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COMUNICAT
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
În cadrul şedinţei Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 28
octombrie 2010 a fost evaluată situaţia macroeconomică actuală, tendinţele şi estimările
indicatorilor macroeconomici pe termen mediu. De asemenea, au fost cuantificate
perspectivele inflaţiei pe termen scurt şi mediu în condiţiile eventualelor incertitudini şi
provocări ce pot surveni în perioada următoare. Ca rezultat, Consiliul de administraţie al
BNM a adoptat următoarea hotărâre:
1. De a menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe
termen scurt la nivelul actual de 7.0 la sută anual.
2. De a menţine ratele de dobândă:
● la creditele overnight la nivelul actual de 10.0 la sută anual;
● la depozitele overnight la nivelul actual de 4.0 la sută anual.
3. Ratele nominalizate la punctele 1 şi 2 se aplică începând cu data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri până la data intrării în vigoare a ratelor noi.
4. De a menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti
şi în valută străină la nivelul actual de 8.0 la sută din baza de calcul.
5. Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie cu privire la politica monetară va
avea loc pe data de 25 noiembrie 2010, conform calendarului anunţat.
Impactul negativ al declinului economic marcat în anul 2009 este resimţit şi în prezent prin
intermediul unei activităţi economice inferioare nivelului său potenţial, ceea ce conferă persistenţă
presiunilor dezinflaţioniste. Conform estimărilor BNM, valoarea PIB a depăşit nivelul minim al
recesiunii şi începând cu sfârşitul anului 2009 are o tendinţă de creştere, fapt confirmat de datele
statistice pentru primele două trimestre ale anului curent. Comparativ cu proiecţia din Raportul de
Politică Monetară nr. 3 publicat în luna august 2010, creşterea economică va fi mai mare cu cca 1.6
puncte procentuale pentru anul 2010 şi respectiv cu 0.1 puncte procentuale pentru anul viitor.
Astfel, creşterea economică în anul 2010 va constitui circa 5.0 la sută, iar în anul 2011 - 3.4 la sută.
Rata anuală a inflaţiei IPC la finele anului 2010, conform noii runde de prognoză pe termen
mediu va atinge nivelul de circa 7.8 la sută sau cu 0.4 puncte procentuale mai puţin comparativ cu
estimările din Raportul de Politică Monetară nr. 3. Faptul se datorează presiunilor inflaţioniste mai
reduse în anul 2010 faţă de cele admise anterior.
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Conform estimărilor BNM, presiunile inflaţioniste în 2011 vor fi generate, în special, de
creşterea preţurilor la produsele alimentare şi a preţurilor reglementate. Acest fapt va poziţiona IPC
la nivelul de circa 7.5 la sută. Pe parcursul anului 2012, rata anuală a inflaţiei va ajunge în
proximitatea unui nivel durabil pe termen lung de 5.0 la sută.
Inflaţia de bază1 la finele anului 2010 va fi în jur de 4.0 la sută, iar la finele orizontului de
prognoză (2012) va înregistra valori de circa 3.9 la sută. Evoluţia respectivă se va datora disipării
efectelor de runda a doua a şocurilor din partea ofertei, precum şi persistenţei deficitului cererii
agregate.
La data de 28 octombrie 2010, Consiliul de administraţie al BNM a decis menţinerea ratei
de bază la nivelul de 7.0 la sută pe an, precum şi a nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime
obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi respectiv în valută. Surplusul de lichiditate va fi gestionat
ferm de BNM prin operaţiuni de sterilizare pe piaţa monetară în vederea consolidării transmisiei
semnalelor de politică monetară.
De menţionat că riscurile şi incertitudinile privind evoluţia economiilor ţărilor cu deficienţe
bugetare din zona euro, a preţurilor la petrol şi gaze naturale, precum şi condiţiile meteorologice
nefavorabile pot cauza perturbări inflaţioniste..
BNM va menţine caracterul adaptiv al politicii monetare şi va continua să monitorizeze
vigilent evoluţiile interne şi externe ale mediului economic astfel, încât, prin utilizarea adecvată a
instrumentelor sale, să asigure realizarea obiectivelor stipulate în Strategia politicii monetare pe
termen mediu.
O informaţie mai detaliată de evaluare a contextului macroeconomic recent, de analiză a
perspectivelor inflaţiei şi identificare a principalelor provocări şi constrângeri cu care politica
monetară se va confrunta în perioada următoare, va fi prezentată în Raportul de Politică Monetară
nr.4, care va fi publicat de Banca Naţională a Moldovei pe data de 4 noiembrie 2010.

1

Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de
politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi
serviciile cu preţuri reglementate.
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