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Inflaþia - la noi cote,
rectificare bugetarã pozitivã,

DNAface curat
la Curtea de Conturi

F
inalul toamnei calenda-
ristice ne-a gãsit cu o
nouã prognozã a Bãncii
Naþionale, care aratã cã
rata inflaþiei va atinge
16,3% la finalul anul
2022, fapt pentru care
banca centralã a mãrit,

încã de la începutul lunii trecute,
dobânda de referinþã la 6,75%, cu spe-
ranþa ca lamijlocul anului viitor sã asi-
stãm la o reducere a ritmului de
creºtere a preþurilor.

Principala cauzã de alimentare a in-
flaþiei rãmâne în continuare criza din
energie, unde preþurile gazelor naturale
ºi electricitãþii, precumºi cele dindome-

niul carburanþilor, s-au pãstrat în conti-
nuare ridicate în piaþa liberã, în ciuda
mãsurilor luate de Guvern, fapt care a
dus la creºterea preþurilor din sectoarele
produselor alimentare ºi serviciilor.

În aceste condiþii, deoarece autori-
tãþile publice centrale ºi administraþii-
le locale s-au descurcat din ce în ce
mai greu cu acoperirea cheltuielilor
bugetare, lamijlocul lunii trecute, coa-
liþia guvernamentalã PSD-PNL-
UDMR a operat a doua rectificare bu-
getarã pozitivã din acest an, þinând
cont de faptul cã veniturile bugetului
general consolidat au însumat, în pri-
mele zece luni ale anului 2022, peste
331 miliarde lei, cu 22,6% peste nive-

lul încasat în primele zece luni ale anu-
lui trecut.

Pentru a proteja consumatorii casni-
ci ºi industriali, Parlamentul a modifi-
cat OUG 119/2022, stabilind noi pra-
guri de consum pentru plafonarea pre-
þurilor ºi un preþ maxim de 1,3 lei/Kwh
laelectricitatepânã în31martie2025.

Ultima lunã de toamnã ne-a adus
rapoarte favorabile din partea Comi-
siei Europene ºi a statelor membre ale
UE privind îndeplinirea condiþiilor de
acceptare a þãrii noastre în Spaþiul
Schengen. La acest lucru a contribuit
ºi raportul prin care Comisia Europea-
nã recomandã ridicarea MCV în cazul
României, prin prisma adoptãrii ºi

promulgãrii noilor legi ale Justiþiei,
care aºeazã lucrurile într-o direcþie
bunã, aºa cum se aratã ºi în Opinia
emisã tot luna trecutã de membrii Co-
misiei de la Veneþia.

Pe plan politic, mai consemnãm
transformareaBucureºtiului în ultime-
le zile ale lunii trecute într-o fortãreaþã
NATO, în timpul desfãºurãrii reuniu-
nii miniºtrilor de externe ai statelor
membre aleAlianþei, reuniunea copre-
zidatã de preºedintele Klaus Iohannis
ºi de secretarul general al organizaþiei
internaþionale, Jens Stoltenberg.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

1 noiembrie
- BNR anunþã cã, la data de 31

octombrie 2022, rezervele valutare
la Banca Naþionalã a României se
situau la 46.291 milioane de euro,
faþã de 43.711 milioane de euro la
30 septembrie 2022. Nivelul rezer-
vei de aur s-a menþinut la 103,6
tone. În condiþiile evoluþiilor preþu-
rilor internaþionale, valoarea ace-

steia s-a situat la 5.495 milioane de euro. Rezervele internaþionale ale Rom-
âniei (valute plus aur) la 31 octombrie 2022 erau de 51.786milioane de euro,
faþã de 49.380 milioane de euro la 30 septembrie 2022.

3 noiembrie
-Dolarul - la celmai ridicat curs al lunii faþã demonedanoastrã: 5,0344 lei,

conform BNR.
-Gramulde aur, cotat la nivelulminimal lunii: 262,3884 lei, potrivitBNR.

7 noiembrie
- Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã de leu: 4,8871 RON, potrivit

BNR.
- Cursul francului elveþian atinge celmai redus nivel al lunii faþã demone-

da noastrã: 4,9422 lei, conform BNR.

8 noiembrie
- Consiliul de administraþie al

Bãncii Naþionale a României deci-
demajorarea ratei dobânzii de poli-
ticã monetarã la nivelul de 6,75%
pe an, de la 6,25% pe an, începând
cu data de 9 noiembrie 2022; re-
spectiv majorarea ratei dobânzii
pentru facilitatea de creditare
(Lombard) la 7,75% pe an, de la

7,25%pean, ºi creºterea ratei dobânzii la facilitatea dedepozit la 5,75%, de la
5,25% pe an, începând cu data de 9 noiembrie 2022.

11 noiembrie
- Comisia Europeanã estimeazã

cã economia României va înregi-
stra o creºtere de 5,8% în 2022, ur-
matã de un avans de 1,8% în 2023,
respectiv de 2,2% în 2024.

- Guvernul adoptã o ordonanþã
de urgenþã prin care introduce un
mecanism de achiziþie centralizatã
de energie electricã, menit sã limi-

teze veniturile obþinute de producãtorii de profil.

14 noiembrie
- BNR estimeazã cã, la finalul

anului 2022, vom avea o ratã a in-
flaþiei de 16,3%, iar în 2023 - de
11,2%.

- BNR informeazã cã, în perioa-
da ianuarie - septembrie 2022, con-
tul curent al balanþei de plãþi a înre-
gistrat un deficit de 20.181 milioa-
ne de euro, comparativ cu 12.640

milioanede euro înperioada ianuarie - septembrie 2021. În structura acestuia,
balanþa bunurilor a consemnat un deficitmaimare cu 7.349milioane de euro,
balanþa serviciilor - un excedent maimare cu 2.141milioanede euro, balanþa
veniturilor primare - un deficitmaimare cu 3.067milioane de euro, iar balan-
þa veniturilor secundare - unexcedentmaimare cu734demilioanedeeuro.

15 noiembrie
- Dolarul atinge cel mai mic curs al lunii faþã de moneda noastrã: 4,7020,

conform BNR.

16 noiembrie
- Comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, declarã cã

România este pregãtitã sã adere la Spaþiul Schengen.
-Gramulde aur atingepreþulmaximal lunii: 270,4325 lei, conformBNR.

17 noiembrie
- Guvernul opereazã a doua rec-

tificare bugetarã pozitivã din acest
an, conformcãreia veniturile buge-
tului general consolidat se majore-
azã, pe sold, cu suma de 521,1 mi-
lioane lei, iar cheltuielile bugetului
general - cu 522,1 milioane lei.

18 noiembrie
-Euroatingecursulmaximal lunii, faþãdeleu:4,9418lei,potrivitcifrelorBNR.

21 noiembrie
- Francul atinge cursul maxim al lunii faþã de moneda noastrã: 5,0346 lei,

potrivit datelor BNR.

22 noiembrie
-ComisiaEuropeanã anunþã cãMecanismul deCooperare ºiVerificare (MCV)

va fi ridicat pentru þara noastrã, deoarece cele mai importante recomandãri din
rapoartele anuale au fost implementate de autoritãþile de laBucureºti. (A.V.)
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