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COMUNICAT
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
În cadrul şedinţei Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din
25 noiembrie 2010 au fost evaluate 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 credite 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 30 decembrie 2010, conform calendarului anunţat.
Evoluţiile recente ale mediului extern, ale cursului de schimb, precum şi persistenţa
semnalelor clare de continuare a procesului de recuperare a economiei Republicii Moldova au
conturat premisele necesare pentru menţinerea inflaţiei anuale la nivelul lunii precedente şi
încadrarea inflaţiei în limitele prognozei BNM publicate în Raportul de politică monetară nr. 4,
noiembrie 2010.
Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit în luna octombrie 8.0
la sută, menţinându-se la nivelul lunii precedente. În luna octombrie IPC a înregistrat o creştere de
1.5 la sută faţă de luna septembrie 2010, fiind preponderent determinată de factorul sezonier asupra
produselor alimentare a doua lună consecutiv, precum şi de persistenţa presiunilor inflaţioniste mai
accentuate din partea preţurilor la combustibili şi de componentele aferente inflaţiei de bază. Rata
anuală a inflaţiei de bază a înregistrat 4.9 la sută, majorându-se cu 0.1 puncte procentuale faţă luna
precedentă şi s-a poziţionat în limitele obiectivului declarat pentru finele acestui an.
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Discrepanţa de 3.1 puncte procentuale între nivelul ritmului anual de creştere al IPC şi al
inflaţiei de bază atestă influenţa sporită a factorilor nemonetari asupra procesului inflaţionist.
Persistenţa riscurilor derivate din instabilitatea financiară internaţională, rata ridicată a
şomajului pe piaţa internaţională a muncii, precum şi constrângerile bugetare la nivelul unor state
membre ale UE au contribuit la menţinerea presiunilor deflaţioniste. Totodată, de menţionat că
volatilitatea sporită de pe piaţa petrolului va influenţa semnificativ evoluţia inflaţiei în perioada
viitoare, iar preţurile la produse alimentare pe piaţa internaţională au o tendinţă de majorare.
Economia Republicii Moldova prezintă semne clare de recuperare cu unele tendinţe de
accelerare a creşterii economice ce ar putea contribui la intensificarea presiunilor inflaţioniste.
Ritmul anual al producţiei industriale a manifestat o traiectorie ascendentă în această perioadă,
majorându-se de la (minus) 0.2 la sută în luna iulie până la 16.8 la sută în luna octombrie 2010. În
termeni anuali se atestă o ameliorare la capitolul comerţul intern de bunuri, export şi investiţii în
capital fix.
Soldul creditelor şi depozitelor şi-a continuat tendinţa general ascendentă iniţiată la
începutul anului curent. Ratele medii ale dobânzilor la credite şi depozite au înregistrat o uşoară
diminuare în luna octombrie comparativ cu luna precedentă.
Astfel, Consiliul de administraţie al BNM a decis menţinerea ratei dobânzii de politică
monetară la nivelul actual de 7.0 la sută în vederea creării unui cadru monetar adecvat pentru
menţinerea stabilităţii preţurilor şi susţinerea relansării continue a economiei naţionate. BNM va
continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate din sistemul bancar prin operaţiuni de
sterilizare. Decizia Consiliului de administraţie al BNM vizează înviorarea procesului de creditare
şi de asigurare a condiţiilor monetare optime pentru relansarea economică.
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 obiectivului prevăzut de Strategia politicii monetare pe
termen mediu.
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