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COMUNICAT 
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI 

 

În cadrul şedinţei Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 25 februarie 2010 a 

fost evaluată situaţia macroeconomică actuală, tendinţele şi prognozele indicatorilor macroeconomici pe 

termen mediu, inclusiv perspectivele inflaţiei pe termen scurt şi mediu, precum şi eventualele provocări 

din perioada următoare. Ca rezultat, Consiliul de administraţie al BNM a adoptat următoarea hotărîre: 

1. De a menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen 

scurt la nivelul actual de 6.0 la sută anual; 

2. de a menţine ratele de dobândă: 

• la creditele overnight la nivelul actual de 9.0 la sută anual; 

• la depozitele overnight la nivelul actual de 3.0 la sută anual; 

3. de a menţine rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul 

actual de 6.0 la sută anual; 

4. de a menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută 

neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber 

convertibilă, în mărime de 8.0 la sută din baza de calcul;  

5. următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va 

avea loc pe data de 25 martie 2010 în conformitate cu graficul publicat. 
 

Analiza situaţiei macroeconomice şi prognoza pe termen mediu elaborată şi publicată la 5 februarie 2010 

în Raportul de Politică Monetară denotă inversarea trendului inflaţiei pe bandă pozitivă cu o depăşire 

probabilă, dar temporară, a intervalului obiectivului declarat în anul 2010 de 5.0 la suta ± 1 punct procentual. 

Informaţia parvenită de la Biroul Naţional de Statistică privind rata inflaţiei lunară înregistrată în luna ianuarie 

2010 de 2.3 la sută a demonstrat veridicitatea analizei situaţiei curente şi a prognozei macroeconomice pe 

termen mediu, precum şi corectitudinea măsurilor de politică monetară întreprinse de Banca Naţională a 

Moldovei. 

Informaţia parvenită cu privire la mediul extern, inclusiv tendinţele preţurilor la combustibil pe pieţele 

mondiale, deprecierea monedei unice europene faţă de dolarul SUA, precum şi evoluţiile de pe piaţa valutară 

internă indică faptul că situaţia curentă a economiei naţionale, precum şi tendinţele inflaţioniste din economie 

pe termen mediu se încadrează în limitele prognozei iniţiale. 

În pofida faptului că în luna ianuarie s-a înregistrat o creştere de 2.6 la sută a preţurilor producţiei 

industriale, volumul acesteia a sporit în termeni reali cu circa 5.0 la sută. Cu toate acestea, menţinerea unei 

cereri de consum şi de investiţii la un nivel relativ scăzut nu determină o majorare semnificativă a cererii de 

credite în economie. 
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În condiţiile respective, în conformitate cu estimările prezentate de BNM în Raportul de Politică 

Monetară, prognoza cererii de credite în economie se menţine la un nivel scăzut în comparaţie cu anii 

precedenţi. Prognoza BNM denotă faptul că tendinţele cererii de credite în economie nu vor avea un caracter 

inflaţionist. Situaţia existentă în economie nu creează premise pentru majorarea ratelor dobînzii la creditele noi 

acordate şi chiar există posibilitatea pentru diminuarea acestora. 

Decizia Consiliului de administraţie din 25 ianuarie 2010 privind sterilizarea totală a excesului de 

lichiditate va menţine şi pe viitor condiţiile actuale ale pieţei monetare. Acest fapt va conduce la stoparea 

micşorării ratelor dobînzii la depozite şi, posibil, va contribui la o uşoară majorare a acestora. Odată cu 

temperarea ritmurilor deprecierii monedei naţionale şi schimbarea tendinţelor pe piaţa valutară internă, 

preferinţele deponenţilor de a păstra economiile lor în moneda naţională vor influenţa formarea ratelor 

dobînzii pe piaţa depozitelor. 

Analizînd influenţa factorilor nemonetari asupra inflaţiei cum ar fi: majorarea tarifelor la gazele naturale, 

energia electrică şi agentul termic, precum şi creşterea impozitelor indirecte de la începutul anului curent se 

constată o sporire substanţială a costurilor de producţie şi a cheltuielilor administrative ale agenţilor 

economici. 

Aceşti factori, în combinaţie cu tendinţele pieţei valutare şi aşteptările inflaţioniste sporite ale populaţiei 

exercită la moment influenţa cea mai semnificativă asupra procesului inflaţionist. 

Astfel, tendinţele curente din economia naţională şi analiza factorilor de natură dezinflaţionistă 

(deprecierea monedei europene unice faţă de dolarul SUA, cererea scăzută de credite etc.) şi inflaţionistă 

(majorarea tarifelor la resurse energetice, costurilor de producţie etc.) se încadrează în limitele prognozei 

iniţiale publicate, iar presupunerile anterioare nu deviază semnificativ faţă de cele actuale. 

Existenţa preponderentă a unor presiuni de natură nemonetară relevă depăşirea probabilă a intervalului 

declarat al ratei inflaţiei în anul 2010 ce va purta un caracter temporar şi de scurtă durată, fără un impact 

semnificativ pe termen mediu. Banca Naţională a Moldovei estimează revenirea deplină a ratei inflaţiei în 

intervalul obiectivului declarat în anul 2011. 

În condiţiile evoluţiei macroeconomice actuale şi tendinţelor pe termen mediu, BNM  promovează o  

politică monetară prudentă. Ajustarea anterioară a ratei de bază şi gestiunea atentă a lichidităţilor pe piaţa 

monetară are drept scop asigurarea unor condiţii monetare adecvate pentru menţinerea echilibrului dintre 

asigurarea stabilităţii preţurilor şi relansarea economiei naţionale. 

Banca Naţională a Moldovei va continua să monitorizeze îndeaproape evoluţiile economiei naţionale şi 

tendinţele mediului economic internaţional, astfel, încît prin utilizarea adecvată a instrumentelor de politică 

monetară să asigure realizarea obiectivelor prevăzute de Strategia politicii monetare pe termen mediu pentru 

anii 2010-2012, în vederea menţinerii stabilităţii preţurilor, contribuind la stabilitatea macroeconomică şi 

financiară. 
 


