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PRINCIPALELE EVOLUÞII ECONOMICE
ªI FINANCIARE ÎN LUNA MAI 2001

I. ECONOMIA REALÃ
Luna mai s-a caracterizat prin evoluþii pozitive la nivelul economiei
reale, concretizate în majorarea producþiei industriale, a exportului ºi a
ocupãrii forþei de muncã, concomitent cu temperarea ritmului de
creºtere a preþurilor.
Producþia industrialã a înregistrat un spor de 7,8 la sutã faþã de luna
aprilie, datorat ramurilor industriei prelucrãtoare ºi celei extractive (a
cãror producþie a crescut cu 8,6 la sutã); producþia sectorului energetic a continuat sã se restrângã (cu 14,5 la sutã).
În cadrul industriei prelucrãtoare, dupã scãderile consemnate în luna
aprilie, ramurile cu pondere importantã în export – textile ºi confecþii,
metalurgie, maºini ºi echipamente, pielãrie ºi încãlþãminte – au înregistrat dinamici peste medie (pânã la 33,4 la sutã în cazul confecþiilor), indicând menþinerea cererii externe pentru aceste produse, în pofida
încetinirii ritmului de creºtere a economiilor þãrilor partenere.
Revigorarea activitãþii de producþie ºi a cererii de consum al populaþiei
este pusã în evidenþã de ritmurile de creºtere consemnate de ramurile
producãtoare de bunuri intermediare (11 la sutã faþã de luna aprilie) ºi
de sectorul bunurilor de consum (13,5 la sutã la cele de folosinþã
îndelungatã ºi 9,1 la sutã în cazul bunurilor de uz curent).

Indicatori macroeconomici
variaþie procentualã
mai'01 /
mai'00
1. Producþia industrialã

13,0

11,6

2. Comerþul exterior
2.1. Export fob
2.2. Import fob

23,8
27,9

17,4
34,7

3. Câºtigul salarial lunar mediu net
3.1. Nominal
3.2. Real

43,6
4,6

47,6
6,2

4. Preþurile de consum al populaþiei

37,4

39,0

5. Preþurile producþiei industriale

48,5

49,7

6. Cursul de schimb mediu (lei/USD)

39,7

41,8

7. Rata ºomajului - mai 2001

Rata inflaþiei în luna mai, de 1,7 la sutã, a fost cea mai scãzutã de la
începutul anului, situându-se cu un punct procentual sub nivelul lunii
precedente. Creºterea preþurilor de consum s-a datorat scumpirii
mãrfurilor alimentare cu 1,9 la sutã ºi a celor nealimentare cu 1,8 la sutã; serviciile au prezentat creºteri de preþuri moderate (de 1,4 la sutã).

9,3

Indicatori determinaþi pe baza datelor INS ºi BNR.

Producþia industrialã
40

variaþie procentualã
faþã de luna similarã din anul
anterior
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Menþinerea producþiei industriale pe o traiectorie ascendentã este
confirmatã ºi de rezultatele primelor cinci luni ale anului 2001 comparativ cu perioada similarã a anului anterior, respectiv o creºtere de
11,6 la sutã pe ansamblul industriei, determinatã, în principal, de
majorarea cu 14,2 la sutã a producþiei ramurilor prelucrãtoare.

5 luni '01 /
5 luni '00

cumulat de la începutul anului, faþã
de aceeaºi perioadã din anul
anterior
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În privinþa mãrfurilor alimentare, producãtorii agricoli au profitat de
apariþia noii recolte, practicând preþuri ridicate pentru aceste produse
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(mai mari cu 14,2 la sutã la cartofi ºi cu 7,9 la sutã la fructe proaspete), iar menþinerea restricþiilor la importurile de carne s-a reflectat în
continuarea scumpirii cãrnii ºi a produselor din carne (cu 3,8 la sutã).
În schimb, oferta în creºtere, de lapte ºi produse lactate ºi de ouã, a
determinat ieftinirea acestora cu 1,6 la sutã, respectiv 12,5 la sutã.

Rata inflaþiei (IPC)
120

procente
faþã de luna similarã din anul
anterior

100

rata lunarã anualizatã
80

La nivelul mãrfurilor nealimentare, cele mai importante creºteri de preþuri s-au consemnat la energia electricã (cu 3,1 la sutã, ca urmare a
majorãrii tarifelor la sfârºitul lunii aprilie) ºi medicamente (cu 3,3 la
sutã).
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Preþurile ºi cursul de schimb
procente; faþã de luna similarã din anul anterior

Preþurile producþiei industriale pentru piaþa internã au înregistrat o
creºtere de 2,3 la sutã, mai mare cu 0,6 puncte procentuale faþã de
cea a preþurilor de consum. În cadrul acestora se detaºeazã preþurile
aferente extracþiei þiþeiului ºi gazelor naturale, care s-au majorat cu 9,3
la sutã, ca urmare a efectelor deciziei luate în luna anterioarã de SNP
Petrom, de asimilare a þiþeiului românesc cu cel de tip Brent. Majorãri
importante de preþuri, deºi de mai micã amploare, au fost aplicate ºi
mijloacelor de transport, confecþiilor ºi tipãriturilor.

240
preþurile producþiei industriale
preþurile de consum al populaþiei

220

cursul de schimb mediu (ROL/USD)
200
180

Cursul de schimb mediu al pieþei valutare a fost în luna mai 2001 de
28 493,36 lei/USD, comparativ cu 27 878,25 lei/USD în luna aprilie,
moneda naþionalã pierzând 0,5 la sutã în temeni reali în faþa dolarului
american. Faþã de euro, leul a continuat sã se aprecieze, deºi într-un
ritm mai lent decât în luna anterioarã (1,6 la sutã faþã de 2,6 la sutã).
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Evoluþia câºtigurilor salariale reale
140

procente; faþã de media anului 1999
salariul brut real (exprimat în USD)

130

salariul brut real (prin PPI)
salariul net real (prin CPI)

120

Pe piaþa muncii, tendinþa de majorare a numãrului salariaþilor, care s-a
manifestat încã de la începutul anului, s-a consolidat în luna mai, când
s-a consemnat cea mai substanþialã creºtere (de circa 36 300 persoane). Dintre ramurile în care au avut loc angajãri, se detaºeazã construcþiile, agricultura, transporturile ºi industria textilã. La nivelul industriei extractive efectivul de salariaþi s-a menþinut practic constant.
În aceste condiþii, rata ºomajului s-a diminuat cu 0,6 puncte procentuale, pânã la 9,3 la sutã. Faþã de luna mai a anului anterior, reducerea
ratei ºomajului a fost de 2,2 puncte procentuale, reflectând o îmbunãtãþire substanþialã a gradului de ocupare a forþei de muncã, pe fondul
creºterii economice. În ceea ce priveºte distribuþia teritorialã, nivelurile
cele mai ridicate ale ºomajului au fost consemnate în judeþele Hunedoara, Neamþ, Botoºani, Brãila ºi Vaslui (între 12,9 ºi 15,5 la sutã).
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Dupã creºterile salariale sezoniere înregistrate în luna aprilie, câºtigul
salarial nominal net la nivel naþional s-a diminuat cu 3,6 la sutã (5,2 la
sutã în termeni reali), ajungând la 2 915,3 mii lei. Comparativ cu
aceeaºi perioadã a anului anterior, puterea de cumpãrare a salariului
mediu net a sporit cu 4,5 la sutã.
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II. POLITICA MONETARÃ ªI VALUTARÃ
Caracteristici generale ale politicii monetare
Conducerea politicii monetare în luna mai 2001 s-a caracterizat
printr-un control monetar riguros ºi intensificarea ritmului de scãdere a
ratelor dobânzilor autoritãþii monetare. Coborârea ratelor dobânzilor nu
a prejudiciat controlul lichiditãþii, acþiunile de sterilizare ale bãncii centrale fiind sprijinite de atitudinea bãncilor, care, pe fundalul anticipãrii
continuãrii trendului descendent al ratelor dobânzii interbancare, au
exploatat posibilitãþile de câºtig oferite de nivelul lor actual. Astfel, a
avut loc accentuarea polarizãrii pieþei monetare din punct de vedere al
scadenþei tranzacþiilor, operatorii pieþei urmãrind atragerea de resurse
pe termen foarte scurt (prin tranzacþii interbancare) ºi efectuarea de
plasamente pe termen cât mai lung (la BNR ºi în titluri de stat).
Consecinþa acestei polarizãri a constituit-o menþinerea ratelor dobânzilor tranzacþiilor dintre bãnci la niveluri superioare ratelor dobânzii
bãncii centrale. Astfel, în intervalul februarie-mai curba randamentelor
tranzacþiilor interbancare s-a aplatizat, situându-se în interiorul zonei
delimitate de ratele oferite de BNR. Aceastã miºcare a fost determinatã în principal de:
– atractivitatea sporitã a plasamentelor pe termene mai lungi, care a
constituit ea însãºi un factor ce a contribuit la scãderea ratelor
dobânzii aferente acestor tranzacþii;

