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COMUNICAT 
AL BĂNCII NA ŢIONALE A MOLDOVEI 

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

2011, indicele preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 7.8 la sută, 

diminuându-se față de nivelul lunii precedente cu 1.1 puncte procentuale şi fiind în 

concordanţă cu obiectivele BNM enunţate în Strategia de politică monetară pe termen mediu 

privind asigurarea unui proces dezinflaţionist. Infla ţia de bază anuală a înregistrat valoarea 

de 4.1 la sută, fiind în descreștere cu 0.4 puncte procentuale față de nivelul lunii anterioare.  

Creşterea preţurilor sub valorile anticipate în Raportul asupra inflaţiei nr. 4 a fost 

cauzată de factori atât exogeni, cât şi endogeni. Aceştia vizează: condiţiile meteorologice 

atipice pentru perioada respectivă, evoluţia pieţelor valutare internaţionale şi incertitudinea 

mediului economic extern, tendinţa de apreciere a monedei naţionale faţă de dolarul SUA şi 

euro, diminuarea nivelului activităţii economice interne, în contextul scăderii cererii externe, 

şi a diminuării ritmurilor de cre ştere a remiterilor de peste hotare. Incidenţa acestor factori 

nu putea fi prevăzută totalmente la etapa efectuării prognozei pe termen scurt a inflaţiei în 

luna octombrie.  

În anul 2012, se vor accentua presiunile dezinflaţioniste generate de eventuala recesiune 

a zonei euro. Aceasta va determina diminuarea cererii pe plan mondial  inclusiv şi regional, 

fapt ce ar putea contribui la diminuarea preţurilor la petrol şi la produsele alimentare pe 

pieţele internaţionale, în consecință influențându-le pe cele autohtone. Presiuni 

dezinflaţioniste suplimentare ar putea proveni şi de pe urma diminuării activit ăţii economice 

interne în contextul scăderii cererii externe, a micșorării ritmului de cre ştere a remiterilor din 

străinătate şi salariilor, precum și de evoluţia monedei naţionale pe piaţa valutară internă. 

Rata inflaţiei anuale pentru luna decembrie 2011 a înregistrat nivelul de 7.8 la sută, 

diminuându-se cu 1.1 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Așadar, având în vedere evoluţia 

inflaţiei din primele luni ale anului 2011 şi anticipările pentru trimestrul I, 2012 se constată 

începutul unei tendinţe de diminuare a ritmului anual al inflaţiei. 

Banca Naţională a Moldovei a menţinut condiţiile necesare, în anul 2011, pentru continuarea 

procesului dezinflaţionist conform obiectivelor sale stipulate în Strategia Politicii Monetare pentru 
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2010-2012, astfel încât valoarea de 7.8 la sută din decembrie 2011 e inferioară valorii de 8.1 la sută 

înregistrată în luna decembrie 2010.  

Rata inflaţiei lunare a consemnat o creştere de 0.2 la sută, fiind determinată de majorarea 

preţurilor la produsele alimentare cu 0.3 la sută și la cele nealimentare cu 0.2 la sută. Evoluţia ratei 

lunare a inflaţiei pentru luna decembrie 2011 a fost cauzată preponderent de efectul sezonier 

pozitiv.  

Ritmul anual al inflaţiei de bază1 a marcat pentru ultimele 12 luni un nivel de 4.1 la sută (cu 

0.4 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă). Începând cu luna octombrie 2011 se 

atestă o tendinţă accentuată de diminuare a ratei lunare a inflaţiei de bază, astfel, în luna decembrie 

2011, constituind 0.2 la sută. Această dinamică a ritmului lunar al inflației de bază a fost 

determinată, în principal, de contribuţiile pozitive din partea următoarelor subcomponente: 

alimentația publică, tricotaje, confecţii și materiale de construcţii.  

În luna decembrie 2011, preţurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.3 la sută faţă de 

luna precedentă. Creşterea respectivă s-a produs, preponderent, din cauza sporirii preţurilor la 

legume proaspete (cu 3.8 la sută), struguri (cu 3.6 la sută), lapte şi produse lactate (cu 0.5 la sută), 

fiind parțial atenuată de diminuarea preţurilor la zahăr (cu 2.7 la sută), cartofi (cu 1.0 la sută), ouă 

(cu 0.9 la sută) și fructe proaspete (cu 0.6 la sută).  

Diminuarea preţului la cartofi şi legume proaspete s-a produs ca rezultat al înregistrării unei 

supraoferte de aceste produse, atât pe piaţa internă, cât şi pe pieţele regionale. În acelaşi timp, 

preţurile la produsele sus-menţionate au fost influenţate de condiţiile meteorologice favorabile 

înregistrate pe parcursul lunii, care au facilitat depozitarea şi vânzarea produselor respective.  

În luna decembrie 2011, preţurile la combustibili au rămas practic la nivelul lunii precedente. 

Astfel, majorarea ușoară a preţului la cărbunele de pământ (0.7 la sută) a fost neutralizată de 

diminuarea preţului la gazul din butelii cu 1.4 la sută ca rezultat al scăderii prețurilor de import. 

Preţul la carburanţi s-a menţinut la nivelul lunii precedente şi nu a contribuit la dinamica preţurilor 

la combustibili. Totodată, se atestă o tendinţă de diminuare a ritmului lunar al creşterii preţurilor la 

combustibili începută din luna septembrie, care este influențată de stabilitatea preţurilor mondiale la 

petrol, de tendinţa de apreciere a monedei naţionale faţă de dolarul SUA, dar şi de temperaturile 

relativ înalte pentru această perioadă. 

După majorările semnificative din lunile octombrie şi noiembrie în urma adoptării noilor tarife 

pentru gazul natural şi energia termică, preţurile reglementate au înregistrat , în luna decembrie 

2011, o creştere minoră (0.1 la sută) ca rezultat al sporirii preţurilor la medicamente şi a 

                                                 
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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componentei plata pentru locuinţă cu 0.5 şi 0.4 la sută, respectiv. Preţurile la serviciile pentru 

transportul aerian s-au diminuat cu 5.2 la sută, însă contribuţia acestora la dinamica preţurilor 

reglementate a fost neglijabilă. 

Banca Naţională a Moldovei reafirmă că va monitoriza şi în continuare 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. 

 


