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 12.09.2012 

COMUNICAT 
AL BĂNCII NA ŢIONALE A MOLDOVEI 

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna august 2012, 

ritmul cre şterii pre ţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 4.4 la sută, 

majorându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.4 puncte procentuale. În perioada următoare, 

balanţa riscurilor infla ţioniste va fi influenţată atât de factori externi, cât şi de cei interni.  

Volatilitatea sporită a preţurilor la petrol şi la produsele alimentare pe pieţele 

internaţionale reprezintă principalele surse externe de riscuri inflaţioniste. 

Presiunile dezinflaţioniste vor decurge din reducerea activităţii economice interne. De 

asemenea, aprofundarea recesiunii din zona euro şi încetinirea mai reliefată a ritmului de creştere 

economică globală afectează cererea externă, fluxul de investiţii străine şi volumul remiterilor de 

peste hotare, ceea ce inhibă cererea internă. 

Totodată, condiţiile agrometeorologice nefavorabile pe parcursul anilor 2011-2012 au 

compromis recolta anului curent, contribuind astfel la temperarea parţială a presiunilor 

dezinflaţioniste. 

Rata inflaţiei anuale pentru luna august 2012 a marcat un nivel de 4.4 la sută, majorându-se cu 

0.4 puncte procentuale faţă de luna iulie 2012. Rata inflaţiei lunare a consemnat o valoare de 0.4 la sută, 

fiind condiţionată de creşterea preţurilor la produsele alimentare cu 0.5 la sută, preţurilor la mărfurile 

nealimentare cu 0.4 la sută şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.2 la sută. Creşterea 

ratei lunare a inflaţiei în luna august a fost atenuată în mare parte de efectul sezonier negativ 

caracteristic acestei perioade. După eliminarea factorului sezonier s-a atestat o creştere a preţurilor de 

0.7 la sută cauzată, în principal, de sporirea preţurilor la produsele alimentare. Inflaţia de bază a generat 

o influenţă modestă, similară celei din lunile precedente, iar preţurile reglementate şi cele la 

combustibili au avut un impact nesemnificativ la dinamica inflaţiei lunare.  

Creşterea preţurilor din ultimele două luni a depăşit valorile estimate în cadrul rundei anterioare 

de prognoză, din cauza schimbării tendinţei preţurilor mondiale la petrol, dar şi a manifestării, mai 

devreme decât s-a anticipat, a impactului secetei asupra preţurilor la produsele alimentare. Cu toate 

acestea, ultima proiecţie a inflaţiei pentru sfârşitul anului curent (publicată în Raportul asupra inflaţiei 

din luna august 2012) rămâne valabilă, având în vedere că o parte semnificativă a consecinţelor secetei 

se vor reflecta în preţurile la produsele alimentare din lunile august şi septembrie şi nu la cele din 

trimestrul IV,  precum s-a anticipat anterior.  
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Ritmul anual al inflaţiei de bază1 a marcat pentru ultimele 12 luni un nivel de 3.9 la sută (cu 0.1 

puncte procentuale inferior celui din luna precedentă) şi a continuat tendinţa de diminuare începută la 

finele anului precedent care poate fi asociată cu o moderare a cererii interne şi externe. 

În luna august 2012, ritmul lunar al inflaţiei de bază a constituit 0.4 la sută, fiind cu 0.2 puncte 

procentuale superior celui înregistrat în luna precedentă. Evoluţia respectivă a fost determinată, în 

principal, de majorările preţurilor la următoarele subcomponente: ţigări, educaţie şi învăţământ, 

alimentaţia publică, confecţii, tricotaje şi încălţăminte. Majorarea preţurilor la ţigări s-a produs în urma 

creşterii accizelor la articolele de tutun de la începutul anului curent. Sporirea preţurilor la serviciile de 

alimentaţie publică şi educaţie şi învăţământ rezidă în creşterea tarifului la energia electrică din luna 

mai, dar şi în presiunile din partea preţurilor la produsele alimentare. În acelaşi timp, creşterea preţurilor 

la confecţii, tricotaje şi încălţăminte a fost condiţionată de majorarea costurilor de producere în urma 

creşterii preţurilor la resursele energetice şi la materia primă pe pieţele internaţionale.  

Preţurile la produsele alimentare în luna analizată s-au majorat cu 0.5 la sută faţă de luna 

precedentă. Această dinamică s-a produs, în principal, din cauza sporirii preţurilor la ouă (cu 13.8 la 

sută), carne, preparate şi conserve din carne (cu 1.4 la sută), lapte şi produse lactate (cu 1.3 la sută) şi 

peşte şi conserve din peşte (cu 0.9 la sută), fiind parţial atenuată de diminuarea preţurilor consemnată la 

legume proaspete (cu 4.1 la sută), cartofi (cu 0.5 la sută) şi fructe proaspete (cu 0.5 la sută). Majorarea 

preţurilor la produsele sus-menţionate a fost influenţată preponderent de condiţiile meteorologice locale 

nefavorabile din lunile de vară, dar şi de seceta înregistrată pe plan internaţional. Sporirea preţului la 

carne şi produse din carne s-a produs şi ca urmare a interdicţiilor impuse privind importul de carne de 

porc din Ucraina. După excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare au consemnat o 

majorare de 1.5 la sută.  

În luna august 2012, preţurile la combustibili au marcat o evoluţie ascendentă, majorându-se cu 

0.9 la sută comparativ cu luna precedentă ca rezultat al majorării preţurilor la carburanţi (1.2 la sută), la 

lemne pentru foc (1.1 la sută) şi la gazul din butelii (0.4 la sută). Preţul la cărbunele de pământ s-a 

menţinut la nivelul lunii precedente. 

În luna august 2012, preţurile reglementate au avut o evoluţie nesemnificativă, majorându-se cu 

0.1 la sută comparativ cu luna precedentă ca rezultat al creşterii tarifului la plata pentru locuinţă (0.4 la 

sută) şi la transportul feroviar internaţional (3.3 la sută). Ritmul anual al preţurilor reglementate a 

constituit 6.1 la sută şi s-a majorat cu 0.4 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă.  

                                                 
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. Datele elaborate şi publicate începând cu luna 
ianuarie 2012 sunt calculate de BNS în baza modificării Anexei Nr. 2 a „Metodologiei privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul 
comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la 
serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). 
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Banca Naţională a Moldovei reafirmă că va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile economice interne 

şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea instrumentelor de politică monetară, 

să asigure realizarea obiectivului stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu, în vederea 

asigurării şi menţinerii stabilităţii preţurilor. 