Ratele dobânzilor pe piaþa monetarã
140

procente pe an
tranzacþii interbancare
depozite atrase de BNR
titluri de stat
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160
BUBOR 1 zi (ON)
140
BUBID 1 zi (ON)
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– cererea mare pentru resurse pe termen foarte scurt, care a determinat menþinerea în ultimele trei luni a ratelor dobânzii overnight pe un
palier superior celui din februarie.
Un alt factor care a influenþat dinamica ratelor dobânzilor a fost
strategia de finanþare a deficitului bugetar. Succesul emisiunii în valutã
derulate în aceastã lunã (prin care s-au atras circa 176 milioane dolari
SUA), interesul aproape constant al populaþiei pentru certificatele de
trezorerie, precum ºi cererea crescândã a bãncilor pentru titluri de stat
cu scadenþe la 6 luni ºi un an au constituit principalele elemente care
au facilitat Ministerului Finanþelor Publice reducerea continuã a ratelor
dobânzii la titlurile de stat; totodatã, acest context a permis sectorului
public limitarea emisiunilor la reînnoirea titlurilor de stat scadente în
aceastã lunã, precum ºi prelungirea scadenþei medii a acestora. Plãþile în contul datoriei publice interne în valutã ºi al celei externe au
exercitat, însã, o influenþã favorabilã asupra controlului lichiditãþii,
facilitând realizarea unei absorbþii de circa 2 465 miliarde lei.
Controlul lichiditãþii a beneficiat ºi de relativa atenuare a impactului
negativ exercitat lunile trecute de condiþiile pieþei valutare. Pe fondul
emisiunii de titluri de stat în valutã ºi al unei posibile majorãri a
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importurilor, la care s-a adãugat influenþa unui eveniment conjunctural1, cererea de valutã a clienþilor a consemnat în aceastã lunã
un nou vârf istoric. Deºi a atins, la rândul ei, cota maximã, oferta de
valutã a clienþilor s-a menþinut inferioarã solicitãrilor, piaþa valutarã
înregistrând pentru a doua oarã în acest an deficit lunar. În acest
context, intervenþiile în ambele sensuri ale BNR au fost destinate
evitãrii fluctuaþiilor ample ale monedei naþionale în raport cu dolarul
SUA ºi menþinerii ritmului adecvat de depreciere a acesteia; pe
ansamblul perioadei, banca centralã a rãmas cumpãrãtor net, achiziþionând în contul rezervelor valutare 57,8 milioane dolari SUA.

Contrapartida bazei monetare
miliarde lei; sfârºitul perioadei
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Creºterea activelor externe nete ale BNR a continuat sã reprezinte
principalul generator de monedã centralã. Majorarea cu circa 4,5 la
sutã a nivelului mediu zilnic al activelor externe ale BNR ºi efectul advers asupra lichiditãþii, produs de revenirea lentã a numerarului spre
niveluri mai joase (dupã vârful consemnat în aprilie), au fost neutralizate parþial de comprimarea activelor interne nete ale bãncii centrale
(nivelul lor negativ amplificându-se).
Principalele operaþiuni derulate în luna mai de banca centralã au fost:
1. Operaþiunile de piaþã destinate sterilizãrii excesului de lichiditate. Intensificarea acestor tranzacþii (reflectatã de majorarea fluxului mediu
zilnic cu 8,3 la sutã) a condus la atingerea unui nou vârf al soldului
mediu al operaþiunilor destinate drenãrii excesului de lichiditate
(13 993 miliarde lei), superior cu 3,2 la sutã celui din luna aprilie. Prin
diminuarea nivelurilor ratelor dobânzii acceptate la atragerile de lei,
rata medie a dobânzii aferente fluxului absorbþiilor monetare a scãzut
în luna mai cu 1,4 puncte procentuale, atingând un nivel de 46,3 la
sutã.
Ponderea majoritarã a continuat sã revinã operaþiunilor reverse repo,
soldul mediu zilnic al acestora sporind de 1,8 ori, în condiþiile diminuãrii cu 1,2 puncte procentuale a ratei medii a dobânzii aferente
noilor operaþiuni.
În completarea operaþiunilor reverse repo, banca centralã a recurs la
intensificarea atragerii de depozite, fluxul mediu zilnic al acestora sporind de 1,6 ori. Ajungerea la scadenþã a unui volum superior de depozite a determinat însã în aceastã lunã diminuarea cu 37,4 la sutã a
soldului mediu zilnic al acestora comparativ cu luna aprilie.

M
1

Decalarea cu o zi a perioadei de decontare a tranzacþiilor pieþei valutare, datoritã
calendarului de funcþionare a pieþei americane, aceasta fiind închisã în data de 28 mai
2001.

8

Buletin lunar nr.5, mai 2001

Absorbþiile de lichiditate au fost înlesnite în aceastã lunã de interesul
sporit al bãncilor pentru plasamentele pe termen lung, BNR reuºind în
acest context sã încheie o vânzare definitivã de titluri de stat, cu o
valoare nominalã de 1 000 miliarde lei.

Depozitele atrase de BNR
10 000
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procente pe an
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zilnic
rata dobânzii

9 000
8 000

2. Operaþiunile pe piaþa valutarã. Decontarea cumpãrãrilor nete de
valutã ale bãncii centrale a prilejuit efectuarea unei injecþii de circa
1 534 miliarde lei.
3. Utilizarea facilitãþilor oferite de banca centralã. În luna mai s-a consemnat apelarea în premierã de cãtre o bancã la facilitatea de creditare oferitã de BNR; facilitatea de depozit a fost ºi ea folositã de
douã ori, plasamentele având însã valori scãzute.
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III. EVOLUÞII PE PIEÞELE FINANCIARE
miliarde lei

800

În luna mai toate cele trei segmente ale pieþei financiare au înregistrat
recorduri în ceea ce priveºte volumul tranzacþiilor; simultaneitatea atingerii acestor vârfuri – departe de a reprezenta o mai bunã interconectare între segmente – s-a datorat factorilor specifici fiecãruia dintre
acestea. Faptul e sugerat ºi de absenþa tensiunilor pe piaþã, fluctuaþiile
parametrilor calitativi fiind relativ minore; excepþia au constituit-o ratele
dobânzii la tranzacþiile overnight, care s-au menþinut volatile.
Piaþa monetarã
În luna mai, funcþionarea pieþei monetare a fost lipsitã de tensiuni, în
ciuda deficitelor temporare de lichiditate înregistrate la debutul celor
douã perioade de constituire a rezervelor minime. Presiunea constantã
exercitatã de cererea de resurse pe termen scurt (destinate fie îndeplinirii nivelului prevãzut de rezerve, fie plasãrii lor pe scadenþe mai mari)
nu a reuºit sã se opunã accentuãrii trendului descrescãtor al ratelor
dobânzilor tranzacþiilor interbancare.
Scãderea ratelor dobânzilor interbancare a fost determinatã de evoluþia ratelor dobânzilor practicate de BNR la operaþiunile de sterilizare
a excesului de lichiditate (atragerea de depozite ºi reverse repo); faþã
de sfârºitul lunii aprilie, plafonul acestor rate a fost diminuat, în cursul
perioadei analizate, cu 3,5 puncte procentuale în cazul operaþiunilor
cu scadenþa la o lunã ºi cu 2,7 puncte procentuale pentru scadenþa
de o sãptãmânã, acestea deþinând o pondere de peste 90 la sutã din
tranzacþiile derulate de banca centralã. În aceste condiþii, ecartul
dintre rata medie a dobânzii la operaþiunile bãncii centrale ºi media
pieþei s-a restrâns la cea mai micã valoare consemnatã în aceastã
perioadã.

