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Notă

Datele statistice au fost preluate de la Biroul Na̧tional de Statistică,

Ministerul Economiei, Ministerul Finant,elor,

EUROSTAT, Fondul Monetar Internat, ional,

Agent, ia Nat, ională pentru Reglementare în Energetică,

Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

De asemenea, au fost analizate informat, ii statistice furnizate de
organismele internat, ionale s, i băncile centrale ale statelor vecine.

Calculul unor date statistice a fost efectuat de Banca Nat, ională a
Moldovei.



Preambul

În temeiul sarcinilor stipulate în Strategia politicii monetare
pe termen mediu (2010-2012), ca urmare a reorientării la
regimul de t, intire directă a inflat, iei, BNM s, i-a propus ancorarea
anticipat, iilor inflat, ioniste prin suprapunere cu o mediatizare
largă a activităt, ii sale în vederea atingerii obiectivului fundamen-
tal de inflat, ie. Principalul mijloc de comunicare s, i transparent, ă
a BNM pe parcursul anului 2010 a fost Raportul de Politică
Monetară publicat trimestrial (în funct, ie de frecvent,a ciclului
de prognoză).

În scopul rat, ionalizării procesului de comunicare, BNM a re-
vizuit structura Raportului de Politică Monetară, astfel încât
începând cu anul 2011 a aprobat publicarea Raportului asupra
inflat, iei, care reprezintă o continuare a celui de politică mone-
tară.

Raportul asupra inflat, iei va reflecta o analiză detaliată a reali-
zării obiectivului stabilit în contextul eventualelor riscuri care
pot afecta atingerea t, intei, iar în cazul depăs, irii ratei inflat, iei
s, i prognozei inflat, iei peste limitele stabilite, Banca Nat, ională a
Moldovei va prezenta un plan de măsuri de corect, ie pentru a
ghida inflat, ia înapoi în intervalul stabilit.

Banca Nat, ională a Moldovei va îmbunătăt, i în continuare proce-
sul de comunicare s, i transparent, ă a deciziilor sale, astfel încât
să asigure o comunicare predictibilă s, i integrată în vederea
realizării obiectivului prevăzut de Strategia politicii monetare
pe termen mediu.

Analiza prezentată în Raportul asupra inflat, iei nr. 1, 2011 a fost
realizată în baza celor mai recente date statistice disponibile
Băncii Nat, ionale.

Raportul asupra inflat, iei nr. 1, 2011 a fost finalizat la 26 ianuarie
2011 s, i aprobat la s, edint,a Consiliului de administrat, ie din 27
ianuarie 2011.
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Sumar

Evolut, ia inflat, iei s, i cauzele acesteia

Rata anuală a inflat, iei în luna decembrie 2010 s-a situat la
nivelul de 8.1 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale superior
nivelului din luna septembrie 2010. În acest fel, ritmul anual al
inflat, iei se află în mare parte în concordant, ă cu proiect, ia publi-
cată în Raportul de Politică Monetară nr. 4, noiembrie 2010, va-
loarea efectivă fiind cu 0.3 puncte procentuale superioară celei
prognozate (7.8 la sută), abatere cauzată de evolut, iile recente
de pe piat,a combustibililor pe fundalul cres, terii pret,urilor la
produsele petroliere pe piet,ele externe s, i a deprecierii monedei
nat, ionale.

Ritmul anual al inflat, iei de bază a constituit 4.4 la sută în
luna decembrie 2010 comparativ cu nivelul de 8.1 la sută a
inflat, iei IPC, fapt ce relevă nivelul înalt al contribut, iei factorilor
nemonetari în cadrul cres, terii pret,urilor pe teritoriul Republicii
Moldova. La formarea ratei inflat, iei pe parcursul anului 2010
cel mai mult au contribuit pret,urile la produsele alimentare,
ca rezultat al abaterilor condit, iilor climaterice de la normă în
perioada de referint, ă s, i al fluctuat, iilor pret,urilor alimentare pe
piat,a mondială. În acelas, i timp, o contribut, ie majoră a fost
exercitată de pret,urile reglementate, ca rezultat al modificărilor
de tarife la serviciile cu pret,uri reglementate efectuate în lunile
ianuarie s, i mai. Fluctuat, iile pret,urilor la petrol pe piat,a mon-
dială, dar s, i evolut, iile cursului valutar din anul 2010 au avut o
contribut, ie semnificativă la cres, terea pret,urilor la combustibili.
În acelas, i timp, efectele de runda a doua cauzate de cres, terea
pret,urilor la combustibili s, i la produsele alimentare au generat
presiuni inflat, ioniste asupra pret,urilor unor bunuri s, i servicii
aferente inflat, iei de bază.

Produsul intern brut în perioada ianuarie-septembrie 2010 s-a
majorat în termeni reali cu 6.5 la sută comparativ cu perioada
similară a anului precedent. Evolut, ia trimestrială a acestui
indicator denotă o recuperare mai rapidă a activităt, ii economice
în trimestrul III, 2010, perioadă în care s-a înregistrat o cres, tere
de 8.0 la sută comparativ cu majorările de 4.7 s, i, respectiv, 6.4
la sută consemnate în trimestrele I s, i II, 2010 fat, ă de perioadele
similare ale anului 2009. Cererea internă continuă să fie fac-
torul determinant în cres, terea PIB, iar cererea externă, într-o
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măsură mai pronunt,ată comparativ cu perioadele precedente, a
impulsionat recuperarea activităt, ii economice. Cu toate acestea,
o parte semnificativă din cererea internă este orientată spre
bunurile din exterior, ca rezultat al unei competitivităt, i mai
mici a produselor autohtone, fapt ce constituie un impediment
considerabil în relansarea economică a Republicii Moldova.

În trimestrul III, 2010 indicatorii BNS relevă o deteriorare a
situat, iei piet,ei muncii în Republica Moldova comparativ cu
trimestrul III, 2009. Rata s, omajului s-a majorat cu 0.8 puncte
procentuale comparativ cu trimestrul III, 2009, constituind 6.5
la sută. Situat, ia creată pe piat,a muncii denotă o tergiversare a
procesului de creare a noilor locuri de muncă în economia
Republicii Moldova, în pofida semnalelor pozitive de la în-
ceputul anului curent privind recuperarea economiei. Acest fapt
sugerează o flexibilitate redusă a piet,ei muncii, dar s, i reticent,a
s, omerilor de a lua în considerare opt, iunile disponibile din cauza
salariilor mici. În ianuarie-noiembrie 2010 salariul mediu al
unui lucrător în economia nat, ională s-a majorat cu 8.2 la sută
fat, ă de perioada corespunzătoare a anului precedent, salariul
real rămânând practic la nivelul anului trecut. În perioada ana-
lizată atât în sfera bugetară, cât s, i în sectorul real al economiei
s-a înregistrat o cres, tere a salariului mediu fat, ă de ianuarie-
noiembrie 2009 cu 7.7 s, i 8.4 la sută, respectiv.

Promovarea politicii monetare

Banca Nat, ională a Moldovei elaborează s, i implementează poli-
tica monetară s, i valutară orientată spre asigurarea s, i ment, inerea
stabilităt, ii pret,urilor. Pentru anul 2010 politica monetară a
Băncii Nat, ionale a Moldovei s-a axat pe asigurarea s, i ment, inerea
ratei anuale a inflat, iei la nivelul de 5.0 la sută la finele anului
2010, cu o deviere posibilă de +/- 1.0 puncte procentuale.

Cuantificând perspectivele inflat, iei pe termen scurt s, i mediu în
condit, iile eventualelor incertitudini s, i provocări din perioada
gestionară, precum s, i în scopul anticipării presiunilor inflat, ionis-
te, Banca Nat, ională a Moldovei a promovat pe parcursul anului
2010 o politică monetară prudentă. Totodată, BNM a continuat
să gestioneze hotărât surplusul de lichiditate prin operat, iuni de
sterilizare pe piat,a monetară.

În trimestrul IV, 2010 BNM a intervenit pe piat,a valutară in-
ternă preponderent în calitate de cumpărător, intervent, iile fiind
efectuate în scopul atenuării fluctuat, iilor excesive ale cursului
de schimb al monedei nat, ionale în raport cu valutele străine s, i
alimentarea piet,ei cu lichidităt, i în lei.
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Evolut, ia agregatelor monetare a fost influent,ată de situat, ia în
economia nat, ională afectată de criza economică globală din anul
2009, demonstrând evolut, ii pozitive în condit, iile unei cres, teri
pronunt,ate a economiei pe parcursul trimestrului IV, 2010.

În condit, iile lichidităt, ii excesive din sistemul bancar s, i redu-
cerii treptate a riscului de credit, pe parcursul anului 2010
ratele dobânzilor practicate de bănci la depozitele noi atrase
s, i creditele noi acordate persoanelor fizice s, i celor juridice au
înregistrat o scădere pronunt,ată.

În scopul atenuării presiunilor inflat, ioniste, la ultima s, edint, ă a
Consiliului de administrat, ie din anul 2010 a fost luată decizia
de a majora cu 1.0 puncte procentuale rata de bază - până la
nivelul de 8.0 la sută.

Prognoza inflat, iei pe termen mediu

În anul 2010 principala dificultate pentru majoritatea t, ărilor
lumii a fost gestionarea datoriilor publice, care au crescut sem-
nificativ s, i rata înaltă a s, omajului, în comparat, ie cu anul 2009
când principalele probleme au fost recesiunea economică s, i
identificarea măsurilor anticriză.

Anul 2010 s-a caracterizat prin ies, irea din recesiune a economiei
mondiale, însă cu un ritm de recuperare lent, inegal s, i plin
de riscuri. Product, ia s, i comert,ul mondial s, i-au revenit mai
repede decât se anticipase init, ial, iar condit, iile financiare s-au
îmbunătăt, it. Cu toate acestea, t, ările dezvoltate se confruntă cu
repercusiunile cres, terii masive a datoriilor, iar t, ările în curs de
dezvoltare încearcă să stabilizeze propriile economii.

Deprecierea treptată în prima jumătate a anului a monedei
unice europene fat, ă de dolarul american s, i aprecierea a yuanului
renminbi chinezesc s, i a yenului japonez fat, ă de dolarul american
în a doua jumătate a anului au generat discut, ii aprinse, ceea
ce a cauzat unele dezechilibre comerciale. Anul 2010 a fost
marcat s, i de multe calamităt, i naturale care au fost simt, ite s, i
la nivelul economiei mondiale, pret,urile produselor alimentare
pe piat,a mondială atingând un nivel record în luna decembrie
2010, ca urmare a cotat, iilor mai mari ale zahărului, cerealelor
s, i oleaginoaselor.

Riscurile pentru anul 2011 t, in de perturbările înregistrate pe
piet,ele internat, ionale de obligat, iuni de stat, care ar putea mări
considerabil presiunea asupra finant,elor publice, antrenând o
scădere a încrederii pe piet,e s, i provocând o nouă mics, orare
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semnificativă a bugetelor statelor aflate încă în recesiune. De
asemenea, există riscul unei noi regresiuni pe piat,a imobiliară
din SUA, iar alte t, ări cu o economie avansată nu vor fi în stare
să sust, ină singure cres, terea mondială.

Ca rezultat al înregistrării unor cres, teri economice mai mari
decât s-a anticipat pe parcursul anului 2010, deviat, ia PIB urmea-
ză a se închide la începutul anului 2011. Pe parcursul perioadei
de prognoză aceasta va coborî nesemnificativ sub nivelul non-
inflat, ionist al PIB. Cererea agregată va avea o influent, ă us, or
dezinflat, ionistă, fiind contrabalansată de caracterul stimulativ
al ratelor reale ale dobânzii.

Rata anuală a inflat, iei se va plasa la nivelul de 7.9 s, i 4.5
la sută la sfârs, itul anului 2011 s, i 2012, respectiv. Compara-
tiv cu runda de prognoză anterioară, proiect, ia ratei anuale a
inflat, iei s-a majorat cu 0.6 puncte procentuale pentru anul 2011
s, i s-a diminuat cu 0.1 puncte procentuale pentru anul 2012.
Principalii determinant, i ai inflat, iei în perspectivă rămân a fi
factorii de natura ofertei, a căror manifestare se va reflecta în
IPC în principal prin intermediul pret,urilor reglementate s, i ale
produselor alimentare.
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Capitolul 1

Evolut,ia inflat,iei

În luna decembrie 2010 ritmul anual al inflat, iei măsurată prin
IPC a constituit 8.1 la sută fiind cu 0.3 puncte procentuale su-
perior proiect, iei BNM din Raportul de Politică Monetară nr. 4,
noiembrie 2010. Ritmul anual al inflat, iei de bază a înregistrat o
valoarea mult mai inferioară (4.4 la sută) fat, ă de IPC, diferent,a
dezvăluind astfel intensificarea contribut, iei factorilor nemonetari
în cadrul cres, terii pret,urilor pe teritoriul Republicii Moldova. La
formarea ratei inflat, iei anuale în luna decembrie 2010 cel mai
mult au contribuit pret,urile la produsele alimentare, ca rezultat al
abaterilor condit, iilor climaterice de la normă pe parcursul anului
s, i al fluctuat, iilor pret,urilor alimentare pe piat,a mondială. Acestea
au fost urmate de contribut, ia din partea pret,urilor reglemen-
tate, ca rezultat al modificărilor de tarife la serviciile cu pret,uri
reglementate efectuate în lunile ianuarie s, i mai. Fluctuat, iile
pret,urilor la petrol pe piat,a mondială, majorarea accizelor, dar
s, i evolut, iile cursului valutar din anul 2010 au determinat un
aport semnificativ din partea cres, terii pret,urilor la combustibili.
În trimestrul IV, 2010 a avut loc o diminuare a ritmului anual
al indicelui pret,urilor product, iei industriale de la 7.2 la sută în
luna septembrie până la 6.5 la sută în luna decembrie, în timp
ce pret,urile în construct, ii au înregistrat o majorare cu 3.5 la sută
comparativ cu trimestrul IV, 2009.

1.1 Indicele pret,urilor de consum

Spre sfârs, itul anului 2010 ritmul anual al inflat, iei măsurată prin
IPC a marcat o evolut, ie us, or ascendentă, majorându-se de la 7.7
la sută în luna noiembrie până la 8.1 la sută în luna decembrie.
În structura pe componente în luna decembrie 2010 cea mai
mare cres, tere fat, ă de luna decembrie 2009 (cu 9.7 la sută) a
fost consemnată la servicii, urmate de pret,urile la mărfurile
nealimentare (cu 7.7 la sută), în timp ce pret,urile la produsele
alimentare au înregistrat o majorare cu 7.1 la sută.

Astfel, ritmul anual al inflat, iei se află, în mare parte, în concor-
dant, ă cu proiect, ia publicată în Raportul de Politică Monetară
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nr. 4, noiembrie 2010, valoarea efectivă fiind cu 0.3 puncte
procentuale superioară celei prognozate (7.8 la sută), abatere
cauzată de evolut, iile recente pe piat,a combustibililor. Compa-
rativ cu trimestrul III, 2010 se remarcă o anumită stabilitate a
ritmului anual al IPC în trimestrul IV, media acestuia în perioada
respectivă (7.9 la sută) fiind cu doar 0.1 puncte procentuale
mai mare decât în perioada precedentă.

Graficul 1.1: Ritmul anual al IPC s, i al
inflat,iei de bază, %
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Pe de altă parte, ritmul anual al inflat, iei de bază1 a cunos-
cut o dinamică descendentă în perioada de referint, ă. Astfel,
acesta s-a diminuat de la 4.9 la sută în luna octombrie până
la 4.4 la sută în luna decembrie. În acest fel, în trimestrul
IV, 2010 s-a majorat diferent,a dintre ritmul inflat, iei IPC s, i
ritmul inflat, iei de bază (de la 3.1 puncte procentuale în luna
octombrie până la 3.7 puncte procentuale în luna decembrie),
fapt ce relevă intensificarea contribut, iei factorilor nemonetari
în cadrul cres, terii pret,urilor pe teritoriul Republicii Moldova
(Graficul 1.1). În acest sens, contribut, ii impunătoare au avut
pret,urile reglementate, pret,urile la combustibil s, i pret,urile la
produsele alimentare, a căror evolut, ie este influent,ată de factori
precum pret,urile unor produse pe piet,ele mondiale, condit, iile
climaterice etc., factori care nu pot fi controlat, i prin act, iunile
de politică monetară ale Băncii Nat, ionale a Moldovei.

Astfel, la formarea ratei inflat, iei anuale în luna decembrie 2010
cel mai mult au contribuit pret,urile la produsele alimentare
(2.5 puncte procentuale), ca rezultat al abaterilor condit, iilor
climaterice de la normă pe parcursul anului s, i al fluctuat, iilor
pret,urilor alimentare pe piat,a mondială. În acelas, i timp, o
contribut, ie majoră (2.2 puncte procentuale) a fost exercitată
de pret,urile reglementate, ca rezultat al modificărilor de tarife
la serviciile cu pret,urile reglementate (gaz, energie electrică,
agent termic) efectuate în lunile ianuarie s, i mai. Fluctuat, iile
pret,urilor la petrol pe piat,a mondială, dar s, i deprecierea mone-
dei nat, ionale în raport cu dolarul SUA din anul 2010 au deter-
minat cres, terea pret,urilor la combustibili, care a contribuit la
formarea inflat, iei anuale cu 1.5 puncte procentuale. Majorarea
pret,urilor la carburant, i din luna decembrie 2010 a determinat
cres, terea aportului acestui component comparativ cu perioadele
precedente. Majorarea inflat, iei de bază a contribuit cu 1.9
puncte procentuale la formarea ratei inflat, iei IPC (Graficul 1.2).

1Descompunerea inflat, iei IPC în componentele respective este efectuată
în baza metodologiei interne a BNM. Componentele inflat, iei IPC sunt:
(1) inflat, ia de bază; (2) pret,urile produselor alimentare; (3) pret,urile
reglementate; (4) pret,urile la combustibil.
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Indicele inflat, iei de bază

Pentru al treilea trimestru consecutiv, ritmul anual al inflat, iei
de bază2 a continuat evolut, ia descendentă începută în prima
jumătate a anului 2010, astfel încât acesta s-a diminuat de la
5.4 la sută în luna mai până la 4.4 la sută în luna decembrie
2010 (Graficul 1.1).

