 -5,4 -12,0 -4,1 . 
-1,4 0,7 0,0 4,8 4,3 -3,3 1,4 1,1 5,0 -13,4 -9,1 -2,0 -3,7 -1,3 3,0
2,4 0,4 0,0 4,7 4,4 -2,7 1,2 1,2 5,5 -11,9 -9,0 -2,2 -3,3 -1,0 3,9

-1,0 0,6 0,1 4,4 3,8 -2,8 1,4 0,9 4,0 -12,6 -8,5 -2,0 -3,2 -1,2 3,4
1,4 0,3 0,2 6,0 4,3 -3,4 1,5 1,0 5,2 -12,5 -8,6 -2,0 -4,2 -1,5 4,6

-1,0 0,4 0,2 5,3 4,2 -3,4 1,7 0,8 3,9 -12,0 -8,7 -1,7 -3,6 -1,4 3,0
-3,0 . . . . -2,9 1,5 0,8 3,9 -12,7 -8,7 -1,7 -4,2 -1,2 . 

BCE
Buletin lunar

Septembrie 2008 S 71

STATISTICA
ZONEI EURO

Balanța de plăți 
şi poziția 

investițională 
internațională



8.1 Cursurile de schimb efective1)

(mediile perioadei; indice T1 1999=100)

CSE-42CSE-22

Curs real
(IPC)

Curs real
(costul unitar cu

forţa de muncă
pe economie)

Curs real (costul
unitar cu forţa de

muncă în industria
prelucrătoare)

Curs real
(IPP)

Curs real
(IPC)

Curs real
(deflatorul PIB)

1 2 3 4 5 6 7 8

Variaţii procentuale faţă de luna precedentă

Variaţii procentuale faţă de anul precedent

G 35 Cursurile de schimb efective
(medii lunare; indice T1 1999=100)

G 36 Cursurile de schimb bilaterale
(medii lunare; indice T1 1999=100)

Sursa: BCE
1) Pentru definiţia grupurilor de parteneri comerciali şi alte informaţii, a se vedea Notele generale.

CURSURILE DE SCHIMB8
Curs nominal Curs nominal

USD/EUR
JPY/EUR
GBP/EUR

CSE-22 în termeni nominali
CSE-22 în termeni reali (deflatat cu IPC)

2005
2006
2007
2007 T2 
         T3 
         T4 
         T1 
         T2 
2007 aug. 
         sep. 
         oct. 
         nov. 
         dec. 
         ian. 
         feb. 
         mar. 

         mai 

         iul. 

         apr. 

         aug 

2008 aug. 

2008 aug. 

         iun. 

103,3 104,2 102,5 102,2 98,2 101,9 109,7 103,7
103,6 104,6 103,0 102,2 98,7 101,5 110,0 103,4
107,7 108,3 106,8 106,0 101,6 104,7 114,2 106,6
107,1 107,7 106,1 105,5 101,8 104,4 113,5 106,0
107,6 108,2 106,8 106,0 101,3 104,6 114,1 106,4
110,5 111,2 109,5 108,5 104,1 107,4 117,0 109,0
112,7 113,1 111,3 110,7 105,9 109,4 119,4 110,8
115,7 115,7 113,2 . . . 122,6 113,3
107,1 107,7 106,4 - - - 113,7 106,0
108,2 108,8 107,5 - - - 114,8 107,0
109,4 110,1 108,7 - - - 115,8 108,0
111,0 111,7 109,9 - - - 117,6 109,6
111,2 111,7 110,0 - - - 117,6 109,4
112,0 112,3 110,4 - - - 118,3 109,9
111,8 111,9 110,4 - - - 118,2 109,5
114,6 115,0 112,9 - - - 121,5 112,8
116,0 116,1 113,9 - - - 123,1 113,8
115,5 115,5 113,1 - - - 122,4 113,1
115,4 115,4 112,6 - - - 122,4 113,0
115,8 115,5 112,5 - - - 122,8 113,2
113,5 113,2 110,1 - - - 120,0 110,5

2008

2008

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

6,0 5,1 3,5 - - - 5,5 4,2
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8.2 Cursul de schimb bilateral
(mediile perioadei; unităţi de monedă naţională per euro)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Variaţii procentuale faţă de luna precedentă

Variaţii procentuale faţă de anul precedent

Variaţii procentuale faţă de luna precedentă

Variaţii procentuale faţă de anul precedent

Variaţii procentuale faţă de luna precedentă

Variaţii procentuale faţă de anul precedent

Sursa: BCE
1) Pentru aceste monede BCE calculează şi dă publicităţii cursuri de schimb de referinţă raportate la euro începând cu 1 ianuarie 2008. Datele anterioare sunt orientative.

Coroana
daneză

Coroana
suedeză

Lira
sterlină

Dolarul
american

Yen-ul
japonez

Francul
elveţian

Won-ul
sud-coreean

Dolarul din
Hong Kong

Dolarul din
Singapore

Dolarul
canadian

Coroana
norvegiană

Dolarul
australian

Coroana
cehă

Coroana
estoniană

Lats
letoniană

Litas
lituanian

Forintul
maghiar

Coroana
slovacă

Zlotul
polonez

Kuna
croată

Leva
bulgărească

Noul leu
românesc

2005
2006
2007
2007 T4 
         T1 
         T2 
2008 feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai 
         iun. 
         iul. 
         aug.

2008 aug. 

2008 aug. 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Real
brazilian 1)

Yuan Renminbi
   chinez 

Coroana
islandeză

Ringgit
malaezian

Peso
filipinez

Baht
tailandez

Rupia
indoneziană

Peso
mexican

Dolarul
neo-zeelandez

Rubla
rusească

Rand
sud-african

Noua liră
turcească

 1)

2008

2005
2006
2007
2007 T4 
         T1 
         T2 
         feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai
         iun. 
         iul. 
         aug. 

2008

2008 aug.

2008 aug. 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2008 aug. 

2008 aug. 

7,4518 9,2822 0,68380 1,2441 136,85 1,5483 1 273,61 9,6768 2,0702 1,5087 8,0092 1,6320
7,4591 9,2544 0,68173 1,2556 146,02 1,5729 1 198,58 9,7545 1,9941 1,4237 8,0472 1,6668
7,4506 9,2501 0,68434 1,3705 161,25 1,6427 1 272,99 10,6912 2,0636 1,4678 8,0165 1,6348
7,4557 9,2899 0,70782 1,4486 163,83 1,6596 1 334,12 11,2639 2,1061 1,4201 7,8778 1,6279
7,4534 9,3996 0,75698 1,4976 157,80 1,6014 1 430,84 11,6737 2,1107 1,5022 7,9583 1,6533
7,4599 9,3517 0,79286 1,5622 163,35 1,6114 1 590,82 12,1845 2,1346 1,5769 7,9401 1,6559
7,4540 9,3642 0,75094 1,4748 157,97 1,6080 1 392,57 11,4996 2,0808 1,4740 7,9480 1,6156
7,4561 9,4020 0,77494 1,5527 156,59 1,5720 1 523,14 12,0832 2,1489 1,5519 7,9717 1,6763
7,4603 9,3699 0,79487 1,5751 161,56 1,5964 1 555,98 12,2728 2,1493 1,5965 7,9629 1,6933
7,4609 9,3106 0,79209 1,5557 162,31 1,6247 1 613,18 12,1341 2,1259 1,5530 7,8648 1,6382
7,4586 9,3739 0,79152 1,5553 166,26 1,6139 1 604,95 12,1425 2,1278 1,5803 7,9915 1,6343
7,4599 9,4566 0,79308 1,5770 168,45 1,6193 1 604,58 12,3004 2,1438 1,5974 8,0487 1,6386
7,4595 9,3984 0,79279 1,4975 163,63 1,6212 1 566,23 11,6932 2,1024 1,5765 7,9723 1,6961

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

0,2 0,8 17,0 9,9 2,9 -1,0 23,0 9,8 1,3 9,3 0,0 3,2

29,782 15,6466 0,6962 3,4528 248,05 4,0230 38,599 1,9558 3,6209 7,4008 1,6771
28,342 15,6466 0,6962 3,4528 264,26 3,8959 37,234 1,9558 3,5258 7,3247 1,8090
27,766 15,6466 0,7001 3,4528 251,35 3,7837 33,775 1,9558 3,3353 7,3376 1,7865
26,826 15,6466 0,7005 3,4528 252,86 3,6584 33,424 1,9558 3,4489 7,3281 1,7261
25,564 15,6466 0,6973 3,4528 259,30 3,5759 33,069 1,9558 3,6887 7,2852 1,8036
24,830 15,6466 0,6997 3,4528 248,04 3,4070 31,403 1,9558 3,6521 7,2556 1,9717

25,377 15,6466 0,6967 3,4528 262,15 3,5768 33,085 1,9558 3,6557 7,2707 1,7632
25,208 15,6466 0,6970 3,4528 259,94 3,5363 32,499 1,9558 3,7194 7,2662 1,9309
25,064 15,6466 0,6974 3,4528 253,75 3,4421 32,374 1,9558 3,6428 7,2654 2,0500
25,100 15,6466 0,6987 3,4528 247,69 3,4038 31,466 1,9558 3,6583 7,2539 1,9408
24,316 15,6466 0,7032 3,4528 242,42 3,3736 30,322 1,9558 3,6556 7,2469 1,9206
23,528 15,6466 0,7035 3,4528 231,82 3,2591 30,319 1,9558 3,5764 7,2297 1,9128
24,287 15,6466 0,7039 3,4528 235,88 3,2920 30,334 1,9558 3,5271 7,1947 1,7669

2008

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

-12,8 0,0 0,9 0,0 -7,6 -13,6 -9,7 0,0 9,4 -1,7 -1,4

2005
2006
2007
2007 T4 
         T1 
         T2 
         feb. 
         mar. 
         apr. 
         mai
         iun. 
         iul. 
         aug. 

2008

2008

3,0360 10,1955 78,23 12 072,83 4,7119 13,5643 1,7660 68,494 35,1884 7,9183 50,068
2,7333 10,0096 87,76 11 512,37 4,6044 13,6936 1,9373 64,379 34,1117 8,5312 47,594
2,6594 10,4178 87,63 12 528,33 4,7076 14,9743 1,8627 63,026 35,0183 9,6596 44,214
2,5863 10,7699 88,69 13 374,03 4,8613 15,7217 1,8965 62,330 35,6947 9,8088 45,097
2,6012 10,7268 101,09 13 861,78 4,8325 16,1862 1,8960 61,211 36,3097 11,2736 46,461
2,5882 10,8687 119,09 14 460,45 5,0183 16,2919 2,0129 67,174 36,9108 12,1648 50,437
2,5516 10,5682 98,06 13 542,26 4,7548 15,8786 1,8513 59,845 36,1357 11,2899 46,085
2,6445 10,9833 112,08 14 241,09 4,9455 16,6678 1,9344 64,031 36,8259 12,3712 48,848
2,6602 11,0237 116,65 14 497,21 4,9819 16,5608 1,9960 65,790 37,0494 12,2729 49,752
2,5824 10,8462 117,46 14 436,99 5,0081 16,2402 2,0011 66,895 36,9042 11,8696 49,942
2,5185 10,7287 123,28 14 445,41 5,0666 16,0617 2,0424 68,903 36,7723 12,3467 51,649
2,5097 10,7809 123,61 14 442,77 5,1258 16,1119 2,0900 70,694 36,8261 12,0328 52,821
2,4103 10,2609 122,07 13 700,21 4,9843 15,1269 2,1097 67,307 36,2502 11,4680 50,697

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

-9,8 -0,5 38,0 7,3 5,0 0,5 12,3 7,1 3,8 16,6 17,0
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9.1 În alte state membre UE
(variaţii procentuale anuale, în absenţa altor menţiuni)

1. Evoluţii economice şi financiare

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC)

Republica
Cehă

Marea
Britanie

Deficitul (-)/surplusul (+) bugetar, pondere în PIB

Datoria publică brută, pondere în PIB

Randamentul obligaţiunilor de stat pe termen lung, procente p.a., media perioadei

Rata dobânzii la 3 luni, procente p.a., media perioadei

PIB real

Soldul contului curent şi al contului de capital, pondere în PIB

Costul unitar cu forţa de muncă

Rata şomajului standardizat, pondere în populaţia activă (date ajustate sezonier)

Surse: Comisia Europeană (DG Afaceri economice şi financiare şi Eurostat), date naţionale, Reuters şi calcule BCE

EVOLUȚII ÎN AFARA ZONEI EURO9
Bulgaria Danemarca Estonia Letonia Lituania Ungaria Polonia România Slovacia Suedia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006
2007
2007 T4 
         T1 
         T2 

         iul. 

         apr. 
         mai 

2008 mar. 

2005
2006
2007

2005
2006
2007

2008 feb. 
         mar 
         apr. 
         mai. 
         iun. 
         iul. 

2006
2007
2007 T4 
         T1 
         T2 

2006
2007

2006
2007

2006
2007
2007 T4 
         T1 
         T2 
2008 mar. 

         mai 
         iun. 

 apr. 

2008

         iun. 

29,2 29,7 36,4 4,5 12,4 18,6 61,6 47,1 15,8 34,2 50,9 42,1
22,7 29,4 30,4 4,2 10,7 18,2 65,6 47,6 12,4 30,4 45,9 43,1
18,2 28,7 26,0 3,4 9,7 17,3 66,0 45,2 13,0 29,4 40,6 43,8

2008

2008

         iul. 

7,4 2,1 1,9 4,4 6,6 3,8 4,0 1,3 6,6 4,3 1,5 2,3
7,6 3,0 1,7 6,7 10,1 5,8 7,9 2,6 4,9 1,9 1,7 2,3

11,2 4,9 2,2 9,2 13,7 7,9 7,1 3,7 6,8 2,4 2,3 2,1
12,4 7,6 3,2 11,3 16,3 10,8 6,9 4,5 8,0 3,4 3,1 2,4
14,0 6,7 3,7 11,5 17,5 12,3 6,8 4,3 8,6 4,0 3,8 3,4
13,2 7,1 3,3 11,2 16,6 11,4 6,7 4,4 8,7 3,6 3,2 2,5
13,4 6,7 3,4 11,6 17,4 11,9 6,8 4,3 8,7 3,7 3,2 3,0
14,0 6,8 3,6 11,4 17,7 12,3 6,9 4,3 8,5 4,0 3,9 3,3
14,7 6,6 4,2 11,5 17,5 12,7 6,6 4,3 8,7 4,3 4,1 3,8
14,4 6,8 4,4 11,2 16,5 12,4 7,0 4,5 9,1 4,4 4,1 4,4

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

5,24 4,53 4,08 - 5,11 4,51 7,58 5,82 7,29 4,36 4,02 4,45
4,85 4,68 4,04 - 5,25 4,36 8,41 5,99 7,34 4,34 3,92 4,42
4,80 4,72 4,29 - 5,93 4,59 8,02 5,99 7,35 4,46 4,06 4,62
4,95 4,84 4,42 - 5,93 4,80 8,08 6,10 7,26 4,52 4,18 4,84
5,17 5,13 4,82 - 6,25 5,33 8,50 6,42 7,15 4,94 4,43 5,16
5,17 4,90 4,78 - 6,57 5,49 8,11 6,45 7,28 5,06 4,37 5,00

2008 feb. 
         mar 
         apr. 
         mai 
         iun. 
         iul. 

6,65 3,94 4,61 6,62 7,52 4,90 - 5,74 9,67 4,28 4,62 5,64
6,68 4,04 4,81 6,35 6,49 4,82 8,21 6,03 10,54 4,29 4,84 5,89
6,77 4,11 5,00 6,33 5,96 5,05 8,54 6,29 11,59 4,28 4,86 5,92
6,88 4,14 5,14 6,39 5,74 5,17 8,40 6,41 10,87 4,32 4,96 5,83
7,02 4,21 5,32 6,41 6,15 5,45 8,87 6,58 11,29 4,34 5,02 5,93
7,19 4,11 5,38 6,37 6,23 5,77 8,99 6,62 11,41 4,33 5,09 5,83

6,3 6,8 3,9 11,2 12,2 7,7 3,9 6,2 7,9 8,5 4,1 2,9
6,2 6,6 1,7 7,1 10,3 8,8 1,3 6,6 6,0 10,4 2,7 3,1
6,9 6,3 1,5 4,8 8,1 8,5 0,7 6,6 6,6 14,3 2,4 2,8
7,0 5,3 -0,7 0,1 3,3 6,8 1,2 6,2 8,2 8,7 1,9 2,3

. . 1,3 . . 5,5 1,8 6,1 9,3 7,6 1,0 1,4

2007 T4 
         T1 
         T2 
2008

-17,1 -2,9 2,9 -13,2 -21,3 -9,6 -5,4 -2,1 -10,5 -7,1 7,8 -3,8
-20,3 -2,0 1,1 -16,6 -20,9 -11,9 -3,8 -2,7 -13,5 -4,7 8,1 -4,1
-25,1 -2,1 1,7 -14,2 -13,2 -10,2 -2,4 -1,9 -13,5 -6,8 9,1 -2,5
-22,7 3,8 -2,2 -11,2 -18,3 -14,0 -1,3 -3,3 -14,3 -0,5 10,4 -2,2

. . 2,7 . . -10,0 . -4,0 -14,2 -5,0 4,3 . 

2007 T4 
         T1 
         T2 
2008

4,4 1,2 1,7 8,1 15,3 8,8 1,4 0,1 12,3 1,7 -0,2 2,6
14,2 2,3 3,7 18,9 24,9 7,0 6,8 2,5 14,9 0,2 4,3 1,3
14,5 1,1 3,5 19,1 - 7,9 - - - -1,6 5,3 1,4
16,8 5,1 6,8 19,1 - 13,1 - - - 5,5 1,8 2,4

. . 3,0 . - . - - - . . . 