procente pe an

160

700

tranzacþii
(medie zilnicã)

140

600

rata dobânzii

120

500

100

400

80

300

60

200

40

100

20
0

0
1999

2000

2001

Ratele dobânzilor pe piaþa monetarã
mai 2001
procente pe an

60
55
50
45
40

BUBOR 1 zi (ON)
35
BUBID 1 zi (ON)
30
2

4

8

10

14

16

18

22

24

28

30

9

Banca Naþionalã a României

Scãderea ratei medii a dobânzii corespunzãtoare tranzacþiilor interbancare (exclusiv BNR) a fost de 0,8 puncte procentuale; în cazul
tranzacþiilor overnight, reducerea ratei medii a dobânzii a fost de 0,6
puncte procentuale, în timp ce rata medie a dobânzii la tranzacþiile cu
scadenþa de o sãptãmânã s-a diminuat cu 1,1 puncte procentuale.
Operaþiunile interbancare (exclusiv BNR) au cunoscut, de asemenea,
miºcãri opuse; în timp ce volumul mediu al tranzacþiilor a crescut cu 10 la
sutã, atingând cel mai înalt nivel din acest an, ponderea majoritarã a scadenþelor de o zi ºi o sãptãmânã (96,7 la sutã din total) a fãcut ca soldul
mediu zilnic sã ajungã la cel mai mic nivel de la începutul acestui an.

Emisiunile de titluri de stat
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Coborârea ratei lunare a inflaþiei la cel mai redus nivel din ultimele 20
de luni a permis menþinerea ratelor reale ale dobânzilor într-un palier
pozitiv, uºor superior lunii anterioare. Ierarhia randamentelor oferite de
diversele instrumente monetare s-a menþinut neschimbatã; cele mai
ridicate câºtiguri le-au furnizat emisiunile noi de titluri de stat, în timp
ce operaþiunile de sterilizare ale bãncii centrale au continuat sã fie mai
atractive decât tranzacþiile interbancare (exclusiv BNR).
Pe piaþa primarã a titlurilor de stat, activitatea Ministerului Finanþelor
Publice a vizat doar reînnoirea emisiunilor scadente în luna mai. Cererea foarte mare a bãncilor pentru aceste instrumente – în fiecare zi de
licitaþie ofertele bãncilor au depãºit considerabil suma anunþatã a emisiunilor – a constituit premisa coborârii ratei medii a dobânzii (cu 1,3
puncte procentuale, pânã la 47,2 la sutã).

28

Pe parcursul lunii, au fost lansate 11 emisiuni de titluri de stat, cumulând
6 962 miliarde lei, cu scadenþa medie de 182 zile (în creºtere cu 15 zile);
structura pe scadenþe a emisiunilor noi reflectã scãderea ponderii titlurilor
cu scadenþa de trei luni (de la 44 la 42,7 la sutã din total) ºi a celor cu
scadenþa de ºase luni (de la 46 la 38,6 la sutã), în favoarea celor pe
termen de un an (a cãror pondere a crescut de la 9,7 la 18,6 la sutã).
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Emisiunile de titluri de stat cãtre populaþie au cunoscut, de asemenea,
o nouã reducere a ratei dobânzii (cu 1,6 puncte procentuale, ajungând la 40,4 la sutã); cu toate acestea, volumul net al certificatelor de
trezorerie achiziþionat de populaþie a crescut cu 891 miliarde lei.
Piaþa secundarã a titlurilor de stat a cunoscut o dinamizare fãrã precedent, volumul tranzacþiilor atingând un nivel record, de aproape
45 000 miliarde lei. Iniþierea masivã de operaþiuni reverse repo, ajungerea la scadenþã a altora, precum ºi vânzarea definitivã de titluri de
stat au mãrit volumul operaþiunilor bãncii centrale cu 4 600 miliarde lei
(cu 30,3 la sutã). În acelaºi timp, tranzacþiile de tipul bancã-client au
crescut în volum cu peste 5 800 miliarde lei, menþinându-ºi astfel
ponderea de circa 55 la sutã în totalul acestui gen de operaþiuni.
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Piaþa valutarã
Luna mai a reprezentat un vârf absolut al volumului tranzacþiilor derulate de persoanele fizice ºi juridice nebancare pe fiecare din cele
douã segmente ale pieþei valutare: piaþa interbancarã ºi, respectiv,
cea a caselor de schimb.

Tranzacþii pe piaþa valutarã
160
140

milioane dolari SUA; medie zilnicã
total
cumpãrãri BNR, net
operaþiuni interbancare

120

Activitatea crescutã a clienþilor pe piaþa valutarã s-a propagat doar
parþial la nivelul societãþilor bancare, tranzacþiile derulate de acestea,
consemnând o dinamicã mult mai moderatã. Interesul scãzut al bãncilor pentru tranzacþiile valutare s-a datorat anticipãrii prezervãrii superioritãþii randamentelor oferite de plasamentele în lei, în condiþiile creºterii predictibilitãþii evoluþiei cursului de schimb.
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Deficitul valutar consemnat pe ansamblul lunii (de 32,2 milioane dolari
SUA) a provenit în exclusivitate din operaþiunile derulate de persoanele juridice; el s-a concentrat în ultima sãptãmânã a intervalului,
când au crescut necesitãþile de plãþi ale agenþilor economici. Un alt
factor potenþial de presiune asupra cererii agenþilor economici a fost ºi
emisiunea de titluri de stat în valutã lansatã în aceastã lunã pentru
toate categoriile de investitori.
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Comportamentul persoanelor fizice a fost ºi în aceastã lunã influenþat,
într-o bunã mãsurã, de anticipaþiile privind ritmul de depreciere al
leului; dupã un interval în care aceºti operatori au efectuat cumpãrãri
nete de devize, în luna mai, oferta lor de valutã pe piaþa interbancarã a
fost superioarã cererii. Pe piaþa caselor de schimb valutar, suma netã
vândutã de persoanele fizice a atins cel mai înalt nivel înregistrat din
august 1999.

2001

Curs de schimb al pieþei valutare
mai 2001
24 000

Consemnarea unui deficit pe segmentul interbancar (în special în ultima decadã a lunii) a fãcut ca politica bãncii centrale sã se limiteze la
achiziþionarea netã, pe ansamblul lunii, a doar 58 milioane dolari (jumãtate din soldul lunii precedente); persistenþa supraofertei de devize
în primele trei sãptãmâni ale lunii a concentrat în aceastã perioadã
achiziþiile bãncii centrale, în timp ce, în ultima sãptãmânã, intervenþia
BNR a vizat suplimentarea ofertei.
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În pofida unui pas mediu zilnic de depreciere a leului inferior celui din
luna precedentã (24,5 lei/zi comparativ cu 32 lei/zi), ritmul mediu lunar
de creºtere a cursului de schimb a fost al doilea ca mãrime în acest
an.
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Traiectoria cursului de schimb practicat la vânzare de casele de
schimb particulare a urmat-o îndeaproape pe cea a ratei de schimb
anunþate de BNR, în unele perioade înregistrându-se chiar ecarturi
negative (între 0,04 ºi 0,12 la sutã).
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Piaþa de capital