Graficul 1.2: Evolut,ia inflat,iei anuale s, i
contribut,ia sub-componentelor, %
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Pe grupe de mărfuri cele mai mari contribut, ii au fost genera-
te de confect, ii, alimentat, ie publică s, i medicamente, ale căror
pret,uri s-au majorat în luna decembrie cu 3.4, 9.5 s, i, respec-
tiv, 5.4 la sută comparativ cu luna corespunzătoare a anului
2009. Contribut, ii semnificative, dar de magnitudine mai redusă,
au fost determinate s, i de cres, terile cu 6.9, 3.1 s, i, respectiv,
3.2 la sută comparativ cu luna decembrie 2009 a pret,urilor
la componentele ”detergent, i”, “încălt, ăminte” s, i „materiale de
construct, ie”.

Această evolut, ie a fost stimulată preponderent de efectele de
runda a doua care au apărut ca rezultat al cres, terii pret,urilor la
combustibili, dar s, i la produsele alimentare, fapt ce a determinat
majorarea costurilor de transport s, i de product, ie, precum s, i
evolut, ia de pe piat,a valutară, fapt ce a influent,at asupra pret,ului
de achizit, ie a mai multor bunuri din acest component.

Pret,urile la produsele alimentare

În a doua jumătate a anului 2010 ritmul anual al cres, terii
pret,urilor la produsele alimentare a manifestat o tendint, ă us, or
ascendentă, în trimestrul IV fiind superior (7.0 la sută) compa-
rativ cu perioada precedentă cu cca 0.6 puncte procentuale, iar
în luna decembrie a atins valoarea de 7.1 la sută.

Cres, terea în termeni anuali a pret,urilor la produsele alimentare
în luna decembrie a fost determinată preponderent de majorarea
pret,urilor la ”ulei vegetal”, ”lapte s, i produse lactate”, ”legume”
s, i ”produse de morărit s, i panificat, ie” cu 41.7, 10.8, 9.0 s, i 7.5
la sută, respectiv, fat, ă de decembrie 2009. Motivul cres, terii
pret,urilor la uleiul vegetal rezidă în cres, terea pret,urilor la
materia primă, determinată de recolta mică din regiunea Mării
Negre. Majorarea pret,urilor la ”produse de morărit” au fost
influent,ate de cres, terea pret,urilor la carburant, i, precum s, i de
efectele precipitat, iilor abundente din perioada de recoltare, care
au afectat calitatea s, i volumul roadei de grâu din acest an. Un

2Indice calculat prin metoda excluderii (au fost excluse produsele ali-
mentare, combustibilul, produsele s, i serviciile cu pret,uri administrate), în
baza IPC calculat de către Biroul Nat, ional de Statistică al Republicii Moldova.
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factor important care a contribuit la majorarea pret,ului la ”lapte
s, i produse lactate” a fost cres, terea pret,ului la carburant, i în luna
decembrie, care a afectat direct cheltuielile de transport, dar, în
acelas, i timp, a fost observată s, i cres, terea pret,urilor de achizit, ie a
materiei prime. Cres, terea pret,urilor la legumele proaspete a fost
influent,ată atât de diminuarea volumului de product, ie, cât s, i de
înregistrarea unor valori mai scăzute a temperaturii medii fat, ă
de valorile normei. Pe lângă factorii interni cres, terea pret,urilor
la produsele alimentare a fost determinată s, i de majorarea
pret,urilor la produsele alimentare mondiale, sporind în luna
decembrie 2010 cu cca 24.6 la sută comparativ cu perioada
similară a anului precedent.

Graficul 1.3: Ritmul anual al subcomponen-
telor inflat,iei, %
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Contribut, ii negative asupra inflat, iei produselor alimentare au
avut diminuarea pret,urilor la ”cartofi” s, i ”carne s, i preparate din
carne” cu 16.6 s, i 0.8 la sută, ca rezultat al majorării volumului
product, iei respective.

Pret,urile reglementate

În trimestrul IV, 2010 nu au fost efectuate majorări la serviciile
cu pret,uri reglementate, ca urmare acest indicator a avut o
evolut, ie relativ constantă pe parcursul acestei perioade. Cu
toate acestea, ritmul anual de cres, tere a pret,urilor reglementate
la sfârs, itul anului curent a consemnat o dinamică descendentă,
diminuându-se de la 16.3 la sută în luna septembrie până la
14.3 la sută în luna decembrie 2010.

Cres, terea pret,urilor la serviciile reglementate în luna decembrie
2010 fat, ă de luna decembrie 2009 a avut loc ca urmare a
majorărilor de tarife efectuate în lunile ianuarie s, i mai, cauza
de bază fiind majorarea pret,urilor de import a gazelor natu-
rale, stimulând ulterior cres, terea pret,urilor la serviciile conexe.
În acest context, în luna ianuarie 2010, urmare a cres, terii
pret,urilor de achizit, ie a gazelor naturale de la SA „Gazprom”
din Federat, ia Rusă, a energiei electrice procurate de la CERS
Moldovenească, a influent,ei altor factori obiectivi asupra cos-
turilor suportate de întreprinderile din sectorul energetic, Consil-
iul de administrat, ie al Agent, iei Nat, ionale pentru Reglementare
în Energetică (ANRE) a decis majorarea tarifelor la căldură pen-
tru locuitorii capitalei cu aproximativ 30.0 la sută. Concomitent,
au crescut tarifele la energia electrică s, i gaze – în medie cu 20.0
s, i, respectiv, 14.0 procente. În luna mai tarifele pentru gazele
naturale au fost majorate cu peste 13.0 la sută s, i, respectiv,
pentru agentul termic – cu peste 15.0 la sută.

În structură cele mai mari contribut, ii la cres, terea pret,urilor la
serviciile reglementate în termeni anuali au fost determinate
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de majorarea pret,urilor la energia electrică s, i gazele naturale
prin ret,ea cu 20.4 s, i, respectiv, 26.2 la sută. O contribut, ie sem-
nificativă a fost generată s, i de majorarea tarifelor la încălzirea
centralizată în termeni anuali cu 25.3 la sută. Transportul de
pasageri a înregistrat o majorarea mai modestă (3.4 la sută) în
luna decembrie 2010 comparativ cu perioada similară a anului
precedent, având un aport mai mic la evolut, ia indicatorului
sus-ment, ionat.

Pret,urile la combustibil

În trimestrul IV, 2010 ritmul anual de cres, tere a pret,urilor la
combustibil a avut o evolut, ie ascendentă, majorându-se de la
17.5 la sută în luna septembrie 2010 până la 25.1 la sută în
luna decembrie. Această evolut, ie a pret,urilor la combustibil a
fost determinată, în principal, de cres, terea pret,ului la petrol pe
piet,ele internat, ionale. Astfel, pret,ul petrolului de marca Urals
a atins valori săptămânale de peste 90.0 dolari SUA pentru un
baril în luna decembrie, înregistrând valoarea maximă pentru
ultimele 26 luni. Evolut, ia respectivă în perioada analizată
a condit, ionat premise pentru majorarea pret,urilor de import
ale produselor petroliere pe piat,a internă. Totodată, dinamica
pret,urilor la combustibil pe piat,a internă a fost influent,ată de
evolut, iile pe piat,a valutară autohtonă. Un alt motiv care a de-
terminat cres, terea în termeni anuali a pret,urilor la combustibili
l-a constituit majorarea la începutul anului 2010 a accizelor la
aceste produse.

În structura cres, terii pret,urilor la combustibili cele mai mari
contribut, ii în luna decembrie au fost determinate de majorarea
pret,urilor la cărbunele de pământ s, i carburant, i cu 22.2 s, i 25.7
la sută, respectiv, comparativ cu luna decembrie 2009. Un aport
mai mic a avut majorarea pret,urilor la gazul din butelii cu 29.8
la sută în perioada de referint, ă.

1.2 Indicele pret,urilor product, iei
industriale

Conform datelor Biroului Nat, ional de Statistică, în trimestrul
IV, 2010 a avut loc o diminuare a ritmului anual al indicelui
pret,urilor product, iei industriale de la 7.2 la sută în luna septem-
brie până la 6.5 la sută în luna decembrie. În structură, cea
mai mare cres, tere a fost înregistrată la pret,urile din cadrul
industriei energetice, acestea fiind cu 18.4 la sută superioare
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comparativ cu cele din luna decembrie 2009, în timp ce pret,urile
din industria prelucrătoare s, i extractivă au înregistrat ritmuri
similare de cres, tere în termeni anuali (4.4 s, i, respectiv, 4.9 la
sută).

Graficul 1.4: Ritmul anual al IPPI, %
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Cres, terea pret,urilor în termeni anuali la product, ia industrială
a fost determinată de cres, terea pret,urilor la materia primă s, i
la produsele alimentare pe piet,ele internat, ionale, precum s, i de
evolut, ia cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu
valutele principalilor parteneri comerciali externi ai Republicii
Moldova.

1.3 Pret,urile în construct, iiGraficul 1.5: Evolut,ia indicelui pret,urilor în
construct,ii (% fat,ă de perioada similară al
anului precedent)
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În ultimele trei trimestre ale anului 2010 ritmul anual al cres, terii
pret,urilor în construct, ii a revenit pe banda pozitivă după o
perioadă de mai bine de un an în care acesta a avut valori
negative, ca rezultat al crizei economice mondiale, care a avut
un impact sever asupra sectorului de construct, ii din Republica
Moldova. Astfel, conform datelor Biroului Nat, ional de Statistică,
pret,urile la lucrările de construct, ie-montaj în trimestrul IV, 2010
s-au majorat cu 3.5 la sută comparativ cu aceeas, i perioadă a
anului 2009.

În structură pe sectoarele economiei nat, ionale, în trimestrul
IV, 2010 cele mai mari cres, teri de pret,uri fat, ă de trimestrul
IV, 2009 au fost înregistrate la lucrările de construct, ii-montaj
în telecomunicat, ii (cu 17.4 la sută), alte construct, ii (cu 9.7 la
sută), în sectorul electroenergetic (cu 9.5 la sută) s, i industria
forestieră s, i de prelucrare a lemnului (cu 6.8 la sută).
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Capitolul 2

Evolut,ii ale activităt,ii economice

2.1 Cererea s, i oferta

Datele Biroului Nat, ional de Statistică cu privire la produsul intern
brut relevă o recuperare pronunt,ată a economiei ce survine după
declinul economic sever înregistrat în anul 2009, ca rezultat al im-
pactului crizei economice mondiale asupra Republicii Moldova. În
acest context, produsul intern brut în perioada ianuarie-septembrie
2010 s-a majorat în termeni reali cu 6.5 la sută comparativ cu
perioada similară a anului precedent. Evolut, ia trimestrială a PIB
indică o relansare mai rapidă a activităt, ii economice în trimestrul
III, 2010, înregistrând o cres, tere de 8.0 la sută comparativ cu ma-
jorările de 4.7 s, i 6.4 la sută, respectiv, consemnate în trimestrele
I s, i II, 2010 fat, ă de perioadele similare ale anului 2009. Cu
toate acestea, luând în considerat, ie faptul că în perioada ianuarie-
septembrie a anului 2009, PIB a înregistrat o diminuare de 7.7
la sută, cres, terea semnificativă înregistrată pe parcursul anului
curent indică mai mult o revenire spre nivelul de până la criza
economică.

Cererea internă continuă să fie factorul determinant în cres, terea
PIB, iar cererea externă, într-o măsură mai pronunt,ată comparativ
cu perioadele precedente, a impulsionat recuperarea activităt, ii
economice. Cu toate acestea, o parte semnificativă din cererea
internă este orientată spre bunurile din exterior, ca rezultat al
unei competitivităt, i mai mici a produselor autohtone, fapt ce
constituie un impediment considerabil în relansarea economică
a Republicii Moldova. Pe categorii de resurse în trimestrul III,
2010, a doua perioadă consecutiv, intrarea economiei în faza de
recuperare este confirmată de evolut, ia pozitivă din toate sectoarele,
iar construct, iile, ramură care o perioadă îndelungată a avut o
evolut, ie negativă fiind afectată de criza economică, în perioada
sus-ment, ionată a generat o contribut, ie semnificativă la cres, terea
PIB.

Informat, ia operativă cu privire la indicatorii lunari ai sectorului
real al economiei relevă semne clare de continuare a procesului
de recuperare a economiei Republicii Moldova s, i în trimestrul IV,
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2010. În lunile octombrie s, i noiembrie exporturile au crescut
cu 43.6 s, i 48.0 la sută, respectiv, fat, ă de perioadele similare ale
anului precedent, în timp ce valorile pentru importuri pentru
aceste luni au fost de 22.6 s, i 23.1 la sută, respectiv. Product, ia
industrială în luna octombrie s, i noiembrie s-a majorat cu 16.8
s, i, respectiv, 7.6 la sută comparativ cu lunile similare ale anului
precedent. Pe parcursul primelor două luni din trimestrul IV al
anului curent atât comert,ul cu amănuntul, cât s, i cel cu servicii au
înregistrat cres, teri în termeni reali fat, ă de valorile înregistrate în
anul 2009. Ritmul anual al mărfurilor transportate, des, i a avut
o traiectorie descendentă în ultimele 3 luni, a înregistrat valori
pozitive, astfel în luna noiembrie valoarea acestuia a constituit
5.5 la sută.

CerereaGraficul 2.1: Contribut,ia componentelor
cererii la cres, terea PIB (puncte procen-
tuale)
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Din perspectiva utilizărilor în trimestrul III, 2010 structura
contribut, iilor componentelor PIB a suferit modificări importante
comparativ cu trimestrul precedent (Graficul 2.1). Cererea
internă continuă să fie factorul determinant în cres, terea PIB,
dar comparativ cu perioada precedentă într-o proport, ie mai
mică, ca urmare a unei contribut, ii diminuate din partea for-
mării brute de capital care în trimestrul III, 2010 s-a majorat
cu 37.8 la sută. Consumul gospodăriilor populat, iei a înregistrat
o cres, tere de 6.2 la sută, similar trimestrului II, 2010, aportul
acestui component la dinamica PIB a rămas practic neschimbat.
Cres, terea în continuare a consumului gospodăriilor populat, iei
denotă restabilirea as, teptărilor populat, iei cu privire la evolut, ia
economiei nat, ionale după semnalele primite atât din exterior,
cât s, i interior despre un posibil sfârs, it al crizei economice, dar
s, i majorarea surselor de finant,are a consumului. Consumul
final al administrat, iei publice s-a majorat cu 2.4 la sută com-
parativ cu trimestrul III, 2009, iar contribut, ia la cres, terea PIB
a fost nesemnificativă s, i chiar mai mică decât cea din perioada
precedentă. În trimestrul III, 2010 un moment pozitiv constituie
majorarea exporturilor cu 14.7 la sută fat, ă de perioada similară
a anului precedent, fapt ce a determinat o contribut, ie impună-
toare la cres, terea PIB s, i, astfel cererea externă, într-o măsură
mai pronunt,ată comparativ cu perioadele precedente a impul-
sionat recuperarea activităt, ii economice în această perioadă s, i a
compensat o parte din diminuarea contribut, iei din partea cererii
interne. Un alt aspect pozitiv reprezintă o contribut, ie negativă
mai mică decât în trimestrul II, 2010 din partea importurilor,
diminuând într-o măsură mai redusă contribut, ia pozitivă din
partea componentelor ment, ionate mai sus. Cu toate acestea,
importurile în perioada de referint, ă s-au majorat cu 15.5 la
sută fat, ă de trimestrul III, 2009, identificând astfel faptul că,
des, i într-o măsură mai redusă, în trimestrul III, 2010 o parte
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semnificativă din cererea internă este orientată spre bunurile din
exterior, ca rezultat al unei competitivităt, i mai mici a produselor
autohtone, fapt ce constituie un impediment considerabil în
relansarea economică a Republicii Moldova.

Cererea de consum a populat, iei

În trimestrul III, 2010 consumul gospodăriilor populat, iei a con-
tinuat traiectoria ascendentă începută în prima jumătatea a anu-
lui curent, înregistrând o cres, tere de 6.2 la sută fat, ă de perioada
similară a anului precedent, ca urmare a restabilirii as, teptărilor
populat, iei cu privire la evolut, ia economiei nat, ionale.

Graficul 2.2: Contribut,ia componentelor
consumului final al gospodăriilor populat,iei
(puncte procentuale)
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Cheltuielile aferente procurării bunurilor pentru consumul final
al gospodăriilor populat, iei s, i-a ment, inut panta crescătoare în
trimestrul III, 2010, fiind cu 4.4 la sută mai mare comparativ
cu perioada similară a anului precedent. Evolut, ia respectivă
se datorează preponderent cres, terii vânzărilor cu amănuntul a
mărfurilor nealimentare. Acestea, ocupând o pondere de 67.8 la
sută în totalul vânzărilor, în perioada ianuarie-septembrie 2010
s-au majorat cu 10.1 la sută fat, ă de perioada similară a anului
precedent. Totodată, cheltuielile pentru procurarea serviciilor
din contul bugetului individual au înregistrat o majorare în ter-
meni reali de 6.0 la sută. Cea mai mare contribut, ie în perioada
ment, ionată mai sus a fost determinată de consumul final de
bunuri s, i servicii în formă naturală, care a înregistrat o majorare
cu 12.4 la sută fat, ă de trimestrul III, 2009. Evolut, ia respectivă
s-a datorat preponderent cres, terii product, iei globale agricole în
gospodăriile agricole, care s-a majorat în ianuarie-septembrie
2010 cu 8.7 la sută fat, ă de perioada similară a anului precedent.

