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Ionu ţ Dumitru: Nu a ş exclude ca în şedin ţele urm ătoare s ă vedem un pas chiar 
de 1% de cre ştere de dobânzi 
 
 
Banca Na ţional ă a României ar putea analiza o cre ştere a pasului de înt ărire a 
politicii monetare, iar în şedin ţele urm ătoare s ă vedem un pas chiar de 1% 
creştere de dobânzi, a declarat, joi, economistul- şef al Raiffesen Bank, Ionu ţ 
Dumitru, într-o conferin ţă de specialitate. 
 
„Consecinţa inflaţiei foarte înalte este creşterea dobânzilor în primul rând. Avem 
creşteri de dobânzi în toate ţările din lume, aş spune. În Europa Centrală şi de Est, 
de asemenea, în Polonia, în Cehia, Ungaria, creşterile de dobânzi au fost foarte 
rapide. Şi Banca Naţională României a crescut dobânda. Suntem la 3,75% dobândă 
de politică monetară. Suntem în urma celorlalte stare din regiune. În Polonia avem o 
dobândă de politică monetară de 5,25%, în Cehia de 5,75%, în Ungaria de 5,40%, 
care de fapt e un 8,40% la facilitatea de credit. Deci avem o dobândă încă mică faţă 
de celelalte state din regiune, iar inflaţia noastră a crescut în ultimele luni mai rapid şi 
probabil că perspectivele sunt să avem o continuare a acestei tendinţe de creştere a 
inflaţiei şi în mod normal dobânda de politică monetară ar trebui să crească mai 
accelerat la noi pentru a reduce decalajul care ne separă de celelalte state din 
regiune, în primul rând, în contextul în care am avut o creştere economică mult peste 
aşteptări în primul trimestru din 2022. Probabil că BNR va analiza, mă gândesc, în 
şedinţele următoare o creştere a pasului de întărire a politicii monetare. Ştim că am 
început cu 0,25%, am crescut pasul la 0,5%, în ultima şedinţă 0,75%. Nu aş exclude 
ca în şedinţele următoare să vedem un pas chiar de 1% creştere de dobânzi”, a 
spus Ionuţ Dumitru, la videoconferinţa „Consecinţele economice ale războiului”. 
El a menţionat că energia este principala cauză a inflaţiei. România a avut un şoc 
energetic, care s-a suprapus cu procesul de liberalizare a pieţelor. El a explicat că în 
momentul de faţă avem preţuri plafonate, dar dacă am avea preţuri de piaţă inflaţia 
ar fi fost în jur de 20% şi nu de 13,8%. De asemenea, acum se manifestă efectele de 
runda a doua. 
„Ne aşteptăm ca inflaţia să rămână foarte înaltă în perioada următoare. Probabil că 
maximumul inflaţiei nu l-am atins încă. Noi îl aşteptăm a se materializa în lunile 
următoare. Vedem în scenariul de bază o inflaţie în maxim pe undeva în jur de 15%. 
Riscul este mai degrabă în sus. Adică să vedem o inflaţie chiar mai mare decât atât, 
însă incertitudinile sunt extrem de mari. Nu ştim ce se va întâmpla cu preţul la 
energie. Nu ştim ce se va întâmpla cu preţul la alimente, unde riscurile sunt în 
continuare foarte mari”, a explicat Ionuţ Dumitru. 
El a declarat că ne putem aştepta ca dobânda de politică monetară să urce la 7% la 
finalul anului, iar ROBOR ar putea urca la 7-8%. 
De asemenea, Ionuţ Dumitru a precizat, în conferinţa organizată de ziarul Bursa, că 
BNR injectează lichiditate în piaţă, respectiv 15 – 16 miliarde de lei medie zilnică, 
ceea ce arată un deficit mare lichiditate în piaţa monetară care a împins dobânzile 
efective în piaţa monetară. 
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Chiri ţoiu: Trebuie s ă uităm de pia ţa naţional ă de energie şi de autosuficien ţă. 
Decuplarea de Rusia face necesar nuclearul 
 
Trebuie să uităm de ideea de piaţă naţională şi de autosuficienţa României din punct 
de vedere energetic, atâta vreme cât suntem pe o piaţă europeană interconectată, a 
afirmat, joi, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, la conferinţa 
"Consecinţele economice ale războiului". 
 