9,0 7,2 3,9 5,9 6,8 5,6 7,5 13,9 7,3 13,4 7,0 5,4
6,9 5,3 3,8 4,6 6,0 4,3 7,4 9,6 6,4 11,2 6,1 5,3
6,1 4,9 3,3 4,2 5,6 4,2 7,8 8,5 6,2 10,6 6,0 5,1
6,1 4,5 3,0 4,2 6,1 4,6 7,6 7,8 6,0 10,4 5,8 5,2
5,6 4,4 2,7 3,9 5,6 4,5 7,6 7,5 . 10,4 5,5 . 
6,0 4,4 2,9 4,2 6,0 4,7 7,6 7,5 6,0 10,3 5,8 5,2
5,6 4,4 2,7 4,1 5,6 4,5 7,5 7,6 . 10,4 5,6 5,2
5,6 4,4 2,7 3,9 5,6 4,5 7,6 7,5 . 10,4 5,4 5,3
5,5 4,4 2,6 3,9 5,7 4,4 7,6 7,3 . 10,4 5,3 . 
5,3 4,3 2,3 4,0 5,7 4,6 7,6 6,8 . 10,3 5,3 . 
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9.2 În Statele Unite şi Japonia
(variaţii procentuale anuale, în absenţa altor menţiuni)

1. Evoluţii economice şi financiare

Statele Unite

 1)  2)  4)

 5)

 3)

Randamen-
tul obliga-
ţiunilor de

stat pe
10 ani   ,
sfârşitul

perioadei

 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Japonia

G 37 PIB real 
(variaţii procentuale anuale; date trimestriale)

G 38 Indicii prețurilor de consum 
(variaţii procentuale anuale; date lunare)

Sursa: Date naţionale (coloanele 1, 2 (Statele Unite), 3, 4, 5 (Statele Unite), 6, 9 şi 10); OCDE (coloana 2 (Japonia)); Eurostat (coloana 5 (Japonia), datele din graficul privind zona euro); 
           Reuters (coloanele 7 şi 8); calcule BCE (coloana 11)
1) Date ajustate sezonier. Datele pentru Statele Unite se referă la sectorul de afaceri privat neagricol.
2) Valori medii ale perioadei; M2 pentru Statele Unite, M2 şi certificate de depozit pentru Japonia.
3) Procente pe an. Pentru mai multe informaţii privind ratele dobânzilor la depozitele interbancare la 3 luni, a se vedea Secţiunea 4.6.
4) Pentru mai multe informaţii, a se vedea Secţiunea 8.2.
5) Datoria publică brută consolidată (sfârşitul perioadei).
6) Datele reflectă modificarea componenţei zonei euro. Pentru detalii, a se vedea Notele generale.

Indicele
preţurilor

de consum

Costul unitar cu
forţa de muncă  

PIB real Indicele
producţiei
industriale
(industria

prelucrătoare)

Rata şomajului
ca pondere în

populaţia activă
(date ajustate

sezonier)

Masa
monetară 

Rata dobân-
zii la depo-
zitele inter-
bancare la

 3 luni  

Cursul de
schimb  

al monedei
naţionale

faţă de euro

Deficitul (-)/
surplusul (+)

bugetar,
ca pondere

în PIB

Datoria
publică
brută  ,

ca pondere
în PIB

2004
2005
2006
2007
2007 T2 
         T3 
         T4 
         T1 
         T2 
2008 apr. 
         mai. 
         iun. 
         iul. 
         aug. 

2004
2005
2006
2007
2007 T2 
         T3 
         T4 
         T1 
         T2 
2008 apr. 
         mai. 
         iun. 
         iul. 
         aug. 

2008

2008

zona euro
Statele Unite
Japonia

zona euro
Statele Unite
Japonia

6)

2,7 0,8 3,6 3,1 5,5 4,7 1,62 4,80 1,2439 -4,4 48,9
3,4 2,2 2,9 4,2 5,1 4,4 3,56 5,05 1,2441 -3,6 49,2
3,2 2,8 2,8 2,8 4,6 4,8 5,19 5,26 1,2556 -2,6 48,6
2,9 2,7 2,0 1,8 4,6 5,9 5,30 4,81 1,3705 -3,0 49,2
2,7 3,7 1,8 1,8 4,5 6,1 5,36 5,78 1,3481 -2,7 48,3
2,4 2,0 2,8 2,2 4,7 6,3 5,45 5,34 1,3738 -3,1 48,7
4,0 0,9 2,3 2,5 4,8 5,8 5,02 4,81 1,4486 -3,3 49,2
4,1 0,3 2,5 2,0 4,9 6,5 3,26 4,24 1,4976 . . 
4,4 1,4 2,2 -0,2 5,3 6,3 2,75 4,81 1,5622 . . 
3,9 - - 0,0 5,0 6,5 2,79 4,59 1,5751 - - 
4,2 - - -0,1 5,5 6,4 2,69 4,82 1,5557 - - 
5,0 - - -0,5 5,5 6,1 2,77 4,81 1,5553 - - 
5,6 - - -0,9 5,7 6,3 2,79 4,80 1,5770 - - 

. - - . . . 2,81 4,63 1,4975 - - 

0,0 -3,2 2,7 4,8 4,7 . 0,05 1,53 134,44 -6,2 156,8
-0,3 -2,1 1,9 1,4 4,4 1,8 0,06 1,66 136,85 -6,7 163,2
0,2 -0,6 2,4 4,5 4,1 1,0 0,30 1,85 146,02 -1,4 159,5
0,1 -1,6 2,0 2,8 3,8 1,6 0,79 1,70 161,25 . . 

-0,1 -1,5 1,8 2,3 3,8 1,5 0,69 2,11 162,89 . . 
-0,1 -1,5 1,8 2,6 3,8 1,9 0,89 1,88 161,90 . . 
0,5 -1,5 1,4 3,4 3,8 2,0 0,96 1,70 163,83 . . 
1,0 -0,1 1,2 2,3 3,9 2,2 0,92 1,48 157,80 . . 
1,4 . 1,0 1,0 4,0 2,0 0,92 1,88 163,35 . . 

0,8 . - 1,9 4,0 1,9 0,92 1,76 161,56 - - 
1,3 . - 1,1 4,0 2,0 0,92 2,00 162,31 - - 
2,0 . - 0,1 4,1 2,2 0,92 1,88 166,26 - - 
2,3 . - 2,0 . 2,1 0,92 1,77 168,45 - - 

. . - . . . 0,89 1,70 163,63 - - 
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REFERITOARE LA SECȚIUNEA „PRIVIRE 
DE ANSAMBLU ASUPRA ZONEI EURO”

RITMURI DE CREŞTERE AFERENTE 
EVOLUȚIILOR MONETARE

Ritmul mediu de creştere pentru trimestrul care 
se sfârşeşte în luna t se calculează astfel:

a)
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unde It este indicele soldurilor ajustate din luna 
t (a se vedea mai jos). În mod similar, pentru 
anul care se sfârşeşte în luna t, ritmul mediu de 
creştere este calculat astfel:

b)
0 5 0 5
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REFERITOR LA SECȚIUNILE 2.1 – 2.6

FLUXURILE TRANZACȚIILOR

Calculele privind fluxurile lunare ale tranzacţiilor 
au la bază diferenţele lunare dintre solduri, 
ajustate cu sumele rezultate din reclasificări, alte 
reevaluări, variaţii ale cursului de schimb şi orice 
alte modificări care nu rezultă din tranzacţii. 

Dacă Lt reprezintă soldul la sfârşitul lunii t,  M
tC  

ajustarea asociată reclasificărilor din luna t, M
tE  

ajustarea cu variaţia cursului de schimb şi M
tV  

ajustări asociate altor reevaluări, fluxul M
tF al 

tranzacţiilor din luna t se defineşte astfel:

c) FM
t   = (Lt– Lt–1) – CM

t – EM
t – VM

t

În mod similar, fluxul trimestrial Q
tF  al 

tranzacţiilor pentru trimestrul care se sfârşeşte 
în luna t se defineşte astfel:

d) FQ
t = (Lt– Lt–3) – CQ

t – EQ
t – VQ

t

unde Lt-3 reprezintă soldul la sfârşitul lunii t-3 
(sfârşitul trimestrului precedent), Q

tC  reprezintă 

ajustarea asociată reclasificărilor din trimestrul 
care se sfârşeşte în luna t etc.

În cazul seriilor trimestriale pentru care 
dispunem în prezent de observaţiile lunare (a 
se vedea în continuare), fluxul tranzacţiilor 
trimestriale poate fi determinat ca sumă a celor 
trei fluxuri lunare din trimestru.

RITMURI DE CREŞTERE PENTRU SERIILE 
LUNARE

Pot fi calculate pe baza fluxurilor tranzacţiilor 
sau a indicelui soldurilor ajustate. Dacă M

tF  şi 
Lt sunt definite după cum s-a arătat anterior, 
indicele It al soldurilor ajustate din luna t este 
definit astfel:

e) I I F
Lt t

t
M

t

= × +
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟−

−
1

1

1

Baza indicelui (pentru seriile neajustate sezo-
nier) este în prezent sfârşitul anului 2006 
(dec. 2006=100). Seriile de timp ale indicelui 
soldurilor ajustate sunt disponibile pe website- ul 
BCE (www.ecb.europa.eu) la subsecţiunea 
Money, banking and financial markets din 
secţiunea Statistics.

Ritmul anual de creştere at pentru luna t – 
variaţia aferentă perioadei de 12 luni care se 
sfârşeşte în luna t – poate fi calculat folosind 
una dintre următoarele două formule:

f) a F
Lt

t i
M

t ii

= +⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ −

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥×−

− −=
∏ 1 1 100

10

11

g) a I
It

t

t
= −⎛
⎝
⎜ ⎞

⎠
⎟×

−12
1 100

În absenţa altor menţiuni, ritmurile anuale de 
creştere se referă la sfârşitul perioadei indicate. 
De exemplu, variaţia anuală procentuală pentru 
anul 2002 este calculată în formula g) prin 
împărţirea indicelui lunii decembrie 2002 la 
indicele lunii decembrie 2001.

NOTE TEHNICE
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Ritmurile de creştere pentru perioade mai mici 
de un an pot fi obţinute prin adaptarea formulei 
g). De exemplu, variaţia lunară M

ta  poate fi 
calculată astfel:

h) a I
It

M t

t
= −⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟×

−1
1 100

În cele din urmă, media mobilă de ordinul trei 
(centrală), utilizată pentru determinarea ritmului 
anual de creştere a agregatului monetar M3, se 
calculează prin formula (at+1 + at + at-1)/3, unde at 
este defi nit ca în formulele f) sau g) de mai sus.

RITMURI DE CREŞTERE PENTRU SERIILE 
TRIMESTRIALE

Dacă Q
tF  şi Lt-3 sunt definite după cum s-a 

menţionat anterior, indicele It al soldurilor 
ajustate pentru trimestrul care se sfârşeşte în 
luna t este definit astfel:

i) I I F
Lt t

t
Q

t

= × +
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟−

−
3

3

1

Ritmul anual de creştere pe o perioadă de patru 
trimestre care se sfârşeşte în luna t, adică at, 
poate fi calculat folosind formula g).

AJUSTAREA SEZONIERĂ A INDICATORILOR 
MONETARI DIN ZONA EURO1

Abordarea se bazează pe o descompunere 
multiplicativă cu ajutorul modelului 
X-12-ARIMA2. Ajustarea sezonieră poate 
include o ajustare în funcţie de ziua săptămânii, 
iar pentru anumite serii, ajustarea se realizează 
indirect cu ajutorul unei combinaţii liniare a 
unor componente. Acesta din urmă este, în  
special, cazul agregatului monetar M3, calculat 
prin agregarea seriilor ajustate sezonier pentru 
M1, M2 minus M1, şi M3 minus M2. 

Procedurile de ajustare sezonieră sunt aplicate 
iniţial indicelui soldurilor ajustate3. Se obţin 
astfel estimări ale factorilor sezonieri, care 
sunt apoi aplicate soldurilor şi ajustărilor 
asociate reclasifi cărilor şi reevaluărilor, 
determinându-se fl uxurile ajustate sezonier. 
Factorii sezonieri (şi cei privind ziua de 

tranzacţionare) sunt revizuiţi anual sau ori de 
câte ori este necesar.

REFERITOR LA SECȚIUNILE 3.1 – 3.5

EGALITATEA DINTRE UTILIZĂRI ŞI RESURSE

Datele din Tabelul 3.1 verifi că o identitate 
contabilă fundamentală. Referitor la tranzacţiile 
nefi nanciare, valoarea totală a utilizărilor 
trebuie să fi e egală cu cea a resurselor, pentru 
fi ecare categorie de tranzacţii. În mod similar, 
această identitate contabilă se refl ectă şi în 
contul fi nanciar, respectiv valoarea totală a 
tranzacţiilor cu active fi nanciare este egală cu 
cea a tranzacţiilor cu pasive fi nanciare, pentru 
fi ecare categorie de instrumente fi nanciare. În 
contul altor modifi cări de active şi în conturile 
de patrimoniu fi nanciar, activele fi nanciare 
totale sunt egale cu pasivele totale pentru 
fi ecare categorie de instrumente fi nanciare, 
cu excepţia aurului monetar şi a drepturilor 
speciale de tragere, care – prin defi niţie – nu 
reprezintă pasive ale niciunui sector.

CALCULUL SOLDURILOR CONTURILOR

Soldurile care încheie fiecare cont din Tabelele 
3.1 şi 3.2 sunt calculate după cum urmează:

Soldul schimburilor externe de bunuri şi 
servicii reprezintă diferenţa dintre importurile 
şi exporturile de bunuri şi servicii în raport cu 
restul lumii.

1 Pentru detalii, a se vedea Seasonal adjustment of monetary 
aggregates and HICP for the euro area, BCE (august 2000) şi 
subsecţiunea Money, banking and fi nancial markets din secţiunea 
Statistics, pe website-ul BCE (www.ecb.europa.eu). 

2 Pentru detalii, a se vedea D. Findley, B. Monsell, W. Bell, M. 
Otto şi B.C. Chen (1998), New Capabilities and Methods of the 
X-12-ARIMA Seasonal Adjustment Program, Journal of Business 
and Economic Statistics, 16, 2, p. 127-152 sau X-12-ARIMA 
Reference Manual, Time Series Staff, Bureau of the Census, 
Washington D.C.

 Pentru scopuri interne se foloseşte, de asemenea, modelul 
TRAMO-SEATS. Pentru detalii privind TRAMO-SEATS, a se 
vedea V. Gomez şi A. Maravall (1996) Programs TRAMO and 
SEATS: Instructions for the user, Banco de España, Working Paper 
No. 9628, Madrid.

3 Rezultă că, pentru seriile ajustate sezonier, nivelul indicelui pentru 
perioada de bază (decembrie 2001) diferă, în general, de 100, 
refl ectând sezonalitatea din cursul lunii respective.
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Excedentul net de exploatare şi venitul mixt se 
stabilesc exclusiv pentru sectoarele rezidente şi 
se calculează ca valoare adăugată brută (produsul 
intern brut la preţurile pieţei pentru zona euro) 
din care se scad următoarele categorii de utilizări: 
remunerarea salariaţilor, alte impozite minus 
subvenţii pe producţie şi consumul de capital fi x.

Venitul naţional net se stabileşte exclusiv pentru 
sectoarele rezidente şi se calculează ca excedent 
net de exploatare şi venit mixt, la care se adaugă 
veniturile din muncă (resurse) plus impozitele minus 
subvenţiile pe producţie (resurse) plus veniturile 
nete din proprietate (resurse minus utilizări).

Venitul disponibil net se stabileşte, de asemenea, 
exclusiv pentru sectoarele rezidente şi se calculează 
ca venit naţional net plus impozitele curente nete 
pe venit şi patrimoniu (resurse minus utilizări) plus 
contribuţiile sociale nete (resurse minus utilizări) 
plus prestaţiile sociale nete, altele decât transferurile 
sociale în natură (resurse minus utilizări) plus alte 
transferuri curente nete (resurse minus utilizări).

Economisirea netă se stabileşte pentru sectoarele 
rezidente şi se calculează ca venit disponibil net 
plus ajustarea netă aferentă variaţiei drepturilor 
nete ale populaţiei asupra rezervelor fondurilor de 
pensii (resurse minus utilizări) minus cheltuielile 
cu consumul fi nal (utilizări). Pentru restul lumii, 
soldul tranzacţiilor curente externe se calculează ca 
suma dintre soldul schimburilor externe de bunuri şi 
servicii şi totalitatea veniturilor nete (resurse minus 
utilizări).

Capacitatea/necesarul de fi nanţare se calculează pe 
baza contului de capital ca economisire netă plus 
transferuri nete de capital (resurse minus utilizări) 
minus formarea brută de capital (utilizări) minus 
achiziţiile, din care se scad vânzările de active 
nefi nanciare neproduse (utilizări) plus consumul de 
capital fi x (resurse). De asemenea, se poate calcula 
şi pe baza contului fi nanciar ca diferenţa dintre 
valoarea totală a tranzacţiilor cu active fi nanciare 
şi cea aferentă tranzacţiilor cu pasive (cunoscută 
şi ca variaţia patrimoniului/activelor fi nanciar(e) 
net(e) datorate tranzacţiilor). În cazul sectoarelor 
gospodăriile populaţiei şi societăţi nefi nanciare, 
există o discrepanţă statistică între aceste solduri 
contabile calculate pe baza contului de capital şi 
respectiv a contului fi nanciar.

Variaţia patrimoniului/activelor net(e) este calculată 
ca sumă dintre variaţiile patrimoniului/ activelor 
net(e) datorate economisirii şi transferurilor de 
capital şi alte variaţii ale patrimoniului/activelor 
fi nanciar(e) net(e). Deoarece în prezent nu sunt 
disponibile datele necesare, acest sold exclude alte 
modifi cări ale activelor nefi nanciare. 

Patrimoniul/activele financiar(e) net(e) se calcu-
lează ca diferenţa dintre activele financiare 
totale şi pasivele totale; variaţiile patrimoniului/
activelor  financiar(e) net(e) se calculează ca 
suma dintre variaţiile patrimoniului/activelor 
financiar(e) net(e) datorate tranzacţiilor 
(capacitatea/necesarul de finanţare din contul 
financiar) şi alte variaţii ale patrimoniului/
activelor financiar(e) net(e).

