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COMUNICAT 
AL BĂNCII NA ŢIONALE A MOLDOVEI 

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

2011 indicele preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 8.9 la sută, 

majorându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.1 puncte procentuale. Inflaţia de bază 

anuală a înregistrat valoarea de 4.5 la sută, fiind în creştere cu 0.1 puncte procentuale faţă de 

nivelul lunii anterioare.  

Rata inflaţiei anuale pentru luna octombrie 2011 a înregistrat nivelul de 8.9 la sută, 

majorându-se cu 0.1 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata inflaţiei lunare a consemnat o 

creştere de 1.5 la sută, fiind determinată de sporirea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei 

cu 3.0 la sută, preţurilor la produsele alimentare cu 1.1 la sută şi la produsele nealimentare cu 0.8 la 

sută. Evoluţia ratei lunare a inflaţiei pentru luna octombrie 2011 a fost condiţionată de creşterea 

preţurilor reglementate ca urmare a adoptării noilor tarife pentru gazul din reţea şi energia termică, 

de majorarea sezonieră a preţurilor la produsele alimentare şi la cărbune, precum şi de sporirea 

veniturilor populaţiei din perioadele anterioare.  

Ritmul anual al inflaţiei de bază1 a marcat pentru ultimele 12 luni un nivel de 4.5 la sută (cu 

0.1 puncte procentuale superior celui din luna precedentă). În luna octombrie, rata lunară a inflaţiei 

de bază a constituit 0.6 la sută. Dinamica respectivă a fost cauzată preponderent de contribuţiile 

pozitive din partea următoarelor subcomponente: confecţii, încălţăminte, detergenţi şi alimentaţie 

publică. Aceste creşteri au fost stimulate de propagarea continuă a efectelor secundare rezultate din 

sporirea preţurilor la produsele alimentare, combustibili şi majorarea de tarife la utilităţi din 

perioadele anterioare, precum şi din creşterea cererii din partea populaţiei ca urmare a majorării 

venitului disponibil.  

În luna octombrie 2011, preţurile la produsele alimentare s-au majorat cu 1.1 la sută faţă de 

luna precedentă. Creşterea respectivă s-a produs în principal datorită sporirii preţurilor la ouă (cu 

14.6 la sută), legumele proaspete (cu 8.6 la sută) şi lapte şi produsele lactate (cu 2.4 la sută), fiind 

parţial atenuată de diminuarea preţului la cartofi (cu 9.8 la sută), fructele proaspete (cu 1.0 la sută) 

şi produsele de morărit şi panificaţie (cu 0.2 la sută).  

                                                 
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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Majorarea tarifului la gazul natural, precum şi prelungirea secetei a condiţionat crearea unui 

deficit de lapte pe piaţa internă, contribuind astfel la creşterea preţului la lapte şi produsele lactate, 

pe când diminuarea preţurilor la cartofi s-a produs ca urmare a înregistrării supraofertei pe piaţa 

internă şi pe pieţele regionale. 

În luna octombrie 2011, preţurile la combustibili s-au majorat cu 0.9 la sută faţă de luna 

precedentă, preponderent din cauza creşterii preţului la cărbunele de pământ (1.9 la sută), ca urmare 

a cererii sporite generate de factorul sezonier. Totodată, dinamica preţurilor la combustibili a fost 

determinată şi de majorarea cu 0.7 la sută a preţurilor la gazul lichefiat ca rezultat al majorărilor 

efectuate în luna septembrie în contextul deficitului de gaz lichefiat din Federaţia Rusă. Preţurile la 

carburanţi s-au menţinut la nivelul lunii precedente. 

După o perioadă de cca 4 luni de evoluţie relativ stabilă, în luna octombrie 2011, preţurile la 

serviciile reglementate au înregistrat o majorare de 4.8 la sută ca rezultat al creşterii cu 22.3 la sută 

a preţurilor pentru gazul din reţea odată cu adoptarea noului tarif. În acelaşi timp, impactul creşterii 

preţurilor pentru încălzirea centralizată (4.1 la sută) şi a celor la medicamente (0.8 la sută) s-a 

reflectat asupra dinamicii preţurilor reglementate. 

Evoluţia inflaţiei în trimestrul IV, 2011 şi trimestrul I, 2012 va fi condiţionată de propagarea 

efectelor secundare ale creşterii tarifelor la gazele naturale şi energia termică, stimulând astfel 

presiunile proinflaţioniste. Acestea, începând cu trimestrul II, 2012, vor fi absorbite pe deplin, fapt 

care va schimba trendul inflaţiei în unul dezinflaţionist. 

Totodată, o eventuală recesiune a zonei euro va determina diminuarea cererii pe plan 

mondial, ceea ce va contribui la scăderea preţurilor la petrol şi la produsele alimentare pe pieţele 

internaţionale, influenţând preţurile şi tarifele pe piaţa autohtonă. În acelaşi timp, se vor înregistra 

scăderi ale volumului remiterilor, fapt care va afecta direct venitul disponibil al populaţiei, cauzând 

reducerea consumului. În consecinţă, creşterea economică a Republicii Moldova va înregistra o 

diminuare, situându-se sub nivelul său potenţial şi creând presiuni dezinflaţioniste suplimentare. 

Banca Naţională a Moldovei reiterează că va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile economice 

interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea corespunzătoare a 

instrumentelor de politică monetară, să asigure realizarea obiectivului stipulat în Strategia politicii 

monetare pe termen mediu, în vederea asigurării şi menţinerii stabilităţii preţurilor. 


