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piața monetară

REPUBLICA MOLDOVA
Investițiile în active imobilizate s-au majorat cu 21.8% an/an la 10.1 miliarde lei în
semestrul I (conform Biroului Național de Statistică (BNS)), evoluție susținută de
redeschiderea economiei și nivelul redus al costurilor reale de finanțare.
Statisticile BNS indică și creșterea salariului mediu lunar nominal brut cu 6.8%
trimestru/trimestru și cu 15.2% an/an la 9,044.5 lei în T2, confirmându-se ameliorarea
climatului din sfera pieței forței de muncă, la începutul ciclului post-pandemie.
Pe de altă parte, Banca Națională a Moldovei (BNM) a continuat ciclul monetar postpandemie, majorând rata de dobândă de referință cu un punct procentual la 4.65%.
Decizia luată în unanimitate a fost determinată de perspectiva persistenței presiunilor
inflaționiste la un nivel ridicat în prima jumătate a orizontului de prognoză.
Climatul macro-financiar internațional și factorii interni s-au resimțit pe piața
financiară săptămâna trecută.
La nivelul pieței monetare ratele de dobândă au crescut: CHIBOR la trei luni cu 4.5% la
7.17%, iar CHIBOR la șase luni cu 4.7% la 7.59%.
În sfera pieței titlurilor de stat rata de dobândă pe scadența trei luni s-a consolidat la
3.36%, iar rata de dobândă la șase luni a urcat cu 0.77% la 5.25%. Ministerul Finanțelor
s-a împrumutat cu 45.6 milioane lei prin bonuri de trezorerie pe trei luni, 329.8
milioane lei prin bonuri pe șase luni, 214.2 milioane lei prin bonuri pe 12 luni și 6.8
milioane lei prin titluri pe doi ani la costuri medii anuale de 3.40%, 5.32%, 5.74%,
respectiv 5.31%.
EUR/MDL s-a apreciat cu 1% la 21.0060, iar USD/MDL a crescut cu 0.1% la 17.7198, la
BNM.
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În Zona Euro indicatorul de încredere în economie s-a deteriorat în august (la
minimul din mai), ceea ce exprimă premise de decelerare pentru ritmul anual de
creștere economică pe termen scurt. La nivelul pieței forței de muncă rata șomajului a
Surse: BNM, BNS, Bloomberg
scăzut la 7.6% în iulie, minimul din mai 2020. Nu în ultimul rând, ritmul anual al investiții în active imobilizate (%, an/an) sursa: BNS
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prețurilor de consum a accelerat la 3% în august, maximul din octombrie 2008, pe
fondul redinamizării economiei reale și cotațiilor internaționale la materii prime și
20
efectului bază (în contextul reducerii cotei TVA implementată în Germania în 2020).
În Rusia industria prelucrătoare și sectorul de servicii au scăzut în august, conform
15
indicatorilor PMI. Totodată, dinamica anuală a vânzărilor din comerțul cu amănuntul a
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decelerat de la 10.9% în iunie la 4.7% în iulie, cea mai slabă evoluție din martie.
În România încrederea în economie s-a deteriorat în august (indicatorul Comisiei
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Europene la minimul din aprilie). Pe de altă parte, autorizațiile de construire clădiri
rezidențiale au crescut pentru a opta lună consecutiv în iulie, cu un ritm anual de
0
18.9%. La nivelul pieței forței de muncă rata șomajului a crescut de la 5% în iunie la
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5.1% în iulie și s-a situat la 5.5% în primele șapte luni. Nu în ultimul rând, rezervele
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internaționale au urcat cu 5.9% lună/lună și cu 13.2% an/an la 46.7 miliarde EUR în ratele de dobândă pe piața monetară (%) sursa: BNM
august, nivel record, pe fondul majorării componentei valutare.
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Știrile macroeconomice din principalele blocuri economice ale lumii, informațiile 10
companiilor listate și dinamica cotațiilor internaționale la materii prime au influențat
9
piața financiară mondială săptămâna trecută. Ratele de dobândă la obligațiunile
8
suverane pe scadența 10 ani au urcat marginal, indicii bursieri au evoluat mixt, iar
7
cursul mediu al dolarului american a continuat să se deprecieze raportat la euro.
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cursuri case de schimb
depozite – persoane juridice
carduri bancare
titluri de stat și operațiuni REPO
tranzacționare pe Bursa de Valori din Moldova

accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI

• finanțări rapide către persoane fizice, credite de
consum pentru nevoi personale sau pentru achiziții în
rate în locațiile comercianților parteneri

accesează AICI

• acces rapid și simplificat la suport financiar în vederea
achiziției de bunuri de folosință îndelungată; se
adresează persoanelor juridice, companii mici, mijlocii
și corporate

accesează AICI

• soluții de finanțare și management pentru folosința
autovehiculelor, împreună cu administrarea
externalizată a tuturor operațiunilor de care depinde
funcționarea flotei auto
• soluții de finanțare pentru afacerile mici

accesează AICI

accesează AICI
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datelor disponibile publice, relevante și de încredere. Atragem atenția cu privire la faptul că acuratețea/corectitudinea acestor informații din surse publice nu poate fi
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