În fi ne, variaţiile patrimoniului/activelor  fi nanciar(e) 
net(e) datorate tranzacţiilor se calculează ca dife-
renţa dintre valoarea totală a tranzacţiilor cu active 
fi nanciare şi cea aferentă tranzacţiilor cu pasive; 
alte variaţii ale patrimoniului/activelor fi nanciar(e) 
net(e) se calculează ca diferenţa dintre valoarea 
totală a altor variaţii ale activelor fi nanciare şi cea 
aferentă pasivelor.

REFERITOR LA SECȚIUNILE 4.3 ŞI 4.4

RITMURI DE CREŞTERE PENTRU INSTRUMENTE 
DE ÎNDATORARE ŞI ACȚIUNI COTATE 

Sunt calculate pe baza tranzacţiilor financiare 
şi, prin urmare, sunt excluse reclasificările, 
reevaluările, variaţiile cursului de schimb şi 
alte modificări care nu rezultă din tranzacţii. 
Acestea pot fi calculate folosind fluxurile 
tranzacţiilor sau indicele stocurilor noţionale. 
Dacă M

tN  reprezintă fluxurile (emisiunile nete) 
din luna t şi Lt reprezintă soldul existent la 
sfârşitul lunii t, indicele It al stocurilor noţionale 
din luna t este:

j) I I N
Lt t

t

t

= × +
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟−

−
1

1

1

Baza indicelui este sfârşitul anului 2001 (dec. 
2001=100). Ritmul de creştere at pentru luna 
t, corespunzător variaţiei din perioada de 12 
luni care se sfârşeşte în luna t, poate fi calculat 
folosind una dintre formulele de mai jos:

STATISTICA
ZONEI EURO

Note tehnice
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k) a N
Lt

t i
M

t ii

= +⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ −

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥×−

− −=
∏ 1 1 100

10

11

l) a I
It

t

t
= −⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟×

−12
1 100

Metoda de calcul utilizată pentru ritmurile de 
creştere privind titlurile, altele decât acţiunile, 
este aceeaşi cu cea folosită pentru agregatele 
monetare, singura diferenţă fiind aceea că în 
loc de „F” este folosit „N”.  Astfel, se poate 
face distincţia între modul de obţinere a 
„emisiunilor nete” pentru indicatorii privind 
emisiunile de titluri şi cel de determinare 
a „fluxurilor” echivalente utilizate pentru 
agregatele monetare.

Ritmul mediu de creştere pentru trimestrul care 
se sfârşeşte în luna t este determinat astfel: 

m)
0 5 0 5

0 5 0 5
1

3
1

2

12 12 15
1

2

, ,

, ,

I I I

I I I

t t i t
i

t t i t
i

+ +

+ +
−

⎛

⎝

⎜ − −
=

− − − −
=

∑

∑
⎜⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟

×100

unde It reprezintă indicele stocurilor noţionale 
din luna t. În mod similar, pentru anul care se 
sfârşeşte în luna t, ritmul mediu de creştere se 
calculează astfel:

n)
0 5 0 5

0 5 0 5
1

12
1

11

12 12 24
1

11

, ,

, ,

I I I

I I I

t t i t
i

t t i t
i

+ +

+ +
−

− −
=

− − − −
=

∑

∑

⎛⎛

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟

×100

Formula de calcul aplicată pentru Secţiunea 4.3 
este folosită şi pentru Secţiunea 4.4, aceasta 
bazându-se, şi în acest caz, pe formula folosită 
pentru agregatele monetare. În Secţiunea 4.4 
se utilizează valorile de piaţă, iar calculul se 
efectuează pe baza tranzacţiilor financiare, 
excluzându-se reclasificările, reevaluările 
sau orice alte modificări care nu rezultă din 
tranzacţii. Variaţiile cursului de schimb nu sunt 

incluse, deoarece toate acţiunile cotate sunt 
exprimate în euro.

AJUSTAREA SEZONIERĂ A INDICATORILOR 
PRIVIND EMISIUNILE DE TITLURI1 

Abordarea utilizată se bazează pe o 
descompunere multiplicativă cu ajutorul 
modelului X-12-ARIMA. Ajustarea sezonieră 
pentru volumul total al emisiunilor de titluri se 
realizează indirect printr-o combinaţie liniară 
a componentelor rezultate din clasificarea pe 
sectoare şi scadenţe.

Procedurile de ajustare sezonieră se aplică 
indicelui stocurilor noţionale. Se obţin astfel 
estimări ale factorilor sezonieri, care sunt apoi 
aplicate soldurilor pe baza cărora se calculează 
emisiunile nete ajustate sezonier. Factorii 
sezonieri sunt revizuiţi anual sau în funcţie de 
necesitate.

Similar formulelor l) şi m), ritmul de creştere 
at pentru luna t corespunzător variaţiei din peri-
oada de 6 luni care se sfârşeşte în luna t poate fi 
calculat pe baza uneia dintre următoarele două 
formule:

o) a N
Lt

t i
M

t ii

= +⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ −

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥×−

− −=
∏ 1 1 100

10

5

p) a I
It

t

t
= −⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟×

−6
1 100

REFERITOR LA TABELUL 1 DIN SECȚIUNEA 5.1

AJUSTAREA SEZONIERĂ A IAPC4

Abordarea se bazează pe descompunerea 
multiplicativă folosind modelul X-12-ARIMA 
(vezi nota de subsol 2, p. S78). Ajustarea 
sezonieră a IAPC pentru întreaga zonă euro 
se realizează în mod indirect, prin agregarea 
seriilor ajustate sezonier pentru zona euro 
referitoare la produse alimentare procesate, 

1 Pentru detalii, vezi Seasonal adjustment of monetary aggregates 
and HICP for the euro area, BCE (august 2000) şi subsecţiunea 
Money, banking and fi nancial markets din secţiunea Statistics, pe 
website-ul BCE (www.ecb.europa.eu).
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produse alimentare neprocesate, produse 
industriale - exclusiv energie - şi servicii. 
Energia este adăugată (ca serie neajustată) 
deoarece nu există evidenţa statistică a 
sezonalităţii. Factorii sezonieri sunt revizuiţi 
anual sau ori de câte ori este necesar.

REFERITOR LA TABELUL 2 DIN SECȚIUNEA 7.1

AJUSTAREA SEZONIERĂ A CONTULUI CURENT
AL BALANȚEI DE PLĂȚI

Abordarea se bazează pe descompunerea 
multiplicativă folosind modelul X-12-ARIMA 
(vezi nota de subsol 2, p. S78). Seriile de 
date brute pentru bunuri, servicii, venituri şi 
transferuri curente sunt pre-ajustate pentru 
a ţine seama de efectul zilelor lucrătoare. În 
cazul bunurilor şi serviciilor, la ajustarea în 
funcţie de numărul zilelor lucrătoare se iau în 
calcul sărbătorile naţionale. Datele cu privire 
la încasările din tranzacţiile cu bunuri sunt 
pre-ajustate şi cu efectul sărbătorii Paştelui. 
Ajustarea sezonieră a acestor poziţii se 
realizează pe baza acestor serii pre-ajustate. La 
nivelul contului curent în ansamblu, ajustarea 
sezonieră se realizează prin agregarea seriilor 
ajustate pentru zona euro referitoare la bunuri, 
servicii, venituri şi transferuri curente. Factorii 
sezonieri (şi cei privind ziua de tranzacţionare) 
sunt revizuiţi semestrial sau ori de câte ori este 
necesar. 

REFERITOR SECȚIUNEA 7.3

CALCULUL RITMURILOR DE CREŞTERE AFERENTE 
SERIILOR ANUALE ŞI TRIMESTRIALE

Ritmul de creştere anuală în trimestrul t este 
calculat pe baza operaţiunilor (Ft) şi poziţiilor 
(Lt) trimestriale, după cum urmează:

1001)1(
13

x
L
Fa
i

it

ti
t ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+∏=

−−=

Ritmul de creştere aferent seriilor anuale este 
egal cu ritmul de creştere din ultimul trimestru 
al anului. 

STATISTICA
ZONEI EURO
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Secţiunea „Statistica zonei euro” din Buletinul 
lunar prezintă datele statistice pentru 
întreaga zonă euro. Serii de date mai lungi 
şi mai detaliate, însoţite de note explicative 
suplimentare, sunt prezentate în secţiunea 
„Statistică” de pe website-ul BCE (www.ecb.
europa.eu). Aceasta permite accesul facil la 
date prin „Depozitarul de date statistice” (http://
sdw.ecb.europa.eu/), care include facilităţi de 
căutare şi de descărcare. Serviciile disponibile 
prin accesarea sub-secţiunii „Servicii de date” 
includ o interfaţă dotată cu facilităţi de căutare, 
abonarea la diferite serii de date şi facilitatea de 
descărcare directă a datelor sub forma fi şierelor 
comprimate de tipul Comma Separated Value 
(CSV). Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi 
contacta la adresa: statistics@ecb.europa.eu.

De regulă, data limită pentru datele statistice 
incluse în Buletinul lunar este ziua care precede 
prima şedinţă a Consiliului guvernatorilor al 
BCE din luna respectivă. Pentru această ediţie 
a Buletinului lunar, data limită a fost 4 iunie 
2008.

În absenţa altor menţiuni, toate seriile de date 
pentru anul 2008 se referă la Euro 15 (zona euro 
inclusiv Cipru şi Malta) pentru seriile temporale 
complete. În ceea ce priveşte ratele dobânzilor, 
datele statistice monetare şi IAPC (şi, pentru a 
se asigura uniformizarea datelor, componentele 
şi contrapartidele M3, precum şi componentele 
IAPC), datele statistice se referă la structura în 
schimbare a zonei euro, fapt indicat în tabele 
printr-o notă de subsol. În cazurile respective, 
acolo unde sunt disponibile datele de bază, 
variaţiile în termeni absoluţi şi relativi pentru 
anii 2001, 2007 şi 2008, calculate având ca ani 
de referinţă anii 2000, 2006 şi 2007, utilizează 
o serie de date ce ţine seama de impactul 
aderării Greciei şi Sloveniei, respectiv Ciprului 
şi Maltei la zona euro. Datele istorice care fac 
referire la zona euro anterior aderării Ciprului 
şi Maltei sunt disponibile pe website-ul BCE la 
adresa: http://www.ecb.europa.eu/stats/services/
downloads/html/index.en.html.

Seriile statistice referitoare la structura în 
schimbare a zonei euro se bazează pe structura 
zonei euro la momentul la care se referă datele 
statistice. Astfel, înainte de anul 2001, acestea 

se referă la Euro 11, respectiv următoarele 
11 state membre: Belgia, Germania, Irlanda, 
Spania, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, 
Austria, Portugalia şi Finlanda. Datele statistice 
pentru perioada 2001-2006 se referă la Euro 12, 
respectiv Euro 11 plus Grecia. Pentru anul 2007, 
datele statistice se referă la Euro 13, respectiv 
Euro 12 plus Slovenia, iar datele începând cu 
anul 2008 se referă la Euro 15, respectiv Euro 13 
plus Cipru şi Malta.

Întrucât structura monedei ECU nu coincide cu 
cea a vechilor monede naţionale ale ţărilor care 
au adoptat moneda unică, sumele înregistrate 
înainte de anul 1999 care erau exprimate iniţial în 
monedele care formau ECU şi au fost convertite 
la cursurile de schimb curente ale ECU sunt 
infl uenţate de variaţiile monedelor statelor 
membre ale UE care nu au adoptat euro. Pentru a 
evita acest impact asupra statisticilor monetare, 
datele referitoare la perioada de dinainte de 
anul 1999 din Secţiunile 2.1–2.8 sunt exprimate 
în unităţi obţinute din conversia monedelor 
naţionale la cursurile de schimb irevocabile ale 
euro stabilite la 31 decembrie 1998. În absenţa 
altor menţiuni, statisticile privind preţurile şi 
costurile de dinainte de anul 1999 au la bază 
datele exprimate în monedele naţionale.

Metodele de agregare şi/sau consolidare (inclusiv 
consolidarea transfrontalieră) au fost utilizate 
acolo unde a fost necesar.

Datele recente sunt adesea provizorii şi pot 
face obiectul revizuirii. Datorită rotunjirii, 
pot să apară diferenţe între valorile totale şi 
componentele acestora.

Grupul „Alte state membre UE” include 
Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, 
Letonia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, 
România, Slovacia, Suedia şi Ungaria.

În majoritatea cazurilor, terminologia utilizată 
în tabele corespunde standardelor internaţionale, 
precum cele utilizate în Sistemul European 
de Conturi 1995 (SEC95) şi în Manualul de 
balanţă de plăţi al FMI. Tranzacţiile se referă 
la schimburile voluntare (măsurate în mod 
direct sau indirect), în timp ce fl uxurile refl ectă 
de asemenea variaţiile soldurilor datorate 

NOTE GENERALE
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modifi cărilor de preţ şi de curs de schimb, 
amortizării şi altor modifi cări.

În tabele, sintagma „până la (x) ani” se va citi 
„până la şi inclusiv (x) ani”.

PREZENTARE GENERALĂ

Evoluţia principalilor indicatori ai zonei euro 
este prezentată într-un tabel sinoptic.

STATISTICILE PRIVIND POLITICA MONETARĂ

Secţiunea 1.4 prezintă statisticile referi toare la 
rezervele minime obligatorii şi factorii lichidităţii. 
Observaţiile trimestriale şi anuale se referă la 
me diile ultimei perioade trimestriale/anuale de 
apli care a rezervelor minime obligatorii. Până 
în luna decembrie 2003, perioadele de aplicare a 
rezer velor minime obligatorii începeau în a 24-   a 
zi calendaristică a lunii şi se încheiau în a 23-a 
zi a lunii următoare. La 23 ianuarie 2003, BCE a 
anunţat modifi cările aduse cadrului operaţional 
care au fost implementate la data de 10 martie 
2004. Ca urmare a acestor modifi cări, perioadele 
de aplicare a rezervelor minime obligatorii încep 
cu ziua de decontare a operaţiunii principale de 
refi nanţare (OPR) ulterioară şedinţei Consiliului 
guvernatorilor în cadrul căreia are loc evaluarea 
lunară a orientării de politică monetară. S-a 
stabilit ca perioada tranzitorie de aplicare a 
rezervelor minime obligatorii să fi e cuprinsă 
între 24 ianuarie şi 9 martie 2004.

Tabelul 1 din Secţiunea 1.4 prezintă componentele 
bazei de calcul a instituţiilor de credit care 
au obligaţia să constituie rezerve minime 
obligatorii. Angajamentele faţă de alte instituţii 
de credit supuse regimului de constituire a 
rezervelor minime obligatorii impus de SEBC, 
faţă de BCE şi de băncile centrale naţionale 
(BCN) participante nu sunt incluse în baza de 
calcul. Când o instituţie de credit nu poate face 
dovada valorii instrumentelor de îndatorare cu 
scadenţă de maximum 2 ani emise de aceasta 
şi deţinute de instituţiile de credit menţionate 
anterior, ea poate deduce un anumit procent 
al acestor angajamente din baza de calcul. 
Procentul utilizat pentru stabilirea bazei de 
calcul a fost de 10% până în luna noiembrie 1999 
şi de 30% ulterior acestei date.

Tabelul 2 din Secţiunea 1.4 prezintă valorile 
medii pentru perioadele de aplicare a rezervelor 
minime obligatorii. Volumul rezervelor minime 
obligatorii în cazul fi ecărei instituţii de credit 
se calculează  prin aplicarea la angajamen tele 
eligibile a ratei rezervelor minime obliga torii 
pentru categoriile de angajamente corespun ză-
toare, utilizând datele bilanţiere aferente fi ecărei 
luni calendaristice. Apoi, fi ecare instituţie de 
credit va deduce din această valoare o sumă 
forfetară de 100 000 EUR. Valoarea rezervelor 
minime astfel calculată este agregată ulterior 
la nivelul zonei euro (coloana 1). Deţinerile în 
cont curent (coloana 2) reprezintă deţinerile 
zilnice medii agregate în contul curent al 
instituţiilor de credit, inclusiv ale celor care sunt 
utilizate pentru constituirea rezervelor minime 
obligatorii. Excedentul de rezerve (coloana 3) 
reprezintă diferenţa pozitivă dintre deţinerile 
medii în cont curent pe perioada de aplicare şi 
rezervele minime obligatorii. Defi citul (coloana 
4) este defi nit ca diferenţa negativă medie dintre 
deţinerile în cont curent şi rezervele minime pe 
durata perioadei de aplicare, calculate pentru 
acele instituţii de credit care nu au îndeplinit 
obligaţia de constituire a rezervelor minime 
obli ga torii. Rata dobânzii la rezervele minime 
(coloana 5) este egală, pe durata perioadei de 
aplicare a rezervelor minime, cu media ratei 
aplicate de BCE (ponderată cu numărul de zile 
calendaristice) la OPR din cadrul Eurosistemului 
(vezi Secţiunea 1.3.).

Tabelul 3 din Secţiunea 1.4 prezintă poziţia 
de lichiditate a sistemului bancar, care este 
defi nită ca deţineri în cont curent, în euro, ale 
instituţiilor de credit din zona euro în cadrul 
Eurosistemului. Toate valorile sunt obţinute din 
situaţia fi nanciară consolidată a Eurosistemului. 
Celelalte operaţiuni de sterilizare a lichidităţii 
(coloana 7) nu includ emiterea de titluri de 
natura datoriei iniţiată de BCN în cea de-a 
doua etapă a Uniunii Economice şi Monetare. 
Valorile nete ale celorlalţi factori (coloana 10) 
reprezintă celelalte poziţii compensate din 
situaţia fi nanciară consolidată a Eurosistemului. 
Conturile curente ale instituţiilor de credit 
(coloana 11) sunt egale cu diferenţa dintre suma 
factorilor care furnizează lichiditate (coloanele 
1-5) şi suma factorilor care sterilizează lichi ditate 
(coloanele 6-10). Baza monetară (coloana 12) se 
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calculează ca suma dintre facilitatea de depozit 
(coloana 6), numerarul în circulaţie (coloana 8) 
şi deţinerile în cont curent ale instituţiilor de 
credit (coloana 11).

