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piața monetară

REPUBLICA MOLDOVA
Conform Biroului Național de Statistică (BNS) volumul mărfurilor transportate s-a
ajustat cu 13.1% an/an la 15.1 milioane tone la 11 luni din 2020, pe fondul incidenței
crizei sanitare, un șoc pentru comerțul internațional. De altfel, pandemia și
consecințele acesteia au determinat ajustarea deficitului comercial cu bunuri cu 5.8%
an/an la 2.6 miliarde dolari la 11 luni: exporturile și importurile au scăzut cu 11.5%
an/an la 2.3 miliarde USD, respectiv cu 8.6% an/an la 4.8 miliarde USD.
Datele BNS indică decelerarea dinamicii anuale a prețurilor de consum de la 0.93% în
noiembrie la 0.39% în decembrie (minimul din decembrie 2009). Evoluția a fost
determinată de temperarea ritmului anual al prețurilor la bunuri alimentare (de la
2.72% an/an în noiembrie la 1.66% an/an în decembrie) și declinul prețurilor la
produse nealimentare (cu 0.49% an/an) și tarifelor la servicii (cu 0.3% an/an).
Evoluțiile din piețele internaționale și știrile interne s-au resimțit pe piața financiară
săptămâna trecută.
La nivelul pieței monetare ratele de dobândă s-au majorat: CHIBOR la trei luni cu 2.8%
la 7.40%, iar CHIBOR la șase luni cu 2.9% la 7.93%.
Curba randamentelor s-a consolidat: ratele de dobândă pe scadențele trei și șase luni au
stagnat la 3.38%, respectiv 4.93%. Ministerul Finanțelor nu a derulat licitații.
La BNM EUR/MDL a scăzut cu 0.6% la 20.9996, iar USD/MDL s-a apreciat cu 0.5%, la
17.2814.
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În Rusia inflația a accelerat la 4.91% an/an în decembrie, maximul din mai 2019.
În România comenzile noi în industria prelucrătoare au accelerat la 10.9% an/an în 30%
noiembrie, avansul bunurilor de capital cu 17.9% an/an exprimând intrarea într-un nou 20%
ciclu. Totodată, estimările pe PIB-ul din T3 au fost revizuite în sus (-5.7% an/an). Pe 10%
de altă parte, industria a scăzut cu 0.6% lună/lună și cu 3.4% an/an în noiembrie (și 0%
cu 10.2% an/an la 11 luni), în contextul intensificării pandemiei. Totodată, deficitul de -10%
cont curent s-a adâncit cu 1.1% an/an la 9.8 miliarde EUR la 11 luni, perioadă în care -20%
investițiile străine directe au scăzut cu peste 60% an/an. De asemenea, prețurile -30%
locuințelor s-au redus cu 2.6% trimestru/trimestru în T3 (ritm anual în decelerare la -40%
2.3%). Nu în ultimul rând, prețurile de consum au decelerat de la 2.14% an/an în -50%
noiembrie la 2.06% an/an în decembrie (minimul din septembrie 2017).
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În a doua săptămână din 2021 piața financiară internațională a încorporat evoluțiile inflația vs. rata de dobândă de referință surse: BNS, BNM
macroeconomice din SUA, China și Zona Euro, informațiile din sfera crizei sanitare și 20
Rata de dobândă de politică monetară (%)
procesului de vaccinare, startul sezonului de raportări financiare trimestriale și
Inflația (%, an/an)
dinamica cotațiilor internaționale la materii prime. Ratele de dobândă la obligațiunile
15
Ținta de inflație BNM (%)
suverane pe scadența 10 ani s-au diminuat, indicii bursieri s-au ajustat, iar cursul
mediu al dolarului american a consemnat aprecieri generalizate.
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