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Evoluţia ratei inflaţiei în luna mai 2013  
 
 

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna mai 2013, ritmul 

creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 5.7 la sută, majorându-se faţă 

de nivelul lunii precedente cu 1.2 puncte procentuale şi menţinându-se în proximitatea ţintei inflaţiei 

de 5.0 la sută. 

Balanţa riscurilor la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori 

externi şi interni cu o prevalare a factorilor dezinflaţionişti. Presiunile dezinflaţioniste vin din partea 

activităţii economice slabe, a temperării creşterii preţurilor internaţionale la petrol, precum şi a 

diminuării preţurilor internaţionale la produsele alimentare pe fondul condiţiilor agrometeorologice 

favorabile pentru recolta din anul 2013. 

Evoluţia inflaţiei în lunile aprilie şi mai conturează apariţia unei abateri pozitive între datele 

efective şi proiecţiile publicate în Raportul asupra inflaţiei din luna mai 2013. 

În luna mai 2013, Biroul Naţional de Statistică a modificat procedura de reflectare a preţurilor 

la produsele agricole din recolta nouă, care sunt comercializate pe piaţă pentru prima oară în cursul 

unui an (produse cu caracter puternic sezonier). Aceste produse, de regulă, sunt disponibile spre 

cumpărare doar pentru câteva luni ale anului (cartofi noi, cireşe, căpşuni etc.). În perioadele 

precedente produsele cu caracter puternic sezonier erau constatate de BNS ca fiind produse noi 

apărute pe piaţă, ceea ce nu influenţa IPC. 

Ritmul anual al inflaţiei în luna mai a constituit 5.7 la sută, fiind cu 1.2 puncte procentuale peste 

nivelul înregistrat în luna precedentă, ca urmare a majorării preţurilor la produsele alimentare. Accelerarea 

ritmurilor de creştere a preţurilor la produsele alimentare este cauzată, în principal, de modificarea de către 

BNS a procedurii de reflectare a preţurilor la produsele agricole comercializate pe piaţă pentru prima oară în 

cursul unui an.  

În anul curent, BNS a decis implementarea unei proceduri noi, acceptate la nivel internaţional, de 

reflectare a produselor cu caracter puternic sezonier. Astfel, la calcularea creşterii lunare a preţurilor la 

aceste tipuri de produse, în luna mai 2013 s-a utilizat preţul de apariţie a produsului din luna curentă, iar ca 

bază de comparare s-a utilizat ultimul preţ de observare din anul precedent. Această metodologie nouă a 

contribuit în mod decisiv la accelerarea pronunţată a ritmului de creştere a preţurilor la produsele alimentare 

şi, respectiv, a IPC per ansamblu în luna mai 2013. Dacă s-ar fi utilizat procedura anterioară de calcul, s-ar 

fi constatat o creştere a preţurilor în luna mai cu cca. 1.3 la sută, iar inflaţia lunară şi cea anuală ar fi 

constituit cca. 0.6 la sută şi, respectiv 5.1 la sută. Prin urmare, creşterea accentuată a ratei inflaţiei anuale în 

luna mai nu reprezintă o intensificare a presiunilor inflaţioniste, ci un efect statistic. Această concluzie este 
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susţinută şi de nivelul persistent scăzut al inflaţiei de bază. 

Rata inflaţiei lunare a consemnat o valoare de 1.2 la sută, fiind condiţionată de creşterea preţurilor la 

produsele alimentare cu 2.9 la sută şi a preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0.4 la sută, tarifele pentru 

prestarea serviciilor populaţiei rămânând la nivelul lunii precedente. Deprecierea cumulativă din ultimele 

trei luni a monedei naţionale faţă de dolarul SUA a atenuat parţial presiunile dezinflaţioniste.   

Ritmul anual al inflaţiei de bază1 a înregistrat în luna mai 2013 valoarea de 4.2 la sută, majorându-se 

cu 0.3 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. 

În luna mai 2013, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.5 la sută, fiind cu 0.2 puncte 

procentuale superioară celei înregistrate în luna precedentă. Evoluţia respectivă a fost determinată, în 

principal, de majorarea preţurilor la încălţăminte, materiale de construcţii, detergenţi, tricotaj şi confecţii. 

Similar perioadei precedente, factorul sezonier a avut o evoluţie neglijabilă la nivelul total al inflaţiei de 

bază.  

Preţurile la produsele alimentare în luna analizată s-au majorat cu 2.9 la sută faţă de luna precedentă. 

Creşterea respectivă s-a produs preponderent din cauza sporirii preţurilor la cartofi cu 51.6 la sută, la fructe 

proaspete cu 13.0 la sută, la legume proaspete cu 5.6 la sută, la ouă cu 4.2 la sută, la peşte şi conserve din 

peşte cu 2.0 la sută şi la carne şi preparate din carne cu 1.4 la sută. 

Majorarea preţurilor la produsele sus-menţionate a fost influenţată, în special, de modificarea 

procedurii de reflectare a preţurilor la produsele agricole cu caracter puternic sezonier, dar şi de efectul 

sezonier caracteristic sărbătorilor de Paşti.  

În luna mai 2013, preţurile la combustibili s-au diminuat cu 0.1 la sută comparativ cu luna 

precedentă. Preţurile la carburanţi şi gazul din butelii au înregistrat creşteri nule, iar cele la lemne  pentru foc 

şi cărbune de pământ s-au diminuat cu 0.2 şi 0.1 la sută, respectiv, contribuind nesemnificativ la evoluţia 

ritmului lunar al preţurilor la combustibili.  

În luna mai 2013, preţurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.1 la sută comparativ cu luna 

precedentă, în cea mai mare parte, ca rezultat al creşterii preţurilor la medicamente cu 0.6 la sută. O 

contribuţie pozitivă, însă mai puţin importantă, la evoluţia lunară a preţurilor reglementate a fost consemnată 

din partea sporirii preţurilor la serviciile de sănătate.  

Rata anuală a creşterii preţurilor reglementate a constituit 2.2 la sută şi s-a diminuat cu 0.9 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. 

 
1 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). 