„Este o oportunitate pentru noi războiul că a făcut Europa să regândească lucruri pe 
care noi ni le doream şi erau greu de atins, cum ar fi problema energiei nucleare. 
Unii în ţară sunt prea optimişti. Noi nu suntem foarte interesaţi de agenda verde a 
Europei, mai degrabă ne este băgată pe gât decât ne-am dori-o. Sunt oameni în ţară 
care cred că o putem rediscuta, dar în realitate nu cred că este posibil. Este o parte 
bună că nuclearul, care era periclitat până anul trecut, acum are o deschidere, 
poziţia noastră în UE s-a întărit. Hidrocarburile vor fi în continuare periclitate, iar 
ideea că vom putea ţine în continuare mineritul pe termen lung cred că este o iluzie. 
Decuplarea de Rusia face necesar nuclearul, dar întăreşte ideea că avem nevoie de 
energie verde. Deci, nu cred că în linii mari planurile Uniunii vor putea fi rediscutate, 
iar planurile noastre de închideri de mine vor rămâne în picioare. Poate vom obţine o 
amânare de un an, doi, dar direcţia de mers va fi tot asta”, a subliniat Chiriţoiu. 
Tranziţia energetică, deşi complicată, nu este un pericol pentru România, a continuat 
el. 
„Ne gândim în continuare la o piaţă naţională de energie şi ne gândim la 
autosuficienţă energetică, dar nu mai suntem acolo. Interconectările existente sunt 
destul de mari ca să vorbim de o piaţă europeană la gaze, de o piaţă regională la 
electricitate, iar criza cu Rusia a arătat şi mai mult nevoia de a putea avea 
interconectări. Trebuie să uităm de ideea de piaţă naţională şi de autosuficienţa 
României şi să vedem cum ne valorificăm cel mai bine atuurile şi ne satisfacem 
nevoile într-o piaţă europeană şi regională de energie”, a precizat oficialul 
Concurenţei, la evenimentul organizat de ziarul Bursa. 
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Chis ăli ţă: România nu va fi niciodat ă independent ă energetic. Sacrificiile ar fi 
foarte mari, ca în regimul Ceau şescu 
 
 
România nu va fi niciodat ă independent ă energetic, întrucât sacrificiile 
economice şi sociale ar fi foarte mari, la fel cum s-a întâmpl at în regimul 
Ceauşescu în anii 1980, a afirmat, joi, Dumitru Chis ăli ţă, preşedintele 
Asocia ţiei Energia Inteligent ă, în conferin ţa "Consecin ţele economice ale 
războiului". 



 
„Independenţa energetică este un ţel pe care, în ultimii 30 de ani, îl reluăm o dată la 
10 ani. Este un ţel cel puţin ridicol, ca să nu spun mai mult. România nu este şi nici 
nu va fi niciodată independentă energetic. Cred că nici n-ar trebui să ne dorim atât 
de mult să fim independenţi energetic, întrucât sacrificiile sociale şi economice ar fi 
foarte mari. Ar fi de genul sacrificiilor pe care regimul Ceauşescu le-a făcut în anii ’80 
pentru ca România să devină independentă din punct de vedere financiar şi 
rezultatele le-am văzut cu toţii”, a spus Chisăliţă. 
 
 
În opinia sa, importante sunt securitatea energetică şi rezilienţa, precum şi resursa 
umană şi naturală, care este foarte prost gestionată, cu pierderi foarte mari. 
 
„România rămâne campionul Europei în ceea ce priveşte pierderile energetice 
enorm de mari. Înainte să ne punem o centrală pe gaz sau o pompă de căldură, 
întotdeauna elementul principal este să reducem pierderile, risipa”, a continuat 
expertul. 
 
Chisăliţă a arătat că infrastructura energetică a ţării, proiectată în anii 1950, este 
depăşită tehnic, ca şi când am merge cu o maşină nouă, electrică, pe un drum de 
ţară. 
 
 
„Noi lucrăm pe un sistem care nu mai este actual, mă refer la conceptul care a fost 
pus pe masă în anii 1950, sistemul de termoficare, electroenergetic, gazier, de 
transporturi, pe care noi continuăm să îl folosim schimbând pe ici pe colo, ceea ce 
nu aduce ce ne-am dori din punct de vedere tehnic şi economic. În 1950 au fost 
nişte funcţii matematice şi modelarea matematică ce a încercat să pună de acord 
cererea de atunci cu modelul producţiei. Toate aceste aspecte nu mai au de-a face 
cu nimic, nici în zona de producţie, nici în cea de consum. Atunci ne găsim într-o 
situaţie în care dăm drumul la încălzire electrică, punem maşinile pe electricitate, 
trecem totul pe electricitate, dar rămânem cu drumul de ţară. Mai ales că nu suntem 
familiarizaţi cu autostrăzile, mai rămânem şi cu acele sisteme de transport energie şi 
gaze total defazate”, a susţinut reprezentantul asociaţiei. 
 
El a subliniat că toate strategiile se fac acum după ureche. 
 
„Este o chestie foarte tehnică, dar şi foarte tristă, pentru că, dacă acum 70-80 de ani 
aveam aceste institute care lucrau după modele matematice, astăzi constatarea mea 
este că se lucrează după ureche: azi mergem pe gaze, mâine pe energie electrică, 
avem un heirupism în fiecare zi”, a completat Chisăliţă. 
 
 
Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, a participat joi la 
videoconferinţa „Consecinţele economice ale războiului”, organizată de grupul de 
presă Bursa. 
 