Graficul 2.3: Contribut,ia surselor de
finant,are asupra cres, terii reale a consumu-
lui gospodăriilor (puncte procentuale)
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Majorarea consumului gospodăriilor populat, iei a fost stimulată
în mare parte de majorarea surselor principale de finant,are3

(Graficul 2.3). Astfel, în trimestrul III, 2010 consumul gospodări-
ilor populat, iei a avut o evolut, ie pozitivă, înregistrând o majorare
de 7.4 în termeni reali4 fat, ă de perioada similară a anului
2009. Similar perioadei precedente, această dinamică a fost
determinată preponderent de cres, terea volumului remiterilor
cu 12.6 la sută. În pofida ponderii mici, o contribut, ie pozitivă
semnificativă a fost determinată de cres, terea impunătoare (de
aproape 3 ori) a creditelor acordate populat, iei. Principala sursă
de finant,are în trimestrul III, 2010 rămâne costul total al fort,ei
de muncă (fondul de salarizare), având o pondere de 42.3
la sută în totalul surselor de finant,are. Acesta a înregistrat
o descres, tere de cca 0.6 la sută în termeni reali, generând o
contribut, ie negativă asupra dinamicii surselor de finant,are. O

3Sursele principale de finant,are sunt aproximate prin suma dintre fon-
dul de salarizare, transferurile sociale, transferuri din exterior sub forma
remiterilor din munca în străinătate

4În pret,urile anului 2000
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contribut, ie similară a fost provocată s, i de diminuarea în termeni
reali a volumului plăt, ilor aferente asigurărilor sociale cu cca 1.4
la sută fat, ă de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Cererea de consum guvernamental

Consumul final al administrat, iei publice a avut o evolut, ie mo-
destă, majorându-se în trimestrul III, 2010 cu 2.4 la sută com-
parativ cu aceeas, i perioadă a anului precedent, a contribuit
nesemnificativ la cres, terea PIB.

Evolut, ii bugetare5

După un an de recesiune, anul 2010 prezintă o recuperare
pronunt,ată a economiei. Ca rezultat al măsurilor întreprinse, în
perioada gestionară s-a înregistrat o cres, tere în toate ramurile
economiei nat, ionale, s-a ameliorat mediul de afaceri s, i s-a
eficientizat sectorul public, ceea ce a avut un impact direct
asupra cres, terii colectării veniturilor în buget. Dat fiind faptul
că, veniturile publice depind în mare măsură de activitatea
economică s, i de consumul final al gospodăriilor, majorarea
cererii interne a avut consecint,e pozitive asupra bugetului.

Conform informat, iei furnizate de Ministerul Finant,elor, în pe-
rioada ianuarie-decembrie 2010 dinamica colectării veniturilor
la buget a consemnat o evolut, ie ascendentă, înregistrând un
ritm anual de cres, tere de 17.1 la sută (până la nivelul de
27550.9 mil. lei), plasându-se fat, ă de anul 2009 pe un palier
pozitiv (Graficul 2.4).

Graficul 2.4: Indicatorii bugetului public
nat,ional
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Raportate la PIB estimat pentru anul 2010, veniturile colectate
au constituit 39.2 la sută, sau cu 0.3 puncte procentuale mai
mult fat, ă de anul 2009.

În decursul ultimilor ani dependent,a bugetului de consumul
gospodăriilor a continuat să crească din cauza majorării ponderii
taxelor indirecte în totalul veniturilor publice, iar majorarea
importurilor a condus la sporirea acumulărilor mijloacelor fi-
nanciare în bugetul public nat, ional, provenite din achitarea
drepturilor de import. Veniturile fiscale continuă să det, ină
partea majoră în veniturile bugetului, principala sursă de venit
rămânând a fi, ca s, i în anii precedent, i, impozitele interne pe măr-
furi s, i servicii, în special veniturile acumulate din TVA. Totus, i,
ponderea veniturilor directe în veniturile fiscale s-a diminuat
începând cu anul 2008 din cauza aplicării cotei ”zero” la im-
pozitul pe venit pentru venitul reinvestit al persoanelor juridice,
al gospodăriilor t, ărănes, ti (de fermier) s, i al întreprinzătorilor

5Informat, ia este oferită de Ministerul Finant,elor: 2009 – date finale;
ianuarie-decembrie 2010 – informat, ie operativă.
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individuali. Cu toate acestea, ultimele informat, ii ale Minis-
terului Finant,elor denotă că impozitele pe venit în perioada
ianuarie-decembrie 2010 au înregistrat o cres, tere cu 6.3 la
sută în comparat, ie cu perioada similară a anului precedent, iar
impozitele interne pe mărfuri s, i servicii - o valoare superioară
cu 23.0 la sută. Un aport semnificativ la sporirea veniturilor îl
au s, i contribut, iile de asigurări sociale obligatorii de stat, care
au înregistrat o cres, tere de 7.1 la sută fat, ă de anul precedent.
Drept rezultat al majorării acestor indicatori veniturile fiscale
au crescut cu 15.4 la sută.

Deblocarea în anul 2009 a programelor de asistent, ă financiară
din partea partenerilor a permis atragerea în anul 2010 la buget
a suportului financiar extern sub formă de granturi în sumă de
153.3 mil. dolari SUA (1904.8 mil. lei) s, i împrumuturi în sumă
de 212.0 mil. dolari SUA (2619.2 mil. lei). Asistent,a oferită Re-
publicii Moldova de către organizat, iile financiare internat, ionale
s, i t, ările donatoare constituie o contribut, ie substant, ială s, i este
determinantă pentru recuperarea economică s, i implementarea
reformelor necesare pentru modernizarea s, i relansarea Repub-
licii Moldova.

În perioada ianuarie-decembrie 2010 dinamica alocării cheltu-
ielilor din buget a înregistrat o evolut, ie ascendentă, consemnând
un ritm anual de cres, tere de 7.2 la sută (până la nivelul de
29328.9 mlrd. lei) fat, ă de anul 2009. Majorarea volumului
cheltuielilor a fost condit, ionată preponderent de cres, terea chel-
tuielilor alocate învăt, ământului (cu 16.0 la sută), asigurării s, i
asistent,ei sociale (cu 12.8 la sută), ocrotirii sănătăt, ii (cu 3.9 la
sută).

În structură partea majoră a cheltuielilor publice a fost direct, io-
nată pentru realizarea programelor cu caracter social-cultural
– 73.0 la sută, pentru domeniul economiei nat, ionale – 10.9 la
sută, apărare, ment, inerea ordinii publice s, i securităt, ii nat, ionale
– 5.3 la sută s, i pentru servicii de stat cu destinat, ie generală –
4.6 la sută.

Cheltuielile publice raportate la PIB estimat constituie 41.8 la
sută, sau cu 3.5 puncte procentuale mai put, in decât în anul
2009.

În contextul relansării activităt, ii economice în Republica Mol-
dova, componentele majore ale bugetului public nat, ional s-au
caracterizat prin evolut, ii ascendente, precum cres, terea chel-
tuielilor s, i amplificarea într-o măsură mai mare a veniturilor
totale. Astfel, în ianuarie-decembrie 2010 executarea bugetului
consolidat s-a soldat cu un deficit mult mai redus, constituind
(minus) 1.8 mlrd. lei, fat, ă de (minus) 3.8 mlrd. lei înregistrat
în ianuarie-decembrie 2009. Deficitul ment, ionat raportat la PIB
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estimat reprezintă 2.5 la sută, sau cu 3.8 puncte procentuale
mai put, in fat, ă de anul 2009.

La 31 decembrie 2010 datoria de stat a constituit circa 18870.8
mil. lei. Ca pondere în PIB estimat, aceasta reprezintă 26.9 la
sută fat, ă de 24.2 la sută în anul 2009. Soldul datoriei de stat
externe s-a majorat cu 44.3 la sută în comparat, ie cu soldul din
1 ianuarie 2010 s, i a constituit 1116.2 mil. dolari SUA. Această
cres, tere este cauzată în mare parte de intrările de împrumuturi
externe, care au depăs, it rambursările de împrumuturi externe
cu circa 166.1 mil. dolari SUA. Datoria de stat internă com-
parativ cu situat, ia de la începutul anului s-a majorat cu 3.9 la
sută, constituind 5304.9 mil. lei. Modificarea datoriei de stat
interne s-a produs în exclusivitate din contul majorării emisiunii
valorilor mobiliare de stat.

Cererea de investit, ii

În trimestrul III, 2010 formarea brută de capital a avut o evolut, ie
mai modestă comparativ cu trimestrul precedent, majorându-se
în termeni reali cu 37.8 la sută fat, ă de aceeas, i perioadă a anului
precedent.

Graficul 2.5: Formarea brută de capital fix
(% fat,ă de perioada corespunzătoare a an-
ului precedent)
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Formarea brută de capital fix s, i-a intensificat ritmul de cres, tere,
înregistrând cea mai mare majorare din anul curent (cu 37.0
la sută mai mult fat, ă de perioada similară a anului precedent),
având o contribut, ie de 31.6 puncte procentuale la dinamica
formării brute de capital. Ca rezultat, aportul componentei
”variat, ia stocurilor” a fost mai modest (6.2 puncte procentuale).

Cres, terea formării brute de capital fix a fost determinată de
majorările înregistrate în ”investit, ii capitale”, ”cheltuieli pentru
elaborarea s, i procurarea programelor s, i a bazelor de date”, s, i
”cheltuieli pentru reparat, ii capitale ale mijloacelor fixe”. În
acelas, i timp s-au mics, orat ”procurarea utilajului s, i inventaru-
lui de către institut, iile bugetare” s, i componenta ”altele6”, dar
contribut, ia acestora asupra evolut, iei formării brute de capital a
fost nesemnificativă (Graficul 2.5).

Cererea externă netă

În trimestrul III, 2010 exportul de bunuri s, i servicii a crescut,
pe de o parte, în termeni reali cu 14.7 la sută comparativ
cu perioada similară a anului 2009, generând astfel un aport
semnificativ la cres, terea PIB, pe de altă parte, importul de
bunuri s, i servicii s-a majorat cu 15.5 la sută, semnalând astfel

6Suma componentelor ”sporul valorii capitalului fix în vite”, ”variat, ia de
stocuri a utilajului nemontat”, ”procurarea cărt, ilor pentru biblioteci”, ”chel-
tuieli pentru lucrări de prospect, iuni geologice” s, i ”procurarea originalelor
operelor literare s, i artistice”.
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cres, terea cererii interne, dar s, i probleme de competitivitate
pentru produsele autohtone.

Sectorul extern

În primele nouă luni ale anului 2010, situat, ia Republicii Moldova
a fost marcată de stabilitate financiară s, i economică, revenindu-
se la nivelul de dinaintea crizei economice s, i au fost create
premisele necesare pentru o cres, tere economică de circa 6.5 la
sută.

Graficul 2.6: Ponderea contului curent în
PIB (date ajustate sezonier), %
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În trimestrul III, 2010 toate componentele de bază ale contu-
lui curent7 au semnalat o cres, tere us, oară. Astfel, ponderea
deficitului contului curent în PIB a fost de 11.7 la sută, fiind
aproximativ la nivelul perioadei anterioare s, i în cres, tere cu
3.3 puncte procentuale comparativ cu primul trimestru (8.4 la
sută). Influent,a determinantă asupra soldului contului curent
a avut-o deficitul balant,ei comerciale cu bunuri s, i servicii, a
cărui pondere în PIB a fost de 42.6 la sută pentru perioada de
referint, ă (Graficul 2.6).

Graficul 2.7: Ponderea exporturilor s, i a im-
porturilor în PIB(date ajustate sezonier), %
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Analizând importurile s, i exporturile se observă aceeas, i tendint, ă
de cres, tere a acestor indicatori, ritmul de cres, tere a exporturilor
fiind mai mare decât cel a importurilor în trimestrul III, 2010
fat, ă de trimestrul anterior (Graficul 2.7). Trimestrul III, 2010
a fost caracterizat de cres, terea cotei în PIB a exporturilor până
la circa 40.5 la sută, după ce în trimestrul II a fost înregistrată
cota minimă de 32.8 la sută, ponderea exporturilor ajungând
aproximativ la nivelul anului 2008. Revigorarea cererii externe
a avut loc la nivelul tuturor subcomponentelor. Cel mai mult a
crescut ponderea la produsele agro-alimentare, cu 3.5 puncte
procentuale în trimestrul III, 2010 fat, ă de trimestrul anterior.
După ce în primele trei luni ale anului importurile au înregistrat
cea mai mică cotă în PIB - de doar 68.8 la sută, în trimestrul III,
2010 au constituit 82.5 la sută, cres, terea cotei fiind condit, ionată
de cota produselor nealimentare printre care: mas, ini s, i aparate,
produse ale industriei chimice, metale comune s, i articole din
acestea, etc.

Graficul 2.8: Ponderea transferurilor în PIB
(date ajustate sezonier), %
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Ponderea transferurilor persoanelor fizice a fost de 20.0 la sută
în PIB, astfel ment, inându-se trendul crescător din trimestrul
precedent (Graficul 2.8). Comparativ cu anii dinaintea crizei,
transferurile s-au diminuat considerabil pe fondul crizei finan-
ciare, dar s, i a dificultăt, ilor cu care se confruntă t, ările în care
activează migrant, ii, datorită programelor de austeritate fiscală

7La analiza contului curent nu a fost utilizată terminologia standard
conform metodologiei FMI. Categoria desemnată Total transferuri ale
persoanelor fizice cuprinde compensarea pentru muncă s, i transferurile
angajat, ilor (articole ale contului curent), restul articolelor exceptând cele
incluse în Balant,a comercială fiind regrupate în categoria Alte transferuri s, i
alte venituri.
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care au fost implementate în t, ările europene, precum Spania,
Italia, Grecia, Portugalia, Irlanda etc. Transferurile parvenite
din t, ările membre ale zonei CSI au o cotă de 12.1 la sută în PIB,
celelalte mijloace financiare fiind transferate din restul t, ărilor,
det, inând o cotă de 7.9 la sută din PIB.

O altă componentă importantă a balant,ei de plăt, i este contul
financiar s, i de capital ce reflectă fluxurile financiare (Graficul
2.9), a căror pondere în trimestrul III, 2010 a rămas practic la
acelas, i nivel ca s, i în trimestrul precedent, fiind însă mai mare
cu 3.3 puncte procentuale fat, ă de primul trimestru al anului
2010.

Graficul 2.9: Ponderea în PIB a mis, cării
fluxurilor financiare, %
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Inundat, iile ce au afectat Republica Moldova în vara anului 2010,
alături de consecint,ele încă nedepăs, ite ale crizei mondiale, au
determinat intensificarea finant, ării din exterior sub formă de
împrumuturi. Similar primelor trimestre din acest an, cu cote
semnificative în PIB s-au remarcat alte investit, ii cu 9.8 la sută,
activele de rezervă s, i investit, iile directe fiecare înregistrând
aproximativ o cotă de 5.4 la sută în PIB.

Graficul 2.10: Ponderea investit,iilor directe
în PIB (date ajustate sezonier), %
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Fluxurile de investit, ii directe în perioada analizată au fost
orientate preponderent în capitalul social al întreprinderilor
s, i au constituit 4.1 la sută în PIB din totalul de 5.1 la sută
al investit, iilor directe (Graficul 2.10). Investit, iile directe sub
forma capitalului social acumulat până la 30.09.2010 au fost
direct, ionate către sectoarele: activităt, i financiare (27.8 la sută),
industria prelucrătoare (20.2 la sută), comert,ul cu amănuntul
s, i cu ridicata, repararea bunurilor (20.2 la sută). Stocul de
investit, ii directe în PIB s-a stabilizat după perioada de criză,
fiind de 43.6 la sută la sfârs, itul perioadei analizate.

Graficul 2.11: Ponderea împrumuturilor în
PIB (date ajustate sezonier), %
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Pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 2010, în totalul
fluxurilor financiare, componenta ”alte investit, ii” a constituit
cea mai semnificativă pondere, dintre care împrumuturile nete
au fost de 4.6 la sută în PIB, iar creditele comerciale nete au
înregistrat cota de 3.1 la sută.

Împrumuturile au fost repartizate sectorial după cum urmează:
sectorului guvernamental i-a revenit cota de 4.2 la sută, iar
autorităt, ilor monetare 2.0 la sută (Graficul 2.11). Alte sectoare
au det, inut o pondere nesemnificativă, iar pentru sectorul bancar,
rambursările de împrumuturi contractate anterior au depăs, it
împrumuturile noi atrase din străinătate, influxul net situându-
se pe banda negativă cu o pondere de circa 1.7 la sută. Stocul
împrumuturilor a avut o tendint, ă stabilă s, i lent crescătoare de
la începutul anului, constituind 34.9 la sută din PIB la finele
trimestrului III.
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Comert,ul extern

În primele două luni ale trimestrului IV, 2010, s-a accentuat
tendint,a de cres, tere a exporturilor, în luna noiembrie 2010,
exporturile de produse autohtone înregistrând cel mai înalt nivel
pe parcursul ultimilor trei ani. Astfel, în luna noiembrie 2010,
exporturile au crescut cu 48.0 la sută mai mult fat, ă de noiembrie
2009 s, i cu 65.8 la sută mai mult fat, ă de noiembrie 2008, adică
până la începerea crizei economice, ceea ce denotă recuperarea
considerabilă a cererii externe fat, ă de produsele autohtone,
dar s, i înlăturarea unor impedimente de ordin administrativ în
exportul produselor în Federat, ia Rusă.

De la începutul anului, exporturile au crescut cu 20.4 la sută
mai mult fat, ă de ianuarie-noiembrie 2009, datorită cres, terii
considerabile a cererii externe din partea t, ărilor CSI. Totus, i, pe
grupe de t, ări, ponderea cea mai mare a exporturilor o det, in
t, ările membre ale Uniunii Europene. În structură pe grupe
de mărfuri, cres, teri considerabile s-au înregistrat la ”materiale
brute necomestibile, exclusiv combustibili”, ”produse alimentare
s, i animale vii”, ”mas, ini s, i echipamente pentru transport” s, i
”băuturi s, i tutun” care au însumat valori cu 61.8, 28.6, 22.7
s, i 17.6 la sută, respectiv, mai mari fat, ă de ianuarie-noiembrie
2009. În acelas, i timp, cererea de ”uleiuri, grăsimi s, i ceruri de
origine animală sau vegetală” a scăzut cu 12.2 la sută în ianuarie-
noiembrie 2010 fat, ă de aceeas, i perioadă a anului precedent.

Graficul 2.12: Evolut,ia în termeni reali a
comert,ului cu bunuri s, i servicii (% fat,ă de
perioada similară a anului precedent)
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Totodată, în luna noiembrie 2010 s-au consemnat cres, teri ale
importurilor, ment, inându-se trendul ascedent început încă în a
doua jumătate a anului 2009. Astfel, în luna noiembrie 2010,
importurile au crescut cu 23.1 la sută fat, ă de aceeas, i lună a
anului precedent, ceea ce confirmă recuperarea cererii interne.
În acelas, i timp, pentru prima dată în anul 2010 nivelul impor-
turilor a fost peste nivelul înregistrat în 2008 (cu 3.4 la sută
mai mult fat, ă de noiembrie 2008). De la începutul anului până
în luna noiembrie, importurile au crescut cu 17.1 la sută fat, ă
ianuarie-noiembrie 2009, datorită cres, terii cererii de ”mas, ini s, i
echipamente pentru transport”, ”mărfuri manufacturate, clasifi-
cate mai ales după materia primă”, ”produse chimice s, i produse
derivate nespecificate în altă parte” s, i ”combustibili minerali,
lubrifiant, i s, i materiale derivate” cu 27.9, 21.4, 13.9 s, i 12.0 la
sută, respectiv, fat, ă de aceeas, i perioadă a anului precedent.

