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COMUNICAT 

AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI 

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna iulie 2011 

indicele preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 8.3 la sută, 

majorându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.6 puncte procentuale. Inflaţia de bază 

anuală a înregistrat valoarea de 4.0 la sută, fiind în creştere cu 0.6 puncte procentuale faţă de 

nivelul lunii precedente.  

Rata inflaţiei anuale pentru luna iulie 2011 a înregistrat nivelul de 8.3 la sută, majorându-se 

cu 0.6 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Inflaţia lunară a consemnat o diminuare de 0.1 la 

sută, principala contribuţie la temperarea ei revenind preţurilor alimentare. Un efect de sens opus 

asupra inflaţiei lunare a survenit din partea majorării preţurilor la produsele nealimentare cu 0.4 la 

sută şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.1 la sută. Evoluţia ratei lunare a inflaţiei 

pentru luna iulie 2011 a fost condiţionată de propagarea efectelor de runda a doua de pe urma 

majorărilor de preţuri la combustibil şi de tarife la utilităţi, de reducerea ofertei unor produse pe 

piaţa internă, precum şi de semnalarea creşterii cererii din partea populaţiei faţă de unele produse şi 

servicii.  

Ritmul anual al inflaţiei de bază1 a marcat pentru ultimele 12 luni un nivel de 4.0 la sută (cu 

0.6 puncte procentuale superior celui din luna precedentă). În luna iulie, rata lunară a inflaţiei de 

bază a constituit 0.4 la sută. Această dinamică a fost cauzată preponderent de contribuţiile pozitive 

din partea următoarelor subcomponente: materiale de construcţii, ţigări, articole de cosmetică şi 

încălţăminte. Creşterile respective au fost stimulate de revigorarea sectorului construcţiilor, 

majorarea accizelor, creşterea cheltuielilor de producţie, precum şi de majorarea cheltuielilor de 

transport, care au fost influenţate de dinamica ascendentă a preţului la carburanţi înregistrată în 

prima jumătate a anului curent.  

Preţurile la produsele alimentare au reprezentat principalul factor dezinflaţionist în luna 

iulie, diminuându-se cu 1.3 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi constituind (minus) 0.9 la 

sută.  

Evoluţia dată a fost stimulată de reducerea preţurilor la legumele proaspete (cu 15.2 la sută), 

cartofi (cu 14.3 la sută) şi fructele proaspete (cu 0.9 la sută) ca rezultat al factorului sezonier. 

Totodată, reducerea ritmului lunar al preţurilor la produsele alimentare a fost favorizată de creşterea 

                                                 
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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ponderilor la legume în coşul de consum, în condiţiile în care preţurile acestora au înregistrat o 

diminuare semnificativă.  

Aceste diminuări au fost atenuate de majorarea preţului la ouă (cu 48.7 la sută), zahăr (cu 

2.9 la sută), pâine din făină de grâu (cu 0.8 la sută) şi carne, preparate şi conserve din carne (cu 0.5 

la sută). Creşterea preţurilor la produsele sus-menţionate a fost determinată de efectele de runda a 

doua de pe urma majorărilor de tarife la energie electrică şi gaze, creşterea preţurilor la produsele 

alimentare pe pieţele internaţionale şi de factori ce afectează cererea agregată cum ar fi sporirea 

venitului disponibil al populaţiei. Scăderea sezonieră a preţurilor a fost mai mică decât în anul 2010. 

În luna iulie 2011, preţurile la combustibili au rămas practic la nivelul lunii precedente ca 

rezultat al diminuării nesemnificative a preţului la carburanţi (0.2 la sută) pe fundalul temperării 

creşterii preţului mondial la petrol, dar şi a tendinţei de apreciere a monedei naţionale faţă de 

dolarul SUA de la începutul anului curent.  

După majorările semnificative din prima jumătate a anului curent, tarifele reglementate în 

luna iulie 2011 au rămas neschimbate, datorită, preponderent, creşterii neglijabile a tarifelor la 

serviciile de transport, educaţie şi sănătate, şi menţinerii altor tarife din această categorie la nivelul 

lunii precedente. 

Pentru perioadele următoare, anticipăm majorarea în continuare a tarifelor la gazele naturale 

în reţea, energia termică, electrică şi apa caldă ca urmare a creşterii preţului de achiziţie a gazului 

natural importat. Această evoluţie va fi atenuată de condiţiile favorabile recoltei agricole, care vor 

acţiona în vederea diminuării nivelului inflaţiei. Evoluţia preţului mondial la petrol pe fundalul 

aprecierii leului moldovenesc faţă de dolarul SUA va avea o influenţă temperată. 

Astfel, informaţia furnizată de către Biroul Naţional de Statistică privind dinamica preţurilor 

de consum în Republica Moldova, în luna iulie 2011, de rând cu evoluţia recentă a preţurilor 

internaţionale, confirmă existenţa premiselor pentru înregistrarea în trimestrul IV, 2011 a unei 

inflaţii de cca. 8.4 la sută (nivelul inflaţiei prognozat de către Banca Naţională a Moldovei şi 

publicat în Raportul asupra inflaţiei nr. 3, din luna august 2011). 

Banca Naţională a Moldovei monitorizează cu vigilenţă în continuare evoluţiile economice 

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 asigurării şi menţinerii stabilităţii preţurilor. 