STATISTICI MONETARE ŞI FINANCIARE

Secţiunea 2.1 prezintă bilanţul agregat al secto-
rului „instituţii fi nanciare monetare” (IFM), 
respectiv suma bilanţurilor armonizate ale 
tuturor instituţiilor fi nanciare monetare din 
zona euro. Instituţiile fi nanciare monetare sunt 
bănci centrale, instituţii de credit defi nite în 
conformitate cu legislaţia comunitară, fonduri 
pe piaţa monetară şi alte instituţii a căror 
activitate constă în constituirea de depozite şi/
sau substitute apropiate depozitelor de la alte 
entităţi decât IFM şi, în nume propriu (cel puţin 
în termeni economici), acordarea de credite şi/
sau efectuarea de plasamente în valori mobiliare. 
Lista completă a instituţiilor fi nanciare monetare 
este publicată pe website-ul BCE. 

Secţiunea 2.2 prezintă bilanţul consolidat 
al sectorului IFM care se obţine prin 
compensarea poziţiilor din bilanţurile 
agregate ale IFM din zona euro. Datorită 
caracterului eterogen limitat al practicilor 
de înregistrare, suma poziţiilor inter-IFM nu 
este neapărat zero; soldul este înregistrat în 
coloana 10 pe partea de pasiv a Secţiunii 2.2. 
Secţiunea 2.3 prezintă agregatele monetare 
din zona euro şi contrapartidele lor. Acestea se 
obţin din bilanţul consolidat al IFM şi includ 
poziţiile altor instituţii decât IMF rezidente în 
zona euro deţinute la IFM din zona euro; de 
asemenea, acestea ţin cont de anumite active/
pasive monetare ale administraţiei cen trale. 
Datele statistice privind agregatele monetare 
şi contrapartidele lor sunt ajustate cu efectele 
sezoniere şi cele ale zilelor de tran zacţionare. 
Poziţia „pasive externe” din Secţiunile 2.1 şi 
2.2 prezintă deţinerea de către rezidenţii din 
afara zonei euro a următoarelor instrumente: 
i) acţiuni/unităţi emise de fondurile pe piaţa 
monetară situate în zona euro şi ii) instrumente 
de îndatorare cu o scadenţă de maximum 
2 ani, emise de IFM situate în zona euro. În 
Secţiunea 2.3 însă aceste deţineri sunt excluse 
din agregatele monetare şi sunt incluse la 
poziţia „active externe nete”.

Secţiunea 2.4 oferă o analiză pe sectoare şi pe 
scadenţe iniţiale a tipurilor de împrumuturi 
acordate de alte IFM decât Eurosistemul 
(sistemul bancar) şi care sunt rezidente în zona 
euro. Secţiunea 2.5 prezintă o analiză pe sectoare 
şi instrumente a depozitelor din sistemul bancar 
al zonei euro. Secţiunea 2.6 prezintă titlurile 
deţinute de sistemul bancar din zona euro pe 
categorii de emitenţi.

Secţiunile 2.2-2.6 includ tranzacţiile care repre-
zintă diferenţele dintre soldurile ajustate în 
funcţie de reclasifi cări, reevaluări, fl uctuaţiile 
cursului de schimb şi orice alte modifi cări 
care nu rezultă din tranzacţii. Secţiunea 2.7 
prezintă anumite reevaluări care sunt utilizate 
pentru calcularea fl uxurilor. De asemenea, 
Secţiunile 2.2-2.6 prezintă ritmurile de creştere 
ale fl uxurilor, exprimate ca variaţii procentuale 
anuale. Secţiunea 2.8 prezintă clasifi carea 
trimestrială pe valute a anumitor posturi 
bilanţiere ale IFM.

Detaliile defi niţiilor sectoarelor sunt prezentate în 
„Manualul sectorului de statistici ale instituţiilor 
şi pieţelor fi nanciare monetare – Orientări pentru 
clasifi carea statistică a clienţilor, ediţia a treia” 
(BCE, martie 2007). „Precizările metodologice 
la Regulamentul BCE/2001/13 privind 
statisticile referitoare la bilanţul IFM” (BCE, 
noiembrie 2002) explică practicile recomandate 
BCN. Începând cu 1 ianuarie 1999, informaţiile 
statistice au fost colectate şi compilate în baza 
Regulamentului BCE/1998/16 din 1 decembrie 
1998 privind bilanţul consolidat al sectorului 
IFM1, ultima dată modifi cat de Regulamentul 
BCE/2003/102.

În conformitate cu acest Regulament, postul 
bilanţier „instrumente de piaţă monetară” a fost 
comasat cu postul „instrumente de îndatorare” 
atât pe partea de activ, cât şi pe cea de pasiv a 
bilanţului IFM.

Secţiunea 2.9 prezintă bilanţurile fondurilor de 
investiţii din zona euro (altele decât fondurile pe 
piaţa monetară) pe baza soldurilor la sfârşit de 
trimestru. Bilanţul este agregat şi, în consecinţă, 

1 JO L 356, 30.12.1998, p. 7. 

2 JO L 250, 2.10.2003, p. 19.
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include pe partea de pasiv acţiunile/unităţile 
deţinute de fondurile de investiţii şi emise de 
alte fonduri de investiţii. Activele/pasivele 
totale sunt de asemenea clasifi cate în funcţie 
de politica investiţională (fonduri de investiţii, 
fonduri de obligaţiuni, fonduri mixte, fonduri 
imobiliare şi alte fonduri) şi de categoria de 
investitori (fonduri aferente publicului larg şi 
fonduri aferente investitorilor specializaţi). 
Secţiunea 2.10 prezintă bilanţul agregat pentru 
fi ecare tip de fonduri de investiţii,  identifi cat în 
funcţie de politica investiţională şi de categoria 
de investitori.

CONTURILE ZONEI EURO

Secţiunea 3.1. prezintă date statistice trimes-
triale privind conturile integrate ale zonei euro, 
care oferă informaţii detaliate asupra acti vi-
tăţilor economice ale gospodăriilor populaţiei 
(inclusiv instituţiile fără scop lucrativ în ser-
viciul gospodăriilor populaţiei), ale socie tă ţilor 
nefi nanciare, societăţilor fi nanciare  şi ad mi  nis -
traţiilor publice, precum şi asupra interacţiunilor 
dintre aceste sectoare şi zona euro şi restul 
lumii. Pentru ultimul trimestru disponibil sunt 
prezentate datele statistice neajustate sezonier 
privind preţurile curente, sub forma unei sec-
venţe simplifi cate de conturi, construită conform 
cadrului metodologic al Sistemului European de 
Conturi 1995 (SEC 95).

Pe scurt, structura conturilor (tranzacţiilor) 
cuprinde: 1) contul de exploatare, care prezintă 
modul în care activitatea de producţie se refl ectă 
în diverse categorii de venituri; 2) contul 
de alocare a veniturilor primare, în care se 
înregistrează încasările şi cheltuielile aferente 
diferitelor forme de venituri din proprietate (la 
nivelul economiei, soldul contului de venituri 
primare este venitul naţional); 3) contul de 
distribuire secundară a venitului, care prezintă 
modifi cările intervenite la nivelul venitului 
naţional al unui anumit sector instituţional 
ca urmare a transferurilor curente efectuate; 
4) contul de utilizare a venitului, care indică 
în ce măsură venitul disponibil este destinat 
consumului sau economisirii; 5) contul de 
capital, care indică modul în care economiile şi 
transferurile nete de capital sunt utilizate pentru 
achiziţia de active nefi nanciare (soldul contului 

de capital îl reprezintă capacitatea/ necesarul 
de fi nanţare); şi 6) contul fi nanciar, în care se 
înregistrează achiziţiile nete de active fi nanciare 
şi asumarea netă de obligaţii fi nanciare. Întrucât 
fi ecare tranzacţie nefi nanciară are drept 
corespondent o tranzacţie fi nanciară, soldul 
contului fi nanciar este egal şi cu capacitatea/ 
necesarul de fi nanţare din contul de capital.

De asemenea, sunt prezentate conturile de 
patrimoniu fi nanciar, de deschidere şi de 
închidere, pentru a se oferi o imagine asupra 
patrimoniului fi nanciar al fi ecărui sector la un 
moment dat. Totodată, sunt evidenţiate şi alte 
modifi cări ale activelor şi pasivelor fi nanciare, 
cum ar fi  cele rezultate din variaţia preţurilor 
activelor.

Acoperirea sectorială a contului fi nanciar 
şi a conturilor de patrimoniu fi nanciar este 
mai detaliată în cazul societăţilor fi nanciare, 
cuprinzând o defalcare în instituţii fi nanciare 
monetare, alţi intermediari fi nanciari (inclusiv 
auxiliari fi nanciari), precum şi societăţi de 
asigurare şi fonduri de pensii. 

Secţiunea 3.2 prezintă fl uxurile (tranzacţiile) 
cumu late pe patru trimestre pentru aşa-numitele 
conturi nefi nanciare ale zonei euro (respectiv 
conturile 1-5 menţionate mai sus), sub forma 
secvenţei simplifi cate a conturilor.

Secţiunea 3.3 prezintă într-o manieră mai 
analitică fl uxurile (tranzacţii şi alte modifi cări) 
cumulate pe patru trimestre, referitoare la 
conturile de venituri, conturile de cheltuieli şi de 
acumulare ale gospodăriilor populaţiei, precum 
şi stocurile corespunzătoare operaţiunilor din 
conturile de patrimoniu fi nanciar ale acestui 
sector. Tranzacţiile şi soldurile specifi ce 
sectorului sunt dispuse astfel încât să faciliteze 
evidenţierea deciziilor de fi nanţare şi investiţii 
ale gospodăriilor populaţiei, cu respectarea 
identităţilor contabile menţionate în Secţiunile 
3.1 şi 3.2.

Secţiunea 3.4 prezintă într-o manieră mai 
analitică fl uxurile (tranzacţiile) cumulate pe patru 
trimestre, referitoare la conturile de venituri şi de 
acumulare ale societăţilor nefi nanciare, precum 
şi stocurile corespunzătoare operaţiunilor din 
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conturile de patrimoniu fi nanciar ale acestui 
sector.

Secţiunea 3.5 prezintă fl uxurile fi nanciare 
(tranzacţii şi alte modifi cări) cumulate pe 
patru trimestre ale societăţilor de asigurare şi 
ale fondurilor de pensii, precum şi stocurile 
corespunzătoare operaţiunilor din conturile de 
patrimoniu fi nanciar ale acestor entităţi.

PIEȚELE FINANCIARE

Seriile statistice privind pieţele fi nanciare din 
zona euro se referă la statele membre UE care 
au adoptat euro înainte de perioada la care fac 
referire datele statistice (structură în schimbare), 
cu excepţia statisticilor privind emisiunile de 
instrumente de îndatorare (Tabelele 4.1-4.4), 
care se referă la Euro 15 (Euro 13 plus Cipru şi 
Malta) pentru întreaga serie de timp (structură 
fi xă).

Datele statistice privind alte titluri decât acţiunile 
şi acţiunile cotate (Secţiunile 4.1-4.4) sunt 
elaborate de BCE pe baza informaţiilor furnizate 
de SEBC şi BRI. Secţiunea 4.5 prezintă ratele 
dobânzilor aplicate de IFM pentru depozitele 
şi împrumuturile în euro ale rezidenţilor zonei 
euro. Datele statistice privind ratele dobânzilor 
pe pieţele monetare, randamentele obligaţiunilor 
de stat pe termen lung şi indicii bursieri 
(Secţiunile 4.6-4.8) sunt elaborate de BCE pe 
baza datelor furnizate de agenţiile de presă.

Datele statistice privind emisiunile de titluri se 
referă la titluri altele decât acţiunile (instrumente 
de îndatorare) care sunt prezentate în Secţiunile 
4.1, 4.2 şi 4.3 şi la acţiunile cotate, care sunt 
prezentate în Secţiunea 4.4. Instrumentele de 
îndatorare sunt clasifi cate în titluri pe termen 
scurt şi titluri pe termen lung. „Termen scurt” 
înseamnă titluri cu scadenţă iniţială de 1 an sau 
mai puţin (în cazuri excepţionale, doi ani sau 
mai puţin). Titlurile cu o scadenţă mai mare sau 
cu scadenţe opţionale, cea mai lungă fi ind de 
peste un an sau cu scadenţe nespecifi cate sunt 
clasifi cate ca având termen lung. Instrumentele 
de îndatorare pe termen lung emise de rezidenţii 
zonei euro sunt clasifi cate în continuare ca fi ind 
emisiuni cu rată fi xă şi emisiuni cu rată variabilă. 
Emisiunile cu rată fi xă constau în emisiuni al 

căror cupon nu se modifi că pe durata de viaţă 
a emisiunilor. Emisiunile cu rată variabilă 
includ toate emisiunile al căror cupon este 
modifi cat periodic în funcţie de un index sau o 
rată a dobânzii independente. Se estimează că 
statisticile privind instrumentele de îndatorare 
cuprind aproximativ 95% din totalul emisiunilor 
lansate de rezidenţii din zona euro. Titlurile 
exprimate în euro indicate în Secţiunile 4.1, 4.2 
şi 4.3 includ de asemenea posturi exprimate în 
monede naţionale.

Secţiunea 4.1 prezintă titluri altele decât acţiuni, 
clasifi cate în funcţie de scadenţa iniţială, 
rezidenţa emitentului şi monedă. Secţiunea 
prezintă soldurile, valorile brute şi valorile nete 
ale emisiunilor de titluri altele decât acţiunile 
exprimate în euro şi titluri altele decât acţiuni, 
emise de rezidenţii zonei euro în euro şi în toate 
monedele pentru instrumentele de îndatorare 
în ansamblul lor şi pentru cele pe termen lung. 
Emisiunile nete diferă faţă de variaţiile soldurilor 
datorită efectelor de reevaluare, reclasifi cărilor 
şi celorlalte ajustări. Această secţiune prezintă 
de asemenea statistici ajustate sezonier care 
includ ritmuri de creştere anualizate pe şase 
luni, ajustate sezonier pentru instrumentele de 
îndatorare în totalitatea lor şi pentru cele pe 
termen lung. Acestea din urmă se calculează 
pe baza indicelui ajustat sezonier al soldurilor 
noţionale, după eliminarea efectelor sezoniere. 
Pentru detalii, consultaţi Notele tehnice.

Secţiunea 4.2 conţine clasifi carea sectorială 
a soldurilor, a valorilor brute şi a valorilor 
nete ale emisiunilor rezidenţilor zonei euro în 
conformitate cu SEC 95. BCE este inclusă în 
Eurosistem.

Soldurile totale ale instrumentelor de îndatorare 
în ansamblul lor şi ale celor pe termen lung 
din coloana 1 a Tabelului 1 din Secţiunea 
4.2 corespund datelor privind soldurile 
instrumentelor de îndatorare în totalitatea lor şi 
ale instrumentelor de îndatorare pe termen lung 
emise de rezidenţii din zona euro, prezentate 
în coloana 7 din Secţiunea 4.1. Soldurile 
instrumentelor de îndatorare totale şi ale celor 
pe termen lung emise de IFM din coloana 2 a 
Tabelului 1 din Secţiunea 4.2, sunt în mare măsură 
comparabile cu datele privind instrumentele 
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de îndatorare emise, evidenţiate pe partea de 
pasiv a bilanţului agregat al IFM în coloana 8 a 
Tabelului 2 din Secţiunea 2.1. Valorile nete totale 
ale instrumentelor de îndatorare din coloana 1 a 
Tabelului 2 din Secţiunea 4.2 corespund datelor 
privind valorile nete totale ale emisiunilor 
aparţinând rezidenţilor din zona euro prezentate 
în coloana 9 a Secţiunii 4.1. Diferenţa reziduală 
dintre instrumentele de îndatorare pe termen 
lung şi totalul instrumentelor de îndatorare 
pe termen lung, cu rată fi xă şi variabilă din 
Tabelul 1 din Secţiunea 4.2 constă în obligaţiuni 
cu cupon zero şi efecte de reevaluare.

Secţiunea 4.3 prezintă ritmurile de creştere 
neajustate şi ajustate sezonier pentru 
instrumentele de îndatorare emise de rezidenţii 
din zona euro (clasifi cate în funcţie de scadenţă, 
tipul instrumentului, sectorul emitentului şi 
monedă), care se bazează pe tranzacţiile fi nanciare 
care au loc atunci când o unitate instituţională 
contractează sau răscumpără angajamente. 
În consecinţă, ritmurile de creştere exclud 
reclasifi cările, reevaluările, variaţiile cursului de 
schimb şi orice alte modifi cări care nu decurg din 
tranzacţii. Ritmurile de creştere ajustate sezonier 
au fost anualizate cu titlu informativ. Pentru 
detalii, consultaţi Notele tehnice. 

Secţiunea 4.4, coloanele 1, 4, 6 şi 8 prezintă 
soldurile acţiunilor cotate emise de rezidenţii zonei 
euro, clasifi cate în funcţie de sectorul emitent. 
Datele lunare pentru acţiunile cotate emise 
de societăţile nefi nanciare corespund seriilor 
statistice trimestriale prezentate în Secţiunea 3.2 
(principalele angajamente, coloana 21).

Secţiunea 4.4, coloanele 3, 5, 7 şi 9 prezintă 
ritmurile anuale de creştere ale acţiunilor listate 
emise de rezidenţii zonei euro (clasifi cate în 
funcţie de sectorul emitentului), care se bazează 
pe tranzacţiile fi nanciare iniţiate atunci când 
un emitent vinde sau răscumpără acţiuni contra 
numerar, exclusiv plasamentele în acţiunile 
proprii ale emitenţilor. Tranzacţiile includ 
cotarea pentru prima dată a unui emitent la 
bursă şi crearea sau anularea noilor instrumente. 
De la calcularea ritmurilor anuale de creştere au 
fost excluse reclasifi cările, reevaluările şi orice 
alte modifi cări care nu decurg din tranzacţii.

Secţiunea 4.5 prezintă statisticile privind toate 
ratele dobânzilor la depozite şi credite în euro 
pe care IFM rezidente în zona euro le practică 
în relaţia cu gospodăriile populaţiei şi cu 
societăţile nefi nanciare rezidente în zona euro. 
Ratele dobânzilor aplicate de IFM din zona euro 
sunt calculate ca medii ponderate (cu volumul 
de activitate respectiv) ale ratelor dobânzilor 
aplicate în ţările din zona euro pentru fi ecare 
categorie. 