Oferta

Pe categorii de resurse (Graficul 2.13), a doua perioadă con-
secutiv intrarea economiei în faza de recuperare este confir-
mată de evolut, ia pozitivă din toate sectoarele. La cres, terea
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PIB în această perioadă o contribut, ie semnificativă a avut-o
majorarea impozitelor nete pe produse cu 14.8 la sută, însă
această influent, ă a fost de o magnitudine mai redusă comparativ
cu cea din perioada trimestrului I, fapt ce constituie un factor
pozitiv din moment ce cea mai mare contribut, ie vine din partea
cres, terii valorii adăugate brute din ramurile economiei, care s-a
majorat cu 6.7 la sută în perioada de referint, ă. Contribut, ia din
partea valorii adăugate aferente serviciilor devine semnificativ
mai mare comparativ cu cea din partea bunurilor.

Astfel, în trimestrul III, 2010 valoarea adăugată din cadrul ser-
viciilor s-a majorat cu 7.9 la sută, în timp ce bunurile au crescut
cu 6.1 la sută. Totodată în perioada de referint, ă s-a atestat

Graficul 2.13: Contribut,ia sectoarelor
economiei la cres, terea PIB, puncte procen-
tuale
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contribut, ii mai mari din partea comert,ului s, i a componentei
”alte servicii” care s-au majorat cu 9.1 s, i, respectiv, 5.5 la sută
fat, ă de perioada similară a anului precedent. Mai mult ca
atât, un moment pozitiv constituie contribut, ia semnificativă la
cres, terea PIB din partea construct, iilor, ramură care o perioadă
îndelungată a avut o evolut, ie negativă fiind afectată de criza
economică, iar în trimestrul II, des, i pozitivă, contribut, ia acesteia
a fost modestă. În trimestrul III, valoarea adăugată brută a
acesteia a înregistrat o majorare considerabilă (18.1 la sută),
contribuind astfel la cres, terea PIB. Contribut, ii importante sunt
generate de evolut, ia transporturilor s, i comunicat, iilor, agricul-
turii s, i industriei, care s-au majorat în această perioadă cu 8.8,
6.9 s, i, respectiv, 5.6 la sută fat, ă de perioada corespunzătoare a
anului precedent.

Comert, ul intern cu bunuri s, i servicii

În perioada ianuarie-noiembrie 2010 unităt, ile comerciale au
vândut bunuri cu 8.9 la sută mai mult fat, ă de aceeas, i perioadă
din 2009, această cres, tere a fost determinată de majorarea
vânzărilor de produse nealimentare cu 11.1 la sută s, i a pro-
duselor alimentare cu 4.0 la sută. De la începutul anului
până în luna noiembrie, unităt, ile oficial înregistrate au acor-
dat populat, iei servicii cu plată cu 5.3 la sută mai mult fat, ă
de ianuarie-noiembrie 2009, care se datorează în mare parte
cres, terii volumului serviciilor acordate populat, iei din municipi-
ile Chis, inău s, i Bălt, i.

Graficul 2.14: Evolut,ia comert,ului intern (%
fat,ă de perioada corespunzătoare a anului
precedent)
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Pe parcursul primelor două luni din trimestrul IV, 2010 atât
comert,ul cu amănuntul, cât s, i cel cu servicii au înregistrat
cres, teri în termen reali fat, ă de valorile înregistrate în 2009.
În acest sens, în luna noiembrie, 2010 volumul vânzărilor de
mărfuri cu amănuntul a marcat o majorare cu 12.7 la sută
comparativ cu luna noiembrie 2009, fiind cea mai mare cres, tere
anuală înregistrată în anul 2010 (Graficul 2.14).
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La fel ca s, i comert,ul cu bunuri care înregistrează cres, teri sta-
bile, pe parcursul ultimelor trei luni s-a accentuat tendint,a de
cres, tere a comert,ului cu servicii, astfel încât în luna noiembrie
2010 valoarea serviciilor cu plată prestate populat, iei de către
unităt, ile oficial înregistrate a consemnat o majorare cu 7.2 la
sută comparativ cu luna noiembrie 2009.

Transportul de mărfuri

Începând cu luna septembrie 2010 are loc încetinirea ritmului
anual de cres, tere a mărfurilor transportate, astfel în luna noiem-
brie valoarea acestuia a constituit doar 3.7 la sută, fiind cu
12.6 puncte procentuale mai redus comparativ cu cel din luna
precedentă. Cu toate acestea, volumul mărfurilor transportate

Graficul 2.15: Volumul mărfurilor trans-
portate (%, fat,ă de perioada corespunză-
toare a anului precedent)
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de la începutul anului 2010 continuă să fie superior (3.8 la sută)
volumului din perioada corespunzătoare a anului precedent în
pofida evolut, iei negative de la începutul acestui an (Graficul
2.15).

Product, ia industrială

În ianuarie-noiembrie 2010, conform datelor Biroul Nat, ional de
Statistică, volumul product, iei industriale pe toate formele de
proprietate s-a majorat în termeni reali cu 7.6 la sută fat, ă de
perioada similară a anului precedent, acelas, i ritm de cres, tere
a fost înregistrat s, i în luna noiembrie curent în raport cu luna
noiembrie 2009. De ment, ionat diminuarea ritmului anual de
cres, tere a volumului product, iei industriale în luna noiembrie
comparativ cu cele din lunile septembrie s, i octombrie cu 6.3 s, i
9.2 puncte procentuale, respectiv (Graficul 2.16).

Cres, terea volumului product, iei industriale, comparativ cu ianua-
rie-noiembrie 2009, a fost determinată de majorarea product, iei
în industria prelucrătoare cu 8.6 la sută, în industria extractivă
cu 6.0 la sută s, i în sectorul energetic cu 0.9 la sută.

Graficul 2.16: Evolut,ia în termeni reali a
product,iei industriale (%, fat,ă de perioada
similară a anului precedent)
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Majorarea product, iei în industria prelucrătoare a fost determi-
nată de cres, terea product, iei în următoarele activităt, i industriale:
”industria alimentară s, i a băuturilor”, ”fabricarea de articole de
îmbrăcăminte, prepararea s, i vopsirea blănurilor”, ”fabricarea
produselor de tutun”, s, i ”product, ia de piei, de articole din
piele s, i fabricarea încălt, ămintei”, care au contribuit la cres, terea
product, iei industriale cu 3.6, 1.0, 0.8 s, i 0.5 puncte procen-
tuale, respectiv. Gradul înalt de influent, ă din partea industriei
alimentare s, i a băuturilor a generat cres, terea de 2.3 ori a volu-
mului de zahăr produs din perioada respectivă, datorită recoltei
triple de sfeclă de zahăr din anul 20108.

8http://www.agravista.md/article/76956/index.html
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Totodată, în perioada de referint, ă comparativ cu perioada simi-
lară a anului 2009 au fost înregistrate diminuări ale volumului
de product, ie la următoarele componente: ”fabricarea uleiurilor
s, i grăsimilor vegetale s, i animale”, ”fabricarea produselor finite
din metal, exclusiv product, ia de mas, ini s, i utilaje” s, i ”product, ia
altor produse din minerale nemetalifere”, care au redus ritmul
anual al indicelui general de product, ie cu 0.5, 0.3 s, i 0.2 puncte
procentuale, respectiv.

În ansamblu, industria îs, i continuă trendul crescător început în
luna ianuarie 2010, dar în acelas, i timp nu a fost atins nivelul
de până la criză.

2.2 Piat,a muncii

Rata s, omajului în trimestrul III, 2010 a constituit 6.5 la sută,
majorându-se cu 0.8 puncte procentuale comparativ cu perioada
similară a anului precedent, fapt ce denotă o deteriorare a situat, iei
piet,ei muncii în Republica Moldova în pofida semnalelor pozitive
de la începutul anului privind recuperarea economiei. În ianuarie-
noiembrie 2010 salariul mediu al unui lucrător în economia
nat, ională s-a majorat cu 8.2 la sută fat, ă de perioada corespun-
zătoare a anului precedent, salariul real rămânând practic la
nivelul anului trecut. În perioada analizată atât în sfera bugetară,
cât s, i în sectorul real al economiei s-a înregistrat o cres, tere a
salariului mediu fat, ă de ianuarie-noiembrie 2009 cu 7.7 s, i 8.4 la
sută, respectiv.

Fort,a de muncă

În trimestrul III, 2010 indicatorii furnizat, i de BNS relevau o
deteriorare a situat, iei piet,ei muncii în Republica Moldova com-
parativ cu trimestrul III, 2009. Astfel, populat, ia economic activă
s-a diminuat cu 1.0 la sută fat, ă de perioada similară a anului
precedent. În acelas, i timp numărul persoanelor ocupate în
această perioadă s-a redus cu 1.8 la sută fat, ă de trimestrul III,
2009, fapt determinat de scăderea numărului populat, iei ocupate
în sectorul agricol s, i industrial. În structura populat, iei active

Graficul 2.17: Evolut,ia ratei s, omajului, %
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ponderea populat, iei ocupate a constituit 93.5 la sută, fiind în
descres, tere cu 0.8 puncte procentuale comparativ cu trimestrul
III, 2009, ceea ce a contribuit la cres, terea ratei s, omajului la
nivel de t,ară până la 6.5 la sută. De ment, ionat că, datele
ajustate sezonier atestă o us, oară îmbunătăt, ire a situat, iei pe
piat,a muncii, astfel încât, rata s, omajului în aceste condit, ii a
constituit 7.4 la sută în trimestrul III, 2010 fat, ă de 8.1 la sută
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în trimestrul II, 2010. Situat, ia creată pe piat,a muncii denotă
o tergiversare a procesului de creare a noilor locuri de muncă
în economia Republicii Moldova, în pofida semnalelor pozitive
privind recuperarea economiei.

O us, oară ameliorare comparativ cu trimestrul II, 2010 în pe-
rioada de referint, ă este confirmată de informat, ia cuprinsă în
curba Beveridge (Graficul 2.18). În acest sens, se atestă o
descres, tere a numărului s, omerilor înregistrat, i în trimestrul III,
2010 fat, ă de trimestrul II, 2010 de cca 5.1 mii persoane, în timp
ce numărul locurilor vacante s-a diminuat cu doar 1.2 mii locuri.
Cu toate acestea, numărul mare de locuri vacante, în contextul

Graficul 2.18: Curba Beveridge (ajustat se-
zonier, mii)
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condit, iilor social-economice mai put, in favorabile dezvăluie o
flexibilitate redusă a piet,ei muncii, dar s, i reticent,a s, omerilor de
a accepta posturile disponibile din cauza salariilor mici.

În distribut, ia după activităt, ile din economia nat, ională, concen-
trarea cea mai mare a populat, iei ocupate se atestă în sectorul
agricol. Ponderea acestuia a constituit 31.3 la sută în trimestrul
III, 2010 diminuându-se cu 1.2 puncte procentuale comparativ
cu aceeas, i perioadă a anului trecut. Ponderile persoanelor ocu-
pate în ”administrat, ia publică, învăt, ământ, sănătate s, i asistent, ă
socială”, ”comert,” s, i ”industrie” au rămas relativ constante
comparativ cu trimestrul III, 2009, înregistrându-se valorile
de 19.9, 17.3 s, i 12.1 la sută, respectiv. Sectorul ”transport s, i
comunicat, ii” are cea mai mică concentrare a populat, iei ocupate
în trimestrul III, 2010, ponderea acestuia constituind 5.4 la sută.

Salariu

Conform datelor Biroului Nat, ional de Statistică, în ianuarie-
noiembrie 2010 salariul mediu al unui lucrător în economia
nat, ională s-a majorat cu 8.2 la sută fat, ă de perioada cores-
punzătoare a anului precedent, salariul real rămânând practic
la nivelul anului trecut. În perioada analizată atât în sfera
bugetară, cât s, i în sectorul real al economiei s-a înregistrat o
cres, tere a salariului mediu fat, ă de ianuarie-noiembrie 2009 cu
7.7 s, i 8.4 la sută, respectiv.

Graficul 2.19: Salariul mediu real* (%,
fat,ă de perioada corespunzătoare a anului
precedent)
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Dinamica anuală a salariului mediu real în economie s, i-a conti-
nuat tendint,a ascendentă începând cu trimestrul II, 2010 (Grafi-
cul 2.19). Luna noiembrie 2010 fiind marcată de o cres, tere cu
2.8 la sută a salariilor în economie (cu 0.8 puncte procentuale
mai mult decât în luna octombrie 2010).

Ritmul anual de cres, tere a salariilor medii reale s-a accelerat cel
mai mult în sectorul agricol, în luna noiembrie 2010 accelerarea
de ritm (14.6 la sută) fiind de cca 10.3 puncte procentuale mai
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mult fat, ă de luna octombrie a aceluias, i an. Sectorul industrial s, i
serviciile nu au cunoscut modificări semnificative ale salariilor
medii reale în a doua jumătate a anului 2010, în luna noiembrie
2010 fiind atestate cres, teri anuale de 5.1 s, i 2.1 la sută, respectiv.

Ritmul anual de cres, tere a salariului mediu real în sectorul
bugetar rămâne în teritoriu negativ începând cu trimestrul II,
2010. În luna noiembrie 2010 se atestă o scădere de 2.9 la
sută (cu 7.1 puncte procentuale mai put, in decât în trimestrul
I, 2010), fiind cu mult sub nivelul anilor precedent, i, din cauza
constrângerilor cheltuielilor bugetare.

În luna noiembrie 2010 ritmul anual de cres, tere a productivităt, ii
muncii a constituit 10.4 la sută (cu circa 9.7 puncte procentuale
mai put, in fat, ă de luna octombrie 2010), în timp ce ritmul
salariului mediu real în industrie s-a cifrat la 5.1 la sută, fiind
put, in peste nivelul lunii octombrie 2010 (cu circa 0.6 puncte
procentuale) (Graficul 2.20).

Graficul 2.20: Salariul mediu real în indus-
trie (%, fat,ă de perioada corespunzătoare
a anului precedent)
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Ritmul anual de cres, tere a salariului mediu real în industria
extractivă a continuat ascensiunea începută în trimestrul I,
2010, trecând pe banda pozitivă în luna noiembrie 2010, astfel
ritmul anual de cres, tere al salariului a constituit 3.0 la sută
(cu circa 4.1 puncte procentuale mai mult fat, ă de luna oc-
tombrie 2010), fapt corelat cu cres, terea product, iei în industria
extractivă: extract, ia nisipului, pietris, ului s, i argilei. Industria
energetică cunoas, te o mics, orare de salarii în luna noiembrie
2010 cu 2.1 puncte procentuale fat, ă de luna precedentă, astfel
atestând unica descres, tere din ramurile industriale, cauzată de
mics, orarea product, iei de energie electrică s, i aprovizionarea cu
aburi s, i apă caldă. Dinamica anuală a salariului mediu real în
industria prelucrătoare a constituit 4.0 la sută în luna noiembrie
2010 (cu circa 1.5 puncte procentuale mai mult decât în luna
precedentă), acest fapt a fost determinat de cres, terea product, iei
cărnii, a industriei chimice, fabricării de mas, ini s, i echipamente
etc.
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Capitolul 3

Promovarea politicii monetare

3.1 Instrumentele politicii monetare

Pe parcursul trimestrului IV, 2010 Banca Nat, ională a Moldovei
a utilizat instrumentele de politică monetară pentru asigurarea
realizării obiectivelor stipulate în Strategia politicii monetare
pe termen mediu pentru anii 2010-2012 în vederea ment, inerii
stabilităt, ii pret,urilor, contribuind la stabilitatea macroeconomică
s, i financiară. Banca Nat, ională a gestionat în mod adecvat
lichiditatea din sistemul bancar, potent,ând astfel procesul de
normalizare a ratelor dobânzilor de pe piat,a monetară inter-
bancară. Totodată, în scopul ancorării anticipărilor presiunilor
inflat, ioniste, la ultima s, edint, ă a Consiliului de administrat, ie
din anul 2010 a fost luată decizia de a majora cu 1.0 puncte
procentuale ratele dobânzilor la instrumentele de reglementare
monetară (decizia în cauză a intrat în vigoare la 07.01.2011).

Politica ratelor

În perioada de referint, ă evaluând situat, ia macroeconomică,
tendint,ele s, i estimările indicatorilor macroeconomici pe termen
mediu, de asemenea, cuantificând perspectivele inflat, iei pe
termen scurt s, i mediu în condit, iile eventualelor incertitudini
s, i provocări, BNM a recurs la sfârs, itul lunii decembrie 2010 la
majorarea ratelor la instrumentele de politică monetară.

Graficul 3.1: Evolut,ia lunară a coridorului
ratelor dobânzilor, %
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Astfel, de la începutul anului BNM a efectuat trei ajustări as-
cendente ale ratei de bază cu câte 1.0 puncte procentuale: la
2 februarie, la 30 martie s, i la 30 decembrie 2010 (de la 5.0
până la 8.0 la sută). Totodată, rata dobânzii pentru facilitatea
de depozit a fost majorată de la 2.0 până la 5.0 la sută anual
pe parcursul anului 2010, iar rata dobânzii la facilitatea de
creditare - de la 7.5 până la 11.0 la sută anual, cu aplicare de la
datele respective (Graficul 3.1).

