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PIAȚA MONETARĂ 

1.  Piața monetară – componentă a pieței 
financiare  

2.  Băncile – intermediari pe piața monetară  
3.  Moneda – obiect al tranzacțiilor pe piața 

monetară. Masa monetară și componentele 
sale 

4.  Cererea și oferta de monedă. Rata dobânzii 
și dobânda  



 
 1. Piața monetară – componentă a pieței 
financiare (1) 

l  Activul = un bun aparținând unei persoane şi care poate fi 
valorificat în activitatea economică. În raport cu natura 
procesului de valorificare, activele sunt de două feluri: 
reale şi financiare. 

l  Activele reale sunt constituite din bunuri corporale 
(tangibile) sau incorporale (intangibile) care, integrate în 
circuitul economic, generează venituri în viitor sub formă 
de profituri, rente, chirii etc. (din engleză “tangible” sau 
“real assets”). 

l  Activele financiare sunt materializate în înscrisuri (hârtii 
ori înregistrări în cont) care consacră drepturile băneşti ale 
deținătorilor lor, precum şi drepturile acestuia asupra unor 
venituri viitoare rezultate din valorificarea activelor 
respective (dobânzi, dividende, etc.). 



 
1. Piața monetară – componentă a pieței 
financiare (2) 

l  După tipul activelor care se negociază și 
mecanismul prin care acestea sunt introduse 
în circuitul economic, piața financiară este 
formată din 3 mari sectoare:  
• piața bancară, 
• piața monetară,  
• piața de capital. 



 
1. Piața monetară – componentă a 
pieței financiare (3) 
 

l  Piața bancară se caracterizează prin tranzacții cu active bancare 
nonnegociabile, a căror lichiditate este maximă. Societățile bancare au 
rol de intermediere între investitori şi utilizatori, pe baza relațiilor de 
credit. Se caracterizează prin risc redus, siguranță (posibilitatea 
retragerii activelor în orice moment). 

l  Piața monetară este caracterizată prin tranzacții cu active financiare 
pe termen scurt de către societățile financiare. Activele monetare au 
grad ridicat de lichiditate şi sunt negociabile (exemple de active 
financiare pe termen scurt: depozite bancare, bilete la ordin, cecuri, 
certificate de depozit). 
•  O componentă distinctă a pieței monetare este piața valutară, 

care asigură conversia activelor dintr-o valută în alta. 
l  Piața de capital este specializată în tranzacții cu active financiare pe 

termen mediu şi lung. Acest tip de active au un grad de risc mai mare 
şi sunt negociabile. 



2. Băncile – intermediari pe piața 
monetară (1) 

l  În calitate de intermediari pe piața monetară 
băncile îndeplinesc anumite funcții 
tradiționale: 
• Funcții active 
• Funcții pasive 

Pe lângă acestea, teoria economică identifică 
alte funcții,  funcții moderne ale băncilor 



2. Băncile – intermediari pe piața 
monetară (2) 

l  Funcțiile active constau în activitatea băncilor de a plasa 
capitalul bănesc atras de ele, indiferent dacă este capital 
propriu sau atras de la deponenți 

l  acordarea de credite persoanelor fizice şi juridice, care 
prezintă bonitate financiară,  
•  Bonitate financiară = încrederea de care se bucură 

solicitantul de credite, respectiv capacitatea economică a 
unei persoane fizice sau juridice de a restitui, la scadență, 
creditele contractuale şi dobânda aferentă lor; 

l  crearea de instrumente financiare proprii (active 
financiare). 



2. Băncile – intermediari pe piața monetară 
(3) 

l  Funcțiile pasive fac referire la atragere şi păstrare 
de către unitățile bancare a disponibilităților 
monetare existente la un moment dat într-o 
economie, respectiv: 
•  atragerea spre păstrare a economiilor băneşti ale populației 
şi agenților economici nonfinanciari (denumite depozitele 
clienților); 

•  desfăşurarea operațiunilor de casă ale agenților economici şi 
instituțiilor care solicită acest lucru;   

•  efectuarea de plăți la ordinul deponenților din depozitele 
acestora constituite la bancă; 



2. Băncile – intermediari pe piața 
monetară (4-a) 
l  În condițiile actuale, pe lângă funcțiile bancare tradiționale, 

sistemul bancar exercită şi o serie de funcții noi, de regulă cu 
caracter macroeconomic, printre care amintim: 
•  coordonează încasările şi plățile din întreaga economie națională, 

acționând pentru emiterea de monedă suplimentară sau retragerea 
monedei excedentară din circulație, cu alte cuvinte se încearcă o 
reglare a masei monetare. De asemenea  

•  gestionează moneda națională şi supraveghează relațiile ei cu 
monedele altor state, prin operațiuni de vânzare-cumpărare de valută 
şi asigurarea necesarul de valută al economiei naționale; 

•  centralizează economiile băneşti ale agenților economici şi ale 
populației, pe care le orientează spre domeniile principale, atractive 
ale dezvoltării economico-sociale, îndeplinind rolul de intermediere 
financiară la nivel macroeconomic; 



2. Băncile – intermediari pe piața 
monetară (4-b) 

•  reglează creditul, impun debitorilor condiții de bonitate 
financiară, le cer garanții pentru sumele împrumutate, în 
vederea limitării riscului şi disipării acestuia asupra tuturor 
debitorilor; 

•  selectează, pe baza criteriilor de eficiență, proiectele de 
dezvoltare economică ce urmează să fie finanțate prin 
credite, orientează dezvoltarea economică şi contribuie la 
modificarea structurilor economiei naționale (îndeplinesc 
funcții ale strategiei dezvoltării macroeconmice);   

•  creează putere de cumpărare adițională, transformând 
depunerile la vedere în împrumuturi către agenții economici 
şi populației; 

•  efectuează operațiuni cu titluri de valoare.  