Indici ai pieþei de capital
1 000

puncte; sfârºitul perioadei

Piaþa de capital a întregit în aceastã lunã cadrul performant al sectorului financiar, consemnând maximumul istoric al volumului cumulat al
tranzacþiilor derulate pe cele douã segmente ale sale.
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Dacã în luna februarie, pe seama transferurilor cu acþiunile “Alro” Slatina (88,8 la sutã din total), s-a înregistrat valoarea lunarã record (724,9
miliarde lei) a tranzacþiilor derulate prin Bursa de Valori Bucureºti, în
luna mai, datoritã aceloraºi acþiuni2 (cu o contribuþie de 88 la sutã), s-a
consemnat un nou vârf al tranzacþiilor acestei pieþe (660,1 miliarde lei);
drept consecinþã, rulajul sãu total a fost de peste 14 ori mai mare
decât cel al intervalului precedent. În afara acþiunilor “Alro” Slatina,
cele mai tranzacþionate titluri au continuat sã fie cele ale bãncilor “BRD
Groupe Societé Générale” ºi “Banca Transilvania” (4,6 la sutã din
valoarea totalã a tranzacþiilor), precum ºi cele ale SIF (2,9 la sutã).
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Indicatori ai Bursei de Valori Bucureºti
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Numãrul mediu de acþiuni transferate s-a dublat faþã de luna anterioarã, iar cel al tranzacþiilor a sporit cu 58 la sutã. Structura tranzacþiilor pe sectoare de activitate a suportat schimbãri radicale, datoritã
aceloraºi titluri “Alro”; ponderea sectorului “Materii prime ºi materiale”
a crescut la 88,5 la sutã (de la 13,1 la sutã în luna anterioarã), în detrimentul contribuþiei celorlalte sectoare.
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Indicatori ai pieþei RASDAQ
700

miliarde lei

Prezenþa nerezidenþilor pe piaþã a fost mai activã decât în luna aprilie,
ponderea acestora crescând atât în total vânzãri (de la 15,4 la sutã la
88,8 la sutã), cât ºi în total cumpãrãri (de la 18 la sutã la 70,9 la sutã).
Ca ºi în luna precedentã, cel mai mare PER consemnat pe piaþã a fost
cel al sectorului “Servicii”, urmat de cel al sectorului “Echipamente”.

miliarde lei; sfârºitul perioadei
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Comparativ cu sfârºitul lunii aprilie, toþi indicii bursieri au prezentat variaþii pozitive, cele mai mari fiind înregistrate de BET-FI (24,7 puncte),
urmat de BET (20,5 puncte) ºi BET-C (12,8 puncte). Acþiunile BRD au
intrat în prima ºedinþã de tranzacþionare a lunii mai în componenþa
indicelui BET, înlocuind acþiunile “Azomureº”.
În aceastã lunã, Comisia de Înscriere la Cota BVB a hotãrât retragerea
acþiunilor Bãncii Turco-Române SA Bucureºti.
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Ca ºi în cazul BVB, Societatea de bursã Rasdaq a înregistrat al
doilea vârf lunar al valorii tranzacþiilor de la începutul funcþionãrii ei. La
sfârºitul lunii mai, majoritatea parametrilor acestei pieþe s-au situat la
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Acþiunile “Alro” Slatina – cel mai mare producãtor de aluminiu din Europa Centralã ºi
de Est – se aflau deja în atenþia Companiei “Conef” Bucureºti (din domeniul metalurgiei neferoase); în urma acestor tranzacþii, Societatea “Marco Acquisition Ltd.”,
împreunã cu “Conef” (la care este acþionar majoritar) au fost raportate ca acþionari
semnificativi, deþinând împreunã 24 la sutã din capitalul social al “Alro”.
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niveluri superioare celor înregistrate la finele lunii aprilie. Valoarea
medie a tranzacþiilor a crescut de 2,2 ori, iar indicele Rasdaq Compozit a câºtigat 9,5 puncte. Evoluþia acestor indicatori a fost oscilantã
de-a lungul intervalului, influenþatã fiind de existenþa tranzacþiilor
speciale ºi de închiderea ofertelor publice de vânzare. Acestea din
urmã nu au mai fost atât de prezente pe piaþã ca în lunile precedente.
În atenþia investitorilor s-au aflat acþiunile “Brau Union România”
Reghin ºi “Petrom Aviation Otopeni”.

IV. PRINCIPALELE EVOLUÞII MONETARE
1. Masa monetarã (M2) a totalizat 199 829 miliarde lei la sfârºitul lunii
mai 2001, majorându-se în termeni nominali cu numai 0,6 procente,
ceea ce în termeni reali echivaleazã cu o diminuare cu 1,1 procente.
De remarcat este faptul cã majorarea masei monetare a fost asiguratã
de evoluþia cvasibanilor. Masa monetarã în sens restrâns (M1) a
scãzut cu 0,8 procente, în exclusivitate pe seama reducerii
numerarului în afara sistemului bancar (cu 1,4 procente).
Dinamica cvasibanilor a fost relativ modestã comparativ cu perioada
anterioarã (ritm de creºtere de un procent), fiind rezultatul unor evoluþii
diferite ale elementelor componente.
Economiile populaþiei au crescut cu 1,9 procente, fiind singurul
element din structura masei monetare care a crescut ºi în termeni reali
(cu 0,2 procente). Menþinerea înclinaþiei populaþiei pentru cumpãrarea
de titluri de stat s-a concretizat în creºterea stocului de titluri de stat
deþinute de populaþie la finele lunii mai 2001 la 13 465,5 miliarde lei,
respectiv 135,6 milioane dolari SUA ºi 11 milioane mãrci germane.

Structura masei monetare
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Depozitele în lei ale agenþilor economici au însumat la sfârºitul perioadei analizate 19 476 miliarde lei, cu 0,5 procente mai puþin decât în
intervalul anterior. La nivelul componentelor, se constatã însã tendinþe
contrare: scãderea depozitelor pe termen cu 1,8 procente (198,8
miliarde lei) ºi creºterea certificatelor de depozit cu 2,1 procente.
Depunerile în valutã ale rezidenþilor exprimate în lei au crescut cu 0,8
la sutã, în exclusivitate pe seama deprecierii monedei naþionale faþã
de dolarul american. Echivalentul lor în valutã s-a diminuat cu 1,1 la
sutã ºi a ajuns la finele lunii mai la 3 057 milioane dolari. Evoluþia modestã a acestora este consecinþa diminuãrii cu 15 procente (38 milioane dolari) a depunerilor în valutã ale societãþilor comerciale cu capital de stat; în acelaºi timp, depunerile în valutã ale populaþiei au crescut cu 0,5 la sutã (7,3 milioane dolari). Pe categorii de depunãtori, resursele în valutã din sistemul bancar aparþin în proporþie de 45,3 la sutã populaþiei, urmatã de societãþile comerciale cu capital privat (31,7
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la sutã) ºi de agenþii economici cu capital integral sau majoritar de stat
(7 la sutã).
2. Majorarea masei monetare a fost susþinutã în perioada analizatã, în
exclusivitate, de componenta externã, care a înregistrat un ritm de
creºtere de 1,6 procente, în timp ce activele interne nete s-au diminuat
cu 0,6 procente.