În situat, ia ment, inerii pe parcursul trimestrului IV, 2010 a ratelor
dobânzilor la instrumentele de reglementare monetară la acelas, i
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nivel, randamentele valorilor mobiliare de stat (VMS) de 91 zile,
similar celor două trimestre precedente, au consemnat valori în
jur de 7.0 la sută anual, în timp ce ratele medii ale dobânzilor pe
piat,a creditelor / depozitelor interbancare, des, i s–au ment, inut
în limitele coridorului ratelor de dobândă ale BNM, au consem-
nat evolut, ii divergente. În luna octombrie rata medie lunară la
creditele / depozitele interbancare a înregistrat un nivel similar
celui de la finele trimestrului precedent (5.13 la sută), pentru
ca în luna noiembrie să realizeze un salt până la 8.7 la sută,
apropiindu – se de limita superioară a coridorului ratelor s, i să
revină la nivelul de 5.21 la sută în luna decembrie. Această

Graficul 3.2: Ratele medii lunare de
referint,ă pe piat,a interbancară s, i rata de
bază a BNM, %
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evolut, ie se explică prin numărul mic de tranzact, ii efectuate pe
piat,a interbancară datorită excesului de lichiditate ce persistă
pe piat,a monetară.

Rata de referint, ă interbancară CHIBOR de o săptămână (1W)
pe parcursul trimestrului gestionar s-a ment, inut pe palierul pe
care s–a plasat la finele lunii septembrie, înregistrând valori
us, or superioare ratei de bază a BNM (între 7.24 s, i 7.33 la sută)
(Graficul 3.2).

Operat, iunile de piat, ă deschisă

Vânzări de certificate ale BNM (CBN)

Pe parcursul trimestrului IV, 2010 surplusul de lichiditate din
sistemul bancar s-a ment, inut la un nivel înalt s, i a fost drenat
exclusiv prin vânzarea certificatelor BNM. Operat, iunile au fost
desfăs, urate conform graficului publicat pe pagina Web a BNM,
câte două licitat, ii săptămânal cu anunt,area ratei maxime a
dobânzii echivalentă ratei de bază a BNM.

La cele 27 licitat, ii de vânzare a CBN BNM a acceptat integral
ofertele băncilor. CBN emise au avut maturitatea de 7 zile,
cu except, ia unei licitat, ii desfăs, urate la finele lunii decembrie
cu scadent,a de 6 zile. Pe ansamblul perioadei octombrie -
decembrie 2010 soldul zilnic al operat, iunilor de sterilizare a
evoluat de la minima de 2761.4 mil. lei, care s–a ment, inut
doar două zile, până la maxima de 3664.2 mil. lei, ambele
consemnate în luna octombrie. Soldul mediu trimestrial al
sterilizărilor a constituit 3394.7 mil. lei, cu 147.6 mil. lei peste
nivelul înregistrat în trimestrul III, 2010. Pe parcursul întregii
perioade gestionare băncile au înaintat cereri numai la rata
maximă anunt,ată de BNM, astfel rata medie a dobânzii la CBN
emise de Banca Nat, ională în trimestrul IV, 2010 a constituit 7.0
la sută anual.
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Operat, iuni REPO de cumpărare a valorilor mobiliare de stat
(VMS)

Pe parcursul trimestrului IV, 2010, conform graficului plasat
pe pagina oficială web, Banca Nat, ională a anunt,at săptămânal
licitat, ii pentru operat, iuni de vărsare a lichidităt, ilor pe termen
de 7 zile – REPO de cumpărare a VMS la rata fixă (rata de bază
a BNM); cereri din partea băncilor n-au fost înregistrate.

Activitatea de creditare

În baza condit, iilor contractelor de credit dintre Banca Nat, ională
a Moldovei s, i băncile licent, iate, încheiate în anii 2009 s, i 2010
(conform cărora băncilor li s-au deschis linii de credit pentru
creditarea agent, ilor economici din sectorul real al economiei),
în trimestrul IV, 2010 Banca Nat, ională a acordat băncilor credite
în sumă de 41.2 mil. lei.

Suma creditelor rambursate în perioada de referint, ă a alcă-
tuit 235.4 mil. lei, inclusiv creditele acordate băncilor pentru
creditarea sectorului real al economiei – 117.3 mil. lei, pen-
tru ment, inerea lichidităt, ii – 100.0 mil. lei, pentru protejarea
integrităt, ii sistemului bancar – 17.0 mil. lei s, i pentru creditarea
cooperativelor de construct, ie a locuint,elor – 1.1 mil. lei.

Astfel, la 31 decembrie 2010 datoria creditoare a băncilor
licent, iate fat, ă de Banca Nat, ională a Moldovei a constituit 976.4
mil. lei, fiind reprezentată din creditele acordate băncilor pentru
protejarea integrităt, ii sistemului bancar – 507.9 mil. lei, pentru
creditarea sectorului real al economiei - în sumă de 450.5
mil. lei s, i pentru creditarea cooperativelor de construct, ie a
locuint,elor - în sumă de 18.0 mil. lei.

La 31 decembrie 2010, comparativ cu finele trimestrului prece-
dent, soldul creditelor acordate băncilor s-a diminuat cu 194.2
mil. lei, sau cu circa 16.6 la sută.

În trimestrul IV, 2010 în structura gajului ce asigură datori-
ile creditoare s, i dobânzile aferente ale băncilor fat, ă de BNM
nu au survenit modificări. La 31 decembrie 2010 gajul era
reprezentat din valori mobiliare de stat, rezerve obligatorii în
lei moldovenes, ti s, i din rezervele obligatorii în VLC ment, inute
de către bănci la BNM.

Facilităt, ile permanente

Regimul de funct, ionare al facilităt, ilor permanente (depozite s, i
credite overnight) stabilit de BNM a permis băncilor gestionarea
eficientă a lichidităt, ilor proprii s, i a oferit BNM un plus de
flexibilitate în realizarea politicii monetare.
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În trimestrul IV, 2010 soldul mediu zilnic al depozitelor overnight
a constituit 280.6 mil. lei, în scădere cu 15.1 mil. lei, sau cu
5.1 la sută fat, ă de trimestrul precedent. Facilitatea de credit
overnight nu a fost solicitată în această perioadă.

Rezervele obligatorii

În trimestrul IV, 2010 mecanismul rezervelor obligatorii a con-
tinuat să exercite funct, iile de control monetar s, i management
al lichidităt, ii sistemului bancar.

Rezervele obligatorii ment, inute de bănci în MDL. Suma re-
zervelor obligatorii ment, inute de bănci în MDL respectiv pe-
rioadei de urmărire a mijloacelor atrase 6 – 20 decembrie 2010,
ment, inute de bănci în perioada 21 decembrie 2010 – 5 ianuarie
2011, au constituit 1294.9 mil. lei, în cres, tere cu 71.4 mil. lei,
sau cu 5.8 la sută fat, ă de perioada de urmărire 6 – 20 septembrie
2010, ment, inute de către bănci în perioada 21 septembrie 2010
– 5 octombrie 2010.

Rezervele obligatorii ment, inute de bănci în VLC. Suma re-
zervelor obligatorii ment, inute de bănci în dolari SUA s, i în euro
la 31 decembrie 2010 au constituit, respectiv, 44.5 mil. USD
s, i 51.8 mil. EUR, în cres, tere cu 0.8 mil. USD (1.8 la sută)
s, i cu 0.3 mil. EUR (0.6 la sută) fat, ă de 30 septembrie 2010.
Majorarea rezervelor obligatorii atât în MDL, cât s, i în VLC a fost
determinată de evolut, ia pozitivă a mijloacelor atrase în valutele
respective.

Piat, a interbancară a creditelor/depozitelor

În trimestrul IV, 2010 piat,a monetară interbancară a înregistrat
o majorare semnificativă a valorii tranzact, iilor, revenind la vo-
lumele înregistrate în primele două trimestre ale anului. Astfel,
volumul total al tranzact, iilor pe piat,a interbancară a însumat
219.3 mil. lei, în cres, tere cu 138.6 mil. lei, sau de 2.7 ori fat, ă
de trimestrul precedent.

Majoritatea tranzact, iilor pe piat,a interbancară în trimestrul IV,
2010, circa 92 la sută, o det, in operat, iunile de credite / depozite
interbancare. Volumul acestora s-a cifrat la 201.7 mil. lei, în
cres, tere cu 149.5 mil. lei, sau de 3.9 ori comparativ cu trimestrul
III, 2010. Rata medie a dobânzii la tranzact, iile interbancare în
trimestrul de referint, ă s-a majorat de la 4.27 până la 7.70 la
sută anual, fiind superioară cu 3.43 puncte procentuale celei
consemnate în trimestrul anterior.

În perioada analizată au dominat tranzact, iile cu scadent,a mi-
nimă a piet,ei, ponderea acestor tranzact, ii reprezentând 50.0
la sută din totalul rulajului. Termenul mediu al operat, iunilor
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interbancare comparativ cu trimestrul precedent a înregistrat o
relativă cres, tere, de la 8 până la 23 zile.

Intervent, iile pe piat, a valutară internă

Banca Nat, ională a Moldovei a promovat în trimestrul IV, 2010
o politică valutară flexibilă s, i a monitorizat evolut, iile pe piat,a
valutară internă.

Pe parcursul perioadei octombrie – decembrie 2010 BNM a
intervenit pe piat,a valutară internă în calitate de cumpărător
de valută străină, în scopul atenuării fluctuat, iilor excesive ale
cursului de schimb al monedei nat, ionale s, i alimentarea piet,ei
cu lichidităt, i în lei.

Graficul 3.3: Evolut,ia cursului oficial de
schimb s, i volumul tranzact,iilor zilnice ale
BNM, trim. IV, 2010
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Astfel, pe parcursul trimestrului IV, 2010 volumul net al cumpă-
rărilor Băncii Nat, ionale a Moldovei efectuate pe piat,a valutară
internă a constituit echivalentul a 37.05 mil. dolari SUA (Grafi-
cul 3.3).

3.2 Dinamica indicatorilor monetari

Indicatorii monetari au crescut în lunile octombrie-noiembrie
cu o viteză anuală superioară dinamicii anuale înregistrate în
trimestrul III, 2010, reducându-se semnificativ spre finele lunii
decembrie, ceea ce reflectă impactul pozitiv al politicii monetare
promovate în anii 2009 - 2010. Totodată, cres, terea trimestri-
ală a acestor indicatori a fost cea mai mare în comparat, ie cu
trimestrele precedente.

Masa monetară

Spre finele lunii decembrie 2010 masa monetară în lei M2 s-a
majorat cu 18.3 la sută fat, ă de perioada respectivă a anului
2009. În termeni anuali dinamica cres, terii acestui indicator
a înregistrat o reducere fat, ă de luna septembrie 2010. Toto-
dată, în pofida cres, terii robuste în lunile octombrie-noiembrie a
componentelor, în luna decembrie a urmat o temperare relativă
a vitezei de cres, tere a acestora. Astfel, depozitele în lei s-au
majorat cu 21.3 la sută s, i banii în circulat, ie - cu 14.2 la sută.
Evolut, ia banilor în circulat, ie (agregatul monetar M09) spre
finele anului 2010 reflectă o diminuare a cres, terii anuale, fapt
cauzat de efectul de bază.

9Banii în circulat, ie reprezintă numerarul aflat în afara sectorului bancar
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În perioada octombrie-decembrie 2010 masa monetară M2
a crescut cu 7.6 la sută, cea mai mare cres, tere trimestrială
înregistrată în anul 2010 datorită majorării soldului depozitelor
în lei cu 5.8 la sută fat, ă de luna septembrie 2010 s, i a banilor în
circulat, ie – cu 10.2 la sută, cres, terea majoră anuală a compo-
nentelor revenind lunii octombrie 2010.

Structura masei monetare M2 reflectă modificări neesent, iale,
scăderea ponderii fiind caracteristică depozitelor în lei cu 1.0
puncte procentuale – până la 59.2 la sută, în favoarea banilor
în circulat, ie – 40.8 la sută.

Înviorarea activităt, ii economice s, i a procesului de creditare a de-
terminat sporirea multiplicării banilor în economie s, i, respectiv,
cres, terea depozitelor în moneda nat, ională, contribuind în mod
direct la majorarea în această perioadă a agregatului monetar
M2. Spre finele trimestrului IV, 2010 ponderea depozitelor la
vedere în totalul depozitelor în moneda nat, ională a constituit
38.3 la sută, majorându-se cu 0.3 puncte procentuale fat, ă de
trimestrul precedent. În structura depozitelor în lei depozitele
la vedere s-au majorat cu 6.6 la sută, datorită cres, terii cu 13.4
la sută a depozitelor persoanelor fizice s, i cu 4.4 la sută a de-
pozitelor persoanelor juridice, iar depozitele la termen s-au
majorat cu 5.4 la sută în urma evolut, iei pozitive ale depozitelor
persoanelor fizice – cu 5.5 la sută s, i a celor juridice – cu 4.8 la
sută fat, ă de trimestrul III, 2010.

Dinamica masei monetare M3 în valori anuale a fost caracteri-
zată de cres, terea acestui indicator pe parcursul lunilor octombrie-
noiembrie cu 21.4 s, i 19.4 la sută, respectiv, valori ce depăs, esc
cres, terea înregistrată pe tot parcursul anului 2010. Totodată,
M3 s, i-a redus ritmul de cres, tere în luna decembrie până la
13.4 la sută. De ment, ionat că, evolut, ia masei monetare M3 pe
parcursul acestui trimestru în mare măsură a fost afectată de
dinamica componentelor în lei, depozitele în valută exprimate
în lei majorându-se doar cu 4.6 la sută.

Graficul 3.4: Evolut,ia componentelor agre-
gatului monetar M2 (cres, tere anuală, %)
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Pe parcursul trimestrului IV, 2010 masa monetară (M3)10 s-a
majorat cu 6.6 la sută fat, ă de trimestrul III, 2010, depăs, ind
cres, terile înregistrate în trimestrele II-III, 2010 s, i reducerea
înregistrată în trimestrul I, 2010. Evolut, ia agregatului mone-
tar M3 a fost determinată de dinamica ascendentă a tuturor
componentelor: banii în circulat, ie, depozitele în lei, depozitele
în valută. De remarcat că, depozitele în valută exprimate în
lei s-au majorat cu 4.6 la sută fat, ă de trimestrul III, 2010, pe
când exprimate în valută – cu 3.4 la sută. Totodată, ponderea
depozitelor în valută străină în totalul depozitelor s-a redus de
la 45.9 la sută la finele trimestrului III până la 45.6 la sută la

10Masa monetară M3 include masa monetară M2 s, i depozitele în valută
străină ale rezident, ilor exprimate în lei.
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finele trimestrului IV, 2010. Mics, orarea ponderii depozitelor
în valută străină în totalul depozitelor a fost înregistrată pe tot
parcursul anului 2010 s, i reprezintă un semnal pozitiv pentru
îmbunătăt, irea mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Piat,a creditelor

Pe parcursul anului 2010 dinamica creditelor noi acordate a
consemnat o evolut, ie ascendentă, situându-se cu 64.5 la sută
superior nivelului înregistrat în anul 2009. Acest fapt poate
fi atribuit pe seama conturării simptoamelor de înviorare a
economiei în anul 2010, cât s, i efectului de bază, ca rezultat
al diminuării drastice a creditării economiei în anul 2009, pe-
rioada în care Republica Moldova a resimt, it sever efectele crizei
economice mondiale.

În trimestrul IV, 2010 dinamica creditării a demonstrat o cres, tere
mai accentuată fat, ă de trimestrul precedent, consemnând un
ritm anual de cres, tere de 77.4 la sută, atingând valoarea de
7153.3 mil. lei (Graficul 3.5). Volumul creditelor acordate în
trimestrul gestionar s-a majorat fat, ă de trimestrul III, 2010 cu
23.4 la sută, în condit, iile unei recuperări economice pronunt,ate.

Graficul 3.5: Evolut,ia creditelor noi acordate
(cres, tere anuală, %)
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În structura creditelor noi acordate majorarea s-a produs pe
seama componentei în valută străină. Astfel, volumul creditelor
noi acordate în valută străină s-a dublat fat, ă de trimestrul
IV, 2009 (atingând nivelul de 3666.9 mil. lei). Evolut, ia cre-
ditelor în valută s-a datorat preponderent cres, terii de 2.0 ori
a creditelor acordate persoanelor juridice pentru finant,area
operat, iunilor comerciale externe. La rândul lor, creditele noi
acordate populat, iei au consemnat un ritm spectaculos de cres, te-
re, majorându-se de 3.7 ori fat, ă de trimestrul IV, 2009.

Creditele noi acordate în moneda nat, ională au avut o evolut, ie
mai modestă, înregistrând un ritm anual de cres, tere de 54.4 la
sută fat, ă de perioada similară a anului 2009 (atingând nivelul
de 3486.3 mil. lei). Pe ambele segmente de clientelă putem
constata evolut, ii practic similare: de 56.1 la sută la creditele
noi acordate populat, iei s, i de 54.1 la sută – la creditele acordate
persoanelor juridice comparativ cu trimestrul IV al anului 2009.
Din perspectiva structurii scadent,ei creditelor acordate în mo-
neda nat, ională, ponderea majoră revine creditelor noi acordate
pe termen de peste 12 luni.

Piat,a depozitelor

Ritmul anual de cres, tere a depozitelor noi atrase s-a plasat pe
un trend constat descendent începând cu trimestrul III, 2008,
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pozit, ionându-se pe parcursul întregului an 2010 pe un palier
negativ. În acest context, în trimestrul IV, 2010 putem remarca
ajustarea evolut, iei descendente, de la minus (-) 6.4 la sută în
trimestrul III, 2010 pînă la minus (-) 1.4 la sută în trimestrul
IV, 2010 fat, ă de perioadele similare ale anului 2009, atingând
nivelul de 9387.0 mil. lei (Graficul 3.6).

Ajustarea ment, ionată s-a produs exclusiv din contul sporirii
ritmului de cres, tere a componentei în moneda nat, ională (cu
10.8 la sută comparativ cu trimestrul IV, 2009, până la nivelul
de 5472.6 mil. lei) care s-a produs pe seama evolut, iei pozitive
a depozitelor la termen în moneda nat, ională ale persoanelor
juridice.

Graficul 3.6: Evolut,ia trimestrială a de-
pozitelor noi atrase (cres, tere anuală, %)
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În cazul depozitelor la termen în valută străină, reducerea (cu
14.5 la sută comparativ cu trimestrul IV, 2009, până la nivelul de
3914.4 mil. lei) s-a înregistrat pe ambele segmente de clientelă.

Dinamica pronunt,ată de reducere a depozitelor noi atrase la ter-
men a fost condit, ionată pe de o parte de reticent,a populat, iei de
a plasa depozite în condit, iile unei recuperări fragile a economiei
mondiale. Pe de altă parte, veniturile joase ale populat, iei s, i
dobânzile mici la depozite, ca rezultat al surplusului de lichi-
ditate existent pe piat, ă, au constituit factorii principali care au
descurajat efectuarea plasamentelor bancare.

