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COMUNICAT
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna iulie 2012, ritmul
creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 4.0 la sută, majorându-se faţă
de nivelul lunii precedente cu 0.3 puncte procentuale. Inflaţia de bază anuală a înregistrat o rată de
4.0 la sută, micşorându-se cu 0.3 puncte procentuale faţă de nivelul lunii anterioare.
Balanţa riscurilor la adresa inflaţiei, în perioada următoare, continuă să manifeste un caracter
relativ echilibrat, determinat atât de factori externi, cât şi de cei interni. Astfel, agravarea recesiunii
din zona euro şi accentuarea incertitudinii privind tendinţele economiei globale, volatilitatea
preţurilor la produsele petroliere şi cele alimentare pe pieţele internaţionale reprezintă principalele
surse externe de risc.
Presiunile dezinflaţioniste vor decurge din caracterul temperat al activităţii economice interne,
determinat de expunerea sporită a economiei naţionale la vulnerabilitatea mediului macroeconomic
extern prin canalul fluxului de capital şi al exportului.
Totodată, condiţiile meteorologice nefavorabile din perioadele recente se vor reflecta în
reducerea ofertei unor produse alimentare pe piaţa internă, contribuind astfel la atenuarea parţială a
presiunilor dezinflaţioniste.
Evoluţia inflaţiei din luna iulie confirmă ipotezele utilizate în ultima rundă de prognoză şi
susţine proiecţiile publicate în Raportul asupra inflaţiei din luna august 2012.

Rata inflaţiei anuale pentru luna iulie 2012 şi-a inversat traiectoria descendentă începută la
sfârşitul anului precedent, majorându-se cu 0.3 puncte procentuale faţă de luna iunie 2012 până la
nivelul de 4.0 la sută. Rata inflaţiei lunare a consemnat o valoare de 0.1 la sută, fiind condiţionată de
creşterea preţurilor la produsele alimentare cu 0.3 la sută, pe când preţurile la mărfurile nealimentare şi
servicii s-au menţinut, practic, la nivelul lunii precedente. Creşterea ratei lunare a inflaţiei în luna iulie a
fost atenuată în mare parte de efectul sezonier negativ caracteristic acestei perioade. Astfel, după
eliminarea factorului sezonier s-a observat o creştere de 0.7 la sută a preţurilor în luna iulie. Majorarea
respectivă a fost cauzată de sporirea preţurilor la produsele alimentare ca urmare a condiţiilor
meteorologice nefavorabile din lunile iunie şi iulie pentru unele culturi agricole. Inflaţia de bază a
generat o influenţă modestă, similară celei din lunile precedente, iar preţurile la combustibili au avut un
impact nesemnificativ asupra dinamicii inflaţiei lunare, în timp ce impactul preţurilor reglementate a
fost unul neutru.
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Ritmul anual al inflaţiei de bază1 a marcat pentru ultimele 12 luni un nivel de 4.0 la sută (cu 0.3
puncte procentuale inferior celui din luna precedentă). Astfel, se atestă o consolidare a tendinţei de
diminuare a ritmului anual al inflaţiei de bază, începută în luna octombrie 2011, în principal, din cauza
moderării cererii interne şi externe, însoţite de temperarea creşterii venitului disponibil al populaţiei.
În luna iulie 2012, ritmul lunar al inflaţiei de bază a constituit 0.2 la sută, fiind cu 0.1 puncte
procentuale superior celui înregistrat în luna precedentă. Evoluţia respectivă a fost determinată, în
principal, de majorările preţurilor la următoarele subcomponente: ţigări, materiale de construcţii,
educaţie şi învăţământ şi obiecte de sanitărie, igienă şi cosmetică.
Preţurile la produsele alimentare în luna analizată s-au majorat cu 0.3 la sută faţă de luna
precedentă. Această dinamică s-a produs, în principal, din cauza sporirii preţurilor la legume proaspete
(cu 4.5 la sută), carne, preparate şi conserve din carne (cu 1.1 la sută), lapte şi produse lactate (cu 1.0 la
sută), fiind parţial atenuată de diminuările preţurilor consemnate la cartofi (cu 11.7 la sută), ouă (cu 1.1
la sută), peşte şi conserve din peşte (cu 0.3 la sută). Cu excluderea factorului sezonier, preţurile la
produsele alimentare au înregistrat o majorare de 1.6 la sută.
Majorarea preţurilor la legume şi la produse lactate s-a produs ca urmare a condiţiilor
meteorologice secetoase, în timp ce sporirea preţurilor la carne şi preparate din carne rezidă în
majorarea preţului la materia primă, drept consecinţă a diminuării ofertei pe piaţa internă, cauzate de
orientarea producţiei autohtone spre pieţele externe.
În luna iulie 2012, preţurile la combustibili au consemnat o evoluţie descendentă, diminuându-se
cu 0.3 la sută comparativ cu luna precedentă ca rezultat al reducerii preţurilor la gazul din butelii (1.4 la
sută) şi carburanţi (0.6 la sută), fiind parţial balansate de majorarea preţurilor la lemne pentru foc (0.8 la
sută). Preţurile la cărbune de pământ au înregistrat valori similare lunii precedente şi, astfel, nu au
contribuit la dinamica preţurilor la combustibili.
În luna iulie 2012, preţurile reglementate s-au menţinut la nivelul lunii precedente. Schimbările
nesemnificative s-au produs în cadrul componentelor transportului feroviar şi al celui aerian, dar acestea
au avut o influenţă neutră asupra dinamicii preţurilor reglementate. Ritmul anual al preţurilor
reglementate a constituit 5.7 la sută şi s-a diminuat cu 0.2 puncte procentuale comparativ cu luna
precedentă.
Banca Naţională a Moldovei reafirmă că va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile economice interne
şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea instrumentelor de politică monetară,
să asigure realizarea obiectivului stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu, în vederea
asigurării şi menţinerii stabilităţii preţurilor.
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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. Datele elaborate şi publicate începând cu luna ianuarie 2012 sunt calculate de BNS în baza modificării Anexei Nr. 2 a
„Metodologiei privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012
(modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).
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