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Piaţa valorilor mobiliare de stat

Banca Naţională a Moldovei (BNM), în calitate de agent al Ministerului Finanţelor, administrează piaţa primară
a valorilor mobiliare de stat (VMS) emise în formă de înscriere în cont pe piaţa internă.
În această calitate BNM este autorizată să organizeze şi să conducă activitatea de vânzare a VMS emise de
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.
BNM îndeplineşte aceste atribuţii conform Acordului de agent al statului [1] încheiat între Ministerul Finanţelor
al Republicii Moldova şi Banca Naţională a Moldovei.
Începând cu emiterea bonurilor de trezorerie în martie 1995 şi în decursul întregii perioade de funcţionare a
pieţei VMS, în Republica Moldova au fost întreprinse măsuri eﬁciente în domeniul dezvoltării pieţei VMS.
În colaborare cu Ministerul Finanţelor, BNM a stabilit şi aplică reglementarea activităţilor şi operaţiunilor pe
piaţa primară a VMS, a elaborat o serie de măsuri vizând crearea condiţiilor necesare dezvoltării unei pieţe a
VMS bazate pe regularitate şi transparenţa emisiunilor, menţinerea unui nivel de lichiditate corespunzător.
Pe piaţa internă a Moldovei se emit două tipuri de VMS:
bonuri de trezorerie - valori mobiliare cu diferite termene de circulaţie până la un an;
obligaţiuni de stat - valori mobiliare cu scadenţa mai mare de un an.
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