Ratele dobânzii s, i mecanismul de transmisie a
politicii monetare

Conform prevederilor Strategiei politicii monetare a Băncii
Nat, ionale a Moldovei pentru anii 2010-2012, în scopul asi-
gurării transparent,ei procesului decizional, pe parcursul anului
2010, trimestrial, au fost publicate Rapoarte de politică mo-
netară care au cont, inut o analiză a situat, iei macroeconomice
s, i o previziune pe termen mediu a inflat, iei s, i a indicatorilor
macroeconomici principali. În vederea evaluării politicii mo-
netare, începând cu anul 2011 Banca Nat, ională a Moldovei va
publica trimestrial Raportul asupra inflat, iei care va constitui o
continuare a Raportului de Politică Monetară.

Graficul 3.7: Rata medie la depozitele
noi atrase s, i la creditele noi acordate cu
termene de la 6 până la 12 luni în MDL, %
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Acest document va cont, ine o analiză detaliată suplimentară a
realizării obiectivului fundamental stabilit, analiza riscurilor
în realizarea viitoare a obiectivului fundamental s, i în cazul
depăs, irii ratei inflat, iei s, i prognozei inflat, iei peste limitele sta-
bilite, Banca Nat, ională a Moldovei va prezenta un plan de
măsuri de corect, ie pentru a ghida inflat, ia înapoi în intervalul
stabilit.
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Totodată, lunar au loc s, edint,e ale Consiliului de administrat, ie
al Băncii Nat, ionale a Moldovei, unde se evaluează situat, ia
macroeconomică actuală, tendint,ele s, i estimările indicatorilor
macroeconomici pe termen mediu. De asemenea, sunt exami-
nate perspectivele inflat, iei pe termen scurt s, i mediu în condit, iile
eventualelor incertitudini s, i provocări. Ca urmare a prognozelor
elaborate, la ultima s, edint, ă a Consiliului de administrat, ie din
anul 2010 a fost luată decizia de a majora cu 1.0 puncte pro-
centuale ratele dobânzilor la instrumentele de reglementare
monetară. Totodată, BNM a continuat să gestioneze hotărât
surplusul de lichiditate prin operat, iuni de sterilizare pe piat,a
monetară.

Graficul 3.8: Ratele medii ale dobânzilor în
MDL, %
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În aceste condit, ii evolut, ia dobânzii la depozitele în lei atrase s, i
la creditele acordate în moneda nat, ională cu termene de la 6
până la 12 luni s, i-a continuat scăderea conturată în trimestrul
anterior. Doar în luna decembrie acestea au manifestat o us, oară
cres, tere cu 0.23 puncte procentuale s, i, respectiv, cu 0.12 puncte
procentuale (Graficul 3.7).

Valorile trimestriale ale ratelor depozitelor la termen în lei s-au
mics, orat fat, ă de trimestrul III, 2010 cu 1.02 puncte procentuale,
constituind 6.71 la sută. Randamentul mediu trimestrial la
creditele acordate în moneda nat, ională s-a plasat la nivelul de
15.25 la sută, cu 0.82 puncte procentuale mai put, in fat, ă de
trimestrul precedent (Graficul 3.8).

Marja bancară (diferent,a dintre ratele medii la credite s, i la
depozite) a fost afectată de mics, orarea într-o măsură mai mare
a ratelor la creditele noi acordate, combinată cu diminuarea
ratelor la depozitele noi atrase.

Graficul 3.9: Evolut,ia marjei bancare la
operat,iuni cu termene de la 6 până la 12
luni (puncte procentuale)
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De remarcat că, marja la operat, iunile în moneda nat, ională cu
termenele de la 6 până la 12 luni s-a redus fat, ă de trimestrul
III, 2010 de la 5.40 până la 4.95 puncte procentuale, iar la
operat, iunile în valută – de la 5.29 până la 4.47 puncte procen-
tuale (Graficul 3.9). Putem astfel urmări evolut, ia de mics, orare
a marjei dobânzii în condit, iile unei stabilizări relative a situat, iei
economice, fapt ce a contribuit part, ial la o ieftinire relativă a
creditelor noi acordate.

Totodată, reies, ind din tendint,ele economiei nat, ionale, nivelului
lichidităt, ilor s, i sporirii cererii de bani, în trimestrul I, 2011
se anticipează diminuarea în continuare a ratelor dobânzilor
la creditele noi acordate s, i majorarea ratelor dobânzilor la de-
pozitele noi atrase în moneda nat, ională s, i, respectiv, diminuarea
marjei bancare.
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Piat,a valutară (cursul de schimb, cursul real
efectiv)

Pe parcursul trimestrului IV, 2010 cursul de schimb oficial
nominal al monedei nat, ionale în raport cu dolarul SUA s-a
depreciat cu 1.1 la sută, iar fat, ă de euro s-a apreciat cu 1.5 la
sută.

Cursul nominal efectiv al monedei nat, ionale (NEER11) s-a apre-
ciat cu 2.4 puncte procentuale. Totodată, cursul de schimb
real efectiv al monedei nat, ionale, calculat în baza ponderii
principalilor parteneri comerciali s-a apreciat cu 2.6 p.p. fat, ă
de finele lunii septembrie 201012 .

Graficul 3.10: Dinamica cursului nom-
inal efectiv s, i real efectiv al monedei
nat,ionale calculat în baza ponderii prin-
cipalilor parteneri comerciali, (Dec.2000 -
100%)
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Modificarea acestuia în direct, ia aprecierii a fost condit, ionată pre-
ponderent de deprecierea nominală semnificativă a majorităt, ii
valutelor străine ale t, ărilor din regiune (de ex. euro – cu 2.6
la sută, leul românesc – cu 3.1 la sută), care det, in ponderi
considerabile în comert,ul exterior al Republicii Moldova. Astfel,
practic tot, i partenerii comerciali principali ai RM au contribuit
la aprecierea cursului de schimb real efectiv. La aprecierea
în termeni reali a monedei nat, ionale, în special au contribuit
Ucraina, Federat, ia Rusă s, i România.Graficul 3.11: Contribut,ia principalilor

parteneri comerciali ai Republicii Moldova
la aprecierea cursului real efectiv pe parcur-
sul trimestrului IV, 2010
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Fluctuat, ia cursului de schimb al monedei nat, ionale pe parcursul
trimestrului IV, 2010 a reflectat, în principal, modificările volu-
mului de lichidităt, i în valută străină pe piat,a valutară internă în
urma variat, iilor aferente intrărilor s, i ies, irilor de valută străină.

Astfel, fluxul net negativ de valută străină în valoare de (-27.1)
mil. dolari SUA pe piat,a valutară internă a creat premise pentru
deprecierea monedei nat, ionale pe parcursul trimestrului IV,
2010, fiind condit, ionat preponderent de: (i) diminuarea ofertei
nete de valută străină de la persoanele fizice (cu 71.1 mil. dolari
SUA fat, ă de trimestrul III, 2010), (ii) majorarea fluxului net
negativ de valută aferent plăt, ilor/încasărilor pentru comert,ul
exterior (cu 75.1 mil. dolari SUA).

De asemenea, la deprecierea cursului de schimb pe parcur-
sul trimestrului IV, 2010 a contribuit s, i gradul mai redus de
acoperire a vânzărilor nete de valută străină ale băncilor licent, i-
ate către persoanele juridice cu oferta netă de valută străină de

11Calculat comparativ cu luna decembrie 2000
12Pe parcursul anului 2010 a fost modificată metodologia de calcul al

cursul de schimb real efectiv al monedei nat, ionale, inclusiv prin extinderea
până la 18 a numărului de t, ări - principali parteneri comerciali ai Republicii
Moldova, a căror pondere în comert,ul exterior a fost mai mare de un procent.
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la persoanele fizice, care a constituit 97.5 la sută, diminuându-se
cu 4.9 puncte procentuale fat, ă de nivelul acestuia în trimestrul
III, 2010 (102.4 la sută).

Fluxul net pozitiv aferent creditelor externe private, granturilor
s, i asistent,ei tehnice în valoare de 83.0 mil. dolari SUA a
contribuit la diminuarea fluxului net negativ s, i, ca urmare, la
temperarea deprecierii cursului de schimb al monedei nat, ionale.

Graficul 3.12: Evolut,ia rezervelor valutare
exprimate în luni de import de mărfuri s, i
servicii
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Pe parcursul trimestrului IV, 2010 rezervele valutare ale statului
s-au majorat cu 98.4 mil. dolari SUA, sau cu 6.0 la sută, de la
1619.3 mil. dolari SUA la 30 septembrie 2010 până la 1717.7
mil. dolari SUA la 31 decembrie 2010, care acoperă 4.6 luni
de import (Graficul 3.12). Majorarea rezervelor valutare a
fost condit, ionată preponderent de primirea din partea Comisiei
Europene a primei trans, e de 40.0 mil. euro (52.5 mil. dolari
SUA) în cadrul Acordului de grant între Comisia Europeană
s, i Guvernul Republicii Moldova, Banca Nat, ională a Moldovei
în sumă de 90.0 milioane de euro, semnat la Bruxelles la
16.12.2010 s, i a creditului pentru sust, inerea bugetului de 25.4
mil. dolari SUA de la Asociat, ia Internat, ională de Dezvoltare.
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Capitolul 4

Prognoza inflat,iei pe termen
mediu

În anul 2010 principala dificultate pentru majoritatea t, ărilor
lumii a fost gestionarea datoriilor publice, care au crescut semni-
ficativ s, i rata înaltă a s, omajului, în comparat, ie cu anul 2009
când principalele probleme au fost – recesiunea economică s, i
identificarea măsurilor anticriză.

Anul 2010 s-a caracterizat prin ies, irea din recesiune a economiei
mondiale, însă cu un ritm de recuperare lent, inegal s, i plin de
riscuri. Product, ia s, i comert,ul mondial au revenit mai repede
decât se anticipase init, ial s, i condit, iile financiare s-au îmbunătăt, it.
Cu toate acestea, t, ările dezvoltate se confruntă cu repercusiu-
nile cres, terii masive a datoriilor, iar t, ările în curs de dezvoltare
încearcă să stabilizeze propriile economii.

Deprecierea treptată în prima jumătate a anului a monedei unice
europene fat, ă de dolarul american s, i aprecierea a yuanului ren-
minbi chinezesc s, i a yenului japonez fat, ă de dolarul american
în a doua jumătate a anului au generat discut, ii aprinse, ceea
ce a cauzat unele dezechilibre comerciale. Anul 2010 a fost
marcat s, i de multe calamităt, i naturale care au fost simt, ite s, i
la nivelul economiei mondiale, pret,urile produselor alimentare
pe piat,a mondială atingând un nivel record în luna decembrie
2010, ca urmare a cotat, iilor mai mari ale zahărului, cerealelor s, i
oleaginoaselor.

Riscurile pentru anul 2011 t, in de perturbările înregistrate pe
piet,ele internat, ionale de obligat, iuni de stat, care ar putea mări
considerabil presiunea asupra finant,elor publice, antrenând o
scădere a încrederii pe piet,e s, i provocând o nouă mics, orare semni-
ficativă a bugetelor statelor aflate încă în recesiune. De asemenea,
există riscul unei noi regresiuni pe piat,a imobiliară din SUA, iar
alte t, ări cu economia avansată nu vor fi în stare să sust, ină singure
cres, terea mondială.

Ca rezultat al înregistrării unor cres, teri economice mai mari decât
s-a anticipat pe parcursul anului 2010, deviat, ia PIB urmează
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a se închide la începutul anului 2011. Pe parcursul perioadei
de prognoză aceasta va coborî nesemnificativ sub nivelul non-
inflat, ionist al PIB. Influent,a us, or dezinflat, ionistă a cererii agregate
va fi condit, ionată de aprecierea în termeni reali a ratei reale
efective de schimb, fiind contrabalansată de caracterul stimulativ
al ratelor reale ale dobânzii.

Rata anuală a inflat, iei se va plasa la nivelul de 7.9 s, i 4.5 la sută la
sfârs, itul anului 2011 s, i 2012, respectiv. Comparativ cu runda de
prognoză anterioara, proiect, ia ratei anuale a inflat, iei s-a majorat
cu 0.6 puncte procentuale pentru anul 2011 s, i s-a diminuat cu 0.1
puncte procentuale pentru anul 2012. Principalii determinant, i ai
inflat, iei în perspectivă rămân a fi factorii de natura ofertei, mani-
festarea cărora se va reflecta în IPC în principal prin intermediul
pret,urilor reglementate s, i ale produselor alimentare.

4.1 Mediul extern

Economia mondială a ies, it din recesiune, dar ritmul de recu-
perare este lent, inegal s, i plin de riscuri. Product, ia s, i comert,ul
mondial au revenit mai repede decât se anticipase init, ial, iar
condit, iile financiare s-au îmbunătăt, it. Cu toate acestea, t, ările
dezvoltate se confruntă cu repercusiunile cres, terii masive a da-
toriilor, iar t, ările în curs de dezvoltare încearcă să-s, i stabilizeze
propriile economii.

Graficul 4.1: Cres, terea economică anuală
în economiile avansate s, i economiile emer-
gente, %
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Astfel, în urma obt, inerii unor rezultate superioare previziunilor
anterior enunt,ate atât în t, ările cu economie avansată, cât s, i în
cele cu economie emergentă, Fondul Monetar Internat, ional a
majorat prognoza pentru anul 2010 privind cres, terea economică
de la 2.1 până la 2.7 la sută pentru economiile avansate s, i
de la 6.0 până la 7.1 la sută pentru economiile emergente.
Totus, i, incertitudinile privind piet,ele financiare au majorat riscul
de înregistrare a unei cres, teri economice mai slabe decât cea
prevăzută pentru sfârs, itul anului 2010 s, i, respectiv, anul 2011.
Astfel, pe parcursul anului 2010 Fondul Monetar Internat, ional
a mics, orat treptat valoarea prognozată a cres, terii economice
din anul 2011, de la 2.4 până la 2.2 la sută pentru t, ările cu
economie avansată s, i de la 6.5 până la 6.4 la sută pentru t, ările
cu economie emergentă.

Una din preocupările Fondului Monetar Internat, ional pentru
sfârs, itul anului 2010 – începutul anului 2011 reprezintă per-
turbările înregistrate pe piet,ele de obligat, iuni de stat, care ar
putea mări considerabil presiunea asupra finant,elor publice,
antrenând o scădere a încrederii pe piet,e s, i provocând o nouă
mics, orare semnificativă a bugetelor statelor aflate încă în rece-
siune, fapt care va duce la încetinirea procesului de ies, ire din
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criză. De asemenea, există riscul unei noi regresiuni pe piat,a
imobiliară din SUA, iar t, ările cu economie puternic avansată nu
vor fi în stare să sust, ină singure cres, terea mondială.

În anul 2010 principala dificultate pentru majoritatea t, ărilor
lumii a fost gestionarea datoriilor publice, care au crescut sem-
nificativ, s, i rata înaltă a s, omajului, în comparat, ie cu anul 2009
când principalele probleme au fost – recesiunea economică s, i
identificarea măsurilor anticriză.

Graficul 4.2: Rata s, omajului în economiile
avansate, %
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Pe parcursul trimestrului III, 2010 economiile emergente au
continuat să contribuie la recuperarea nivelului mondial, în-
registrând o cres, tere mai temperată decât în primele două
trimestre ale anului pe fondul încetinirii cres, terii economice
în t, ările dezvoltate. Cele mai mici cres, teri s-au înregistrat în
t, ările în care austeritatea fiscală s, i rata ridicată a s, omajului
au inhibat cererea internă, fapt caracteristic în special t, ărilor,
precum Grecia, Irlanda, Portugalia s, i Spania, care încearcă să-s, i
rezolve problemele legate de datoriile bugetare.

O altă problemă mondială este rata înaltă a s, omajului. Conform
datelor publicate de Eurostat, pe parcursul anului 2010 rata
s, omajului în zona euro s-a ment, inut în jurul cifrei de 10.0 la
sută, iar în Statele Unite ale Americii rata s, omajului a oscilat
între 9.4 s, i 9.9 la sută. Chiar dacă t, ările dezvoltate, în urma
măsurilor de stimulare a piet,ei fort,ei de muncă, au înregistrat
mici progrese, acestea sunt umbrite de ratele s, omajului exor-
bitante din t, ările care încă se află în recesiune. În Europa cea
mai înaltă rată a s, omajului s-a înregistrat în Spania, unde deja
pentru a treia lună consecutiv aceasta indică o valoare de 20.6
la sută. De asemenea, o situat, ie precară se întâlnes, te pe piat,a
fort,ei de muncă din Irlanda s, i t, ările baltice.

Un alt fenomen al anului 2010 a fost deprecierea treptată în
prima jumătate a anului a monedei europene unice fat, ă de
dolarul american s, i aprecierea yuanului chinez s, i a yenului
japonez fat, ă de dolarul american în a doua jumătate a anului.
Spre sfârs, itul anului 2010 moneda europeană unică s-a apreciat
lent în raport cu dolarul american.

Anul 2010 a fost marcat s, i de multe calamităt, i naturale, care
au fost simt, ite s, i la nivelul economiei mondiale. Pret,urile
produselor alimentare pe piat,a mondială au atins un nivel
record în luna decembrie 2010, ca urmare a cotat, iilor mai mari
ale zahărului, cerealelor s, i oleaginoaselor. Indicele mondial
al pret,urilor produselor alimentare, publicat de Organizat, ia
pentru Alimente s, i Agricultură, a crescut pentru a s, asea luna
consecutiv, înregistrând o cres, tere cumulativă de 32.1 la sută
s, i situându-se put, in peste nivelul record atins în luna iunie 2008.
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Statele Unite ale Americii

Conform celei de-a treia estimare, produsul intern brut al Statelor
Unite ale Americii în trimestrul III, 2010 indică o cres, tere
economică anuală de 3.2 la sută (datele Biroului de Analiză
Economică al SUA). Această valoare este superioară celei de-a
doua estimare s, i de asemenea indică o accelerare a ritmului de
cres, tere. Cres, terea PIB real în trimestrul III, 2010 reflectă în
primul rând contribut, iile pozitive a consumului gospodăriilor
casnice, a investit, iilor private, a investit, iilor nerezident, ilor, a
exporturilor s, i a cheltuielilor guvernamentale federale care au
fost part, ial compensate de contribut, ia negativă a investit, iilor
rezident, ilor s, i a importurilor. Se estimează că, cres, terea eco-
nomică pentru anii 2011 s, i 2012 va fi de 3.4 s, i 3.2 la sută,
respectiv.

