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Leonardo Badea, viceguvernator: BNR va fi
atenta la cresterea dobanzilor la lei
Dobanda de politica mo-netara este un instrument im-portant pentru BNR,
insa nu este singurul din arsenal, iar banca centrala nu se gra-beste cu
cresterea dobanzii pentru a nu frana re-cuperarea economiei, inclusiv in
contextul in care politica fiscala ar urma sa-si reduca ca-racterul stimulativ
pentru a reduce de-fi-ci-tului bugetar, spune Leonardo Badea, viceguvernator
al BNR, potrivit ZF.
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Astfel, dincolo de obiectivul principal al BNR de a mentine stabilitatea preturilor, este foarte
important ca banca centrala sa fie aten-ta si sa nu impinga economia inapoi, spune Badea.
„Dobanda de politica monetara este un instrument important, dar nu este singurul din arsenalul
nostru. Asa ca atunci cand vor-bim de o intarire graduala a politicii mo-ne-tare nu este neaparat
vorba de cresterea do-banzii de referinta. Suntem deja in acea perspectiva de intarire a politicii
monetare fiindca am revenit in pozitia de debitor net si actionam pentru sterilizarea lichiditatii prin
atragerea de depozite. Si nu am mai facut operatiuni de cumparare de titluri de stat inca din luna
mai. Dar, trebuie sa evitam riscul de restrangere a conditiilor monetare prea devreme, fiindca nu
dorim sa provocam o astfel de franare timpurie a recuperarii economice, inclusiv in contextul in

care este de asteptat ca politica fiscala sa-si reduca in viitor caracterul stimulativ deoarece este
necesara diminuarea deficitului bugetar“, a declarat viceguvernatorul BNR la ZF Live.
BNR a redus la inceputul anului 2021 do-ban-da-cheie la minimul istoric de 1,25%, la ju-ma-tate
fata de nivelul de la inceputul pan-de-miei, iar ciclul de reducere a dobanzii s-a in-che-iat.
Cresterea economica este usor peste po-tential, insa nu ar trebui sa ne ingrijoreze pen-tru ca
venim dupa o criza majora, mai spu-ne Badea, sustinand ca ritmul de crestere al PIB nu trebuie
sa fie combatut cu masuri de franare.
in ceea ce priveste cursul de schimb aces-ta este dat de piata, iar BNR urmareste doar sa
netezeasca volatilitatea pietei si sa reduca exce-sele irationale pe termen scurt..
„BNR nu vizeaza niciun inter-val pentru cursul de schimb, dar urmareste sa netezeasca
volatilitatea pietei si sa reduca excesele irationale pe termen scurt care nu au un sprijin
fundamental in situatia economiei si a pietei financiare pentru ca, altminteri, acest lucru ar afecta
toti participantii la economia reala. Consideram ca este benefic pentru eco-no-mie ca sa aiba un
curs de schimb mai putin volatil, in special in perioadele in care reactiile psihologice inevitabile ar
duce la turbulente nejustificate pe pietele financiare. Am vazut o astfel de presiune in primele zile
ale pandemiei, iar BNR a intervenit.“
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