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Operaţiuni de piaţă monetară

Operaţiunile de piaţă monetară (operaţiuni de piaţă deschisă) reprezintă cel mai important instrument de
politică monetară al BNM. Acestea se realizează la iniţiativa BNM, având funcţia de gestionare a condiţiilor
lichidităţii de pe piaţa monetară şi inﬂuenţarea ratelor de dobândă pe termen scurt pe piaţa monetară
interbancară. Operaţiunile de piaţă monetară pot ﬁ derulate prin licitaţii anunţate anticipat sau prin negocieri
directe. Potrivit reglementărilor în vigoare [1], principalele categorii de operaţiuni de piaţă monetară aﬂate la
dispoziţia BNM sunt:
• operaţiuni REPO - operaţiuni reversibile, destinate injectării/absorbţiei de lichidităţi, în cadrul cărora BNM
cumpără/vinde de la bănci/băncilor valori mobiliare de stat, cu angajamentul băncilor/BNM de a răscumpăra
VMS respective la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data tranzacţiei;
• emitere de certiﬁcate ale BNM - operaţiuni destinate absorbţiei de lichiditate, în cadrul cărora BNM vinde
băncilor instrumente negociabile de datorie ale BNM;
• atragere de depozite - operaţiuni destinate absorbţiei de lichiditate, în cadrul cărora BNM atrage depozite de
la bănci cu scadenţa prestabilită;
• vânzări/cumpărări de VMS - operaţiuni destinate absorbţiei/injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNM
vinde/cumpără VMS, transferul proprietăţii asupra acestora de la vânzător la cumpărător ﬁind realizat prin
mecanismul "livrare contra plată".
În condiţiile excesului structural de lichiditate în sectorul bancar al Moldovei, BNM în prezent vinde
săptămânal Certiﬁcatele BNM pe termen de 14 zile în scopul absorbţiei de lichiditate. Totodată, în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de creditare de către bănci a economiei naţionale BNM anunţă operaţiuni destinate
livrării de lichiditate. Aceste operaţiuni se desfăşoară sub formă de operaţiuni repo la rată ﬁxă pe termen de 14
zile.

Calendarul privind operaţiunile de politică monetară

[2]

Statistica [3]
Vezi și
Tag-uri
operaţiunile BNM [4]
REPO [5]
emitere de certiﬁcate ale BNM [6]
vînzări/cumpărări de VMS [7]

Sursa URL:
http://bnm.md/ro/content/operatiuni-de-piata-monetara
1

Legături conexe:
[1] http://bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-operatiunile-de-piata-monetara-ale-bancii-nationalemoldovei
[2] http://bnm.md/ro/content/calendarul-graﬁcul-privind-operatiunile-de-politica-monetara
[3] http://bnm.md/bdi/pages/reports/dop/DOP8.xhtml?id=0&amp;lang=ro
[4] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=operaţiunile BNM
[5] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=REPO
[6] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=emitere de certiﬁcate ale BNM
[7] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=vînzări/cumpărări de VMS

2

