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30.09.2010 
COMUNICAT 

AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI 

În cadrul şedinţei Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 30 

septembrie 2010 a fost evaluată situaţia macroeconomică actuală, tendinţele şi estimările 

indicatorilor macroeconomici pe termen mediu. De asemenea, au fost cuantificate 

perspectivele inflaţiei pe termen scurt şi mediu în condiţiile eventualelor incertitudini şi 

provocări 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. 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. De a menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti 

şi în valută străină la nivelul actual de 8.0 la sută din baza de calcul. 

5. Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie cu privire la politica monetară 

va avea loc pe data de 28 octombrie 2010, conform calendarului anunţat. 

Evoluţiile mediului extern, a cursului de schimb, precum şi recuperarea pronunţată a 

economiei Republicii Moldova dar încă sub nivelul său potenţial din prima jumătate a anului curent 

au contribuit la atenuarea continuă a procesului inflaţionist şi încadrarea inflaţiei în limitele 

prognozei BNM publicate în luna august 2010. 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni în luna august s-a poziţionat la 

nivelul de 7.8 la sută, iar faţă de luna precedentă a înregistrat o scădere lunară cu 0.9 la sută, în 

special datorită efectului sezonier asupra preţurilor la produsele alimentare. Inflaţia de bază anuală a 

constituit 5.2 la sută, menţinându-se la nivelul lunii precedente şi s-a situat în limitele obiectivului 

declarat pentru finele anului 2010 a şaptea lună consecutiv. Diferenţa de 2.6 puncte procentuale 

între nivelul ritmului anual de creştere al IPC şi al inflaţiei de bază atestă influenţa sporită a 

factorilor nemonetari asupra procesului inflaţionist. 

Volatilitatea înaltă de pe pieţele internaţionale a monedei unice europene şi problemele de 

consolidare bugetară din unele ţări ale Uniunii Europene, au menţinut presiunile deflaţioniste. 
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 Economia Republicii Moldova prezintă semne clare de recuperare în contextul restabilirii 

cererii interne. Produsul intern brut în trimestrul I şi trimestrul II, 2010 s-a majorat cu 4.7 la sută şi 

respectiv 6.4 la sută faţă de perioadele similare ale anului 2009. Consumul gospodăriilor populaţiei 

şi formarea brută de capital au înregistrat creşteri importante în prima jumătate a anului curent.  Se 

atestă o ameliorare în comerţul intern de bunuri, comerţul extern şi transporturi. Sectorul 

construcţiilor a revenit pe bandă pozitivă după o perioadă îndelungată de declin. 

Situaţia de pe piaţa muncii nu prezintă semne de ameliorare, aceasta, de asemenea, indicând 

faptul că economia Republicii Moldova încă nu a atins nivelul său potenţial. Ca urmare, influenţa 

presiunilor inflaţioniste din partea sectorului real va fi nesemnificativă. 

Soldul creditelor şi depozitelor bancare sunt în continuă creştere. Ratele dobânzilor la 

credite şi depozite au înregistrat o creştere nesemnificativă în luna august comparativ cu luna 

precedentă. 

În acest context, Consiliul de administraţie al BNM a decis menţinerea ratei de bază la 

nivelul actual de 7.0 la sută în vederea păstrării condiţiilor monetare adecvate pentru asigurarea 

stabilităţii preţurilor şi susţinerii evoluţiei ascendente ale economiei naţionale. BNM va continua să 

gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare pe piaţa monetară.  Decizia 

Consiliului de administraţie al BNM vizează revigorarea procesului de creditare şi de atragere a 

resurselor de către bănci, precum şi asigurarea unor condiţii monetare optime de relansare 

economică. 

BNM va continua să monitorizeze vigilent evoluţiile interne şi ale mediului economic 

internaţional, astfel încât, prin utilizarea adecvată a instrumentelor sale, să asigure menţinerea 

stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii economico-financiare de durată. 


