}n ianuarie 2001 a continuat tendin\a de dezinfla\ie
Rata infla\iei din luna ianuarie 2001, de 3,7 la sut[, anun\at[ de c[tre
Institutul Na\ional de Statistic[ =i Studii Economice, de=i a fost mai mare
dec`t cea exprimat[ de cifrele lunare din perioada august – decembrie 2000,
este totu=i inferioar[ ratei ]nregistrate ]n ianuarie anul trecut, care a fost de 4,3
la sut[.
Dac[ analiz[m evolu\ia pre\urilor ]ncep`nd cu anul 2000, se observ[
amorsarea unui trend de sc[dere a infla\iei (m[surat[ pe ultimele 12 luni), de
la 56,8 la sut[ ]n ianuarie 2000 la 45,2 la sut[ ]n august 2000, apoi la 40,7 la
sut[ ]n decembrie 2000 =i, la 39,9 la sut[ ]n ianuarie 2001. Aceast[ tendin\[
reflect[ un proces de dezinfla\ie, mai lent dec`t am fi dorit, dar relev`nd un
poten\ial clar de reducere a infla\iei ]n 2001 fa\[ de 2000, cu at`t mai mult cu
c`t sper[m ca =ocurile exogene care au accentuat infla\ia anul trecut s[ nu se
mai repete. Bine]n\eles, atingerea obiectivului de infla\ie pe care ]l vom stabili
va fi posibil[ numai ]n cazul unui program coerent de punere ]n practic[ a
politicilor monetare, fiscale =i de restructurare.
}n leg[tur[ cu rata infla\iei din ianuarie 2001 mai fac dou[ preciz[ri. }n
primul r`nd, a= remarca faptul c[ leul, de=i s-a depreciat cu numai 2,1 la sut[
fa\[ de dolar, s-a depreciat cu 3,2 la sut[ fa\[ de euro; aceasta din urm[ este
foarte aproape de rata infla\iei. Cu alte cuvinte, competitivitatea exporturilor
rom`ne=ti, demonstrat[ anul trecut, nu a fost afectat[ ]n prezent. Notez, apoi,
c[ evolu\ia infla\iei de la o lun[ la alta se cuvine a fi interpretat[ mai nuan\at,
fiindc[ adeseori acest proces depinde de factori conjuncturali. Am ]n vedere,
de exemplu, ajustarea pre\urilor la unele utilit[\i publice. De observat ]n acest
sens c[ evolu\ia unor pre\uri ]n ianuarie, cu deosebire la servicii, a fost mult
mai ridicat[ dec`t media infla\iei din aceast[ lun[.
Mugur Is[rescu
Guvernatorul B[ncii Na\ionale a Rom`niei
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