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piața monetară

REPUBLICA MOLDOVA
Datele Biroului Național de Statistică (BNS) indică decelerarea dinamicii anuale a
prețurilor de consum de la 0.39% în decembrie 2020 la 0.22% în ianuarie 2021 (cel mai
redus nivel din noiembrie 2009). Evoluția a fost determinată de temperarea ritmului
anual pentru prețurile la bunuri alimentare (de la 1.66% în decembrie la 1.26% în
ianuarie) și de scăderea prețurilor la produse nealimentare și tarifelor la servicii cu
0.08% an/an, respectiv 0.95% an/an. În scenariul central actualizat recent Banca
Națională a Moldovei (BNM) previzionează decelerarea dinamicii medii anuale a
prețurilor de consum la 1.8% în 2021, urmată de accelerare la 4.4% în 2022.
Evoluțiile din piețele financiare internaționale și factorii interni s-au resimțit pe piața
financiară în a doua săptămână din luna februarie.
În sfera pieței monetare ratele de dobândă au scăzut pentru a patra săptămână la rând:
CHIBOR la trei luni cu 1.1% la 6.94%, iar CHIBOR la șase luni cu 1.1% la 7.48%.
Curba randamentelor s-a consolidat: ratele de dobândă la bonurile de trezorerie pe
scadențele trei și șase luni la 3.32%, respectiv 4.93%. Ministerul Finanțelor nu a derulat
licitații săptămâna trecută.
La BNM EUR/MDL s-a apreciat cu 1.6% la 21.2129, iar USD/MDL a crescut cu 0.4% la
17.4915.
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