Graficul 4.3: Ritmul anual al inflat,iei s, i PIB
în SUA, %
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Sursa: Ministerul comert,ului al SUA, Departamentul Muncii
al SUA, Consensus Forecast

Piat,a fort,ei de muncă spre sfârs, itul anului a înregistrat o îmbu-
nătăt, ire semnificativă, rata s, omajului indicând o valoare de 9.4
la sută în luna decembrie 2010, ceea ce reprezintă o mics, orare
cu 0.4 puncte procentuale fat, ă de luna precedentă.

În luna decembrie 2010 în SUA s-a înregistrat o inflat, ie anuală
de 1.5 la sută, ceea ce este peste limitele prognozate de FMI.
Cea mai mare influent, ă asupra majorării indicelui pret,urilor de
consum a fost din partea produselor alimentare s, i a resurselor
energetice. Pentru anul 2011 se estimează o inflat, ie de 1.7 la
sută.

Zona euro

În trimestrul III, 2010, în conformitate cu datele Eurostat, PIB
real al Uniunii Europene s, i cel al zonei euro a consemnat o
cres, tere fat, ă de perioada similară a anului precedent cu 2.2 s, i
cu 1.9 la sută, respectiv. Contribut, iile la expansiunea economică
s-au datorat în mare parte cres, terii sustenabile a cererii interne
s, i a exporturilor nete. Potrivit as, teptărilor, PIB-ul real al zonei
euro ar urma să crească în anii 2011, 2012 cu 1.5 s, i cu 1.6 la
sută, respectiv.

Graficul 4.4: Ritmul anual al inflat,iei s, i PIB
în zona euro, %

-6

-4

-2

0

2

4

I/08 III/08 I/09 III/09 I/10 III/10 I/11 III/11 I/12 III/12

Inflație PIB

Sursa: Eurostat, Consensus Forecast

Datele statistice oficiale denotă redresarea neuniformă la nivelul
economiilor t, ărilor membre. Cele mai mari cres, teri în trimestrul
III, 2010 s-au înregistrat în Estonia, Slovacia s, i Germania. În
acelas, i timp, dificultăt, ile legate de finant,area deficitelor fiscale
s, i programele de austeritate introduse în ultimele luni în Grecia,
Spania s, i Irlanda au afectat negativ redresarea economiilor
t, ărilor respective. Lipsa de omogenitate reflectă diferent,ele din-
tre structurile de product, ie, amploarea problemelor de adaptare
s, i reechilibrările care continuă sa aibă loc în zona euro.

În ceea ce prives, te evolut, ia pret,urilor, potrivit estimărilor pre-
liminare ale Eurostat, rata anuală a inflat, iei în zona euro în
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luna decembrie 2010 a fost de 2.2 la sută (în luna noiembrie –
1.9 la sută). Atingerea acestui nivel s-a datorat în mare parte
evolut, iilor înregistrate la pret,urile materiilor prime, la pret,urile
pentru transport s, i locuint,e. În viitor inflat, ia va fi relativ stabilă,
pentru anii 2011 s, i 2012 prognozându-se un nivel de 1.8 s, i 1.7
la sută, respectiv.

Federat, ia Rusă

Cres, terea anuală a economiei ruse în trimestrul III, 2010 a
fost de 2.7 la sută, indicând o scădere de aproximativ două
ori fat, ă de cres, terea de 5.2 la sută înregistrată în trimestrul
II, 2010. Un factor ce a contribuit la diminuarea produsului
intern brut a fost majorarea importurilor, în condit, iile unei
cres, teri nesemnificative a exporturilor. În trimestrul III, 2010
importurile au înregistrat o cres, tere de 34.8 la sută fat, ă de pe-
rioada similară a anului precedent, fiind cea mai mare cres, tere
a importurilor înregistrată în ultimii 15 ani. Seceta din lunile
iulie-august 2010 a provocat incapacitatea satisfacerii cererii
interne, ceea ce a orientat producătorii, în special cei din sec-
torul alimentar, să se asigure cu materie primă de pe piet,ele
externe. O altă consecint, ă a secetei din vara acestui an, dar s, i a
majorării pret,urilor la nivel global, a fost majorarea pret,urilor,
în special, la cereale, fructe s, i legume. Pentru luna decembrie
2010 Serviciul Federal de Statistică al Rusiei a anunt,at o inflat, ie
anuală de 8.8 la sută.

Graficul 4.5: Ritmul anual al inflat,iei s, i PIB
în Federat,ia Rusă, %

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

I/08 III/08 I/09 III/09 I/10 III/10 I/11 III/11 I/12 III/12

Inflație PIB

Sursa: Serviciul Federal de Statistică al Rusiei, Consensus
Forecast

Totodată, restabilirea pe piat,a internat, ională a pret,ului petrolu-
lui, cres, terea veniturilor din exporturile materiei prime, cres, terea
continuă a investit, iilor s, i stimularea consumului intern consti-
tuie factorii care ar putea contribui la cres, terea economiei ruse
cu 4.3 la sută în anul 2011, în condit, iile unei inflat, ii de 9.0 la
sută.

România

În trimestrul III, 2010 în România a continuat recesiunea eco-
nomică, înregistrând (date ajustate sezonier) o diminuare a
produsului intern brut cu 0.7 la sută fat, ă de trimestrul precedent
s, i de 2.2 la sută fat, ă de trimestrul similar al anului precedent.
Recesiunea economică din anul 2010 s-a caracterizat prin re-
ducerea valorii adăugate brute din construct, ii, agricultură s, i
servicii. De asemenea, s-a observat o scădere a consumului
final al gospodăriilor populat, iei, precum s, i a cheltuielilor pentru
consumul final ale administrat, iilor publice, cauzat de aplicarea
măsurilor de austeritate care au prevăzut scăderea pensiilor cu
15.0 la sută s, i a salariilor din sistemul bugetar – cu 25.0 la sută,
dar s, i de reducerea remiterilor care în anul 2010 au înregistrat
cel mai jos nivel din ultimii 5 ani.
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Totus, i, în trimestrul III, 2010 s-a observat o cres, tere în industrie
s, i în activităt, i financiare. De asemenea, un efect pozitiv asupra
PIB l-a avut evolut, ia exportului net, ca urmare a cres, terii mai
accentuate a volumului exporturilor de bunuri s, i servicii com-
parativ cu cea a volumului importurilor. Pentru anii 2011 s, i
2012 se preconizează o us, oară redresare economică, valorile
ritmului anual al PIB atingând nivelurile de 1.3 s, i 1.6 la sută,
respectiv.

Graficul 4.6: Ritmul anual al inflat,iei s, i PIB
în România, %
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Sursa: Institutul Nat,ional de Statistică al României,
Consensus Forecast

De asemenea, se observă o înrăutăt, ire pe piat,a fort,ei de muncă
în trimestrul III, 2010, înregistrând o rată a s, omajului de 6.9 la
sută, cres, tere nesemnificativă fat, ă de trimestrul anterior s, i fat, ă
de trimestrul III, 2009 (ambele cu o rată a s, omajului de 6.8 la
sută).

Institutul Nat, ional de Statistică al României a anunt,at la în-
ceputul anului 2010 o inflat, ie anuală de 8.0 la sută (luna
decembrie 2010 fat, ă de luna decembrie 2009), principalele
cauze fiind majorarea TVA (de la 19 până la 24 la sută, începând
cu luna iulie) s, i scumpirea pret,urilor la produsele alimentare,
combustibili, tutun s, i servicii. Totodată, evolut, ia pret,urilor a
fost cauzată de deprecierea leului românesc în raport cu dolarul
american, precum s, i de cres, terea pret,urilor mărfurilor pe plan
mondial, problema persistentă s, i pentru anul 2011, când se
estimează o inflat, ie de 5.4 la sută.

Ucraina

Graficul 4.7: Ritmul anual al inflat,iei s, i PIB
în Ucraina, %
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Sursa: Comitetul de Stat pentru Statistică al Ucrainei

Conform celei de-a doua estimare, în trimestrul III, 2010 cres, te-
rea economică înregistrată în Ucraina a fost de 3.4 la sută fat, ă de
perioada similară a anului precedent, cu 0.1 puncte procentuale
mai put, in comparativ cu estimarea anterioară. Sectoarele care
au continuat cu un ritm stabil de cres, tere au fost industria
prelucrătoare, product, ia s, i distribut, ia de energie, gaz s, i apă,
transport s, i comunicat, ii. Cres, teri semnificative au avut loc în
comert,ul cu amănuntul, sănătate s, i asistent, ă socială, iar în
sectorul construct, ii pentru prima oară în ultimii doi ani s-a
înregistrat o cres, tere. Sectorul financiar continuă să înregistreze
regrese.

Comitetul de Stat pentru Statistică al Ucrainei a raportat pentru
luna decembrie 2010 o inflat, ie anuală de 9.1 la sută, în anul
2009 s-a înregistrat 12.3 la sută.

Evolut, ia pret, urilor la gazele naturale s, i petrol

Evolut, ia pret,urilor la petrol în anul 2010 pe piet,ele mondiale a
fost condit, ionată de recuperarea cererii la petrol până la nivelul
anului 2007, sporirea cererii la petrol în China s, i în cadrul
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altor state asiatice, situat, ia de pe piat,a valutar - financiară
internat, ională, precum s, i estimarea cres, terii cererii mondiale
la petrol pentru anul 2011. Analizând dinamica pret,urilor la
petrol13 în anul 2010, observăm un trend crescător, astfel încât
în trimestru IV, 2010 comparativ cu perioada similară a anului
precedent pret,ul la petrol pe piet,ele mondiale s-a majorat cu
15.4 la sută, constituind 84.8 dolari SUA pe baril. De remarcat
că, în perioada analizată valoarea medie lunară maximă a fost
înregistrată în luna decembrie, constituind 88.7 dolari SUA pe
baril.

Pret,ul mediu la petrol pentru anul 2010 a constituit 78.0 dolari
SUA per baril, înregistrând o cres, tere de 29.2 la sută comparativ
cu anul precedent.

Graficul 4.8: Evolut,ia s, i prognoza pret,urilor
la gazele naturale (dolari SUA/1000m3) s, i
petrol (dolari SUA pe baril)
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Oficială a Guvernului Statelor Unite),
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De ment, ionat că, sporirea pret,ului la petrol în anul 2011 ar
putea pune în pericol progresul economic al t, ărilor cu economie
dezvoltată. Totodată, în cadrul recentei s, edint,e a OPEC din
11 decembrie 2010 a fost luată decizia de a ment, ine nivelul
product, iei de petrol la cel existent.14 OPEC nu prevede majo-
rarea product, iei ca rezultat al persistent,ei unor rezerve mon-
diale considerabile de petrol, însă cres, terea pret,ului actual la
petrol este cauzată, în special, de condit, iile climaterice severe
din Europa de Nord s, i SUA. Totodată, se prevede o amplifi-
care a cres, terii cererii la petrol datorită recuperării economiei
mondiale. Pe lângă cele ment, ionate, Agent, ia Internat, ională
a Energiei (AIE) a revizuit recent estimările cererii de petrol
pentru anul 2011 s, i a declarat că aceasta va spori cu 1.6 la
sută comparativ cu anul precedent. La etapa actuală pret,ul la
petrol înregistrează o stabilitate la un nivel de 90.0 de dolari
SUA pentru un baril.

De asemenea, piat,a petrolului a fost influent,ată de dinamica
cursului de schimb al dolarului SUA fat, ă de principalele valute
mondiale, afectând pret,urile la produsele petroliere exprimate
în dolari SUA.

Se estimează că, pret,ul mediu la petrol se va încadra în limitele
98.8 dolari SUA pe baril pentru anul 2011 s, i de 100.4 dolari
SUA pe baril pentru anul 2012. Valorile respective pot fi atinse
nu doar prin influent,a factorilor fundamentali, dar s, i ca urmare
a act, iunilor speculative ale jucătorilor pe piat,a petrolului, fiind
unul dintre factorii semnificativi ai formării pret,ului mondial
la petrol. Luând în considerare motivele ment, ionate anterior,
există cota relativă a inexactităt, ii asociate cu previziunile pe
termen lung a pret,urilor la petrol.

Conform datelor anunt,ate de ANRE, pret,ul de procurare a
gazelor naturale în trimestrul IV, 2010 a constituit circa 268.9

13Marca Urals
14Sursa:http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/1952.htm
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dolari SUA pentru 1000 m3, majorându-se cu aproximativ 0.7 la
sută fat, ă de trimestrul precedent. De asemenea, în anul 2010 s-
a constatat o cres, tere a pret,ului gazelor naturale de aproximativ
6.7 la sută fat, ă de anul 2009.

Totodată, se estimează că în anul 2011 pret,ul la gaz se va
majora, deoarece începând cu anul respectiv coeficientul de
reducere nu va fi aplicat la formarea pret,ului la gazul importat.

4.2 Prognoza pe termen mediu

Cererea agregată

Datele privind evolut, ia PIB din trimestrul III al anului 2010
descrie recuperarea economică începută în a doua jumătate a
anului 2009. Cres, terea PIB în trimestrul III, 2010 fat, ă de aceeas, i
perioadă a anului 2009 a fost una semnificativă, atingând un
nivel de 8.0 la sută, iar cres, terea cumulativă în pret,uri compa-
rabile de la începutul anului 2010 fat, ă de perioada similară a
anului 2009 a înregistrat valori de 6.5 la sută. În acest context,
există o probabilitate înaltă ca deviat, ia PIB15 să fie plasată
actualmente în imediata apropiere a nivelului non-inflat, ionist
al PIB real.

Graficul 4.9: Prognoza deviat,iei PIB (%)

Sursa: BNS, calcule BNM

Pe parcursul procesului de recuperare economică, cererea in-
ternă a continuat să fie principala contribut, ie la formarea PIB,
cea mai semnificativă fiind din partea formării brute de capital
urmată de cea a consumului gospodăriilor casnice. De aseme-
nea, e semnificativ faptul că exportul a avut o contribut, ie în
cres, tere, această dinamică fiind determinată de recuperarea
economiei mondiale s, i în special a principalilor parteneri eco-
nomici.

Deviat, ia PIB va avea un nivel relativ stabil s, i va oscila nesemni-
ficativ sub nivelul non-inflat, ionist. În prima parte a perioadei
de prognoză va avea loc o us, oară majorare, însă spre finele
orizontului de proiect, ie se va redirect, iona în sensul diminuării,
adică atingerii nivelului potent, ial al PIB real. Conform proiect, iei
actualizate PIB real se va afla în proximitatea PIB potent, ial, iar
deviat, ia PIB va indica valori put, in negative s, i până la finele
orizontului de prognoză vor fi în continuare cu semnul minus.

15Deviat, ia PIB reprezintă diferent,a dintre nivelul efectiv s, i cel potent, ial
al PIB. Atunci când deviat, ia ia valori negative, aceasta indică o depăs, ire a
cererii fat, ă de ofertă, prin urmare creând presiuni deflat, ioniste, s, i invers,
atunci când deviat, ia este una pozitivă apar presiuni pro-inflat, ioniste.
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Nivelul ratelor de dobândă îs, i vor păstra caracterul stimulativ
în termeni reali. Pe de altă parte, rata reală efectivă de schimb
va avea un impact us, or restrictiv, iar spre finele orizontului de
prognoză aceasta se va deplasa spre un nivel neutru.

În condit, iile incertitudinii privind evolut, ia politicii fiscale în
perspectivă, în cadrul proiect, iei curente s-a presupus acelas, i
grad de expansiune a acesteia ca s, i în proiect, ia precedentă.
As, adar, politica fiscală va avea un caracter us, or expansionist pe
parcursul următorilor doi ani.

Inflat, ia

Proiect, ia curentă plasează rata anuală a inflat, iei la finele anului
curent la nivelul de 7.9 la sută16, iar la finele anului viitor în
proximitatea nivelului de 4.5 la sută. Comparativ cu valorile
corespunzătoare publicate în Raportul de Politică Monetară nr.
4, noiembrie 2010 rata anuală a inflat, iei la finele anului curent
era proiectată la un nivel mai mic cu 0.6 puncte procentuale
comparativ cu proiect, ia din runda actuală de prognoză. Cauza
principală a discrepant,elor dintre proiect, ia actuală s, i cea din
RPM nr. 4, reprezintă factorii exogeni care sunt în afara con-
trolului Băncii Nat, ionale a Moldovei.

Graficul 4.10: Prognoza ritmului anual al
IPC total (% anual)
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Pe parcursul perioadei de prognoză, principalele presiuni in-
flat, ioniste urmează a fi în continuare factori de natura ofertei.
Cele mai mari presiuni inflat, ioniste atât pentru anul curent,
cât s, i pentru anul viitor vor fi cauzate de cres, terea pret,urilor
reglementate, ca urmare a evolut, iei pret,urilor mondiale la
resursele energetice, s, i de ajustarea acestora la nivelul de piat, ă.
Un alt factor care va avea un impact negativ asupra pret,urilor
reglementate este eliminarea coeficientului de reducere pentru
pret,ul de import al gazelor naturale. Ca rezultat pret,ul la gazele
naturale va atinge media pret,ului european. Acestea vor avea
o tendint, ă de cres, tere în concordant, ă cu pret,urile la produsele
petroliere.

De asemenea, presiuni semnificative se vor resimt, i s, i din partea
pret,urilor produselor alimentare. Dinamica în cauză se va
datora cres, terilor pret,urilor produselor alimentare pe piet,ele
internat, ionale. Evolut, ia acestora din urmă este anticipată ca

16Proiect, ia ritmului anual al IPC este realizată în frecvent, ă trimestrială.
Astfel, prin expresia “la finele anului” se subînt,elege cres, terea anuală a
nivelului mediu al IPC în trimestrul IV fat, ă de perioada respectivă a anului
precedent. De ment, ionat că, acest ritm nu trebuie confundat cu ritmul
anual al IPC din decembrie, adică dec./dec. Des, i ritmul anual cu frecvent, ă
trimestrială al IPC se calculează printr-un procedeu mai complicat, totus, i
acesta poate fi aproximat ca media ritmurilor anuale ale IPC din trimestrul
respectiv.
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rezultat al condit, iilor meteorologice nefaste din anul 2010 într-
un s, ir de t, ări. De asemenea, din cauza că o bună parte a
cotat, iilor de la bursele de mărfuri sunt efectuate în dolari SUA,
pret,urile produselor alimentare din contractele la termen cresc
ca rezultat al deprecierii acestuia.

