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29.04.2010 

COMUNICAT 
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI 

 

În cadrul şedinţei Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 29 aprilie 

2010 a fost evaluată situaţia macroeconomică actuală, tendinţele şi prognozele indicatorilor 

macroeconomici pe termen mediu, inclusiv au fost cuantificate perspectivele inflaţiei pe termen 

mediu în condiţiile eventualelor riscuri şi incertitudini 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. De a menţine rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul 

actual de 7.0 la sută anual. 

4. Ratele nominalizate la punctele 1, 2 şi 3 se aplică începând cu data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri până la data intrării în vigoare a ratelor noi. 

5. 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. 

6. Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie cu privire la politica monetară va avea 

loc pe data de 27 mai 2010, în conformitate cu graficul aprobat. 

Prognoza macroeconomică pe termen mediu şi analiza situaţiei economice existente atât pe plan 

extern, cât şi intern, de asemenea, perspectivele acestora pe parcursul orizontului de prognoză (până la 

sfârşitul anului 2011) constată probabilitatea înaltă de depăşire a limitei superioare a intervalului declarat 

al ţintei pentru anul 2010 de 5.0 la sută ± 1.0 puncte procentuale. 

Depăşirea obiectivului inflaţiei, pe parcursul anului 2010, va fi una temporară, fiind cauzată 

preponderent de factori nemonetari cum ar fi: majorarea tarifelor la serviciile cu preţurile reglementate, 

creşterea preţurilor la combustibili pe plan internaţional şi la produsele alimentare, majorările de impozite 

indirecte. 

Totodată, inflaţia de bază (indicele parţial al inflaţiei) pentru ultimele 12 luni, care este calculată 

de Biroul Naţional de Statistică prin excluderea preţurilor care nu pot fi influenţate de măsurile de politică 

monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi 
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serviciile cu preţurile reglementate, a constituit în luna martie curent 5.3 la sută, situându-se în limita 

obiectivului declarat. Majorarea ratei anuale a inflaţiei de bază de la începutul anului 2010 se explică prin: 

creşterea preţurilor la produsele importate, mărirea impozitelor indirecte, efectele de runda a doua a 

scumpirilor la serviciile reglementate şi produsele alimentare, evoluţiile pe piaţa valutară. 

Preţurile reglementate cresc, în mare parte, în urma majorărilor tarifelor la energia electrică, 

gazele naturale şi încălzirea centralizată, ca urmare a creşterii preţului de livrare a gazelor naturale 

importate pentru Republica Moldova şi ca rezultat al scumpirii produselor petroliere pe piaţa 

internaţională, iar preţurile la combustibili pe piaţa internă se majorează din cauza ajustării lor la cele 

internaţionale, care au crescut continuu în ultima perioadă, precum şi ca urmare a majorării accizelor de la 

începutul anului curent. 

La momentul de faţă, în pofida recuperării moderate a activităţii în unele sectoare ale economiei 

naţionale semnalate prin informaţia operativă a BNS, activitatea economică este relativ redusă în 

continuare şi presiunile cererii sunt deocamdată dezinflaţioniste. Piaţa muncii a fost serios afectată de 

criză, iar şomajul a crescut. Salariul mediu lunar pentru luna februarie 2010 a înregistrat o diminuare în 

termeni reali, deşi în termeni nominali se află la un nivel mai înalt faţă de perioada corespunzătoare a 

anului precedent. Astfel, în viitorul apropiat nivelul PIB-ului se va situa sub potenţialul său şi nu va 

condiţiona presiuni inflaţioniste pe parcursul orizontului de prognoză.  

Decizia Consiliului de administraţie din 29 aprilie 2010 privind menţinerea ratei de bază la nivelul 

său actual se bazează pe prognoza inflaţiei pe termen mediu cu inversarea trendului şi încadrarea în 

obiectivul stabilit pe parcursul anului 2011. 

Menţinerea ratei de bază va păstra condiţiile actuale pe piaţa monetară, inclusiv temperarea 

reducerii ratei dobânzii la depozite şi stimularea trendului descendent al ratei dobânzii la credite. 

Totodată, Banca Naţională urmăreşte, prin aplicarea raţională a instrumentelor de politică monetară, să 

asigure condiţii de echilibru dintre temperarea procesului inflaţionist şi relansarea economiei naţionale.  

BNM va continua monitorizarea permanentă a indicatorilor macroeconomici şi a situaţiei pe 

pieţele monetară, valutară şi de credit, şi va reacţiona prompt la toate provocările interne şi externe, având 

drept scop realizarea obiectivelor Strategiei politicii monetare pe termen mediu. 

O analiză mai amplă şi detailată a prognozei pe termen mediu a inflaţiei şi indicatorilor 

macroeconomici va fi prezentată în următorul Raport de Politică Monetară care va fi publicat de BNM pe 

data de 7 mai 2010. 