Active externe nete
milioane dolari SUA; sfârºitul perioadei
4 500

2.1. Activele externe nete în valute convertibile exprimate în lei au
totalizat 112 515,2 miliarde lei la 31 mai 2001, cu 1 771,2 miliarde lei
mai mult faþã de sfârºitul lunii aprilie. Creºterea s-a localizat numai la
banca centralã (6 391 miliarde lei), în timp ce poziþia externã netã a
bãncilor s-a diminuat cu 4 619,8 miliarde lei. La nivelul autoritãþii
monetare, intrãrile de valutã au fost reprezentate, în principal, de
sumele rezultate din emisiunea de obligaþiuni în valutã lansatã de
Ministerul Finanþelor Publice pe piaþa internã (în valoare de 176 milioane dolari), precum ºi de cumpãrãrile de pe piaþa valutarã (58 milioane dolari în sumã netã).
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2.2. Activele interne nete au scãzut cu 555,5 miliarde lei pânã la nivelul de 87 313,6 miliarde lei. Creditul neguvernamental s-a majorat atât
în termeni nominali (cu 2,2 la sutã), cât ºi în termeni reali (cu 0,5 la
sutã). Creditele în lei au crescut cu 3,1 procente, acestea fiind orientate cu precãdere cãtre creditarea pe termen scurt a societãþilor cu
capital privat. Creditele în valutã au scãzut cu 0,2 la sutã (4 milioane
dolari), ajungând pânã la 1 884 milioane dolari. Echivalentul în lei al
creditelor în valutã a crescut cu 1,7 la sutã, numai ca urmare a
deprecierii monedei naþionale în raport cu dolarul american.
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Analiza creditelor restante reflectã o încetinire a ritmului de creºtere
(1,6 la sutã) faþã de cel înregistrat în luna precedentã (3,5 la sutã); în
timp ce creanþele restante în valutã s-au diminuat cu 2,5 procente,
cele în monedã naþionalã au crescut cu 8 la sutã, ajungând la 776,6
miliarde lei.
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Creditul guvernamental net s-a diminuat cu 4,2 procente, de la
33 739,1 miliarde lei, la 32 332,4 miliarde lei. Cea mai mare contribuþie
la aceastã reducere a avut-o majorarea contului de disponibilitãþi în
valutã al Ministerului Finanþelor Publice deschis la Banca Naþionalã, ca
urmare a lansãrii de obligaþiuni în valutã. O influenþã asupra poziþiei
statului faþã de sistemul bancar au exercitat-o, însã în sens opus,
titlurile de stat în valutã cumpãrate de bãnci în nume propriu.
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V. BALANÞA DE PLÃÞI
În primele cinci luni ale anului 2001 tranzacþiile externe curente s-au
concretizat într-un deficit de 1 197 milioane dolari SUA, de 2,2 ori mai
mare faþã de cel din aceeaºi perioadã a anului anterior. Majorarea s-a
produs pe seama adâncirii deficitului balanþei comerciale (1 259
milioane dolari SUA comparativ cu 424 milioane dolari SUA în ianuarie-mai 2000). Importurile, reprezentând 49,3 la sutã din totalul importurilor din anul precedent, au continuat sã constituie factorul principal
de extindere a deficitului. Gradul de acoperire a importurilor (fob) prin
exporturi (fob) a fost de 78,8 la sutã, cu 11,6 puncte procentuale mai
redus decât în aceeaºi perioadã a anului anterior.
La nivelul lunii mai, vânzãrile de bunuri la extern, în sumã de 981 milioane dolari SUA, au reluat trendul crescãtor (dupã scãderea înregistratã în luna aprilie), fiind cu aproape 24 la sutã peste valoarea lunii
mai din anul anterior.

Contul curent
milioane dolari SUA
5 luni 2000 5 luni 2001
–424
–1 259
3 984
4 678
4 408
5 937
–273
–164
–148
–114
307
340
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b) Servicii – net
c) Venituri – net
d) Transferuri curente – net
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Exporturile pe primele cinci luni ale anului, în valoare de 4 678 milioane dolari SUA, s-au majorat cu 694 milioane dolari SUA faþã de
aceeaºi perioadã a anului anterior, în proporþie de 73 la sutã pe seama
volumului exportat. Faþã de aceeaºi perioadã a anului anterior, ritmul
de creºtere a exporturilor s-a plasat pe un trend ascendent (17,4 la
sutã pe primele cinci luni, comparativ cu 16 la sutã pe primele patru
luni), în mare parte datoritã creºterilor înregistrate de producþia
industriei prelucrãtoare. Produsele din categoria „maºini, boilere,
aparate ºi materiale electrice” au deþinut 38,5 la sutã din creºterea
valoricã, din care 67 la sutã a fost obþinutã prin majorarea preþurilor pe
pieþele pe care au fost comercializate aceste produse. De asemenea,
articolele ºi accesoriile de îmbrãcãminte au avut o contribuþie însemnatã la creºterea valoricã a exporturilor (26,7 la sutã) realizatã exclusiv
pe seama volumului exportat, influenþele de preþ fiind negative.
În luna mai 2001, valoarea importului (1 353 milioane dolari SUA) a
depãºit cu 15,2 la sutã nivelul înregistrat în luna anterioarã ºi cu 27,9
la sutã pe cel al perioadei corespunzãtoare din anul 2000.
Continuarea procesului investiþional, evoluþia cursului de schimb ºi
facilitãþile la import acordate în anumite condiþii unor agenþi economici,
dar ºi oferta internã, care încã nu susþine o acomodare a cererii interne (în creºtere pentru unele grupe de produse) au reprezentat principalii factori care au determinat intensificarea importurilor; nivelul atins
de acestea, la sfârºitul primelor cinci luni ale anului (5 937 milioane
dolari SUA), a fost cu 34,7 la sutã peste cel al perioadei corespunzãtoare din anul anterior. Creºterea importurilor s-a realizat în proporþie
de 91,3 la sutã din sporul de volum.
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Exportul fob pe grupe de mãrfuri
Grupa de mãrfuri
Total
1. Produse agroalimentare
2. Produse minerale
3. Produse chimice, materiale plastice
4. Produse din lemn ºi hârtie
5. Textile, confecþii,
încãlþãminte
6. Metale comune
7. Maºini, aparate, echipamente electrice
ºi mijloace de transport
8. Alte mãrfuri

5 luni 2001/
5 luni 2000
(%)
117,4
80,8
107,6
104,8
110,5
124,3
95,7
146,0
120,6
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Importul fob pe grupe de mãrfuri
5 luni 2001/
5 luni 2000
(%)
134,7
146,7
147,4
123,4
121,6

Grupa de mãrfuri
Total
1. Produse agroalimentare
2. Produse minerale
3. Produse chimice, materiale plastice
4. Produse din lemn ºi hârtie
5. Textile, confecþii,
încãlþãminte
6. Metale comune
7. Maºini, aparate, echipamente electrice
ºi mijloace de transport
8. Alte mãrfuri

121,6
132,3
136,2
151,2

Balanþa energeticã
valori fob

milioane dolari SUA
5 luni 2000 5 luni 2001
–310,8
–607,2
–126,1
–190,4
9,1
17,1
–294,5
–391,8
160,0
74,2
–116,3
–59,3

Sold (export - import)
– gaze naturale
– energie electricã
– þiþei brut
– produse petroliere
– combustibili minerali

Orientarea geograficã a comerþului exterior

Total, din care:

5 luni 2000
Exp. Imp.
100,0 100,0

- procente 5 luni 2001
Exp. Imp.
100,0 100,0

1. Þãri dezvoltate
din care:
UE
SUA

70,3

64,4

74,8

64,1

63,7
3,7

57,5
2,7

68,3
3,4

55,4
3,3

2. Þãri în tranziþie
din care:
CEFTA

14,2

23,8

12,4

23,0

8,9

9,1

7,7

9,4

15,5

10,7

12,6

10,6

3. Þãri în curs
de dezvoltare

Procesul de retehnologizare aflat în atenþia agenþilor economici s-a reflectat în ponderea relativ ridicatã pe care au înregistrat-o maºinile,
boilerele, aparatele ºi materialele electrice în structura importurilor.
Acestea, împreunã cu þiþeiul brut au contribuit în proporþie de 28,4 la
sutã la majorarea importurilor faþã de aceeaºi perioadã a anului precedent.
Deficitul facturii energetice, de 607,2 milioane dolari SUA, cu o pondere de 48,2 la sutã în deficitul total al balanþei comerciale, s-a dublat
faþã de cel din aceeaºi perioadã a anului trecut ºi s-a datorat în proporþie de 64,5 la sutã soldului negativ pe care l-a avut balanþa þiþeiului
brut, atât ca urmare a creºterii cantitãþii importate (cu 22,9 la sutã), cât
ºi a creºterii preþului extern (cu 8,2 la sutã). O contribuþie substanþialã
la creºterea deficitului au avut-o ºi gazele naturale, care, deºi au
scãzut ca volum importat, au înregistrat o dublare a preþului.
Analiza comerþului exterior din punct de vedere al orientãrii geografice
relevã continuarea procesului de consolidare a relaþiilor comerciale cu
þãrile dezvoltate, a cãror pondere a crescut în cazul exportului de la
70,3 la sutã în primele cinci luni ale anului anterior, la 74,8 la sutã.
Deficitul modest pe relaþia cu Uniunea Europeanã înregistrat pe
primele patru luni s-a accentuat la sfârºitul primelor cinci luni (95,3
milioane dolari SUA faþã de 0,9 milioane dolari SUA). Creºterea
importurilor într-un ritm mai mare decât cel al exporturilor ar putea
avea drept cauzã aprecierea cursului de schimb al leului faþã de
moneda euro (cu 4 la sutã), dar ºi unele facilitãþi acordate importurilor
din aceastã zonã. Dezechilibrul comercial de cea mai mare amploare
rãmâne în sfera relaþiilor cu þãrile în tranziþie (787,9 milioane dolari
SUA), dintre care se detaºeazã Federaþia Rusã cu 521 milioane dolari
SUA, în special ca urmare a importului de gaze naturale.
Balanþa serviciilor a prezentat, la sfârºitul lunii mai 2001, un deficit de
164 milioane dolari SUA, mai mic cu aproape 39,9 la sutã faþã de cel
din perioada corespunzãtoare a anului trecut, ca urmare a reducerii
deficitului de la poziþia „Alte servicii”, ca urmare a îmbunãtãþirii
raportului dintre încasãri ºi plãþi.
În perioada ianuarie - mai 2001, deficitul balanþei veniturilor s-a redus
cu 23 la sutã faþã de primele cinci luni ale anului anterior, ajungând la
valoarea de 114 milioane dolari SUA, datoritã creºterii veniturilor
realizate de banca centralã din administrarea rezervei valutare ºi din
dobânzile aferente creditelor pe termen scurt.
Transferurile curente au înregistrat un excedent mai mare decât în
aceeaºi perioadã a anului anterior (340 milioane dolari SUA comparativ cu 307 milioane dolari SUA); consolidarea poziþiei s-a realizat în
principal pe seama intrãrilor din donaþii, ajutoare, moºteniri.
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Pe primele cinci luni ale anului 2001, finanþarea deficitului de cont
curent (1 197 milioane dolari SUA) s-a realizat în proporþie de aproximativ 39 la sutã din surse autonome, intrãrile nete de capitaluri externe
permiþând majorarea rezervelor deþinute de banca centralã cu 611
milioane dolari SUA.
Intrãrile nete din investiþii directe ale nerezidenþilor în România au fost
de 203 milioane dolari, puþin peste valoarea din primele cinci luni ale
anului anterior, ºi au fost îndreptate în proporþie de 82,2 la sutã cãtre
sectorul nebancar.
Investiþiile de portofoliu s-au concretizat într-un influx de 377 milioane
dolari SUA care a depãºit nivelul perioadei corespunzãtoare din anul
anterior de 5,6 ori. Astfel, intrãrile nete au fost de 214 milioane dolari
SUA, comparativ cu 156 milioane dolari SUA pe primele cinci luni ale
anului anterior, reprezentând ieºiri nete.
În perioada ianuarie-mai 2001, finanþarea netã prin credite externe pe
termen mediu ºi lung a fost de 177 milioane dolari SUA faþã de 118
milioane dolari SUA în perioada corespunzãtoare din anul anterior.
Situaþia s-a datorat, în principal, majorãrii unor categorii de împrumuturi contractate de cãtre sectorul guvernamental ºi anume intrãrilor
din împrumuturi de la Banca Europeanã de Investiþii care au fost
concretizate în fluxuri mai mari.
Miºcarea netã a creditelor pe termen scurt s-a soldat cu un excedent
de 412 milioane dolari SUA, comparativ cu un deficit de 140 milioane
dolari SUA în perioada similarã din anul trecut.

VI. POZIÞIA INVESTIÞIONALÃ INTERNAÞIONALÃ
A ROMÂNIEI
Procesul de consolidare a rezervelor valutare la nivelul sistemului bancar a continuat ºi în luna mai, creºterea cumulatã pe cinci luni fiind
localizatã la banca centralã (538,4 milioane dolari), în timp ce deþinerile de rezervã ale bãncilor s-au diminuat cu 160,3 milioane dolari.
Creºterea activelor de rezervã ale BNR a avut loc pe fondul cumpãrãrilor nete de valutã de pe piaþa valutarã în valoare de 419,3 milioane
dolari, intrãrilor de valutã concretizate în investiþii de capital atât pe
termen mediu ºi lung (177 milioane dolari SUA), cât ºi pe termen scurt
(412 milioane dolari SUA), precum ºi a euroobligaþiunilor emise de
Ministerul Finanþelor Publice (echivalentul a 176,3 milioane dolari
SUA), care au compensat plãþile în contul serviciului datoriei externe,
în valoare de 744,5 milioane dolari SUA.

Active externe de rezervã
milioane dolari SUA; sf. perioadei
2000
Mai 2001
variaþie
a) BNR – total
aur monetar
DST
devize convertibile

3 389,2
919,5
1,0
2 468,7

3 906,5
898,4
1,8
3 006,3

517,3
–21,1
0,8
537,6

b) Bãnci (devize conv.)

1 452,5

1 292,2

–160,3

c) Rezerve
internaþionale brute

4 841,7

5 198,7

357,0

din care:
rezerve valutare

3 922,2

4 300,3

378,1
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Datoria externã pe termen
mediu ºi lung, pe tipuri de creditori
milioane dolari SUA; sf. perioadei
Sold
Sold
Mai. 2001
2000
A. Organisme internaþionale
FMI
BIRD
UE
BERD
Alþii

4 342,2
452,8
1 997,7
209,3
788,3
894,1

4 290,8
388,5
1 996,0
192,5
779,3
934,5

923,6
315,8
43,3
187,4
40,6
120,6
13,2
202,7

933,6
269,8
49,8
174,5
110,2
109,4
12,1
207,8

C. Bãnci private
Marea Britanie
Germania
Franþa
Alþii

1 727,0
107,7
177,8
369,3
1 072,2

1 674,2
97,2
169,5
336,7
1 070,8

D. Investiþii de portofoliu
CS First Boston (Germania)
Nomura Securities (Japonia)
Credit Deutsche Bank AG
ING Bank Schroeder Salomon
Merrill Lynch (Marea Britanie)
Alþii

1 139,0
285,4
261,2
139,5
139,5
57,0
256,4

1 289,7
262,5
249,6
128,3
256,7
29,9
362,7

B. Credite bilaterale
Germania
Italia
Canada
SUA
Japonia
China
Alþii

E. Credite furnizor

165,9

154,5

F. Alþi creditori privaþi

1 643,3

1 705,3

Total datorie externã

9 941,0

10 048,1

Gradul de îndatorare
milioane dolari SUA
2000 5 luni 2001
Elemente de calcul
A. Datoria externã (la sf. per.)
– termen mediu ºi lung
– termen scurt
B. Exportul de bunuri ºi servicii
C. Importul de bunuri ºi servicii
D. Serviciul datoriei externe - SDE (total)
– rate de capital
– dobânzi
E. Rezerve valutare, incl. DST (la sf. per.)
Indicatori (%)
1. SDE/Exp. de bunuri ºi servicii
2. Dobânzi / Exp. de bunuri ºi servicii
3. Rezerve valutare (în luni de import)
4. Datoria pe termen scurt / Dat. externã
5. Datorie multilateralã / Datorie externã
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10 302
9 941
361
12 133
14 071
2 399
1 846
553
3 922