Statisticile privind ratele dobânzilor aplicate 
de IFM sunt clasifi cate în funcţie de activitate, 
sector, categoria de instrumente şi scadenţă, 
perioada de notifi care sau perioada iniţială de 
fi xare a ratei dobânzii. Noile statistici privind 
ratele dobânzilor aplicate de IFM înlocuiesc 
cele zece serii statistice provizorii care refl ectau 
ratele dobânzilor pentru persoanele fi zice în 
zona euro şi care au fost publicate în Buletinul 
lunar începând cu luna ianuarie 1999.

Secţiunea 4.6. prezintă ratele dobânzilor de pe 
piaţa monetară pentru zona euro, Statele Unite 
ale Americii şi Japonia. În cazul zonei euro, 
există un spectru larg de rate ale dobânzilor pe 
piaţa monetară, de la depozitele cu scadenţa 
la o zi până la cele cu scadenţa de 12 luni. 
Anterior lunii ianuarie 1999, ratele sintetice ale 
dobânzilor pentru zona euro erau calculate pe 
baza ratelor naţionale ponderate cu valoarea PIB. 
Cu excepţia ratei dobânzii pentru depozitele 
la o zi, până în luna decembrie 1998 inclusiv, 
valorile lunare, trimestriale şi anuale reprezintă 
valori medii ale perioadei. Depozitele la o zi au 
fost reprezentate până în luna decembrie 1998 
de ratele dobânzilor la depozitele interbancare. 
Începând cu luna ianuarie 1999, coloana 1 din 
Secţiunea 4.6 prezintă ratele medii ale dobânzilor 
overnight (EONIA). Acestea sunt rate la sfârşit 
de perioadă până în luna decembrie 1998 şi 
valori medii ale perioadelor ulterioare. Începând 
cu luna ianuarie 1999, ratele dobânzilor pentru 
depozitele cu scadenţe de 1 lună, 3, 6 şi 12 luni 
sunt ratele dobânzilor la depozitele plasate de 
bănci (EURIBOR); până în luna decembrie 
1998, erau disponibile ratele LIBOR de pe piaţa 
interbancară londoneză. În cazul SUA şi al 
Japoniei, ratele dobânzilor la depozitele la trei 
luni sunt reprezentate de LIBOR.
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Secţiunea 4.7 prezintă randamentele la sfârşit 
de perioadă estimate din curbele randamentelor  
spot nominale bazate pe euroobligaţiunile 
din categoria AAA emise de administraţiile 
centrale din zona euro. Curbele randamentelor 
sunt estimate pe baza modelului Svensson3. De 
asemenea, sunt prezentate spread-urile dintre 
randamentele obligaţiunilor cu scadenţa de 10 
ani şi, respectiv, randamentele obligaţiunilor cu 
scadenţa de 3 luni şi cele de 2 ani. Alte curbe 
ale randamentelor (raportări zilnice, inclusiv 
tabele şi grafi ce) şi informaţiile metodologice 
respective sunt disponibile la adresa: http://
www.ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/index.
en.html. De la aceeaşi adresă se pot obţine şi 
date zilnice. 

Secţiunea 4.8. prezintă indicii pieţei bursiere 
pentru zona euro, Statele Unite ale Americii şi 
Japonia.

PREȚURILE, PRODUCȚIA, CEREREA                 
ŞI PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Majoritatea datelor prezentate în această secţiune 
sunt elaborate de Comisia Europeană (în special 
Eurostat) şi de institutele de statistică naţionale. 
Rezultatele privind zona euro sunt obţinute prin 
agregarea datelor pentru fi ecare ţară. Pe cât 
posibil, datele sunt armonizate şi comparabile. 
Datele statistice privind cheltuielile salariale 
orare, componentele PIB şi utilizările acestuia, 
valoarea adăugată pe sectoare de activitate, 
producţia industrială, vânzările cu amănuntul şi 
numărul de înmatriculări noi de vehicule rutiere 
sunt ajustate cu numărul de zile lucrătoare.  

Indicele armonizat al preţurilor de consum 
(IAPC) pentru zona euro (Tabelul 1 din 
Secţiunea 5.1) este disponibil începând cu anul 
1995. Acesta se bazează pe IAPC naţionali, 
la calcularea cărora toate ţările din zona euro 
utilizează aceeaşi metodologie. Defalcarea 
pe bunuri şi servicii este stabilită conform 
clasifi cării consumului individual pe destinaţii 
(COICOP/IAPC). IAPC se referă la operaţiunile 
monetare ale gospodăriilor destinate consumului 
fi nal, de pe teritoriul economic al zonei euro. 

3 Svensson, L. E., 1994, Estimating and Interpreting Forward In-
terest Rates: Sweden 1992-1994, Centre for Economic Policy Re-
search, Discussion Paper No 1051.

Tabelul include date compilate de BCE privind 
IAPC ajustate sezonier şi estimări experimentale 
ale preţurilor administrate bazate pe IAPC. 

Preţurile producţiei industriale (Tabelul 2 din 
Secţiunea 5.1), producţia industrială, portofoliul 
de comenzi noi din industrie, cifra de afaceri din 
industrie şi vânzările cu amănuntul (Secţiunea 
5.2) fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 
1165/98 al Consiliului European din 19 mai 1998 
privind statisticile pe termen scurt4. Distribuţiei 
pe destinaţia fi nală a produselor pentru preţurile 
producţiei industriale şi producţia industrială îi 
corespunde clasifi carea armonizată a industriei, 
cu excepţia construcţiilor (CAEN, secţiunile 
C-E), în principalele grupe industriale (PGI), 
conform defi niţiei din Regulamentului (CE) nr. 
586/2001 al Comisiei Europene din 26 martie 
20015. Preţurile producţiei industriale refl ectă 
preţurile producătorilor la poarta fabricii. 
Acestea includ impozitele indirecte, cu excepţia 
TVA şi a altor impozite deductibile. Producţia 
industrială refl ectă valoarea adăugată din 
industriile respective.      

Preţurile materiilor prime pe piaţa internaţională 
(Tabelul 2 din Secţiunea 5.1) măsoară variaţiile 
preţurilor în euro ale importurilor zonei euro, în 
raport cu perioada de referinţă.

Indicii costurilor cu forţa de muncă (Tabelul 3 
din Secţiunea 5.1) măsoară variaţiile cheltuielilor 
cu forţa de muncă pe ora lucrată în industrie 
(inclusiv construcţiile) şi în serviciile de piaţă. 
Metodologia care stă la baza calculării acestor 
indici este prezentată în Regulamentul (CE) 
nr. 450/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului European din 27 februarie 2003 
privind indicele costurilor cu forţa de muncă6 şi 
în Regulamentul (CE) nr. 1216/2003 al Comisiei 
Europene din 7 iulie 20037 în aplicarea acestuia. 
Distribuţia cheltuielilor orare cu forţa de muncă 
pentru zona euro este disponibilă pe componente 
(câştiguri salariale, contribuţiile la asigurările 
sociale ale angajatorilor şi alte impozite pe 
salarii plătite de aceştia, exclusiv subvenţiile) 
şi pe activităţi economice. BCE calculează 

4  JO L 162 din 5.6.1998, p. 1.
5  JO L 86 din 27.3.2001, p. 11.
6  JO L 69 din 13.3.2003, p. 1.
7  JO L 169 din 8.7.2003, p. 37.
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indicatorul salariilor negociate (pro memoria 
din Tabelul 3 din Secţiunea 5.1) pe baza datelor 
nearmonizate, conform defi niţiilor naţionale.

Componentele costurilor unitare cu forţa de 
muncă (Tabelul 4 din Secţiunea 5.1), PIB şi 
componentele acestuia (Tabelele 1 şi 2 din 
Secţiunea 5.2), defl atorii PIB (Tabelul 5 din 
Secţiunea 5.1) şi statisticile privind populaţia 
ocupată (Tabelul 1 din Secţiunea 5.3) sunt 
rezultatele conturilor naţionale trimestriale 
elaborate conform SEC 95. 

Portofoliul de comenzi noi din industrie (Tabelul 
4 din Secţiunea 5.2) măsoară comenzile primite 
în perioada de referinţă şi cuprinde industriile a 
căror activitate se bazează în general pe comenzi 
– în special industria textilă, a celulozei şi hârtiei, 
industria chimică, metalurgică, a bunurilor de 
capital şi a bunurilor de folosinţă îndelungată. 
Datele se calculează pe baza preţurilor curente. 

Indicele cifrei de afaceri în industrie şi indicele 
vânzărilor cu amănuntul (Tabelul 4 din Secţiunea 
5.2) măsoară cifra de afaceri, inclusiv toate 
impozitele şi taxele, cu excepţia TVA, înregistrată 
pe durata perioadei de referinţă. Volumul cifrei 
de afaceri din sectorul vânzărilor cu amănuntul 
cuprinde totalitatea sectoarelor comerciale cu 
amănuntul (exclusiv vânzările de autovehicule 
şi motociclete), exceptând reparaţiile. Numărul 
de înmatriculări noi de vehicule rutiere include 
atât autoturismele particulare, cât şi pe cele 
comerciale.  Seriile pentru zona euro nu includ 
Ciprul şi Malta. 

Datele calitative privind sondajele în rândul 
companiilor şi al consumatorilor (Tabelul 5 
din Secţiunea 5.2) se bazează pe rezultatele 
sondajelor efectuate de Comisia Europeană. 

Ratele şomajului (Tabelul 2 din Secţiunea 5.3) 
sunt calculate conform precizărilor Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii (OIM). Acestea se referă 
la persoanele implicate activ în găsirea unui loc 
de muncă, ca pondere în totalul populaţiei active, 
pe baza criteriilor şi defi niţiilor armonizate. 
Estimările privind forţa de muncă care stau la 
baza ratei şomajului sunt diferite faţă de suma 
dintre populaţia ocupată şi numărul şomerilor 
din Secţiunea 5.3.     

FINANȚELE PUBLICE

Secţiunile 6.1-6.5 prezintă poziţia fi scală a 
administraţiei publice din zona euro. Datele 
sunt în mare parte consolidate şi se bazează pe 
metodologia SEC 95. Agregatele anuale pentru 
zona euro din Secţiunile 6.1-6.3 sunt calculate 
de BCE pe baza datelor armonizate furnizate 
de BCN, care sunt actualizate periodic. Prin 
urmare, datele privind defi citul şi datoria ţărilor 
din zona euro pot fi  diferite faţă de cele utilizate 
de Comisia Europeană în cadrul procedurii 
defi citului excesiv. Agregatele trimestriale 
pentru zona euro din Secţiunile 6.4 şi 6.5 sunt 
elaborate de BCE pe baza datelor naţionale şi ale 
Eurostat. 

Secţiunea 6.1 prezintă datele anuale privind 
veniturile şi cheltuielile administraţiei publice, 
pe baza defi niţiilor stipulate în Regulamentul 
(CE) nr. 1500/2000 al Comisiei Europene din 
10 iulie 20008, cu modifi cări faţă de SEC 95. 
Secţiunea 6.2 oferă detalii privind datoria 
consolidată brută a administraţiei publice 
la valoarea nominală, în conformitate cu 
prevederile Tratatului de la Maastricht privind 
procedura de defi cit excesiv. Secţiunile 6.1 şi 
6.2 includ date succinte referitoare la fi ecare stat 
participant la zona euro, datorită importanţei 
acestora pentru Pactul de creştere şi stabilitate. 
Defi citele/excedentele prezentate pentru fi ecare 
stat participant la zona euro corespund codului 
procedurii de defi cit excesiv B.9, conform 
defi niţiei din Regulamentul (CE) nr. 351/2002 
al Comisiei Europene din 25 februarie 2002 
care modifi că Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al 
Consiliului European privind referirile la SEC 95. 
Secţiunea 6.3 prezintă variaţiile înregistrate la 
nivelul datoriei publice. Diferenţa dintre variaţia 
datoriei publice şi defi citul bugetar – ajustarea 
defi cit-datorie – se datorează în principal 
operaţiunilor statului cu active fi nanciare şi 
fl uctuaţiilor cursului de schimb. Secţiunea 
6.4 prezintă datele trimestriale cu privire la 
veniturile şi cheltuielile administraţiei publice, 
pe baza defi niţiilor stipulate în Regulamentul 
(CE) nr. 1221/2002 al Parlamentului European 
şi al Consiliului European din 10 iunie 2002 

privind conturile nefi nanciare trimestriale ale 

8  JO L 172 din 12.7.2000, p. 3.
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administraţiei publice9. Secţiunea 6.5 redă datele 
trimestriale cu privire la datoria publică brută a 
administraţiei publice, ajustarea defi cit-datorie 
şi necesarul de fi nanţare a administraţiei 
publice. Informaţiile prezentate sunt calculate 
prin utilizarea datelor furnizate de statele 
membre UE, conform Regulamentelor (CE) 
nr. 501/2004 şi nr. 1222/2004, cât şi a datelor 
furnizate de BCN. 

BALANȚA DE PLĂȚI ŞI POZIȚIA EXTERNĂ 

Conceptele şi defi niţiile utilizate în cadrul 
statisticilor privind balanţa de plăţi – BP 
– şi poziţia investiţională internaţională – PII 
– (Secţiunile 7.1-7.4) sunt prezentate, în general, 
conform Manualului privind balanţa de plăţi al 
FMI (ed. a 5-a, octombrie 1993), Orientării BCE 
din 16 iulie 2004 privind cerinţele de raportare 
statistică ale BCE (BCE/2004/15)10, Orientării 
BCE de modifi care a acesteia din 31 mai 2007 
privind criteriile de raportare statistică ale BCE 
(BCE/2007/3)11. Mai multe informaţii referitoare 
la sursele şi metodologiile utilizate în cadrul 
statisticilor privind BP şi PII ale zonei euro se 
găsesc în publicaţia cu titlul European Union 
balance of payments/international investment 
position statistical methods (mai 2007) şi în 
următoarele rapoarte ale Grupurilor de lucru: 
Portfolio investment collection systems (iunie 
2002), Portfolio investment income (august 
2003) şi Foreign direct investment (martie 
2004), care pot fi  descărcate de pe website-ul 
BCE. În plus, raportul Grupului de lucru 
BCE/Comisia Europeană (Eurostat) privind 
calitatea statisticilor balanţei de plăţi şi poziţiei 
investiţionale internaţionale (iunie 2004) este 
disponibil pe website-ul Comitetului de statistici 
monetare, fi nanciare şi de balanţă de plăţi (www.
cmfb.org). Raportul anual privind BP şi PII ale 
zonei euro, care se bazează pe recomandările 
Grupului de lucru, este disponibil pe website-ul 
BCE.  

Tabelele din Secţiunile 7.1 şi 7.4 sunt în 
conformitate cu convenţia existentă în Manualul 
privind balanţa de plăţi al FMI, respectiv 
excedentele de cont curent şi de cont de capital  
9  JO L 179 din 9.7.2002, p. 1.
10  JO L 354 din 30.11.2004, p. 34.
11  JO L 159 din 20.6.2007, p. 48.

sunt prezentate cu „+”,  iar în conturile fi nanciare 
„+” înseamnă majorarea angajamentelor sau 
scăderea activelor. În tabelele din Secţiunea 7.2, 
atât operaţiunile de debit, cât şi cele de credit 
sunt prezentate cu „+”. Începând cu Buletinul 
lunar - februarie 2008, tabelele din Secţiunea 
7.3 au făcut obiectul unei restructurări pentru 
prezentarea cumulată a datelor privind balanţa 
de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi 
ritmurile de creştere aferente; în noile tabele, 
tranzacţiile cu active şi pasive care corespund 
majorărilor de poziţii sunt redate cu „+”.

Balanţa de plăţi a zonei euro este întocmită de 
BCE. Datele lunare recente trebuie considerate 
ca fi ind preliminare. Datele sunt revizuite odată 
cu publicarea statisticilor privind balanţa de 
plăţi pentru luna următoare şi/sau cu publicarea 
statisticilor detaliate pentru un trimestru. Datele 
anterioare fac obiectul unor revizuiri periodice 
sau sunt infl uenţate de modifi cările metodologice 
intervenite în procesul de compilare a datelor. 

În Secţiunea 7.2, Tabelul 1 conţine şi date 
ajustate sezonier privind contul curent. 
Ajustarea include, dacă este cazul, şi efectele 
datorate numărului de zile lucrătoare, anului 
bisect şi/sau Sărbătorii Paştelui. Tabelul 3 
din Secţiunea 7.2 şi Tabelul 8 din Secţiunea 
7.3 prezintă repartizarea geografi că a BP şi 
a PII din zona euro – individual sau pe grupe 
– în raport cu principalii parteneri comerciali, 
făcându-se distincţia între statele membre UE 
neparticipante la zona euro şi ţările sau regiunile 
din afara Uniunii Europene. Clasifi carea indică 
şi tranzacţiile şi poziţiile faţă de instituţiile 
UE (care, cu excepţia BCE, sunt considerate 
din punct de vedere statistic ca fi ind din afara 
zonei euro, indiferent de spaţiul geografi c 
de care aparţin acestea) şi, pentru anumite 
posturi, şi faţă de centrele fi nanciare off-shore 
şi organizaţiile internaţionale. Nu sunt incluse 
tranzacţii sau poziţii cu angajamentele legate 
de investiţii de portofoliu, cu instrumentele 
fi nanciare derivate şi rezervele internaţionale. 
În plus, nu sunt prezentate date statistice 
separate pentru venituri din investiţii de plătit 
către Brazilia, China continentală, India şi 
Rusia. Distribuţia geografi că este prezentată 
în articolul cu titlul Euro area balance of 
payments and international investment position 
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vis-à-vis main counterparts din Buletinul lunar 
- februarie 2005.

