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COMUNICAT
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna septembrie
2011, indicele preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 8.8 la sută,
diminuându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.4 puncte procentuale. Inflaţia de bază
anuală a înregistrat valoarea de 4.4 la sută, fiind în creştere cu 0.3 puncte procentuale faţă de
nivelul lunii precedente.
Rata inflaţiei anuale pentru luna septembrie 2011 a înregistrat nivelul de 8.8 la sută,
diminuându-se cu 0.4 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Inflaţia lunară a consemnat o
creştere de 0.4 la sută, fiind determinată de majorarea preţurilor la produsele nealimentare cu 0.8 la
sută şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.3 la sută. Dinamica ratei lunare a
inflaţiei pentru luna septembrie 2011 a fost condiţionată de propagarea efectelor de runda a doua de
pe urma majorărilor de preţuri la produsele alimentare, combustibili şi de tarife la utilităţi. În acelaşi
timp, s-a semnalat creşterea cererii din partea populaţiei faţă la unele produse şi servicii, precum şi a
cererii externe la produsele autohtone.
Ritmul anual al inflaţiei de bază1 a marcat pentru ultimele 12 luni un nivel de 4.4 la sută (cu
0.3 puncte procentuale superior celui din luna precedentă). În luna septembrie, rata lunară a inflaţiei
de bază a constituit 0.5 la sută. Dinamica respectivă a fost cauzată preponderent de contribuţiile
pozitive din partea următoarelor subcomponente: educaţie şi învăţământ, materiale de construcţie,
articole cosmetice şi parfumerie, confecţii, încălţăminte, alimentaţia publică şi detergenţi. Aceste
creşteri au fost stimulate de propagarea efectelor de runda a doua în urma sporirii preţurilor la
produsele alimentare, combustibili şi a majorărilor de tarife la utilităţi, precum şi a creşterii cererii
din partea populaţiei datorită majorării venitului disponibil şi a revigorării cererii în sectorul
construcţiilor. Influenţa proinflaţionistă a factorilor sus-menţionaţi a fost parţial atenuată de tendinţa
de apreciere a cursului nominal efectiv de schimb al monedei naţionale pe parcursul anului curent.
În luna septembrie 2011, preţurile medii la produsele alimentare au rămas la nivelul lunii
precedente. Evoluţia dată se explică prin reducerea preţurilor la cartofi (cu 11.5 la sută), legumele
proaspete (cu 0.4 la sută), peşte şi conserve din peşte (cu 0.2 la sută).
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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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Aceste diminuări au fost atenuate de majorarea preţurilor la ouă (cu 6.9 la sută), fructe
proaspete (cu 1.9 la sută), lapte şi produse lactate, carne, preparate şi conserve din carne (cu câte 1.0
la sută) şi băuturi alcoolice (cu 0.7 la sută).
Creşterea preţurilor la produsele sus-menţionate a fost determinată de impactul efectelor de
runda a doua ca rezultat al majorării tarifului la energia electrică, efectuate în trimestrul doi, ceea ce
a influenţat costurile de producere, transport şi păstrare.
În luna septembrie 2011, preţurile la combustibili au sporit cu 2.4 la sută, preponderent din
cauza creşterii preţului la gazul lichefiat (7.3 la sută). Această evoluţie a fost generată de
înregistrarea unui deficit al gazului lichefiat pe piaţa internă în urma închiderii temporare a unor
uzine producătoare a acestui tip de combustibil atât din Rusia, cât şi din alte ţări din regiune.
Contribuţii de intensitate mai mică la dinamica preţurilor la combustibili au fost determinate de
majorarea preţurilor la cărbune (cu 1.1 la sută) ca urmare a cererii sporite generate de pregătirile
către sezonul rece. Preţul la carburanţi a înregistrat o majorare minoră (0.9 la sută), în contextul
lipsei unor presiuni inflaţioniste pe această piaţă.
După creşterile semnificative din prima jumătate a anului curent, în luna septembrie 2011,
preţurile la serviciile reglementate au avut o evoluţie mai modestă sporind cu 0.1 la sută faţă de luna
precedentă ca urmare a majorării tarifelor la plata pentru locuinţă şi serviciile de salubritate,
evoluţie parţial temperată de diminuarea tarifelor la serviciile de transport aerian şi

feroviar

internaţional, precum şi de scăderea preţurilor la medicamente.
Intrarea în vigoare de la începutul lunii octombrie 2011 a tarifelor majorate la gazele
naturale presupune o creştere previzibilă a tarifelor la energia termică, şi apa caldă care vor genera
presiuni inflaţioniste suplimentare. Efectele secundare ale acestor majorări vor fi absorbite treptat în
perioadele următoare.
Banca Naţională a Moldovei reafirmă că va monitoriza şi în continuare cu vigilenţă
evoluţiile economice interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea
corespunzătoare a instrumentelor de politică monetară, să asigure realizarea obiectivului stipulat în
Strategia politicii monetare pe termen mediu, în vederea asigurării şi menţinerii stabilităţii
preţurilor.
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