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Evoluţia indicatorilor monetari în luna septembrie 2013 

În luna septembrie 2013 baza monetară1 s-a majorat cu 566.6 mil. lei (2.5 la sută) faţă de luna 

august 2013 şi a constituit 23664.2 mil. lei. Majorarea bazei monetare a fost determinată de evoluţia 

pozitivă a activele externe nete ale Băncii Naţionale a Moldovei, care au sporit cu 1459.8 mil. lei. 

Totodată, activele interne nete au scăzut cu 893.2 mil. lei. 

Banii în circulaţie (M0)2 au crescut de la 15626.0 mil. lei în august 2013 pînă la 16155.9 mil. 

lei în luna septembrie 2013

Masa monetară M23 pe parcursul perioadei de referinţă s-a majorat cu 731.8 mil. lei, sau cu 1.8 

la sută faţă de luna august 2013 şi a constituit 41186.3 mil. lei.  

În acelaşi timp, masa monetară M34  în luna septembrie 2013 a sporit cu 1115.1 mil. lei (2.0 la 

sută).  

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul, că majorarea acesteia a 

fost determinată de evoluţia ascendentă a componentelor sale, ca urmare a sporirii soldului agregatului 

monetar (M0) - bani în circulaţie cu 529.8 mil. lei faţă de luna precedentă şi a soldului total al 

depozitelor – cu 585.2 mil. lei (tabelul nr. 1). 

            Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare  

Aug.13 Sep.13 Sep.13 Sep.13 
Aug.13 Sep.12 

  
INDICATORI 

mil. lei mil. lei 
% % 

1 Bani în circulaţie (MO) 15626.04 16155.85 3.4 26.4 
2 Depozite în lei la vedere 8197.70 8332.48 1.6 22.0 

3 MASA MONETARĂ (M1) 23823.74 24488.33 2.8 24.8 
4 Depozite în lei la termen 16630.68 16697.91 0.4 25.4 

5 Instrumente pieţei monetare 0.01 0.01 0.0 -94.6 

6 MASA MONETARĂ (M2) 
40454.43 41186.25 1.8 25.0 

7 Depozite în valută străină 15824.45 16207.68 2.4 17.2 

8 MASA MONETARĂ (M3) 
56278.88 57393.93 2.0 22.7 

 

                                                 
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 agregatul monetar (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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Soldul depozitelor în moneda naţională a constituit 25030.4 mil. lei, reprezentînd o pondere de  

60.7 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) – 

16207.7 mil. lei (cu o pondere de 39.3 la sută) (tabelul nr.2). 

   Tabelul nr.2. Structura depozitelor5   

Aug.13 Sep.13 Sep.13 Sep.13 
Aug.13 Sep.12 

INDICATORI 
mil. lei mil. lei 

% % 
Soldul depozitelor (Total) 40652.83 41238.08 1.4 21.3 
Inclusiv:          

Soldul depozitelor(în MDL): 24828.38 25030.39 0.8 24.2 
     Ponderea în Soldul depozitelor (Total), % 61.07% 60.70%     
     Sectorul financiar non-bancar 846.83 879.51 3.9 21.9 
     Sectorul societăţilor commercial nefinanciare       6667.39 6435.83 -3.5 11.4 
    Alte sectoare rezidente (persoanele fizice, etc.) 17314.16 17715.05 2.3 29.7 
Soldul depozitelor în valută srăină (in MDL):  15824.45 16207.68 2.4 17.2 

     Ponderea în Soldul depozitelor (Total), % 38.93% 39.30%     
     Sectorul financiar non-bancar 451.06 476.91 5.7 10.7 
     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare       3241.62 3198.82 -1.3 27.3 
    Alte sectoare rezidente (persoanele fizice, etc.) 12131.77 12531.96 3.3 15.1 
    

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creşterea 

activelor externe nete ale sistemului bancar cu 1492.3 mil. lei (5.3 la sută). Dar, concomitent, activele 

interne nete au scăzut cu 377.3 mil. lei (1.3 la sută). 

 Creditul intern pe sistemul bancar a sporit cu 165.6 mil. lei, pînă la nivelul de 40489.9 mil. lei, 

datorită majorării soldului creditelor în economie cu 368.2  mil. lei. Totodată, soldului cererilor de plăţi 

nete faţă de Guvern s-a diminuat cu 202.7 mil. lei 

Soldul creditelor în economie6 în luna septembrie 2013 a sporit cu 0.9 la sută din contul 

majorării cererilor faţă de economie în moneda naţională cu 195.0 mil. lei (0.9 la sută), precum şi a 

cererilor faţă de economie în valută străină (exprimate în MDL) - cu 173.2 mil. lei (1.0 la sută) (tabelul 

nr.3). 

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de 

creşterea soldului cererilor faţă de sectorul privat cu 133.9 mil. lei (0.9 la sută), față de alte sectoare 

rezidente şi întreprinderile de stat a crescut - cu 56.5 şi 12.7 mil. lei (1.0 şi 1.6 la sută) respectiv. În 

același timp, soldul cererilor faţă de alte organizaţii care practică unele operaţii financiare a scăzut cu 

8.0 mil. lei (1.9 la sută).  

                                                 
5 Structura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a 
Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011). 
6 Conform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobînda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) 
sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului.  
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   Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie  

Aug.13 Sep.13 Sep.13 Sep.13 
Aug.13 Sep.12 INDICATORI 

mil. lei mil. lei 
% % 

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE  39263.09 39631.32 0.9 14.1 
Inclusiv:          
CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE (în MDL): 22669.57 22864.59 0.9 17.7 

       Ponderea în Cereri faţa de economie, % 57.74% 57.69%     
          Întreprinderile de stat 776.35 789.00 1.6 23.4 
          Sectorul privat 15697.47 15831.38 0.9 18.8 
          Alte organizaţii care practică unele operaţiuni financiare 423.07 415.04 -1.9 20.3 
          Alte sectoare rezidente (persoanele fizice, etc.) 5772.69 5829.18 1.0 13.7 
           inclusiv : Împrumuturi de consum  2553.89 2599.88 1.8 30.0 
                           Împrumuturi pentru imobil   1563.01 1599.40 2.3 22.8 

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ STRĂINĂ 
(în MDL):  16593.52 16766.73 1.0 9.6 

       Ponderea în Cereri faţă de economie, % 42.26% 42.31%     
          Întreprinderile statale 843.75 845.17 0.2 24.7 
          Sectorul privat 14791.50 14894.82 0.7 7.7 
          Alte organizaţii care practică unele operaţiuni financiare 635.67 683.60 7.5 36.8 
          Alte sectoare rezidente (persoanele fizice, etc.) 322.59 343.14 6.4 16.8 
           inclusiv : Împrumuturi de consum  9.55 10.88 14.0   
                           Împrumuturi pentru imobil   90.86 92.33 1.6 8.7 

      

Creșterea soldului cererilor faţă de economie în valută străină (exprimate în MDL) a fost 

influenţată de majorarea soldului cererilor faţă de sectorul privat cu 103.3 mil. lei (0.7 la sută), faţă de 

alte organizaţii care practică unele operaţiuni financiare cu 47.9 mil. lei (7.5 la sută),  a cererilor față de 

persoanele fizice - cu 20.5 mil. lei (6.4 la sută) şi soldul cererilor faţă de întreprinderile de stat a crescut 

- cu 1.4 mil. lei (0.2 la sută). 

 
 
 
 
 
 

 


