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Decizie de politică monetară, 03 mai 2018

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 3 mai 2018, a adoptat
următoarea hotărâre:
1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul
actual de 6.5% anual.
2. Se mențin ratele de dobândă:
- la creditele overnight la nivelul actual de 9.5% anual;
- la depozitele overnight la nivelul actual de 3.5% anual.
3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la
nivelul actual de 40.0% din baza de calcul.
4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de
14.0% din baza de calcul.
Comitetul executiv al BNM a aprobat Raportul asupra inﬂației nr. 2, 2018, care va ﬁ prezentat la 7 mai 2018.
Decizia a fost luată în baza analizei macroeconomice actualizate și a asumărilor aferente noii runde de
prognoză a inﬂației pe termen mediu. Menținerea ratei de bază la nivelul actual este justiﬁcată de presiunile
dezinﬂaționiste care vor persista în cea mai mare parte a anului curent și pe fundalul unei creșteri economice
de peste 3%. Creșterea dată, deși în proximitatea potențialului, va menține o deviere negativă.
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Astfel, cererea agregată, conform prognozei curente, va rămâne dezinﬂaționistă în următorii doi ani, ca
urmare, în mare parte, a condițiilor monetare, ciclului economic, precum și a factorilor interni și externi.
În linie cu prognoza curentă, rata anuală a inﬂației se va diminua de la nivelul de 4.7% înregistrat în luna
martie 2018, până la nivelul de circa 2.2% în medie pentru trimestrul IV 2018.
Ulterior, inﬂația va reveni în intervalul de variație a țintei în semestrul I al anului viitor. Prin urmare, conform
scenariului de bază, inﬂația medie anuală va constitui 3.3% și 4.9% pentru anul 2018 și, respectiv, 2019.
Totodată, menționăm intensiﬁcarea riscurilor asociate perspectivei inﬂației, în special pentru a doua parte a
orizontului de prognoză. Acestea derivă din creșterea prețurilor internaționale la petrol și materii prime,
incertitudinea cu privire la durata acestei creșteri, disensiunile comerciale dintre principalii actori ai
economiei mondiale, vulnerabilitatea prețurilor la produsele agricole autohtone față de condițiile
meteorologice, incertitudinile privind recolta din anul 2018 și ajustarea tarifelor la serviciile reglementate în
2019.
Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 05
iunie 2018, conform calendarului publicat.
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