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10.02.2011 

COMUNICAT 
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI 

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna ianuarie 

2011 creşterea indicelui preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 6.7 la 

sută, diminuându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 1.4 puncte procentuale. Inflaţia de 

bază anuală a înregistrat o rată de 3.5 la sută, micşorându-se faţă de nivelul lunii precedente 

cu 0.9 puncte procentuale. 

Datele BNS cu privire la IPC corespund cu prognoza BNM asupra evoluţiei inflaţiei pe 

parcursul anului 2011, publicată în Raportul asupra inflaţiei nr. 1, 2011. 

Inflaţia anuală pentru luna ianuarie 2011 a constituit 6.7 la sută, micşorându-se cu 1.4 puncte 

procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Rata lunară a inflaţiei a fost de 1.1 la sută, fiind 

determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 2.5 la sută, la mărfurile nealimentare 

cu 0.4 la sută şi la tarifele pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.3 la sută. Evoluţia ratei lunare 

a inflaţiei pentru luna ianuarie 2011 a fost influenţată de factorii sezonieri aferenţi sezonului rece,  

de asemenea, de creşterea preţurilor la produsele alimentare şi la combustibili. 

Inflaţia de bază1 se plasează în limitele obiectivului declarat pentru anul 2011, având o 

creştere pentru ultimele 12 luni de 3.5 sută, în diminuare faţă de nivelul înregistrat în luna 

precedentă cu 0.9 puncte procentuale. În luna ianuarie 2011, ritmul lunar al inflaţiei de bază a 

constituit 0.0 la sută, fiind astfel cu 0.5 puncte procentuale inferior celui din luna decembrie 2010. 
Evoluţia preţurilor la produsele şi serviciile incluse în calculul inflaţiei de bază în luna analizată a 

fost afectată de efectele de runda a doua de la majorarea preţurilor la combustibili şi la produsele 

alimentare, precum şi de evoluţia de la sfârşitul anului precedent a cursului de schimb al monedei 

naţionale în raport cu valutele principalilor parteneri comerciali. Totodată, impactul acestor factori 

asupra inflaţiei de bază a fost neutralizat de diminuarea preţurilor la medicamente cu 3.0 la sută. 

Creşterea lunară a preţurilor la produsele alimentare în luna ianuarie 2011 a fost mai mare 

comparativ cu cea din luna decembrie 2010, înregistrând o rată de 2.5 la sută. Aceasta a fost cauzată 

preponderent de majorarea preţurilor la cartofi (cu 14.7 la sută), ca urmare a majorării preţului din 

regiune a principalilor exportatori din Polonia, Ucraina şi Olanda, la legume (cu 8.3 la sută), 

precum şi de sporirea preţurilor la ouă (7.8 la sută), zahăr (5.4 la sută) şi fructe proaspete (4.8 la 

sută) condiţionată de factorul sezonier şi conjunctura existentă atât pe pieţele internaţionale, cât şi 

pe cea locală. 

                                                 
1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de 
BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. 
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Preţurile la combustibili, în luna ianuarie 2011, s-au majorat cu 3.3 la sută faţă de luna 

decembrie 2010, din cauza creşterii preţurilor la gazul din butelii cu 5.3 la sută, la cărbunele de 

pământ cu 3.2 la sută şi la carburanţi cu 2.2 la sută. Evoluţia preţurilor la combustibili este 

determinată de derularea sezonului de încălzire, precum şi de majorarea preţurilor internaţionale la 

petrol prin suprapunere cu o uşoară depreciere a monedei naţionale faţă de dolarul SUA la sfârşitul 

anului precedent. 

Ritmul anual al preţurilor reglementate este caracterizat de o traiectorie descendentă 

începută în luna septembrie 2010, astfel încât în luna ianuarie a anului curent acesta a constituit 10.3 

la sută (cu 4.1 puncte procentuale mai puţin faţă de luna decembrie 2010). Preţurile la serviciile 

reglementate, în luna ianuarie 2011, au înregistrat o majorare modestă (cu 0.2 la sută) faţă de luna 

decembrie 2010, ca rezultat al majorării tarifelor la componenta „sănătate” şi la transportul feroviar 

internaţional cu câte 1.5 la sută. 

Aprobarea la sfârşitul lunii ianuarie şi începutul lunii februarie 2011 a tarifelor majorate la 

gazele naturale şi energia termică va fi reflectată în datele statistice cu privire la rata inflaţiei în 

decursul primului trimestru al anului curent, iar efectele secundare ale acestor majorări urmează a fi 

absorbite treptat în perioadele următoare. Ultimele majorări de tarife sunt mai mici decât cele 

efectuate la începutul anului 2010, astfel încât acestea vor avea un impact mai redus asupra inflaţiei 

anuale. Prin urmare, există premise reale pentru continuarea procesului dezinflaţionist în luna 

următoare. 

Banca Naţională a Moldovei monitorizează cu vigilenţă evoluţiile macroeconomice interne 

şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea adecvată a instrumentelor de 

politică monetară, să asigure realizarea obiectivului stipulat în Strategia politicii monetare pe 

termen mediu în vederea realizării şi menţinerii stabilităţii preţurilor şi a stabilităţii financiare. 