10 402
10 048
354
5 352
6 775
840
627
213
4 300

19,8
4,6
3,3
3,5
42,1

15,7
4,0
3,2
3,4
41,2

Deºi cantitativ a rãmas aproximativ la nivelul lunii decembrie 2000,
rezerva de aur a scãzut cu 21,1 milioane dolari SUA, ca urmare a
reducerii preþului aurului pe pieþele internaþionale.
Datoria externã pe termen mediu ºi lung a fost de 10 048,1 milioane
dolari SUA, la sfârºitul lunii mai 2001, cu 107,1 milioane dolari SUA
peste cea acumulatã pânã la sfârºitul anului 2000. Sporul de datorie a
fost rezultatul unor intrãri brute în valoare de 971,4 milioane dolari
SUA, compensate de valoarea rambursãrilor (533,8 milioane dolari
SUA) ºi a influenþei deprecierii celorlalte valute în raport cu dolarul
american (330,5 milioane dolari SUA).
Finanþarea prin intermediul creditelor multilaterale continuã sã deþinã o
pondere importantã în cadrul surselor externe. Astfel datoria contractatã prin organismele internaþionale, însumând 4 290,8 milioane dolari
SUA, reprezenta 42,8 la sutã din datoria pe termen mediu ºi lung la
sfârºitul lunii mai 2001. Creditele bilaterale au reprezentat 9,3 la sutã
din totalul datoriei, iar cele la nivel de creditori privaþi 47,9 la sutã.
Structura pe debitori a datoriei externe pe termen mediu ºi lung s-a
modificat uºor faþã de decembrie 2000, în sensul creºterii datoriei
public garantate în detrimentul celei publice ºi private.
Gradul de îndatorare externã, în primele cinci luni ale anului 2001, a
prezentat o îmbunãþire vizibilã faþã de anul anterior. Astfel, a scãzut
rata serviciului datoriei externe (de la 19,8 la sutã la 15,7 la sutã) ºi
ponderea dobânzilor în valoarea exporturilor (de la 4,6 la 4 la sutã).
Gradul de acoperire a importurilor prin rezerva valutarã s-a situat la
nivelul de 3,2 luni de import (uºor inferior celui din anul anterior,
respectiv 3,3 luni de import).
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VII. FINANÞELE PUBLICE
Intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2001 a marcat
schimbarea radicalã – devenitã deja tradiþionalã – a manierei de
aplicare a politicii cheltuielilor bugetare; ca efect, deficitul bugetului de
stat a înregistrat cea mai mare valoare lunarã din acest an (3 171
miliarde lei). Cumulat pe primele cinci luni, deficitul bugetului de stat a
însumat 14 045 miliarde lei, reprezentând 34 la sutã din deficitul
proiectat pentru întreg anul (comparativ cu 47 la sutã în aceeaºi
perioadã a anului trecut).
Creºterea decalajului lunar dintre veniturile ºi cheltuielile bugetului de
stat s-a produs pe fondul relaxãrii cheltuielilor social-culturale, cheltuielilor cu apãrarea, ordinea publicã ºi siguranþa naþionalã, precum ºi a
cheltuielilor cu serviciile publice generale (ale cãror creºteri faþã de
luna anterioarã au fost cuprinse între 11 ºi 39 la sutã); majorarea acestor cheltuieli a devansat sporul de venituri realizat pe seama vãrsãmintelor din profitul net al regiilor autonome ºi din impozitul pe venit.

Structura veniturilor bugetului de stat
%; cumulat 5 luni
2000
2001
100,0
100,0
Venituri
95,0
92,7
Venituri fiscale, din care:
18,4
14,8
Impozit pe profit
16,5
21,8
Impozit pe venit
15,3
15,3
Accize ºi ICM
38,1
40,4
TVA
6,7
5,1
Taxe vamale
4,7
7,0
Venituri nefiscale
0,1
0,1
Venituri din capital
0,2
0,3
Rambursãri din împrumuturile acordate
Indicatori determinaþi pe baza datelor Ministerului Finanþelor
Publice.

Structura cheltuielilor bugetului de stat

Soldul excedentar al bugetelor locale a înregistrat ºi în aceastã lunã
un uºor recul, surplusul cumulat de la începutul anului atingând în
ultima zi a lunii mai valoarea de 1 623 miliarde lei. Majorarea tuturor
categoriilor de cheltuieli cuprinse în aceste bugete (cu valori oscilând
între 1,6 ºi 16,6 la sutã) a anihilat practic creºterea (cu circa 12 la
sutã) fondurilor aflate la dispoziþia bugetelor locale, realizatã în cea
mai mare parte pe seama cotelor defalcate din impozitul pe venit.
Bugetul asigurãrilor sociale de stat a continuat sã înregistreze deficit, a
cãrui valoare a cumulat circa 4 503 miliarde lei. Ritmul de adâncire a
deficitului acestui buget s-a încetinit însã în luna mai; încasãrile din
contribuþiile pentru asigurãrile sociale au înregistrat faþã de luna
anterioarã o creºtere de 17 la sutã (circa 808 miliarde lei), în condiþiile
în care plãþile de pensii de asigurãri sociale au rãmas aproape la
nivelul lunii trecute (crescând marginal cu doar 0,4 la sutã).

Cheltuieli, din care:
Servicii publice generale
Apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
naþionalã
Cheltuieli social-culturale

%; cumulat 5 luni
2000
2001
100,0
100,0
3,6
4,3
18,8

18,9

28,5

29,8

Servicii ºi dezvoltare publicã,
1,2
1,5
locuinþe, mediu ºi ape
13,1
18,8
Acþiuni economice
0,4
0,9
Transferuri
0,0
0,0
Împrumuturi acordate
38,6
24,2
Dobânzi aferente datoriei publice
Indicatori determinaþi pe baza datelor Ministerului Finanþelor
Publice.

Pentru acoperirea deficitului bugetar ºi a serviciului datoriei publice
din luna mai, s-a apelat exclusiv la resursele de finanþare în lei. Resursele în valutã (176,3 milioane dolari) atrase prin titlurile de stat emise în
aceastã lunã s-au regãsit integral la sfârºitul lunii în soldul contului în
valutã al Ministerului Finanþelor Publice, alãturi de aproape întregul
surplus înregistrat de acest cont la sfârºitul lunii anterioare.
Pe parcursul lunii mai au fost puse în circulaþie certificate de trezorerie
destinate bãncilor ºi clienþilor acestora, însumând circa 6 962 miliarde
lei, valoare identicã cu cea a certificatelor de trezorerie scadente în
acest interval. Rata medie a dobânzii aferente noilor titluri de stat s-a
situat la nivelul de 47,2 la sutã, iar scadenþa medie a acestora a
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crescut de la 167 la 182 zile, ca urmare a sporirii ponderii certificatelor
de trezorerie cu scadenþa de un an (de la 9,7 la 18,6 la sutã din total).
Pentru a doua oarã în acest an (prima datã în luna martie), Ministerul
Finanþelor Publice a lansat o emisiune de titluri de stat în dolari
deschisã persoanelor fizice ºi juridice rezidente ºi nerezidente pe
termen de un an ºi cu o ratã a dobânzii de 6,75 la sutã (inferioarã cu
0,75 puncte procentuale celei acordate la emisiunea anterioarã). Pe
aceastã cale, autoritatea publicã a atras circa 176,3 milioane dolari, în
cea mai mare parte de la bãnci (78,9 la sutã); persoanele juridice
nebancare au achiziþionat circa 12,6 la sutã din aceste titluri de stat,
iar populaþia aproximativ 8,4 la sutã.
Populaþia a fost ºi în luna mai un furnizor important de fonduri în lei. În
urma celor douã emisiuni de certificate de trezorerie adresate acestui
segment de investitori, Ministerul Finanþelor Publice a atras circa 891
miliarde lei, în pofida reducerii ratei dobânzii cu câte un punct
procentual, cu ocazia fiecãrei emisiuni. Rata medie a dobânzii la
titlurile de stat emise în luna mai a fost de 40,4 la sutã, în scãdere cu
1,6 puncte procentuale faþã de luna precedentã.