2. Băncile – intermediari pe piața 
monetară (5) 
Funcțiile principale ale băncii centrale: 
l  asigurarea si reglarea cantității de bani in circulație şi a ratelor 

dobânzii;  
l  prevenirea falimentelor bancare; 
l  banca centrală oferă servicii specifice băncilor comerciale. În acest 

sens ea acționează ca o bancă a bancherilor, deținând majoritatea 
rezervelor băncilor comerciale.  

l  Banca centrala oferă servicii specifice si guvernului. Guvernul deține 
un cont la banca centrală îşi completează cecuri pentru acest cont, iar 
în unele țări emite obligațiuni prin intermediul acestei bănci. 

l  fiind banca de emisie, banca centrală pune în circulație bancnote şi 
monedă divizionară, iar aceste cantități de bani puse in circulație 
corespund, de regulă, nevoilor de lichiditate ale economiei în 
ansamblul ei şi se încadrează în obiectivele de politică monetară şi 
bugetare ale țării. 



2. Băncile – intermediari pe piața 
monetară (6) 

l  În România, unitățile sistemului bancar 
sunt structurate astfel:  
• Banca Națională ca bancă centrală de 

emisiune  
• băncile comerciale  
•  instituțiile specializate de credit. 





3. Moneda – obiect al tranzacțiilor pe 
piața monetară. Masa monetară (1) 
l  Moneda  

•  instrument care a spart trocul și a transformat schimbul 
direct de bunuri și servicii în schimb indirect, cu două faze – 
vânzarea și cumpărarea; 

•  Orice bun care este general acceptat ca mijloc de plată 
(mijloc de plată = metodă de stingere a unei datorii) 

Are două forme de existență:  
•  numerar (bancnote și monedă metalică); 
•  Monedă scripturală 

l  Îndeplinește mai multe funcții: 
•  Mijloc de schimb 
•  Măsură a activității economice 
•  Mijloc de tezaurizare (rezervă de valoare) 



3. Moneda – obiect al tranzacțiilor pe 
piața monetară. Masa monetară (2) 
l  Masa monetară =  cantitatea de monedă existentă în 

circulaţie într-o economie naţională sau într-o zonă 
determinată şi într-un interval de timp delimitat.  
•  Aceasta poate fi privită  

•  ca stoc = totalitatea instrumentelor băneşti de care dispune sectorul 
nonfinanciar, la un moment dat, destinate achiziţionării de bunuri şi servicii, 
achitării datoriilor şi constituirii economiilor, în vederea investiţiilor şi a 
efectuării altor plasamente. 

•  ca flux = cantitatea medie de bani ce circulă într-o economie naţională sau 
o zonă a acesteia într-o perioadă determinată  

l  Viteza de rotaţie a monedei (v) este definită de numărul de 
rotaţii (operaţiuni de vânzare – cumpărare și de plăți), la care 
participă o unitate monetară, într-o anumită perioadă de timp.  

M x v = P x T 
 



3. Moneda – obiect al tranzacțiilor pe 
piața monetară. Masa monetară (3) 
l  Agregatele monetare: componente ale masei monetare 

identificate în funcție de lichiditatea lor. În prezent în România 
se operează cu 3 agregate monetare.  

l  Masa monetară în sens restrâns (M1) include numerarul în 
circulație (bancnote și monede), precum și depozitele care pot 
fi imediat convertibile în numerar sau utilizate pentru plăți prin 
transfer bancar denumite depozite overnight. 

l  Masa monetară intermediară (M2) cuprinde masa monetară în 
sens restrâns (M1), la care se adaugă depozitele cu durata 
inițială de până la doi ani inclusiv și depozitele rambursabile 
după notificare la cel mult 3 luni inclusiv.  

l  Masa monetară în sens larg (m3) cuprinde masa monetară 
intermediară (M2) la care se adaugă instrumentele financiare 
tranzacționabile emise de sectorul instituțiilor financiare 
monetare.  



4. Cererea și oferta de monedă. Rata 
dobânzii și dobânda (1) 



l  Cererea de monedă depinde de: 
• Nivelul general al prețurilor; 
• Rata dobânzii; 
• PIB real; 
•  Inovația financiară (ex. carduri) 

l  Oferta de monedă: 
• Vine din partea băncilor; 
• Multiplicatorul masei monetare 

4. Cererea și oferta de monedă. Rata 
dobânzii și dobânda (2) 


