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`26.08.2010 
 

COMUNICAT 
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI 

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

26 august 2010 a fost evaluată situaţia macroeconomică actuală şi prognozele 

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

perspectivele inflaţiei pe termen mediu în condiţiile eventualelor riscuri şi incertitudini ce 

pot surveni în perioada următoare. În acest context, 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 în 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 30 septembrie 2010, în conformitate cu calendarul anunţat. 

Evoluţia recentă a mediului extern, datele noi privind economia Republicii Moldova şi 

dinamica cursului de schimb reprezintă premisele pentru temperarea presiunilor inflaţioniste.  

Indicele Preţurilor de Consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit în luna iulie 7.6 

la sută, diminuându-se cu 0.2 puncte procentuale comparativ cu luna iunie. IPC anual este în 

descreştere a treia lună consecutiv. Inflaţia de bază pentru ultimele 12 luni a constituit 5.2 la 

sută, diminuându-se cu 0.1 puncte procentuale comparativ cu luna iunie. Inflaţia de bază se 

situează în limitele obiectivului declarat pentru finele anului curent. Diferenţa dintre nivelul 

IPC şi cel al inflaţiei de bază de 2.4 puncte procentuale atestă influenţa sporită a factorilor 

nemonetari asupra procesului inflaţionist. 

Creşterea economică pentru zona euro este parţial temperată de sporirea datoriei publice 

ale unor ţări membre.  Prin adoptarea strategiilor de reducere a deficitului bugetar în aceste ţări, 

apar premise pentru reducerea presiunilor inflaţioniste externe aferente acestei regiuni. 

Evoluţia recentă a preţurilor mondiale la produsele alimentare poate constitui un factor de risc, 

care ar putea spori presiunea inflaţionistă pe piaţa internă în următoarele trimestre. 
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Deprecierea euro faţă de dolarul SUA pe pieţele internaţionale a determinat aprecierea 

leului moldovenesc faţă de valuta unică europeană, generând astfel presiuni deflaţioniste 

pentru produsele importate din Uniunea Europeană. 

Evoluţia preţurilor la produsele alimentare în luna iulie a fost marcată preponderent de 

efectul sezonier şi anume de condiţiile meteorologice favorabile ce au condus la creşterea 

ofertei unor anumite produse pe piaţă. 

Conform datelor statistice din primele 7 luni ale anului curent, economia Republicii 

Moldova se află în proces de redresare. Datorită stabilizării economice a principalilor parteneri 

comerciali, exporturile au crescut comparativ cu perioada similară a anului precedent. 

Creşterea transferurilor persoanelor fizice de peste hotare, restabilirea aşteptărilor pozitive ale 

populaţiei şi ale agenţilor economici au contribuit la majorarea consumului final şi al 

importului.  

Totodată, economia Republicii Moldova este încă sub nivelul său potenţial, fapt 

confirmat şi de deteriorarea situaţiei pe piaţa muncii, caracterizată printr-o rată a şomajului 

înaltă. În aceste condiţii, presiunile inflaţioniste din partea sectorului real sunt nesemnificative. 

Soldul creditelor acordate economiei şi soldul depozitelor bancare sunt în continuă 

creştere. Ratele dobânzilor la credite au un trend lin descendent. 

Decizia Consiliului de administraţie din 26 august 2010 privind menţinerea ratei de 

bază la nivelul actual de 7.0 la sută corespunde atât evoluţiei economiei naţionale şi situaţiei 

mediului extern, cât şi prognozei pe termen mediu elaborate de BNM în luna august 2010. 

Menţinerea caracterului prudent al politicii monetare promovate de BNM, precum şi 

luarea în considerare a perioadei de timp necesară transferului impulsurilor de politică 

monetară, determină Banca Naţională a Moldovei să monitorizeze vigilent indicatorii 

macroeconomici, situaţia de pe piaţa monetară şi valutară, precum şi tendinţele mediului 

economic internaţional. În cazul devierii prognozei pe termen mediu faţă de obiectivul 

declarat, Banca Naţională a Moldovei va utiliza prompt şi hotărât instrumentele de politică 

monetară pentru asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, contribuind la 

stabilitatea macroeconomică şi financiară. 

 


