Banca Naţională a Moldovei

COMUNICAT
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
Conform datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), preţurile de consum pentru
ultimele 12 luni s-au majorat în luna februarie 2010 cu 6.1 la sută, depăşind nivelul prognozat cu 1.0
puncte procentuale. Iinflaţia a depăşit limita superioară a intervalului de prognoză, în principal, din
cauza

următorilor factori: creşterea mai pronunţată a preţurilor la produsele alimentare şi

combustibil, suprapusă evoluţiei monedei naţionale pe piaţa valutară. Totodată, inflaţia de bază se
situează în limitele prognozei publicate, iar asupra procesului inflaţionist au influenţat preponderent
factorii nemonetari.
Preţurile produselor alimentare au deviat faţă de cele prognozate în mare parte din cauza ajustării
acestora la preţurile din regiune şi condiţiilor climaterice severe de la începutul anului curent, care au
contribuit la sporirea costurilor de stocare. Abaterea prognozei preţurilor la combustibil se explică atât
prin cursul de schimb mai depreciat al monedei naţionale faţă de cel prevăzut în prognoză, impactul mai
pronunţat al majorării accizelor asupra preţurilor la combustibil, cît şi prin creşterea mai accentuată a
preţurilor mondiale la petrol.
Odată cu indicele preţurilor de consum, BNS a publicat şi indicele parţial al inflaţiei (inflaţia de
bază), care este calculat prin excluderea preţurilor la produsele alimentare şi băuturi, combustibil,
produsele şi serviciile cu preţurile reglementate, care nu pot fi influenţate în mod direct de măsurile de
politică monetară promovată de BNM. Inflaţia de bază, în luna februarie 2010 pentru ultimele 12 luni, a
constituit 4.3 la sută, depăşind nivelul prognozat cu 0.5 puncte procentuale în mare parte datorită
deprecierii mai pronunţate a monedei naţionale de la începutul anului curent. Totuşi, nivelul înregistrat
al inflaţiei de bază se situează în limita obiectivului declarat pe termen mediu.
Analiza factorilor care contribuie cel mai mult la evoluţia inflaţiei denotă faptul că impactul major
îl au factorii nemonetari, cum ar fi: majorarea preţurilor la produsele şi serviciile reglementate, creşterea
preţurilor la produsele alimentare în combinaţie cu tendinţele pieţei valutare, precum şi modificarea
accizelor şi impozitelor indirecte.
Totodată, este necesar de menţionat că inversarea recentă a tendinţei pe piaţa valutară confirmă
aşteptările BNM publicate anterior, fapt ce va conduce la temperarea presiunilor inflaţioniste pe termen
mediu.
Şocurile inflaţioniste înregistrate în primele două luni, cauzate, în principal, de majorarea tarifelor
la energie electrică, gaze naturale şi agentul termic vor fi absorbite în primul semestru al anului curent.
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Ca rezultat, depăşirea intervalului declarat al ratei inflaţiei în anul 2010 poartă un caracter temporar fără
un impact semnificativ pe termen mediu.
Banca Naţională a Moldovei va continua să monitorizeze îndeaproape evoluţia din economia
naţionala, tendinţele mediului economic internaţional şi, în cazul devierii prognozei pe termen mediu
faţă de obiectivul declarat, va utiliza prompt şi adecvat instrumentele de politică monetară pentru
asigurarea realizării obiectivului prevăzut de Strategia politicii monetare pe termen mediu pentru anii
2010 – 2012, în vederea menţinerii stabilităţii preţurilor, contribuind la stabilitatea macroeconomică şi
financiară.
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