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                  Tabelul nr.1 . Evoluţia structurii masei monetare la sfârşitul perioadei (mil. lei) 

Componentele masei monetare Dec. 2011 Ponderea  
% 

Mai 2012 Ponderea 
% 

Iun. 2012 Creşterea  
% 

Ponderea  
% 

MASA MONETAR Ă (M3) 40977.12 100.0 41780.44 100.0 43206.12 3.4 100.0 

MASA MONETAR Ă (M2) 28265.39 69.0 28958.44 69.3 29541.06 2.0 68.4 

BANI ÎN CIRCULA ŢIE 10864.51 26.5 10858.80 26.0 11243.88 3.5 26.0 

DEPOZITE LA VEDERE ÎN MONEDA  

NAŢIONALĂ 6521.06 15.9 6045.01 14.5 6156.44 1.8 14.2 

DEPOZITE LA TERMEN ÎN MONEDA 

NAŢIONALĂ (inclusiv pe termen lung) 10879.30 26.5 12054.52 28.8 12140.64 0.7 28.1 

DEPOZITE ÎN VALUTĂ STRĂINĂ 12711.73 31.0 12822.00 30.7 13665.05 6.6 31.6 

INSTRUMENTELE PIEŢEI  MONETARE 0.52 0.0013 0.11 0.0003 0.11 0.8 0.0003 

 

24.07.2012 

 

Evoluţia indicatorilor monetari în luna iunie 2012 

 

În luna iunie 2012 baza monetară1 s-a majorat cu 523.9 mil. lei (3.1 la sută) faţa de luna mai 

2012 şi a constituit 17580.2 mil. lei. Evoluţia pozitivă a bazei monetare a fost determinată de 

majorarea activelor externe nete ale Băncii Naţionale a Moldovei cu 668.1 mil. lei (3.4 la sută). În 

acelaşi timp, activele interne nete s-au micşorat cu 144.2 mil. lei (5.3 la sută). 

Creditul intern net s-a majorat cu 55.7 mil. lei (1.1 la sută) ca urmare a creşterii cererilor de 

plăţi ale Băncii Naţionale a Moldovei faţă de bănci cu 103.6 mil. lei (1.8 la sută). În acelaşi timp, 

cererile de plăţi faţă  de Guvern s-a micşorat cu 47.9 mil. lei (5.6 la sută). 

Banii în circulaţie2 s-au majorat de la 10858.8 mil. lei în luna mai 2012 până la 11243.9 mil. 

lei în luna iunie 2012.  

Masa monetară M23 pe parcursul perioadei de referinţă a crescut cu 582.6 mil. lei, sau cu 

2.0 la sută, până la 29541.1 mil. lei. În acelaşi timp, masa monetară M34 s-a majorat cu 1425.7 mil. 

lei, sau cu 3.4 la sută şi a constituit 43206.1 mil. lei la sfârşitul lunii iunie 2012 (tabelul nr. 1). 

                                                 
1 Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile 
corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a 
Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină. 
2 Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor 
şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei.  
3 Masa monetară M2 include banii în circulaţie (M0), depozitele în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare. 

4 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele în valută străină ale rezidenţilor exprimate în lei moldoveneşti. 
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Majorarea indicatorului M2 a fost determinată de creşterea soldului numerarului în circulaţie 

cu 385.1 mil. lei (3.5 la sută) şi a soldului depozitelor în moneda naţională cu 197.6 mil. lei (1.1 la 

sută). 

Soldul depozitelor în valută străină (recalculate în lei) a crescut cu 843.1 mil. lei (6.6 la sută). 

Exprimate în USD, acestea s-au majorat cu 46.4 mil. USD. Ponderea depozitelor în valută străină, 

recalculate în lei, în volumul total al masei monetare (M3) a crescut de la 30.7 la sută în luna mai 

2012 până la 31.6 la sută în luna iunie 2012.   

Activele externe nete convertibile ale sistemului bancar s-au majorat cu 68.5 mil. USD, 

totalizând 1538.4 mil. USD. În componenţa acestora activele externe nete convertibile ale BNM s-au 

majorat cu 21.1 mil. USD, iar cele ale băncilor cu 47.4 mil. USD. 

Activele externe ale sistemului bancar în luna iunie 2012 au însumat 2429.5 mil. USD, 

majorându-se cu  82.7 mil. USD faţă de luna precedentă. Rezervele externe ale BNM au crescut cu 

16.0 mil. USD, până la nivelul de 2059.0 mil. USD. Obligaţiunile externe ale sistemului bancar 

au constituit 891.2 mil. USD, inclusiv ale BNM (faţă de FMI) – 390.8 mil. USD5. 

În luna iunie 2012 activele interne nete ale sistemului bancar s-au majorat cu 223.4 mil. lei 

(0.9 la sută), în timp ce cererile faţă de economie ale sistemului bancar au crescut cu 863.7 mil. lei, 

iar cererile de plăţi faţă de Guvern au scăzut cu 180.4 mil. lei. 

  

                                                 
5 inclusiv dobânda calculată 