Datele cu privire la contul fi nanciar al BP şi la 
PII din zona euro (Secţiunea 7.3) sunt calculate 
pe baza tranzacţiilor şi poziţiilor faţă de 
nerezidenţii din zona euro, care este considerată 
o singură entitate economică (vezi şi Caseta 9 
din Buletinul lunar – decembrie 2002, Caseta 
5 din Buletinul lunar – ianuarie 2007 şi Caseta 
6 din Buletinul lunar – ianuarie 2008). Poziţia 
investiţională internaţională este prezentată în 
preţuri curente, cu excepţia investiţiilor directe, 
pentru care sunt utilizate cu precădere valorile 
contabile pentru prezentarea acţiunilor necotate 
şi a altor plasamente (ex. credite şi depozite). PII 
trimestrială este elaborată pe baza aceluiaşi cadru 
metodologic ca şi PII anuală. Ţinând seama de 
faptul că unele surse de date nu sunt disponibile 
pe bază trimestrială (sau sunt disponibile cu o 
anumită întârziere), PII trimestrială este parţial 
estimată, pe baza tranzacţiilor fi nanciare, a 
preţurilor activelor şi a evoluţiilor cursului de 
schimb. 

În Secţiunea 7.3, Tabelul 1 sintetizează PII şi 
şi operaţiunile fi nanciare ale BP din zona euro. 
Repartizarea variaţiei PII anuale se obţine prin 
aplicarea unui model statistic modifi cărilor PII 
altele decât operaţiunile care cuprind date din 
distribuţia geografi că şi structura pe valute a 
activelor şi angajamentelor, precum şi indici de 
preţ pentru diverse active fi nanciare. În acest 
tabel, coloanele 5 şi 6 se referă la investiţiile 
directe ale agenţilor economici rezidenţi 
din străinătate şi la investiţiile directe ale 
agenţilor economici nerezidenţi în zona euro. 
De asemenea, activele şi angajamentele totale 
includ instrumentele fi nanciare derivate cu date 
de sold; prin convenţie, instrumentele fi nanciare 
derivate nete sunt incluse în tranzacţiile totale cu 
active, întrucât activele şi angajamentele nu pot 
fi  identifi cate în balanţa de plăţi a zonei euro. 

În  Tabelul  5 din Secţiunea 7.3, clasifi carea pe 
„credite“ şi „numerar şi depozite“ se bazează 
pe sectorul  contrapartidei nerezidente (activele 
zonei euro în raport cu băncile nerezidente sunt 
prezentate ca depozite, iar activele în raport 
cu alte sectoare nerezidente sunt considerate 
credite). Această clasifi care este în conformitate 

cu departajarea existentă în alte statistici 
(bilanţul consolidat al IFM) şi cu Manualul 
privind balanţa de plăţi al FMI.

Deţinerile de rezerve internaţionale şi alte 
active şi pasive administrate de Eurosistem 
sunt prezentate în Tabelul 7 din Secţiunea 
7.3. Datorită diferenţelor de structură şi 
de evaluare, aceste date nu sunt pe deplin 
comparabile cu cele care fi gurează în situaţia 
fi nanciară săptămânală a Eurosistemului. 
Datele din Tabelul 7 sunt în conformitate cu 
recomandările privind formatul de difuzare cu 
privire la rezervele internaţionale şi lichiditatea 
valutară. Modifi cările înregistrate la nivelul 
stocului de aur al Eurosistemului (coloana 3) 
se datorează tranzacţiilor efectuate conform 
Acordului privind stocul de aur al băncilor 
centrale din 26 septembrie 1999, actualizat 
la 8 martie 2004. Informaţii mai detaliate cu 
privire la clasifi carea statistică a rezervelor 
internaţionale ale Eurosistemului sunt furnizate 
de publicaţia cu titlul Statistical treatment 
of the Eurosystem’s international reserves 
(octombrie 2000), care poate fi  descărcată de 
pe website-ul BCE. Acest website conţine şi 
alte date mai cuprinzătoare, în conformitate 
cu formatul de difuzare privind rezervele 
internaţionale şi lichiditatea valutară.  

Secţiunea 7.4 conţine prezentarea monetară 
a balanţei de plăţi din zona euro, în care 
operaţiunile din balanţa de plăţi  refl ectă 
operaţiunile contrapartidei externe a M3. În 
cadrul angajamentelor legate de investiţii de 
portofoliu (coloanele 5 şi 6), operaţiunile includ 
vânzări şi cumpărări de acţiuni şi instrumente 
de îndatorare emise de IFM din zona euro, 
excluzând acţiunile fondurilor pe piaţa monetară 
şi instrumentele de îndatorare cu scadenţa de cel 
mult doi ani. O notă metodologică referitoare la 
prezentarea monetară a balanţei de plăţi din zona 
euro este disponibilă în secţiunea statistică a 
website-ului BCE (vezi şi Caseta 1 din Buletinul 
lunar – iunie 2003).

Secţiunea 7.5 prezintă date cu privire la 
schimburile comerciale de bunuri ale zonei 
euro, care sunt furnizate de Eurostat. Indicii 
de valoare unitară sunt prezentaţi fără a fi  
supuşi ajustării, iar datele valorice şi indicii de 
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volum sunt ajustaţi sezonier cu numărul de zile 
lucrătoare de către Eurostat. Distribuţia pe grupe 
de produse prezentată în coloanele 4-6 şi 9-11 
din Tabelul 1 al Secţiunii 7.5 s-a făcut conform 
clasifi cării „Marile categorii economice”. 
Produsele industriei prelucrătoare (coloanele 
7 şi 12) şi petrolul (coloana 13) sunt prezentate 
conform defi niţiei SITC ed. a 4-a, revăzută. 
Repartizarea geografi că (Tabelul 2 din Secţiunea 
7.5) prezintă principalii parteneri comerciali 
– individual sau pe grupe regionale. China nu 
include şi Hong Kong. Datorită diferenţelor 
referitoare la defi niţii, datele cu privire la 
comerţul exterior, în principal importul, nu sunt 
pe deplin comparabile cu poziţia „Bunuri” din 
statisticile balanţei de plăţi (Secţiunile 7.1 şi 
7.2). Diferenţa se datorează parţial includerii 
serviciilor de asigurare şi navlu în valoarea 
bzunurilor importate.   

CURSUL DE SCHIMB

Secţiunea 8.1 prezintă indicii nominali şi reali 
ai cursului de schimb efectiv (CSE) faţă de euro, 
calculaţi de BCE pe baza mediilor ponderate 
ale cursurilor de schimb bilaterale faţă de 
euro ale monedelor principalilor parteneri 
comerciali ai zonei euro. O variaţie pozitivă 
denotă aprecierea euro. Ponderile se bazează 
pe schimburile comerciale de produse ale 
industriei prelucrătoare cu partenerii comerciali 
în anii 1995-1997 şi 1999-2001, fi ind ajustaţi cu 
efectele de pe terţe pieţe. În vederea calculării 
indicilor CSE, au fost legaţi, cu începere din 
anul 1999, de indicii stabiliţi pe baza ponderilor 
din anii 1995-1997 şi cei determinaţi pe baza 
ponderilor pentru perioada 1999-2001. Grupul 
CSE-22 al partenerilor comerciali cuprinde 
cele 12 state membre UE din afara zonei euro 
şi următoarele ţări: Australia, Canada, China, 
Coreea de sud, Elveţia, Hong Kong, Japonia, 
Norvegia, Singapore şi Statele Unite. Grupul 
CSE-42 cuprinde grupul CSE-22 şi următoarele 
ţări: Africa de sud, Algeria, Argentina, Brazilia, 
Chile, Croaţia, Filipine, India, Indonezia, 
Islanda, Israel, Malaezia, Maroc, Mexic, Noua 
Zeelandă, Rusia, Tailanda, Taiwan, Turcia 
şi Venezuela. Nivelurile reale ale CSE sunt 
calculate prin utilizarea indicilor preţurilor de 
consum, a indicilor preţurilor de producţie, a 
defl atorilor PIB, a costurilor unitare cu forţa de 

muncă din industria prelucrătoare şi a costurilor 
unitare cu forţa de muncă pe economie.

Pentru mai multe detalii privind calculul CSE 
puteţi consulta Caseta 8 (Cursul de schimb 
efectiv al euro în urma recentei extinderi a 
zonei euro şi a UE) din Buletinul lunar – martie 
2007 şi lucrarea apărută în Occasional Papers 
nr. 2 (The effective exchange rates of the euro, 
autori: Luca Buldorini, Stelios Makrydakis şi 
Christian Thimann – februarie 2002), care poate 
fi  descărcată de pe website-ul BCE.  

Cursurile de schimb bilaterale prezentate în 
Secţiunea 8.2 sunt mediile lunare ale cursurilor 
de referinţă zilnice pentru aceste monede. 

EVOLUȚII DIN AFARA ZONEI EURO 

Statisticile cu privire la celelalte state membre 
UE (Secţiunea 9.1) respectă aceleaşi principii 
ca şi cele aplicate datelor referitoare la zona 
euro. Datele din Secţiunea 9.2 cu privire la 
Statele Unite şi Japonia sunt obţinute de la surse 
naţionale. 





ANEXE

 CRONOLOGIA MĂSURILOR DE POLITICĂ 
MONETARĂ ADOPTATE DE EUROSISTEM1

12 IANUARIE ŞI 2 FEBRUARIE 2006

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât ca 
rata dobânzii minimă acceptată la operaţiunile 
principale de refi nanţare şi ratele dobânzii la 
facilitatea de creditare marginală şi la facilitatea 
de depozit să rămână nemodifi cate la nivelurile 
de 2,25 la sută, 3,25 la sută şi respectiv 1,25 la 
sută.

2 MARTIE 2006

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât 
majorarea ratei dobânzii minime acceptate la 
operaţiunile principale de refi nanţare cu 25 
puncte de bază, până la 2,50 la sută, începând 
cu operaţiunea care urmează să fi e decontată la 
data de 8 martie 2006. De asemenea, s-a hotărât 
majorarea cu 25 puncte de bază a ratei dobânzii 
atât la facilitatea de creditare marginală, cât şi 
la facilitatea de depozit, până la 3,50 la sută şi, 
respectiv, 1,50 la sută, începând din data de 
8 martie 2006.

6 APRILIE ŞI 4 MAI 2006

Consiliul Guvernatorilor al BCE a hotărât ca 
rata dobânzii minimă acceptată la operaţiunile 
principale de refi nanţare şi ratele dobânzii la 
facilitatea de creditare marginală şi la facilitatea 
de depozit să rămână nemodifi cate la nivelurile 
de 2,50 la sută, 3,50 la sută şi, respectiv, 1,50 la 
sută.

8 IUNIE 2006

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât 
majorarea ratei dobânzii minime acceptate la 
operaţiunile principale de refi nanţare cu 25 
puncte de bază, până la 2,75 la sută, începând 
cu operaţiunea care urmează să fi e decontată la 
data de 15 iunie 2006. De asemenea, s-a hotărât 
majorarea cu 25 puncte de bază a ratei dobânzii 
atât la facilitatea de creditare marginală, cât şi 
la facilitatea de depozit, până la 3,75 la sută şi 
respectiv 1,75 la sută, începând din data de 
15 iunie 2006.

6 IULIE 2006

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât ca 
rata dobânzii minimă acceptată la operaţiunile 
principale de refi nanţare şi ratele dobânzii la 
facilitatea de creditare marginală şi la facilitatea 
de depozit să rămână nemodifi cate la nivelurile 
de 2,75 la sută, 3,75 la sută şi respectiv 1,75 la 
sută.

3 AUGUST 2006

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât 
majorarea ratei dobânzii minime acceptate la 
operaţiunile principale de refi nanţare cu 25 
puncte de bază, până la 3,0 la sută, începând 
cu operaţiunea care urmează să fi e decontată la 
data de 9 august 2006. De asemenea, s-a hotărât 
majorarea cu 25 puncte de bază a ratei dobânzii 
atât la facilitatea de creditare marginală, cât şi 
la facilitatea de depozit, până la 4,0 la sută şi, 
respectiv, 2,0 la sută, începând din data de 
9 august 2006.

31 AUGUST 2006

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât ca 
rata   dobânzii minimă acceptată la operaţiunile 
principale de refi nanţare şi ratele dobânzii la 
facilitatea de creditare marginală şi la facilitatea 
de depozit să rămână nemodifi cate la nivelurile 
de 3,0 la sută, 4,0 la sută şi respectiv 2,0 la sută.

5 OCTOMBRIE 2006

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât 
majorarea ratei dobânzii minime acceptate la 
operaţiunile principale de refi nanţare cu 25 
puncte de bază, până la 3,25 la sută, începând cu 
operaţiunea care urmează să fi e decontată la data 
de 11 octombrie 2006. De asemenea, s-a hotărât 
majorarea cu 25 puncte de bază a ratei dobânzii 
atât la facilitatea de creditare marginală, cât şi 
la facilitatea de depozit, până la 4,25 la sută şi 

1 Cronologia măsurilor de politică monetară adoptate de 
Eurosistem în perioada 1999-2005 este prezentată în  
Raportul anual al BCE pentru anii respectivi.
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respectiv 2,25 la sută, începând din data de 11 
octombrie 2006.

2 NOIEMBRIE 2006

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât ca 
rata  dobânzii minimă acceptată la operaţiunile 
principale de refi nanţare şi ratele dobânzii la 
facilitatea de creditare marginală şi la facilitatea 
de depozit să rămână nemodifi cate la nivelurile 
de 3,25 la sută, 4,25 la sută şi respectiv 2,25 la 
sută.

7 DECEMBRIE 2006 

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât 
majorarea ratei dobânzii minime acceptate la 
operaţiunile principale de refi nanţare cu 25 
puncte de bază, până la 3,50 la sută, începând cu 
operaţiunea care urmează să fi e decontată la data 
de 13 decembrie 2006. De asemenea, s-a hotărât 
majorarea cu 25 puncte de bază a ratei dobânzii 
atât la facilitatea de creditare marginală, cât şi 
la facilitatea de depozit, până la 4,50 la sută şi 
respectiv 2,50 la sută, începând din data de 
13 decembrie 2006.

21 DECEMBRIE 2006 

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât 
majorarea de la 40 miliarde euro la 50 miliarde 
euro a sumei de adjudecare aferente fi ecărei 
operaţiuni de refi nanţare pe termen mai lung 
care urmează să se deruleze în anul 2007. 
Această majorare ia în calcul următoarele 
elemente: necesarul de lichiditate al sistemului 
bancar din zona euro a crescut considerabil în 
ultimii ani şi se estimează că această creştere 
va continua pe parcursul anului 2007. Prin 
urmare, Eurosistemul a hotărât să majoreze uşor 
ponderea necesarului de lichiditate alocată prin 
operaţiuni de refi nanţare pe termen mai lung. 
Cu toate acestea, Eurosistemul va continua să 
furnizeze cea mai mare parte a lichidităţii prin 
intermediul operaţiunilor sale principale de 
refi nanţare. Consiliul guvernatorilor s-ar putea 
pronunţa asupra reajustării sumei de adjudecare 
la începutul anului 2008.

11 IANUARIE ŞI 8 FEBRUARIE 2007

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât ca 
rata dobânzii minimă acceptată la operaţiunile 
principale de refi nanţare şi ratele dobânzii la 
facilitatea de creditare marginală şi la facilitatea 
de depozit să rămână nemodifi cate la nivelurile 
de 3,50 la sută, 4,50 la sută şi respectiv 2,50 la 
sută.

8 MARTIE 2007

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât 
majorarea ratei dobânzii minime acceptate la 
operaţiunile principale de refi nanţare cu 25 
puncte de bază, până la 3,75 la sută, începând 
cu operaţiunea care urmează să fi e decontată la 
data de 14 martie 2007. De asemenea, s-a hotărât 
majorarea cu 25 puncte de bază a ratei dobânzii 
atât la facilitatea de creditare marginală, cât şi 
la facilitatea de depozit, până la 4,75 la sută şi, 
respectiv, 2,75 la sută, începând din data de 
14 martie 2007.

12 APRILIE ŞI 10 MAI 2007

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât ca 
rata dobânzii minimă acceptată la operaţiunile 
principale de refi nanţare şi ratele dobânzii la 
facilitatea de creditare marginală şi la facilitatea 
de depozit să rămână nemodifi cate, la nivelurile 
de 3,75 la sută, 4,75 la sută şi respectiv 2,75 la 
sută.

6 IUNIE 2007

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât 
majorarea ratei dobânzii minime acceptate la 
operaţiunile principale de refi nanţare cu 25 puncte 
de bază, până la 4 la sută, începând cu operaţiunea 
care urmează să fi e decontată la data de 13 iunie 
2007. De asemenea, s-a hotărât majorarea cu 25 
puncte de bază a ratei dobânzii atât la facilitatea 
de creditare marginală, cât şi la facilitatea de 
depozit, până la 5 la sută şi, respectiv, 3 la sută, 
începând din data de 13 iunie 2007.
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5 IULIE, 2 AUGUST, 6 SEPTEMBRIE, 4 OCTOMBRIE,  
8 NOIEMBRIE ŞI 6 DECEMBRIE 2007, 10 IANUARIE, 
7 FEBRUARIE, 6 MARTIE, 10 APRILIE, 8 MAI ŞI 
5 IUNIE 2008

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât ca 
rata dobânzii minimă acceptată la operaţiunile 
principale de refi nanţare şi ratele dobânzii la 
facilitatea de creditare marginală şi la facilitatea 
de depozit să rămână nemodifi cate la nivelurile 
de 4,00 la sută, 5,00 la sută şi respectiv 3,00 la 
sută.

3 IULIE 2008

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât 
majorarea ratei dobânzii minime acceptate la 
operaţiunile principale de refi nanţare cu 25 
puncte de bază, până la 4,25%, începând cu 
operaţiunea care urmează să fi e decontată la 
data de 9 iulie 2008. De asemenea, s-a hotărât 
majorarea cu 25 puncte de bază a ratei dobânzii 
atât la facilitatea de creditare marginală, cât şi la 
facilitatea de depozit, până la 5,25% şi, respectiv, 
3,25%, începând cu data de 9 iulie 2008. 