Inflat, ia de bază la finele anului curent va atinge valori put, in
superioare nivelului de 5.0 la sută, iar pentru anul 2012 valoarea
înregistrată la finele anului va fi în proximitatea valorii de 4.0
la sută.

La moment nivelul PIB real se află sub nivelul său potent, ial din
acest motiv singurii factori de influent, ă asupra inflat, iei sunt din
partea ofertei. Dat fiind faptul că, pe parcursul orizontului de
prognoză deviat, ia PIB va continua să se situeze în apropierea
imediată fat, ă de nivelul nul, presiunile inflat, ioniste din partea
cererii au o probabilitate redusă de a se manifesta, în prim plan
evident, iindu-se factorii de natura ofertei.

Riscuri s, i incertitudini

Complexitatea procesului de prognoză a inflat, iei, de regulă,
este determinată de existent,a unui s, ir de incertitudini. În acest
context, există mai mult, i factori de risc interni s, i externi ce pot
influent,a atât negativ cât s, i pozitiv evolut, ia macroeconomică în
general, s, i a inflat, iei în particular.

În cadrul proiect, iei curente a inflat, iei, balant,a riscurilor se pre-
zintă ca fiind una asimetrică, astfel în eventualitatea manifestării
acestora, rata inflat, iei s-ar putea plasa deasupra proiect, iei cen-
trale.

Pentru anul 2011, un risc sporit reprezintă seceta care poate
avea loc în vară anului respectiv. Gradul înalt de probabilitate
reiese din caracterul ciclic al fenomenului în cauză, cel put, in pe
teritoriul Republicii Moldova. De ment, ionat că, ultima secetă
a fost cu patru ani în urmă, în vara anului 2007. În cazul
realizării riscului respectiv, se anticipează o contract, ie a cres, terii
economice, pe de o parte, s, i o majorare a inflat, iei, pe de alta
parte, în special ca rezultat al cres, terii pret,urilor la produsele
alimentare.

În continuare, este incertă situat, ia privind ies, irea din criză a
t, ărilor, precum Spania, Grecia, Irlanda s, i Portugalia (care se
confruntă cu programe aspre de austeritate fiscală). Evolut, iile
din cadrul acestor economii pot influent,a proiect, ia prin diferite
canale, care nu pot fi atât de us, or cuantificate s, i care de multe
ori act, ionează în sensuri diferite. As, adar, în cazul acutizării
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problemelor privind solvabilitatea fiscală, va avea loc sporirea
neîncrederii investitorilor în activele denominate în euro, fapt ce
va duce la deprecierea acestei monede. O eventuală depreciere,
ar duce la diminuarea competitivităt, ii exporturilor moldovenes, ti
în zona euro, cu un efect restrictiv asupra economiei autohtone,
s, i astfel generând presiuni de diminuare a nivelului pret,urilor,
dat fiind faptul că cres, terea economică ar coborî sub potent, ialul
său. Totodată, un flux mai redus de valută provenită din expor-
turi ar crea presiuni de depreciere a monedei nat, ionale fat, ă de
euro, s, i astfel ar duce la generarea presiunilor pro-inflat, ioniste.
Pe de alta parte, o depreciere a monedei unice europene ar
impulsiona economia zonei, unde se afla o parte semnificativă a
concetăt,enilor nos, tri aflat, i la muncă în străinătate, prin urmare
aceasta ar duce la cres, terea remiterilor acestora, s, i, în condit, iile
unui flux mai mare de valută ar apărea presiuni suplimentare
de apreciere a monedei nat, ionale, fapt ce ar determina vectori
dezinflat, ionis, ti.

Accelerarea recuperării economiei mondiale, ar cauza cres, terea
peste as, teptări a cererii la materii prime, prin urmare deter-
minând pret,urile acestora să crească în continuare. În acest
context, relevante sunt pret,urile la resursele energetice (petrol,
gaze naturale) s, i cele la produsele alimentare, care ar putea
cauza majorarea inflat, iei atât direct, cât s, i indirect, prin inter-
mediul costurilor product, iei.

În condit, iile de întârziere a adoptării bugetului public nat, ional
pentru anul 2011, dimensionarea în perspectivă a impulsului
politicii fiscale asupra economiei se prezintă anevoioasă. Totus, i,
realizarea unor indicatori mai buni decât s-a as, teptat aferent, i
gestionării finant,elor publice, pe de o parte, s, i macroeconomici,
pe de altă parte, ar putea oferi autorităt, ilor un spat, iu suplimen-
tar de manevră în vederea sporiri caracterului social al bugetului
public (majorarea într-o măsură mai mare decât s-a anticipat a
pensiilor, salariilor, compensat, iilor etc.). Această eventualitate
ar duce la stimularea cererii, în special din partea gospodăriilor
populat, iei, determinând astfel majorarea nivelului pret,urilor.

De asemenea, nu e de neglijat s, i evolut, ia viitoare a situat, iei
politice interne. În cazul, acutizării conjuncturii aceasta ar putea
duce la sporirea incertitudinii investitorilor t, inând-ui distant, i
fat, ă de considerarea realizării proiectelor sale lucrative, ceea
ce ar condit, iona un flux de valută mai redus, cu repercusiunile
ulterioare asupra cursului de schimb. Pe de altă parte, acest fapt
ar duce s, i la o cres, tere economică mai mică, astfel atenuând
presiunile ascendente asupra nivelului pret,urilor.
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4.3 Compararea cu prognoza precedentă

Prognoza actuală plasează rata anuală a inflat, iei IPC la valoarea
de 7.9 la sută la finele anului curent, ceea ce este cu 0.6 puncte
procentuale mai mult comparativ cu valorile corespunzătoare
publicate în Raportul de Politică Monetară nr. 4, noiembrie
2010. Diferent,a dintre cele două rapoarte ment, ionate mai sus
se datorează în mare parte unor asumări s, i presiuni exogene de
o magnitudine diferită. În Raportul de Politică Monetară nr. 4,
noiembrie 2010 presiunile exogene erau mai put, in persistente
de cât în prognoza actualizată. Conform proiect, iei actuale
pret,urile pe piet,ele internat, ionale la produsele alimentare s, i la
produsele petroliere vor avea un ritm mult mai mare de cres, tere,
fapt ce va crea presiuni suplimentare asupra inflat, iei.

Graficul 4.11: Compararea prognozelor:
IPC total (% anual)
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În Raportul de Politică Monetară nr.4, noiembrie 2010 contribu-
t, ia ce mai mare în IPC a fost din partea produselor alimentare
s, i a pret,urilor reglementate. Contribut, ia cea mai mare de 3.0
puncte procentuale a fost din partea pret,urilor reglementate
s, i de 2.5 puncte procentuale la produsele alimentare la finele
anului 2011. În proiect, ia curentă contribut, ia cea mai mare la
finele anului 2011 va fi de asemenea din partea pret,urilor regle-
mentate s, i a produselor alimentare - de 2.7 puncte procentuale
s, i de 2.1 puncte procentuale, respectiv. Comparativ cu proiect, ia
publicată în luna noiembrie 2010 a crescut contribut, ia în IPC din
partea pret,urilor la combustibili, de la 0.4 puncte procentuale
la 0.8 puncte procentuale pentru finele anului curent.

Spre deosebire de proiect, ia precedentă, deviat, ia PIB se închide
la începutul anului 2011, oscilând nesemnificativ în jurul nivelu-
lui non-inflat, ionist al PIB. Această diferent, ă provine din re-
vizuirea descres, terii economice pentru anul 2009 (de la 6.5
la 6.0 la sută), precum s, i din înregistrarea unor cres, teri mai
mari decât s-a anticipat pe parcursul anului 2010. Acestea
luate împreună, au dus la revizuirea fazei actuale a ciclului
macroeconomic.

4.4 Compararea prognozei din RPM nr. 4
s, i evolut, ia inflat, iei în trimestrul IV, 2010

Prognoza pe termen scurt a inflat, iei publicată în Raportul de
Politică Monetară nr. 4 (noiembrie 2010) prevedea un ritm
anual de 7.8 la sută în trimestrul IV, 2010 (media perioadei),
fapt ce presupune o cres, tere medie a nivelului pret,urilor de
2.4 la sută pentru trimestrul IV comparativ cu trimestrul III,
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2010 (perioadă pentru care existau deja datele efective pentru
IPC). În cadrul acestei proiect, ii contribut, ia primordială a fost
determinată de cres, terea pret,urilor la produsele alimentare în
mare parte, ca urmare a efectului sezonier, dar s, i a cres, terii
pret,urilor la aceste produse pe piet,ele externe. Contribut, ii de
intensitate mai mică urmau a fi generate de: cres, terea pret,urilor
la combustibili în rezultatul fluctuat, iilor pret,urilor la produsele
petroliere pe piet,ele mondiale; cres, terea inflat, iei de bază sub
presiunea efectelor de runda a doua de la majorările pret,urilor
la combustibili s, i la produsele alimentare precum s, i deprecierea
leului moldovenesc în raport cu valutele străine. În cadrul prog-
nozei din RPM nr. 4, s-a asumat o contribut, ie nesemnificativă
din partea cres, terii pret,urilor la serviciile reglementate.

Graficul 4.12: Evolut,ia IPC s, i proiect,ia din
RPM nr. 4
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Evolut, ia IPC din trimestrul IV, 2010 corespunde preponderent
cu prognoza pe termen scurt a inflat, iei enunt,ată în cadrul Rapor-
tului de Politică Monetară nr. 4. În acest sens, valoarea ritmului
anual al IPC înregistrată în trimestrul IV, 2010 a constituit 7.9
la sută (media trimestrială) s, i astfel, abaterea prognozei de la
datele efective a fost minoră (0.1 puncte procentuale), valoare
ce poate fi atribuită traiectoriei pe care au urmat-o pret,urile
la combustibili în această perioadă. Evolut, ia acestora a fost
superioară celei prognozate ca urmare a unor factori anticiparea
cărora la momentul respectiv fiind practic imposibilă. Astfel,
init, ial pentru acest component a fost prevăzută o cres, tere a
pret,urilor de cca. 1.3 la sută (tr. IV, 2010 / tr. III, 2010), care
trebuia să acopere majorările pret,urilor la cărbune ce au apărut
ca urmare a anticipărilor cu privire la un sezon de iarnă mai rece.
În luna decembrie, însă, pe fundalul cres, terii pret,urilor la petrol
pe piet,ele mondiale s, i stimulat, i, mai ales, de evolut, ia cursului
de schimb, operatorii comert,ului cu amănuntul al carburant, ilor
au decis majorarea pret,urilor la benzină, motorină s, i cărbune ce
s-a soldat cu o cres, tere în ansamblu a pret,urilor la combustibili
mai mare (5.4 la sută) decât cea anticipată.

Pe sub-componente, des, i s-au înregistrat unele abateri în anu-
mite cazuri, acestea au avut sensuri diferite, astfel compensându-
se fără a compromite prognoza pe termen scurt pentru IPC.

În concluzie, prognoza pe termen scurt a BNM din RPM nr. 4,
2010 cu privire la inflat, ie a avut un grad înalt de obiectivitate,
prevederile cu privire la presiunile inflat, ioniste de ordin intern
s, i extern existente în acel moment adeverindu-se.
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3.5 Evolut, ia creditelor noi acordate (cres, tere anuală, %) . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
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Tabelul A.1: Ratele medii de politică monetară, %

Ucraina Federat,ia România Ungaria Belarus Polonia Kazahstan Moldova Turcia Armenia

Rusă

2008
dec. 12.0 13.0 10.3 10.5 11.5 5.6 n/a 15.1 17.0 n/a

2009
ian. 12.0 13.0 10.3 9.8 13.6 4.9 10.5 13.5 15.3 5.2

feb. 12.0 13.0 10.0 9.5 14.0 4.2 10.0 11.1 13.8 5.7

mar. 12.0 13.0 10.0 9.5 14.0 4.0 9.6 11.0 12.4 6.4

apr. 12.0 13.3 10.0 9.5 14.0 3.5 9.5 11.0 11.4 6.8

mai. 12.0 12.2 9.6 9.5 14.0 3.5 9.5 10.6 10.8 7.2

iun. 11.0 11.6 9.5 9.5 14.0 3.7 9.2 9.7 10.3 7.3

iul. 11.0 11.2 9.0 9.4 14.0 3.5 8.7 8.7 9.8 7.3

aug. 10.3 10.8 8.6 8.4 14.0 3.5 8.2 7.4 9.3 7.3

sep. 10.3 10.6 8.5 8.0 14.0 3.5 7.7 5.5 8.8 7.3

oct. 10.3 9.8 8.5 7.3 14.0 3.5 7.1 5.0 8.3 7.3

noi. 10.3 9.4 8.0 6.9 14.0 3.5 7.0 5.0 7.9 7.3

dec. 10.3 9.0 8.0 6.4 13.5 3.5 7.0 5.0 7.8 7.3

2010
ian. 10.3 8.8 7.6 6.2 13.5 3.5 7.0 5.0 7.8 7.1

feb. 10.3 8.7 7.1 5.9 13.3 3.5 7.0 6.0 7.8 6.8

mar. 10.3 8.5 7.0 5.7 13.0 3.5 7.0 6.1 7.8 7.5

apr. 10.3 8.2 6.5 5.5 12.8 3.5 7.0 7.0 7.8 7.6

mai. 10.3 8.0 6.3 5.3 12.2 3.5 7.0 7.0 7.8 7.4

iun. 10.3 7.8 6.3 5.3 12.0 3.5 7.0 7.0 7.8 6.4

iul. 10.3 7.8 6.3 5.3 12.0 3.5 7.0 7.0 7.8 5.6

aug. 8.0 7.8 6.3 5.3 11.3 3.5 7.0 7.0 7.8 5.3

sep. 7.8 7.8 6.3 5.3 10.7 3.5 7.0 7.0 7.6 5.1

oct. 7.8 7.8 6.3 5.3 10.5 3.5 7.0 7.0 7.5 5.0

noi. 7.8 7.8 6.3 5.5 10.5 3.5 7.0 7.0 5.9 5.0

dec. 7.8 7.8 6.3 5.6 10.5 3.5 7.0 7.0* 5.3 5.0

Sursa: Paginile oficiale web ale băncilor centrale din t,ările respective
* La 30 decembrie 2010, rata de bază a fost majorată la 8%
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Tabelul A.2: Ratele rezervelor obligatorii ale t,ărilor din regiune, %

2010

ian. feb. mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. noi. dec.

Ucraina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Federat,ia Rusă 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

România 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Ungaria 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Belarus 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Polonia 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Kazahstan 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Moldova* 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

Turcia 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.6 6.0

Armenia n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Sursa: Paginile oficiale web ale băncilor centrale din t,ările respective
* La 27 ianuarie 2011 rata rezervelor obligatorii a fost majorată la 11%

Tabelul A.3: Indicele pret,urilor de consum anual, %

2010

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. noi. dec.

Ucraina 11.1 11.5 11.0 9.7 8.5 6.9 6.8 8.3 10.5 10.1 9.2 9.1

Federat,ia Rusă 8.1 7.2 6.5 6.1 5.9 5.7 5.5 6.2 7.0 7.5 8.1 8.8

România 5.2 4.5 4.2 4.3 4.4 4.4 7.1 7.6 7.8 7.9 7.7 8.0

Ungaria 6.4 5.7 5.9 5.7 5.1 5.3 4.0 3.7 3.8 4.2 4.1 4.7

Belarus 6.6 5.9 6.4 6.6 7.1 6.9 6.8 7.7 9.0 9.7 10.3 9.9

Polonia 3.5 2.9 2.6 2.4 2.2 2.4 2.0 2.0 2.6 3.0 2.8 3.2

Kazahstan 7.3 7.4 7.2 7.1 7.0 6.8 6.7 6.5 6.7 7.3 7.7 7.8

Moldova 2.9 6.5 8.1 8.1 7.9 7.8 7.6 7.8 8.0 8.0 7.7 8.1

Turcia 8.2 10.1 9.6 10.2 9.1 8.4 7.6 8.3 9.2 8.6 7.3 6.4

Armenia 7.0 9.4 8.8 6.8 6.3 5.8 7.8 9.6 8.6 9.1 9.6 9.4

Sursa: Paginile oficiale web ale băncilor centrale din t,ările respective



Capitolul A. Tabele statistice 58

Tabelul A.4: Ratele reale de politică monetară, %

2010

ian. feb. mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. noi. dec.

Ucraina -0.8 -1.1 -0.7 0.5 1.6 3.1 3.2 -0.3 -2.5 -2.1 -1.3 -1.2

Federat,ia Rusă 0.6 1.4 1.9 2.1 2.0 1.9 2.1 1.5 0.7 0.2 -0.3 -1.0

România 2.3 2.5 2.7 2.1 1.8 1.8 -0.8 -1.2 -1.4 -1.5 -1.4 -1.6

Ungaria -0.2 0.2 -0.2 -0.2 0.1 0.0 1.2 1.5 1.4 1.0 1.4 0.8

Belarus 6.5 7.0 6.2 5.8 4.8 4.8 4.9 3.3 1.6 0.7 0.2 0.5

Polonia 0.0 0.6 0.9 1.1 1.3 1.1 1.5 1.5 0.9 0.5 0.7 0.3

Kazahstan -0.3 -0.4 -0.2 -0.1 0.0 0.2 0.3 0.5 0.3 -0.3 -0.6 -0.7

Moldova 2.0 -0.5 -1.9 -1.0 -0.8 -0.7 -0.6 -0.7 -0.9 -0.9 -0.6 -1.0

Turcia -0.4 -2.1 -1.7 -2.2 -1.2 -0.6 0.2 -0.5 -1.5 -1.0 -1.3 -1.1

Armenia -1.7 -3.4 -2.2 0.0 0.8 1.4 -0.5 -2.1 -1.2 -1.7 -2.1 -2.0

Sursa: Paginile oficiale web ale băncilor centrale din t,ările respective
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