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11.05.2010 

COMUNICAT 
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI 

 

Conform datelor publicate de către Biroul Naţional de Statistica (BNS), 

preţurile de consum în luna aprilie 2010 au fost cu 8.1 la suta mai mari faţă de cele 

înregistrate în perioada similară a anului 2009. Depăşirea intervalului declarat al 

obiectivului inflaţiei pentru finele anului 2010 de 5.0 la suta ± 1.0 puncte procentuale 

a fost cauzată preponderent de factori nemonetari, cum ar fi: majorarea tarifelor la 

serviciile cu preţuri reglementate, creşterea preţurilor la combustibili şi la produsele 

alimentare pe plan internaţional, majorările de impozite indirecte şi evoluţiile pieţei 

valutare. Inflaţia de baza anuală în luna analizată s-a situat în limitele obiectivului 

declarat pentru finele anului curent, depăşind nivelul înregistrat în luna anterioară 

cu doar 0.1 puncte procentuale. Inflaţia lunara din luna aprilie 2010 a fost inferioara 

celor înregistrate în ultimele şapte luni. Astfel, informaţia furnizată de către BNS este 

în concordanţă cu prognoza Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la dinamica 

inflaţiei publicată în Raportul de politică monetară nr.2, 2010 din 7 mai 2010 şi 

confirmă corectitudinea viziunii BNM asupra evoluţiei economiei naţionale. 

În ultimele 12 luni preţurile medii la combustibili s-au majorat cu 23.9 la sută atât ca 

rezultat al creşterii preţurilor mondiale la petrol şi al majorării de la începutul anului curent 

a accizelor aplicate produselor petroliere, cât şi ca urmare a evoluţiei ratei de schimb a 

monedei naţionale faţă de dolarul SUA. 

Scumpirea produselor petroliere pe piaţa internaţională, creşterea preţului de livrare 

a gazelor naturale importate şi majorarea ulterioară a tarifelor la energia electrică, gazele 

naturale în reţea, încălzirea centrală, serviciile de apă şi canalizare şi transportul de 

pasageri au cauzat o sporire cu 11.8 la sută faţă de perioada respectivă a anului precedent a 

tarifelor la serviciile cu preţurile reglementate. 

Condiţiile meteorologice severe la începutul anului curent şi dinamica preţurilor la 

produsele alimentare internaţionale au influenţat creşterea nivelului mediu al preţurilor la 
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produsele alimentare din republică. Astfel, preţurile medii ale produselor alimentare în 

luna aprilie 2010 au fost cu 6.8 la suta superioare celor din luna aprilie 2009. Creşteri 

importante au fost înregistrate la zahăr (cu 70.5 la suta), legume si fructe proaspete (cu 

42.2 la suta si 11.9 la suta respectiv), peşte şi produse din peşte (cu 9.9 la sută), lapte şi 

produsele lactate (cu 3.8 la sută). 

Inflaţia de bază (indicele parţial al inflaţiei) pentru ultimele 12 luni, care este 

calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce nu pot fi influenţate de măsurile de politică 

monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare si băuturi, 

combustibili, produsele si serviciile cu preţurile reglementate, a constituit în luna aprilie 

curent 5.4 la suta, situându-se în limita obiectivului declarat. Acest nivel al inflaţiei de 

bază coincide cu cel prognozat de către Banca Naţională a Moldovei în cadrul noii runde 

de prognoză macroeconomică, ale cărei rezultate au fost publicate recent în Raportul de 

politică monetară nr.2, 2010. 

Deviaţia nesemnificativă a prognozei Băncii Naţionale a Moldovei de la indicii 

inflaţiei calculaţi de către BNS confirmă corectitudinea viziunii BNM asupra procesului 

inflaţionist şi semnalează faptul că depăşirea ţintei inflaţioniste este una temporară şi nu 

implică o reacţie majoră a politicii monetare, iar efectele şocurilor inflaţioniste din anul 

curent urmează a se disipa astfel încât în anul 2011 inflaţia anuală va înregistra valori de o 

singură cifră. 

Existenţa intervalului de timp necesar transferului impulsurilor de politică monetară 

determină Banca Naţională a Moldovei să monitorizeze şi să anticipeze în continuare 

evoluţia indicatorilor macroeconomici, a situaţiei de pe pieţele monetară şi valutară, 

precum şi tendinţele mediului economic internaţional, menţinând poziţia prudentă a 

politicii monetare promovate. 

În cazul devierii prognozei pe termen mediu faţă de obiectivul declarat Banca 

Naţională a Moldovei va utiliza prompt instrumentele de politică monetară pentru 

asigurarea realizării obiectivelor stipulate în Strategia politicii monetare pe termen mediu 

pentru anii 2010-2012 în vederea menţinerii stabilităţii preţurilor, contribuind la 

stabilitatea macroeconomică şi financiară. 


