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29.12.2011 
 
 
 
 

COMUNICAT 
AL BĂNCII NA ŢIONALE A MOLDOVEI 

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

29 decembrie 2011, a evaluat situaţia macroeconomică actuală din Republica Moldova şi a 

mediului economic extern, estimând tendinţele indicatorilor macroeconomici pe termen mediu. 

Totodată, 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 diminuează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe 

termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 9.5 până la 8.5 la sută anual; 

2. se diminuează ratele de dobândă: 

● la creditele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 12.5 până la 11.5 la sută anual; 

● la depozitele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 6.5 până la 5.5 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 26 ianuarie 2012, conform calendarului anunţat. 

Gradul înalt de incertitudine al economiei mondiale, dinamica ratei de schimb a monedei 

naţionale, precum şi temperarea creşterii economice interne pentru trimestrul III, 2011 au condiţionat 

stoparea tendinţei de majorare a ritmului anual al inflaţiei începute în luna februarie a anului curent. 

Economia mondială, la sfârşitul anului 2011, continuă să fie ameninţată de criza datoriilor 

suverane din zona euro, care afectează performanţele economice ale pieţelor globale. Totodată, cei mai 

recenţi indicatori ai economiei SUA indică o uşoară îmbunătăţire a situaţiei ca urmare a scăderii 

considerabile a ratei şomajului, precum şi tendinţe de creştere a producţiei industriale şi comerţului.  

Rata inflaţiei anuale pentru luna noiembrie 2011, a înregistrat nivelul de 8.9 la sută, 

preponderent datorită moderării presiunilor inflaţioniste din partea preţurilor la produsele alimentare. 

Ritmul anual al inflaţiei de bază a marcat pentru ultimele 12 luni un nivel de 4.5 la sută, fiind similar 

lunii precedente. 
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Evoluţia IPC în luna octombrie şi noiembrie 2011 conturează probabilitatea de a înregistra o 

abatere negativă a prognozei din Raportul asupra inflaţiei nr. 4, noiembrie 2011. Creşterea preţurilor 

sub valorile anticipate se datorează, în cea mai mare parte, condiţiilor climaterice atipice, fapt ce a 

întârziat majorarea sezonieră a preţurilor la legume. Inflaţia de bază, în mod similar, va contribui la 

înregistrarea unei abateri negative a prognozei. 

Conform datelor preliminare prezentate de Biroul Naţional de Statistică, PIB în ianuarie - 

septembrie 2011 s-a majorat cu 6.7 la sută comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent. 

Totuşi, evoluţia trimestrială s-a caracterizat printr-o temperare a creşterii economice, astfel încât în 

trimestrul III, 2011 produsul intern brut a crescut cu 5.3 la sută. Acest fapt s-a produs ca rezultat al unei 

cereri externe sporite la produsele autohtone, dar şi al creşterii venitului disponibil al populaţiei în 

perioada analizată, determinând creşterea exporturilor şi a consumului gospodăriilor populaţiei. Astfel, 

similar perioadei precedente, exporturile de bunuri şi servicii s-au majorat cu 31.2 la sută faţă de 

trimestrul III, 2010 şi au generat contribuţia maximă la creşterea PIB, iar consumul gospodăriilor 

populaţiei a sporit cu 9.0 la sută. 

Spre deosebire de perioadele precedente, pe categorii de resurse, cea mai mare contribuţie la 

creşterea PIB a fost determinată de majorarea valorii adăugate brute din industrie (cu 11.9 la sută 

comparativ cu trimestrul III, 2010). 

Datele cu privire la producţia industrială, transportul de mărfuri, comerţul intern şi extern pentru 

lunile octombrie şi noiembrie 2011 denotă continuarea atenuării activităţii economice în trimestrul IV, 

2011. 

Procesul de creditare a urmat tendinţa anuală de descreştere consemnată în ultimele luni, 

adâncindu-se cu un minus 2.4 la sută în luna noiembrie 2011 faţă de luna precedentă, din cauza 

dinamicii negative a creditării în valută străină. Totodată, creditarea în monedă naţională a înregistrat o 

creştere substanţială de 24.3 la sută.  

Gradul de economisire a populaţiei s-a consolidat, fapt confirmat prin majorarea depozitelor 

atrase în lei cu 17.5 la sută şi a celor în valută străină cu 10.2 la sută faţă de perioada similară a anului 

precedent. 

În anul 2012 se vor accentua presiuni dezinflaţioniste generate de consecinţele crizei 

datoriilor suverane din zona euro şi de încetinirea creşterii economiei globale. Acestea vor afecta 

cererea pe plan regional şi mondial şi vor contribui la scăderea preţurilor la materiile prime. 

Reducerea activităţii economice din regiune s-ar putea răsfrânge asupra economiei Republicii 

Moldova prin intermediul canalelor externe. Este posibilă o reducere a exporturilor către 

Uniunea Europeană, dat fiind scăderea cererii externe, iar continuarea deprecierii monedei unice 
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europene faţă de principalele valute străine, ar diminua rentabilitatea exportului în zona euro 

pentru producătorii interni, fiind afectat ă producţia. Toţi aceşti factori indic ă sporirea riscului de 

înregistrare în anul 2012 a unei creşteri economice mai mici decât cea prognozată anterior, iar 

procesul dezinflaţionist din anul următor se va accentua. Aceste circumstanţe reflectă necesitatea 

relaxării politicii monetare a BNM pentru a evita înregistrarea unei deflaţii în urm ătoarele 24 

luni. 

Astfel, la data de 29 decembrie 2011, Consiliul de administraţie al BNM a adoptat decizia de a 

diminua cu 1.0 puncte procentuale rata dobânzii de politică monetară, de la 9.5 până la 8.5 la sută. În 

acelaşi timp, Consiliul de administraţie a hotărât să menţină 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. 

Această decizie vizează asigurarea condiţiilor monetare de ansamblu pentru ajustarea graduală la 

volatilitatea condiţiilor macroeconomice interne şi externe, susţinerea procesului de creditare, precum şi 

stimularea activităţii economice. Necesitatea relaxării ulterioare a politicii monetare a BNM va fi 

confirmată în baza datelor care vor parveni în lunile următoare. 

Totodată, în scopul gestionării procesului inflaţionist şi asigurării condiţiilor monetare adecvate 

pentru menţinerea stabilităţii preţurilor, BNM va continua să gestioneze hotărât surplusul de lichiditate 

prin operaţiuni de sterilizare pe piaţa monetară. 

Banca Naţională a Moldovei reiterează că 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.  

 

 

 