Tendinþa producþiei industriale
100

procente
tendinþa preconizatã a producþiei
(soldul opiniilor exprimate)

80

VIII. REZULTATELE SONDAJULUI DE CONJUNCTURÃ
PENTRU LUNA IUNIE 2001

variaþia lunarã a indicelui producþiei
industriale (date INS)
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Pentru luna iunie, opiniile exprimate de conducãtorii întreprinderilor
participante la sondajul de conjuncturã evidenþiazã o evoluþie în general favorabilã a principalilor indicatori economici ai activitãþii de
producþie industrialã.
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Aproape 40 la sutã dintre cei chestionaþi anticipeazã o tendinþã ascendentã a producþiei industriale, iar peste 43 la sutã apreciazã cã
aceasta se va menþine la nivelul lunii precedente. Gradul estimat de
utilizare a capacitãþilor de producþie este în continuare de peste 70 la
sutã. Atât volumul comenzilor totale, cât ºi al celor pentru export se vor
încadra pe un trend ascendent.
Producþia pe stoc continuã sã scadã, fapt semnalat de circa 24 la sutã
dintre cei chestionaþi. Pentru prima datã în ultimele 12 luni, procentajul
celor care apreciazã cã dispun de suficiente materii prime depãºeºte
nivelul de 86 la sutã, dar existã în continuare ramuri (reprezentate de
circa 10 la sutã dintre cei chestionaþi) unde lipsa acestora este
consideratã unul dintre factorii care afecteazã buna desfãºurare a
procesului de producþie.
Principalii factori pe care managerii întreprinderilor participante la sondaj îi considerã drept cauze ale limitãrii creºterii economice sunt blo-
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cajul financiar, evoluþia cursului monedei naþionale, nivelul dobânzilor
bancare, reducerea cererii pentru unele produse ºi lipsa materiilor prime.
Expectaþiile inflaþioniste induse de anunþarea intenþiei de majorare a
tarifelor la energia electricã ºi termicã sunt prezente în opiniile exprimate de circa 25 la sutã dintre cei chestionaþi. Similar lunii precedente,
circa 70 la sutã dintre agenþii economici participanþi la sondaj anticipeazã o evoluþie nemodificatã a preþurilor de producþie.

Tendinþa investiþiilor
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Numãrul de salariaþi va continua sã se situeze pe un trend descendent. Procentajul celor care anticipeazã o evoluþie ascendentã a forþei
de muncã angajate este în uºoarã creºtere, situându-se în jurul nivelului de 7 la sutã, în timp ce pentru a doua lunã consecutiv, procentajul
celor care apreciazã o relativã stabilitate depãºeºte 70 la sutã.
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În ceea ce priveºte volumul investiþiilor ºi nivelul ratei profitabilitãþii
estimãrile sunt ºi în aceastã lunã pozitive, circa 30 la sutã ºi, respectiv,
20 la sutã dintre participanþi anticipând o evoluþie ascendentã a
acestor indicatori; procentajul celor care apreciazã cã rata profitabilitãþii se va înscrie pe un trend descendent a crescut cu 10 puncte
procentuale comparativ cu cel din luna precedentã.
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INDEX LEGISLATIV
PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE CU CARACTER ECONOMIC GENERAL ªI DIN DOMENIUL
FINANCIAR-BANCAR ADOPTATE ÎN LUNA MAI 2001
Hotãrârea Guvernului nr.436 din 03.05.2001 aprobã Strategia de privatizare a societãþilor comerciale din turism în
anul 2001, fiind prezentate obiectivele urmãrite ºi politicile ce vor fi aplicate în cadrul procesului de privatizare
(M.O. nr.233/09.05.2001).
Ordinul nr.2 din 04.05.2001 al Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare aprobã Regulamentul nr.1/2001 pentru
completarea ºi modificarea Regulamentului nr.3/1998 privind autorizarea ºi exercitarea intermedierii de valori
mobiliare (M.O. nr.254/17.05.2001).
Hotãrârea Guvernului nr.453 din 09.05.2001 aprobã derularea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de
obligaþiuni denominate în euro pe piaþa internaþionalã de capital, în limita sumei de 600 milioane euro, cu scadenþa
la 7 ani, în vederea finanþãrii deficitului bugetului de stat (M.O. nr.254/17.05.2001).
Hotãrârea Guvernului nr.455 din 09.05.2001 aprobã Planul de acþiune al Programului de guvernare pe perioada
2001-2004, stabilind obiectivele ºi acþiunile ce se vor întreprinde în scopul relansãrii economiei naþionale,
combaterii sãrãciei ºi a ºomajului, îmbunãtãþirii stãrii de sãnãtate a populaþiei, dezvoltãrii educaþiei, cercetãrii ºi
culturii, reconsiderãrii reformei în justiþie, realizãrii reformei în administraþia publicã, promovãrii imaginii reale a
României pe plan extern, pregãtirii României pentru aderarea la Uniunea Europeanã (M.O. nr.267/23.05.2001).
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.68 din 17.05.2001 reglementeazã modul de stingere a obligaþiilor de platã
ale Bãncii “Dacia Felix” S.A. faþã de Banca Naþionalã a României ºi Casa de Economii ºi Consemnaþiuni (M.O.
nr.256/18.05.2001).
Hotãrârea Guvernului nr.488 din 24.05.2001 reglementeazã organizarea ºi funcþionarea Institutului Naþional de
Statisticã ca organ de specialitate al administraþiei publice centrale care organizeazã ºi coordoneazã statistica
oficialã din România (M.O. nr.283/31.05.2001).
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.79 din 31.05.2001 stabileºte mãsuri aplicabile regiilor autonome,
societãþilor ºi companiilor naþionale ºi societãþilor comerciale la care statul este acþionar majoritar, în vederea
întãririi disciplinei economico-financiare, rentabilizãrii activitãþii economice, diminuãrii arieratelor ºi reducerii
pierderilor în economie (M.O. nr.297/07.06.2001).
Hotãrârea Guvernului nr.523 din 31.05.2001 stabileºte nivelul de indexare a pensiilor din sistemul public de
pensii ºi a unor venituri ale populaþiei pentru trimestrul II al anului 2001 (M.O. nr.304/08.06.2001).
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PRINCIPALELE REGLEMENTÃRI EMISE DE BNR ÎN LUNA MAI 2001
Ordinul nr.241 din 08.05.2001 modificã prevederile art.2 al Ordinului guvernatorului BNR nr.27/2000 de aplicare a
Regulamentului BNR nr.1/1999 privind organizarea ºi funcþionarea la BNR a Centralei Riscurilor Bancare. Astfel,
începând cu 1 iunie 2001, comisionul perceput lunar bãncilor pentru informaþiile de risc bancar transmise de
Centrala Riscurilor Bancare va fi de 15 000 000 lei (M.O. nr.258/18.05.2001).
Circulara nr.10 din 09.05.2001 stabileºte ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente
perioadelor de aplicare din luna mai 2001, la 25,0 la sutã pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei, la
2,8 la sutã pentru cele constituite în dolari SUA ºi la 2,0 la sutã pentru cele constituite în euro (M.O.
nr.246/14.05.2001).
Circulara nr.11 din 29.05.2001 se referã la punerea în circulaþie, în scop numismatic, a monedei din aur cu
valoarea nominalã de 1 000 lei, dedicatã comemorãrii a 1900 de ani de la primul rãzboi daco-roman (M.O.
nr.294/05.06.2001).
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LISTA MATERIALELOR PUBLICATE
ÎN BULETINELE LUNARE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

PERFORMANÞELE DE AJUSTARE EXTERNÃ ALE ROMÂNIEI ÎN ANUL 1999
(Buletin lunar nr.1/2000)
CENTRALA RISCURILOR BANCARE
(Buletin lunar nr.2/2000)
POLITICA FISCALÃ ÎN TRIMESTRUL I 2000
(Buletin lunar nr.4/2000)

NOUL REGULAMENT PRIVIND OPERAÞIUNILE DE PIAÞÃ MONETARÃ EFECTUATE DE BNR
ªI FACILITÃÞILE DE CREDITARE ªI DE DEPOZIT ACORDATE DE CÃTRE ACEASTA BÃNCILOR
(Buletin lunar nr.5/2000)

CENTRALA RISCURILOR BANCARE
– prezentarea activitãþii în perioada februarie-septembrie 2000
(Buletin lunar nr.9/2000)
ECONOMIA REALÃ ÎN ANUL 2000
(Buletin lunar nr.12/2000)
CENTRALA INCIDENTELOR DE PLÃÞI
(Buletin lunar nr.2/2001)
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