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COMUNICAT
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), indicele preţurilor
de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni în luna decembrie 2010 a constituit 8.1 la sută,
majorându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.4 puncte procentuale. Inflaţia de bază
anuală a înregistrat valoarea de 4.4 la sută, micşorându-se faţă de nivelul lunii precedente cu
0.1 puncte procentuale şi s-a poziţionat în limitele obiectivului declarat pentru finele anului
2010.
Datele furnizate de către BNS deviază nesemnificativ de la prognoza BNM asupra
inflaţiei pentru finele anului 2010 de 7.8 la sută, publicată în Raportul de Politică Monetară
nr. 4 din noiembrie 2010.
Rata inflaţiei anuale pentru luna decembrie 2010 a constituit 8.1 la sută, majorându-se cu 0.4
puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Rata lunară a inflaţiei a înregistrat 1.3 la sută,
fiind cauzată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 2.0 la sută şi la mărfurile
nealimentare cu 1.4 la sută, în timp ce tarifele pentru prestarea serviciilor populaţiei s-au menţinut
la nivelul lunii precedente. Evoluţia ratei lunare a inflaţiei este condiţionată, în principal, de factorul
sezonier, majorarea preţurilor la componentele aferente inflaţiei de bază, precum şi de dinamica
preţurilor la combustibili, care au înregistrat valori maxime pe pieţele internaţionale în luna
decembrie 2010.
Inflaţia de bază1 se situează în limitele obiectivului declarat pentru finele anului 2010,
înregistrând o creştere pentru ultimele 12 luni de 4.4 la sută, diminuându-se faţă de luna precedentă
cu 0.1 puncte procentuale. În luna decembrie 2010 inflaţia de bază lunară şi-a continuat ritmul
ascendent început în trimestrul III, 2010, înregistrând o majorare cu 0.5 la sută faţă de luna
precedentă. Această evoluţie a fost cauzată de creşterea preţurilor la principalele componente ale
inflaţiei de bază, în afară de cele la servicii de telecomunicaţii care s-au menţinut la nivelul lunii
precedente.
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Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de
BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate.
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Evoluţia preţurilor la produsele şi serviciile incluse în calculul inflaţiei de bază în luna
decembrie a fost afectată de o uşoară depreciere a monedei naţionale faţă de dolarul american şi
rubla rusească, ceea ce a determinat în mare parte creşterea preţurilor la confecţii şi încălţăminte de
import. Totodată, inflaţia de bază a fost stimulată de efectele de runda a doua cauzate de majorarea
preţurilor la carburanţi de la începutul lunii decembrie, ceea ce a condus la majorarea cheltuielilor
de transport.
Creşterea IPC pentru ultimele 12 luni este cu 3.7 puncte procentuale mai mare decât inflaţia
de bază, fapt care confirmă influenţa sporită a factorilor nemonetari asupra procesului inflaţionist,
contribuind astfel la încadrarea inflaţiei anuale uşor peste limitele prognozei consemnate în
Raportul de politică monetară publicat la începutul lunii noiembrie.
Ritmul de creştere lunară a preţurilor la produsele alimentare în luna decembrie 2010 s-a
amplificat comparativ cu luna noiembrie, înregistrând o majorare cu 2.0 la sută, fiind cauzată
preponderent de majorarea preţurilor la uleiul vegetal (10.4 la sută), ca rezultat al recoltei mici din
regiune, precum şi sporirea preţurilor la ouă (9.7 la sută), fructe proaspete (4.7 la sută) şi legume
(4.4 la sută), ca o consecinţă a efectului sezonier şi efectelor de runda a doua ale majorării preţurilor
la combustibili.
Preţurile la combustibil în luna decembrie 2010 s-au majorat cu 5.4 la sută faţă de
noiembrie, din cauza creşterii preţurilor la cărbunele de pământ cu 6.0 la sută, la carburanţi cu 5.0 la
sută şi la gazul din butelii cu 4.7 la sută. Evoluţia preţurilor la combustibil este determinată de
începerea sezonului de încălzire, de majorarea preţurilor pe pieţele internaţionale la petrol, precum
şi de o uşoară depreciere a monedei naţionale faţă de dolarul SUA din perioada corespunzătoare.
Ritmul anual al preţurilor reglementate este caracterizat de o traiectorie descendentă
începută în luna septembrie 2010, astfel încât în luna decembrie nivelul acestuia a constituit 14.3 la
sută, fapt care a contribuit la absorbirea parţială a presiunilor inflaţioniste în luna respectivă.
Majorarea preţurilor la combustibil în luna decembrie va menţine persistenţa presiunilor
inflaţioniste în perioada următoare ca rezultat al efectelor de runda a doua.
Banca Naţională a Moldovei va continua să monitorizeze vigilent evoluţia economiei
naţionale, 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.
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