7 AUGUST ŞI 4 SEPTEMBRIE 2008 

Consiliul guvernatorilor al BCE a hotărât ca 
rata minimă a dobânzii acceptată la operaţiunile 
principale de refi nanţare şi ratele dobânzii la 
facilitatea de creditare marginală şi la facilitatea 
de depozit să rămână nemodifi cate la nivelurile 
de 4,25%, 5,25% şi, respectiv, 3,25%.
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Această listă pune la dispoziţia cititorilor anumite lucrări publicate de BCE începând cu luna ianuarie 
2007. Lista lucrărilor incluse în seria Caietelor de studii cuprinde numai articole publicate în perioada 
iunie-august 2008. În absenţa altor menţiuni, exemplare pe suport hârtie pot fi obţinute sau comandate 
gratuit, în limita stocului disponibil, la adresa info@ecb.europa.eu.

Pentru a obţine o listă completă a documentelor publicate de Banca Centrală Europeană şi Institutul 
Monetar European, vă rugăm accesaţi website-ul BCE (http://www.ecb.europa.eu).

RAPORT ANUAL
Annual Report 2006, aprilie 2007 (disponibil şi în limba română).
Annual Report 2007, aprilie 2008 (disponibil şi în limba română).

RAPORT DE CONVERGENȚĂ
Convergence Report mai 2007 (disponibil şi în limba română).
Convergence Report mai 2008 (disponibil şi în limba română).

BULETIN LUNAR - EDIȚIE SPECIALĂ
A 10-a aniversare a BCE 1998-2008, mai 2008.

ARTICOLE DIN BULETINE LUNARE
The enlarged EU and euro area economies, ianuarie 2007.
Developments in the structural features of the euro area labour markets over the last decade, 
ianuarie 2007.
Putting China’s economic expansion in perspective, ianuarie 2007.
Challenges to fiscal sustainability in the euro area, februarie 2007.
The EU arrangements for financial crisis management, februarie 2007.
Migrant remittances to regions neighbouring the EU, februarie 2007.
Communicating monetary policy to financial markets, aprilie 2007.
Output growth differentials in the euro area: sources and implications, aprilie 2007.
From government deficit to debt: bridging the gap, aprilie 2007.
Measured inflation and inflation perceptions in the euro area, mai 2007.
Competition in and economic performance of the euro area services sector, mai 2007.
Determinants of growth in the EU Member States of central and eastern Europe, mai 2007.
Share buybacks in the euro area, mai 2007.
Interpreting monetary developments since mid-2004, iulie 2007.
Oil-exporting countries: key structural features, economic developments and oil revenue 
recycling, iulie 2007.
Adjustment of global imbalances in a financially integrating world, august 2007.
The financing of small and medium-sized enterprises in the euro area, august 2007.
Leveraged buyouts and financial stability, august 2007.
Long-term developments in MFI loans to households in the euro area: main patterns and
determinants, octombrie 2007.
The collateral frameworks of the Federal Reserve System, the Bank of Japan and the
Eurosystem, octombrie 2007.
Circulation and supply of euro banknotes and preparations for the second series of banknotes,
octombrie 2007.
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The stock market’s changing structure and its consolidation: implications for the efficiency 
of the financial system and monetary policy, noiembrie 2007.
The introduction of quarterly sectoral accounts statistics for the euro area, noiembrie 2007.
Productivity developments and monetary policy, ianuarie 2008. 
Globalisation, trade and the euro area macroeconomy, ianuarie 2008. 
The Eurosystem’s experience with forecasting autonomous factors and excess reserves, ianuarie 2008.
The analysis of the euro money market from a monetary policy perspective, februarie 2008.
Securitisation in the euro area, februarie 2008.
The new euro area yield curves, februarie 2008.
Business investment in the euro area and the role of firms’ financial positions, aprilie 2008.
Short-term forecasts of economic activity in the euro area, aprilie 2008.
Developments in the EU arrangements for financial stability, aprilie 2008.
Price stability and growth, mai 2008.
The Eurosystem’s open market operations during the recent period of financial market volatility,
mai 2008.
One monetary policy and many fiscal policies: ensuring a smooth functioning of EMU,
iulie 2008.
Euro area trade in services: some key stylised facts, iulie 2008.
The Eurosystem as a provider of technical assistance to EU neighbouring regions, iulie 2008.
The external dimension of monetary analysis, august 2008.
The role of banks in the monetary policy transmission mechanism, august 2008.

BROŞURĂ STATISTICĂ
Disponibilă lunar, începând cu luna august 2003.

SERIA CAIETELOR DE STUDII JURIDICE
4 Privileges and immunities of the European Central Bank de G. Gruber şi M. Benish, iunie 2007.
5 Legal and institutional aspects of the currency changeover following the restoration of the 

independence of the Baltic States de K. Drẽvina, K. Laurinavičius şi A. Tupits, iulie 2007.
6 The legal implications of the prudential supervisory assessment of bank mergers and 

acquisitions under EU law, iunie 2008.
7  Electronic money institutions: current trends, regulatory issues and future prospects
 de P. Athanassiou şi N. Max-Guix, iulie 2008.

SERIA CAIETELOR DE STUDII OCAZIONALE
55  Globalisation and euro area trade: interactions and challenges de U. Baumann şi C. Picón Aguilar, 

februarie 2007.
56 Assessing fi scal soundness: theory and practice de N. Giammarioli, C. Nickel, P. C. Rother 

and J.-P. Vidal,  martie 2007.
57 Understanding price developments and consumer price indices in south-eastern Europe 

de S. Herrmann şi E. K. Polgar, martie 2007. 
58 Long-term growth prospects for the Russian economy de R. Beck, A. Kamps şi E. Mileva,  

martie 2007. 
59 The ECB Survey of Professional Forecasters (SPF) a review after eight years’ experience 

de C. Bowles, R. Friz, V. Genre, G. Kenny, A. Meyler şi T. Rautanen, aprilie 2007.
60 Commodity price fl uctuations and their impact on monetary and fi scal policies in Western 
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and Central Africa de U. Böwer, A. Geis şi A. Winkler, aprilie 2007.
61 Determinants of growth in the central and eastern European EU Member States – A production 

function approach de O. Arratibel, F. Heinz, R. Martin, M. Przybyla, L. Rawdanowicz, R. Serafi ni 
şi T. Zumer, aprilie 2007.

62 Infl ation-linked bonds from a central bank perspective de J. A. Garcia şi A. van Rixtel, 
iunie 2007.

63 Corporate fi nance in the euro area – including background material de Grupul de lucru 
al Comitetului de Politică Monetară al SEBC, iunie 2007.

64 The use of portfolio credit risk models in central banks de Grupul de lucru al Comitetului 
de Operaţiuni de Piaţă al SEBC, iulie 2007.

65 The performance of credit rating systems in the assessment of collateral used in Eurosystem 
monetary policy operations de F. Coppens, F. González şi G. Winkler, iulie 2007.

66  Structural reforms in EMU and the role of monetary policy – a survey of the literature de N. Leiner-
Killinger, V. López Pérez, R. Stiegert şi G. Vitale, iulie 2007.

67 Towards harmonised balance of payments and international investment position statistics – 
the experience of the European compilers de J.-M. Israël şi C. Sánchez Muñoz, iulie 2007.

68  The securities custody industry de D. Chan, F. Fontan, S. Rosati şi D. Russo, august 2007.
69  Fiscal policy in Mediterranean countries – developments, structures and implications for monetary 

policy de M. Sturm şi F. Gurtner, august 2007.
70 The search for Columbus’ egg: fi nding a new formula to determine quotas at the IMF 

de M. Skala, C. Thimann şi R. Wölfi nger, august 2007.
71 The economic impact of the Single Euro Payments Area de H. Schmiedel, august 2007.
72 The role of financial markets and innovation in productivity and growth in Europe 

de P. Hartmann, F. Heider, E. Papaioannou şi M. Lo Duca, septembrie 2007.
73 Reserve accumulation: objective or by-product? de J. O. de Beaufort Wijnholds 

şi L. Søndergaard, septembrie 2007.
74 Analysis of revisions to general economic statistics de H. C. Dieden şi A. Kanutin, octombrie 

2007.
75 The role of other financial intermediaries in monetary and credit developments 

in the euro area elaborat de P. Moutot şi coordonat de D. Gerdesmeier, A. Lojschová 
şi J. von Landesberger, octombrie 2007

76 Prudential and oversight requirements for securities settlement a comparison of cpss-iosco 
de D. Russo, G. Caviglia, C. Papathanassiou şi S. Rosati, noiembrie 2007. 

77 Oil market structure, network effects and the choice of currency for oil invoicing de E. Mileva 
şi N. Siegfried, noiembrie 2007.

78 A framework for assessing global imbalances de T. Bracke, M. Bussière, M. Fidora 
şi R. Straub, ianuarie 2008.

79 The working of the eurosystem: monetary policy preparations and decision-making – selected issues 
de P. Moutot, A. Jung şi F. P. Mongelli, ianuarie 2008.

80 China’s and India’s roles in global trade and fi nance: twin titans for the new millennium? de M. Bussière 
şi A. Mehl, ianuarie 2008.

81 Measuring financial integration in new EU Member States de M. Baltzer, L. Cappiello,
 R. A. De Santis şi S. Manganelli, martie 2008.
82 The sustainability of China’s exchange rate policy and capital account liberalisation de
 L. Cappiello şi G. Ferrucci, martie 2008.
83 The predictability of monetary policy de T. Blattner, M. Catenaro, M. Ehrmann, R. Strauch
 şi J. Turunen, martie 2008.
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84 Short-term forecasting of GDP using large monthly datasets: a pseudo real-time forecast
 evaluation exercise de G. Rünstler, K. Barhoumi, R. Cristadoro, A. Den Reijer,
 A. Jakaitiene, P. Jelonek, A. Rua, K. Ruth, S. Benk şi C. Van Nieuwenhuyze, mai 2008.
85 Benchmarking the Lisbon strategy de D. Ioannou, M. Ferdinandusse, M. Lo Duca
 şi W. Coussens, iunie 2008.
86 Real convergence and the determinants of growth in EU candidate and potential candidate
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Acest glosar conţine anumiţi termeni întâlniţi frecvent în Buletinul lunar. Un glosar mai cuprinzător 
şi mai detaliat este disponibil pe website-ul BCE (www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/index.
en.html).

Active externe nete ale IFM (MFI net external assets): activele externe ale sectorului IFM din zona 
euro (ex. aur, valută, titluri de valoare emise de nerezidenţii zonei euro, precum şi credite acordate 
nerezidenţilor zonei euro) minus pasivele externe ale sectorului IFM din zona euro (ex. depozite şi 
tranzacţii de răscumpărare ale nerezidenţilor zonei euro, precum şi titlurile emise de fonduri de piaţă 
monetară şi instrumentele de îndatorare emise de IFM, cu scadenţă de maximum doi ani, deţinute 
de nerezidenţii zonei euro).

Acţiuni (Equities): titluri de valoare reprezentând deţinerea unei participaţii într-o companie. 
Acestea includ acţiunile tranzacţionate pe pieţele bursiere (acţiuni cotate), acţiunile necotate şi alte 
forme de participaţii. În general, acţiunile generează venituri sub formă de dividende.

Administraţii publice (General government): sector defi nit în SEC 95 şi care include entităţile 
rezidente a căror funcţie principală este producţia de bunuri şi servicii non-piaţă, destinate consumului 
individual şi colectiv şi/sau redistribuirii venitului naţional şi a avuţiei naţionale. Acest sector cuprinde 
administraţia centrală, administraţiile regionale şi locale, precum şi administraţiile sistemelor de 
asigurări sociale. Entităţile publice care efectuează operaţiuni comerciale (întreprinderile publice) 
sunt excluse din componenţa acestui sector.

Ajustare datorie-defi cit (administraţii publice) [Defi cit-debt adjustment (general government)]: 
diferenţa dintre defi citul administraţiilor publice şi variaţia datoriei acestora.

Alte investiţii (Other investment): post din balanţa de plăţi şi din poziţia investiţională internaţională 
care evidenţiază poziţiile/tranzacţiile fi nanciare în raport cu nerezidenţii, referitoare la credite 
comerciale, depozite şi împrumuturi, precum şi la alte creanţe şi datorii.

Anularea creanţelor (Write-off): scoaterea în afara bilanţurilor IFM a valorii creditelor în cazul în 
care se consideră că acestea sunt complet nerecuperabile.

Balanţa de plăţi [Balance of payments (b.o.p.)]: situaţie statistică ce prezintă succint tranzacţiile 
economice derulate într-o anumită perioadă între o ţară şi restul lumii.

Bilanţ consolidat al sectorului IFM (Consolidated balance sheet of the MFI sector): bilanţul obţinut 
în urma compensării poziţiilor inter-IFM (ex. credite şi depozite între IFM) din bilanţul agregat al 
IFM. Acesta oferă date statistice asupra creanţelor şi angajamentelor sectorului IFM faţă de rezidenţii 
din zona euro care nu fac parte din acest sector (administraţiile publice şi alţi rezidenţi din zona euro) 
şi faţă de nerezidenţii zonei euro. Constituie principala sursă statistică pentru calcularea agregatelor 
monetare şi baza în analiza periodică a contrapartidelor agregatului monetar M3. 

Comerţ exterior de bunuri (External trade in goods): exporturile şi importurile de bunuri cu ţările 
din afara zonei euro, determinate ca valoare şi ca indici de volum şi de valoare unitară. Datele statistice 
privind comerţul exterior de bunuri nu sunt comparabile cu exporturile şi importurile înregistrate în 
conturile naţionale, întrucât acestea din urmă includ atât operaţiunile cu ţări din afara zonei euro, cât şi 
pe cele din interiorul zonei euro şi, în plus, încorporează deopotrivă bunuri şi servicii. Comparabilitatea 
totală nu poate fi  asigurată nici cu poziţia „Bunuri” din balanţa de plăţi. Pe lângă ajustările metodologice, 
principala diferenţă o constituie faptul că importurile de bunuri evidenţiate în statisticile de comerţ 
exterior cuprind şi costurile legate de asigurarea şi transportul internaţional al mărfurilor (cif), în timp 
ce în balanţa de plăţi acestea sunt înregistrate la preţul la frontiera ţării exportatoare (fob).
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Contul curent (Current account): cont al balanţei de plăţi care evidenţiază totalitatea tranzacţiilor 
de bunuri şi servicii, transferurile curente şi cele de venituri, derulate între rezidenţi şi nerezidenţi.   

Contul de capital (Capital account): cont al balanţei de plăţi care evidenţiază totalitatea transferurilor 
de capital şi a achiziţiilor/vânzărilor de active nefi nanciare neproduse, derulate între rezidenţi şi 
nerezidenţi.   

Contul fi nanciar (Financial account): cont al balanţei de plăţi care evidenţiază totalitatea tranzacţiilor 
referitoare la investiţii directe, investiţii de portofoliu, alte investiţii, instrumente fi nanciare derivate 
şi active de rezervă, derulate între rezidenţi şi nerezidenţi.   

Costul orar cu forţa de muncă (Hourly labour cost index): măsură a costurilor salariale, care 
include salariile şi indemnizaţiile brute (în numerar şi în natură, inclusiv primele), precum şi alte 
costuri cu forţa de muncă (contribuţii la asigurările sociale în sarcina angajatorului plus impozite 
pe fondul de salarii plătite de angajator, minus subvenţii primite de acesta), pe ora efectiv lucrată 
(inclusiv orele suplimentare).

Costul unitar cu forţa de muncă (Unit labour costs): măsură a costului total al forţei de muncă 
pe unitate de producţie, calculată pentru zona euro, ca raport dintre remunerarea pe salariat şi 
productivitatea muncii (defi nită ca PIB în preţuri constante pe angajat).

Credite acordate de IFM rezidenţilor din zona euro (MFI credit to euro area residents): credite 
acordate de IFM rezidenţilor non-IFM din zona euro (administraţiile publice şi sectorul privat) şi 
titluri de valoare deţinute de IFM (acţiuni, alte participaţii şi instrumente de îndatorare) emise de 
către rezidenţi non-IFM din zona euro.

Curba randamentelor (Yield curve): reprezentare grafi că a relaţiei existente, la un moment dat, 
între rata dobânzii sau randamentul şi scadenţa reziduală, pentru instrumente de îndatorare care 
prezintă acelaşi risc de credit, însă au scadenţe diferite. Panta curbei randamentelor poate fi  măsurată 
ca diferenţa dintre ratele dobânzii sau randamentele la două scadenţe diferite.

Cursuri de schimb efective (CSE) ale euro (în termeni nominali/reali) [Effective exchange rates 
(EERs) of the euro (nominal/real)]: mediile ponderate ale cursurilor de schimb bilaterale ale euro în 
raport cu monedele principalilor parteneri comerciali ai zonei euro. BCE publică indicii nominali ai 
CSE ale euro în raport cu două grupe de parteneri comerciali: CSE-22 (care cuprinde cele 12 state 
membre UE din afara zonei euro şi primii 10 parteneri comerciali din afara UE) şi CSE-42 (care 
cuprinde CSE-22 şi alte 20 de ţări). Ponderile utilizate reprezintă proporţia fi ecărei ţări partenere în 
comerţul zonei euro şi sunt ajustate în funcţie de concurenţa de pe terţe pieţe. CSE în termeni reali se 
determină prin defl atarea indicilor nominali ai CSE cu o medie ponderată a preţurilor sau costurilor 
relative din străinătate în raport cu cele din zona euro. Astfel, CSE în termeni reali constituie o 
măsură a competitivităţii prin preţuri şi costuri.

Datorie (administraţii publice) [Debt (general government)]: datoria brută (depozite, credite 
şi instrumente de îndatorare excluzând instrumentele fi nanciare derivate), calculată la valoarea 
nominală, existentă în sold la sfârşitul exerciţiului fi nanciar şi consolidată între şi în cadrul 
subsectoarelor care alcătuiesc administraţiile publice.

Datorie (conturi fi nanciare) [Debt (fi nancial accounts)]: angajamente sub formă de credite 
şi depozite, instrumente de îndatorare emise şi provizioane constituite de fondurile de pensii ale 
societăţilor nefi nanciare (rezultând din angajamentele directe privind drepturile de pensie, asumate 
de angajator în numele salariaţilor), calculate la valoarea de piaţă la sfârşitul perioadei. Cu toate 
acestea, ţinând seama de limitările asociate datelor, datoria menţionată în conturile fi nanciare 
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trimestriale nu include creditele acordate de sectoarele nefi nanciare (ex. creditele intragrup) sau de 
băncile din afara zonei euro, componente care fi gurează însă în conturile fi nanciare anuale.

