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28.07.2011 
COMUNICAT 

AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI 

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 28 iulie 

2011, a evaluat situaţia macroeconomică actuală din Republica Moldova şi a mediului economic 

extern, estimând tendinţele indicatorilor macroeconomici pe termen mediu. De asemenea, au fost 

cuantificate perspectivele inflaţiei pe termen scurt şi mediu, precum şi eventualele incertitudini şi 

provocări ce pot surveni în perioada următoare. Ca rezultat, Consiliul de administraţie al BNM a 

adoptat următoarea hotărâre: 

1. se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe 

termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 8.0 până la 9.0 la sută anual; 

2. se majorează ratele de dobândă: 

● la creditele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 11.0 până la 12.0 la sută anual; 

● la depozitele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 5.0 până la 6.0 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. se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în 

valută străină la nivelul actual de 14.0 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 august 2011, conform calendarului anunţat. 

Evoluţiile recente ale preţurilor la produsele alimentare şi combustibili pe piaţa internaţională, 

dinamica ratei de schimb a monedei naţionale pe piaţa internă, prin suprapunere cu recuperarea 

economiei Republicii Moldova, au asigurat ca ritmul anual al inflaţiei să fie în mare parte în 

concordanţă cu proiecţia pe termen scurt a inflaţiei identificată în Raportul asupra inflaţiei nr. 2 din luna 

mai 2011. 

Rata inflaţiei anuale pentru luna iunie 2011 a înregistrat nivelul de 7.7 la sută, majorându-se cu 0.7 

puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Această dinamică a fost condiţionată preponderent 

de creşterea preţurilor la produsele alimentare, a preţurilor reglementate, precum şi de sporirea 

moderată a preţurilor la bunurile şi serviciile aferente inflaţiei de bază. Ritmul anual al inflaţiei de bază 

a constituit 3.4 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale superior valorii din luna precedentă.  

Datele preliminare prezentate de Biroul Naţional de Statistică cu privire la evoluţia PIB pentru 

trimestrul I, 2011 prezintă o creştere pronunţată a economiei naţionale în termeni reali de 8.4 la sută 

comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Evoluţia respectivă a fost generată de contribuţia 

pozitivă din partea tuturor sectoarelor economiei, cererea internă continuând a fi factorul determinant al 
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creşterii PIB. Totodată, datele cu privire la comerţul extern, producţia industrială, agricolă şi transportul 

de mărfuri pentru prima jumătate a anului curent conturează premisele necesare pentru înregistrarea 

unei creşteri economice în trimestrul II, 2011, însă cu ritmuri mai moderate determinată de baza înaltă 

de comparaţie din perioada corespunzătoare a anului 2010. 

În luna iunie 2011, soldul creditelor acordate pentru ultimele 12 luni a crescut cu 15.8 la sută sau 

cu 11.4 puncte procentuale peste valoarea înregistrată în luna iunie a anului precedent. În structură se 

atestă o creştere accelerată a creditelor în valută străină de 20.7 la sută şi una în ritmuri moderate a 

creditelor în moneda naţională de 12.1 la sută. Totodată, soldul depozitelor atrase a sporit cu 20.3 la 

sută sau cu 12.8 puncte procentuale peste valoarea înregistrată în luna iunie a anului precedent. S-au 

majorat atât depozitele în moneda naţională, cât şi cele în valută cu 22.6 la sută şi 17.5 la sută, respectiv. 

Anticipând presiunile inflaţioniste suplimentare, la data de 28 iulie 2011, Consiliul de 

administraţie al BNM a hotărât să majoreze rata dobânzii de politică monetară cu 1.0 puncte 

procentuale până la nivelul de 9.0 la sută anual.  

Această decizie vizează atenuarea anticipaţiilor inflaţioniste ca urmare a creşterii consumului 

gospodăriilor casnice survenită de pe urma creşterii venitului disponibil al populaţiei din salarii, 

transferuri de mijloace băneşti sociale şi de peste hotare, precum şi impulsionarea continuă a economiei 

în corelare cu sporirea gradului de economisire a populaţiei. În perioadele ce urmează evoluţia inflaţiei 

va fi influenţată atât de factori de risc interni, cum ar fi preţurile reglementate (inclusiv efectele 

secundare), cât şi de cei externi, precum volatilitatea pieţelor financiare mondiale, determinată de criza 

finanţelor publice din Europa şi de dinamica preţurilor mondiale la produsele alimentare şi petrol.  

În acelaşi timp, Consiliul de administraţie al BNM a hotărât menţinerea nivelului actual de 14.0 

la sută din baza de calcul a ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută.  

BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare pe 

piaţa monetară în vederea asigurării şi susţinerii unui climat macroeconomic dezinflaţionist. 

BNM va promova şi în continuare un caracter prudent al politicii monetare, monitorizând şi 

anticipând evoluţiile macroeconomice interne şi ale mediului internaţional, astfel încât prin utilizarea 

instrumentelor de politică monetară să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu. 

Proiecţia curentă plasează rata anuală a inflaţiei în trimestrul IV, 2011 la nivelul de 8.4 la sută, iar la 

finele anului viitor – la nivelul de 7.4 la sută. 

O analiză mai detaliată a situaţiei macroeconomice recente, a prognozei pe termen mediu a 

inflaţiei şi a eventualelor riscuri şi provocări cu care politica monetară se va confrunta în perioada ce 

urmează, va fi prezentată în Raportul asupra inflaţiei nr. 3, preconizat spre publicare de către Banca 

Naţională a Moldovei, conform calendarului stabilit la data de 4 august 2011. 