Defi cit (administraţii publice) [Defi cit (general government)]: necesarul net de fi nanţare al 
administraţiilor publice, respectiv diferenţa dintre veniturile totale şi cheltuielile totale ale acestui 
sector.

Defl aţie (Defl ation): scădere a nivelului general al preţurilor, de exemplu a indicelui preţurilor de 
consum.

Deprecierea creanţelor (Write-down): ajustarea descrescătoare a valorii creditelor înregistrate în 
bilanţurile IFM, în cazul în care aceste credite au devenit parţial nerecuperabile.

EONIA (rata medie a dobânzii overnight) [EONIA (euro overnight index average)]: măsură a 
ratei dobânzii efective de pe piaţa interbancară overnight în euro. Se calculează ca medie ponderată 
a ratelor dobânzii la operaţiunile de creditare overnight negarantate exprimate în euro, comunicate 
de un grup de bănci participante.

EURIBOR (rata dobânzii interbancare oferită la operaţiunile în euro) [EURIBOR (euro 
interbank offered rate)]: rata dobânzii la care o bancă de prim rang este dispusă să ofere un împrumut 
în euro altei bănci de prim rang; se calculează zilnic pentru depozitele interbancare cu scadenţe 
diferite, de maximum 12 luni.

Eurosistem (Eurosystem): sistem al băncilor centrale alcătuit din BCE şi băncile centrale naţionale 
ale statelor membre UE care au adoptat deja euro.

Facilitatea de creditare marginală (Marginal lending facility): facilitate permanentă a 
Eurosistemului, care constă în posibilitatea contrapartidelor de a obţine credite overnight de la o 
bancă centrală naţională, la o rată a dobânzii prestabilită, garantate cu active eligibile.

Facilitatea de depozit (Deposit facility): facilitate permanentă a Eurosistemului, care constă în 
posibilitatea contrapartidelor de a constitui, la o bancă centrală naţională, depozite overnight, 
remunerate la o rată a dobânzii prestabilită.

Factori autonomi ai lichidităţii (Autonomous liquidity factors): factori ai lichidităţii care, în 
general, nu provin din utilizarea instrumentelor de politică monetară. Aceşti factori sunt, de exemplu, 
bancnotele în circulaţie, depozitele guvernamentale la banca centrală şi activele externe nete ale 
băncii centrale. 

IFM (instituţii fi nanciar-monetare) [MFIs (monetary fi nancial institutions)]: instituţii fi nanciare care 
alcătuiesc în ansamblu sectorul de emisiune monetară al zonei euro. Acestea includ Eurosistemul, 
instituţiile de credit rezidente (defi nite în legislaţia comunitară) şi toate celelalte instituţii fi nanciare 
rezidente a căror activitate constă în atragerea de depozite şi/sau de substitute ale acestora, de la entităţi 
altele decât IFM şi care, în nume propriu (cel puţin din punct de vedere economic), acordă credite şi/
sau investesc în titluri de valoare. Ultimul grup este format în principal din fonduri de piaţă monetară.

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) [Harmonised Index of Consumer Prices (HICP)]: 
indice al preţurilor de consum calculat de Eurostat şi armonizat pentru toate statele membre UE. 

Indicele salariilor negociate (Index of negotiated wages): măsură a rezultatului direct al negocierilor 
contractelor colective de muncă în ceea ce priveşte salariul de bază (excluzând primele) din zona 
euro. Indicele exprimă variaţia medie aşteptată a salariilor şi indemnizaţiilor lunare.
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Infl aţie (Infl ation): creştere a nivelului general al preţurilor, de exemplu a indicelui preţurilor de 
consum.

Instrument de îndatorare (Debt security): promisiune din partea emitentului (debitorului) de a 
efectua una sau mai multe plăţi către deţinător (creditor) la o dată sau mai multe date stabilite în 
avans. În general, aceste instrumente au o rată a dobânzii specifi cată (cuponul) şi/sau sunt vândute la 
o valoare mai mică decât valoarea de răscumpărare. Instrumentele de îndatorare emise cu scadenţa 
iniţială de peste un an sunt considerate titluri pe termen lung.

Investiţii de portofoliu (Portfolio investment): tranzacţii şi/sau poziţii nete ale rezidenţilor din zona 
euro, referitoare la titluri de valoare emise de nerezidenţi („active”) şi tranzacţii şi/sau poziţii nete ale 
nerezidenţilor, referitoare la titluri de valoare emise de rezidenţi din zona euro („pasive”). Sunt incluse 
operaţiunile cu acţiuni şi instrumente de îndatorare (obligaţiuni, certifi cate de trezorerie şi instrumente 
ale pieţei monetare). Tranzacţiile sunt înregistrate la preţul efectiv plătit sau primit, din care se scad 
comisioanele şi spezele. Pentru a putea fi  considerată activ de portofoliu, participaţia la capitalul unei 
companii trebuie să reprezinte mai puţin de 10% din acţiunile ordinare sau din drepturile de vot.

Investiţii directe (Direct investment): investiţii transfrontaliere care vizează obţinerea unei participaţii 
pe termen lung la o companie rezidentă în altă ţară (în practică, achiziţionarea unei participaţii de 
cel puţin 10% din acţiunile ordinare sau din drepturile de vot). Termenul include capitalul social, 
profi tul reinvestit şi alte categorii de capital asociate operaţiunilor intragrup. În cadrul acestei poziţii 
sunt înregistrate tranzacţiile/poziţiile nete ale rezidenţilor din zona euro aferente activelor deţinute în 
străinătate („investiţii directe în străinătate”) şi tranzacţiile/poziţiile nete ale nerezidenţilor aferente 
activelor deţinute în zona euro („investiţii directe în zona euro”).

Licitaţie cu rata dobânzii fi xă (Fixed rate tender): licitaţie în cadrul căreia rata dobânzii este 
anunţată în avans de către banca centrală şi în care participanţii depun oferte pentru suma pe care 
doresc să o tranzacţioneze la acel nivel fi x al ratei dobânzii.

Licitaţie cu rata dobânzii variabilă (Variable rate tender): licitaţie în cadrul căreia contrapartidele 
depun oferte atât pentru suma de bani pe care vor să o tranzacţioneze cu banca centrală, cât şi pentru 
rata dobânzii aferente tranzacţiei.

Locuri de muncă vacante (Job vacancies): termen colectiv denumind posturile nou înfi inţate, 
posturile vacante sau cele care urmează să devină vacante într-un viitor apropiat, pentru care 
angajatorul a întreprins recent demersuri susţinute în vederea găsirii unui candidat care să corespundă 
cerinţelor postului.

M1: agregat monetar în sens restrâns, care include numerarul în circulaţie şi depozitele overnight 
constituite la IFM şi administraţia centrală (poşta sau trezoreria).

M2: agregat monetar intermediar, care cuprinde M1 plus depozitele rambursabile după notifi care la 
cel mult trei luni (depozite de economii pe termen scurt) şi depozitele cu scadenţă de maximum doi 
ani (depozite pe termen scurt) constituite la IFM şi administraţia centrală.

M3: agregat monetar în sens larg, care include M2 plus instrumentele negociabile, în special 
tranzacţii de răscumpărare, unităţi emise de fonduri de piaţă monetară, precum şi instrumente de 
îndatorare cu scadenţă de maximum doi ani, emise de IFM.

MCS II (mecanismul cursului de schimb II) [ERM II (exchange rate mechanism II)]: mecanismul 
cursului de schimb care stabileşte cadrul de cooperare în domeniul politicii cursului de schimb dintre 
ţările participante la zona euro şi statele membre UE care nu participă la etapa a treia a UEM.
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Necesar de fi nanţare (administraţii publice) [Borrowing requirement (general government)]: 
acumularea netă de datorie de către administraţiile publice.

Obligaţiuni de stat indexate (Infl ation-indexed government bonds): instrumente de îndatorare 
emise de administraţiile publice, pentru care valoarea aferentă cuponului şi respectiv principalului 
este calculată în funcţie de un indice specifi c al preţurilor de consum. 

Operaţiune de refi nanţare pe termen lung (Longer-term refi nancing operation): operaţiune uzuală 
de piaţă monetară efectuată de Eurosistem sub forma operaţiunilor reversibile. Se efectuează prin 
licitaţie standard lunară şi are în general scadenţa de trei luni.

Operaţiune principală de refi nanţare (Main refi nancing operation): operaţiune uzuală de piaţă 
monetară efectuată de Eurosistem sub forma operaţiunilor reversibile. Se efectuează prin licitaţie 
standard săptămânală şi are în general scadenţa de o săptămână.

Paritate centrală [Central parity (or central rate)]: cursul de schimb faţă de euro al fi ecărei monede 
participante la MCS II, curs în jurul căruia sunt stabilite limitele de fl uctuaţie ale MCS II.

Paritatea puterii de cumpărare – PPC (Purchasing power parity – PPP): cursul de schimb al 
unei monede faţă de o altă monedă utilizat pentru egalizarea puterii de cumpărare a acestora prin 
eliminarea diferenţelor dintre nivelurile preţurilor din ţările respective. În forma sa cea mai simplă, 
PPC indică raportul preţurilor exprimate în monedă naţională, practicate în diverse ţări pentru acelaşi 
produs sau serviciu.

Pasive pe termen lung ale IFM (MFI longer-term fi nancial liabilities): depozite cu scadenţa 
de peste doi ani, depozite rambursabile după notifi care la mai mult de trei luni, instrumente de 
îndatorare emise de IFM din zona euro cu scadenţa iniţială de peste doi ani, precum şi poziţia 
„capital şi rezerve” a sectorului IFM din zona euro.

Ponderea datoriei în PIB (administraţii publice) [Debt-to-GDP ratio (general government)]: 
raportul dintre datoria administraţiilor publice şi PIB exprimat în preţuri curente. Face obiectul 
unuia dintre criteriile de convergenţă privind fi nanţele publice, conform Art. 104 (2) al Tratatului de 
instituire a Comunităţii Europene, care defi neşte existenţa unui defi cit excesiv. 

Ponderea defi citului în PIB (administraţii publice) [Defi cit ratio (general government)]: raportul 
dintre defi citul administraţiilor publice şi PIB exprimat în preţuri curente. Face obiectul unuia dintre 
criteriile de convergenţă privind fi nanţele publice, conform Art. 104 (2) al Tratatului de instituire 
a Comunităţii Europene, care defi neşte existenţa unui defi cit excesiv. Termenul este denumit şi 
ponderea defi citului bugetar în PIB sau ponderea defi citului fi scal în PIB. 

Populaţie activă (Labour force): suma dintre numărul total al persoanelor ocupate şi cel al 
şomerilor.

Poziţia investiţională internaţională (PII) [international investment position (i.i.p.)]: valoarea şi 
structura soldurilor aferente creanţelor fi nanciare nete (sau angajamentelor fi nanciare nete) ale unei 
economii faţă de restul lumii. 

Preţurile producţiei industriale (Industrial producer prices): preţurile la poarta fabricii (costurile 
de transport nu se includ) pentru toate produsele vândute de companiile industriale, cu excepţia celor 
de construcţii, pe pieţele interne ale statelor din zona euro, exclusiv importurile.
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Productivitatea muncii (Labour productivity): producţia care poate fi  realizată cu o cantitate de 
muncă dată. Poate fi  măsurată în mai multe moduri, dintre care cel mai uzual este împărţirea PIB în 
preţuri constante fi e la populaţia ocupată, fi e la numărul total al orelor lucrate.

Producţia industrială (Industrial production): valoarea adăugată brută creată în industrie, exprimată 
în preţuri constante.

Produsul intern brut (PIB) [Gross domestic product (GDP)]: valoarea totală a bunurilor şi 
serviciilor produse de economia unei ţări, cu excepţia consumului intermediar, inclusiv impozitele 
nete pe produse şi pe importuri. PIB se poate calcula prin trei metode: metoda de producţie, metoda 
cheltuielilor şi metoda veniturilor. Principalele componente ale PIB pe partea de cheltuieli sunt 
consumul fi nal al populaţiei, consumul fi nal guvernamental, formarea brută de capital fi x, variaţia 
stocurilor, exporturile nete de bunuri şi servicii (inclusiv schimburile comerciale din interiorul zonei 
euro). 

Rata dobânzii minimă acceptată (Minimum bid rate): limita inferioară a ratelor dobânzilor la care 
contrapartidele pot depune oferte în cadrul licitaţiilor cu rata dobânzii variabilă.

Ratele dobânzilor IFM (MFI interest rates): rate ale dobânzilor practicate de instituţiile de credit 
rezidente şi de alte IFM, cu excepţia băncilor centrale şi a fondurilor de piaţă monetară, la depozitele 
şi creditele exprimate în euro pentru persoane fi zice şi societăţi nefi nanciare rezidente în zona euro.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE (Key ECB interest rates): ratele dobânzilor stabilite 
de Consiliul guvernatorilor, care refl ectă orientarea politicii monetare a BCE. Acestea sunt: rata 
dobânzii minimă acceptată la operaţiunile principale de refi nanţare, rata dobânzii la facilitatea de 
creditare marginală şi rata dobânzii la facilitatea de depozit.

Remunerarea pe salariat (Compensation per employee): remunerarea totală, în numerar sau în 
natură, achitată de către angajator pentru salariaţi, constând în salarii şi indemnizaţii brute, precum şi 
prime, plăţi pentru orele suplimentare şi contribuţii ale angajatorilor la asigurările sociale, împărţită 
la numărul total de salariaţi.

Rezerve internaţionale (International reserves): active externe la dispoziţia imediată a autorităţilor 
monetare, care le administrează în vederea fi nanţării sau reglării directe a amplitudinii dezechilibrelor 
de plăţi, prin intervenţia pe pieţele valutare. Rezervele internaţionale ale zonei euro sunt alcătuite din 
poziţiile: creanţe asupra nerezidenţilor zonei euro, exprimate în alte monede decât euro; aur; drepturi 
speciale de tragere (DST) şi poziţia de rezervă a Eurosistemului la FMI.

Rezerve minime obligatorii (Reserve requirement): nivelul minim al rezervelor pe care o instituţie 
de credit trebuie să le deţină la Eurosistem. Pentru evaluarea îndeplinirii acestei obligaţii se utilizează 
media soldurilor zilnice ale contului de rezerve pe durata unei perioade de aplicare de circa o lună.

Ritmul de referinţă pentru creşterea M3 (Reference value for M3 growth): rata anuală de creştere a 
M3 pe termen mediu, compatibilă cu menţinerea stabilităţii preţurilor. În prezent, ritmul de referinţă 
pentru creşterea anuală a M3 este de 4,5%.

Sondajele Comisiei Europene (European Commission surveys): sondaje armonizate efectuate în 
rândul companiilor şi/sau al consumatorilor şi organizate la cererea Comisiei Europene de fi ecare 
stat membru UE. Aceste sondaje au la bază chestionare şi se adresează managerilor din industria 
prelucrătoare, construcţii, comerţ cu amănuntul şi servicii, precum şi consumatorilor. Pe baza 
fi ecăruia dintre sondajele lunare se determină câte un indicator compus (indicator de încredere), 
care sintetizează răspunsurile la anumite întrebări. 
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Sondajele în rândul directorilor de achiziţii din zona euro (Eurozone Purchasing Managers’ 
Surveys): sondaje de conjunctură în industria prelucrătoare şi în servicii, organizate în anumite ţări 
din zona euro, în vederea determinării unor indici. Indicele directorilor de achiziţii din industria 
prelucrătoare a zonei euro (IDA) este un indicator ponderat, calculat pe baza indicilor privind 
producţia, portofoliul de comenzi noi, numărul de salariaţi, termenele de livrare de către furnizori şi 
stocurile de mărfuri achiziţionate. Sondajul pentru sectorul serviciilor conţine întrebări referitoare 
la volumul de activitate, aşteptările privind evoluţia activităţii, activitatea în desfăşurare, contractele 
noi, numărul de salariaţi, preţurile materiilor prime şi preţurile de desfacere. Indicele compozit al 
zonei euro este calculat prin combinarea rezultatelor sondajelor pentru industria prelucrătoare şi 
servicii. 

Sondajul asupra creditului bancar (SCB) [Bank lending survey (BLS)]: sondaj trimestrial privind 
politicile de creditare, efectuat de către Eurosistem începând din ianuarie 2003. Acesta cuprinde o 
serie de întrebări calitative adresate unui eşantion prestabilit de bănci din zona euro, referitoare la 
evoluţia standardelor de acordare a creditelor, a condiţiilor de creditare şi a cererii de credite atât la 
nivelul companiilor, cât şi al populaţiei.

Sondajul în rândul specialiştilor în prognoză (SSP) [Survey of Professional Forecasters (SPF)]: 
sondaj efectuat trimestrial de către BCE începând din anul 1999, în vederea colectării de prognoze 
macroeconomice privind infl aţia, creşterea PIB real şi şomajul din zona euro; se adresează unui grup 
de specialişti aparţinând unor societăţi fi nanciare şi nefi nanciare cu sediul în UE.

Stabilitatea preţurilor (Price stability): menţinerea stabilităţii preţurilor este obiectivul principal 
al Eurosistemului. Consiliul guvernatorilor defi neşte stabilitatea preţurilor prin creşterea anuală 
mai mică de 2% a indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) pentru zona euro. Consiliul 
guvernatorilor a precizat de asemenea că, în vederea asigurării stabilităţii preţurilor, se urmăreşte 
menţinerea ratei infl aţiei la un nivel inferior, dar apropiat de 2%, pe termen mediu.

Volatilitate implicită (Implied volatility): volatilitatea aşteptată (deviaţia standard) a ratelor de 
variaţie a preţului unui activ (ex. o obligaţiune sau o acţiune). Se poate calcula pornind de la preţul 
activului, data scadenţei şi preţul de exercitare a opţiunilor sale, precum şi de la o rată a randamentului 
fără risc, prin utilizarea unui model de evaluare a opţiunilor (ex. modelul Black-Scholes).

Zona euro (Euro area): zonă în componenţa căreia intră statele membre UE care au adoptat euro ca 
monedă unică, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.
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