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COMUNICAT 
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI 

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna mai 2011 

indicele preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 7.0 la sută, 

majorându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.5 puncte procentuale. Inflaţia de bază 

anuală a înregistrat valoarea de 3.3 la sută, fiind în creştere cu 0.2 puncte procentuale faţă de 

nivelul lunii precedente.  

Datele efective furnizate de BNS cu privire la IPC corespund cu prognoza BNM 

publicată în Raportul asupra inflaţiei nr. 2, mai 2011.  

Rata inflaţiei anuale pentru luna mai 2011 a înregistrat nivelul de 7.0 la sută, majorându-se 

cu 0.5 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Inflaţia lunară a constituit 0.6 la sută, fiind 

determinată de majorarea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 1.2 la sută, a preţurilor 

la mărfurile nealimentare cu 0.5 la sută şi la produsele alimentare cu 0.1 la sută. Evoluţia ratei 

lunare a inflaţiei pentru luna mai 2011 a fost condiţionată de creşterea preţurilor la serviciile 

reglementate ca urmare a majorării preţurilor la energie electrică, de scumpirea produselor 

alimentare ca rezultat al măririi cheltuielilor de transport, precum şi de creşterea preţurilor la 

bunurile şi serviciile aferente inflaţiei de bază drept consecinţă a efectelor de runda a doua în urma 

majorărilor de tarife şi a preţurilor la combustibili. 

Ritmul anual al inflaţiei de bază1 a înregistrat pentru ultimele 12 luni un nivel de 3.3 la sută 

(cu 0.2 puncte procentuale superior celui din luna precedentă). În luna mai 2011, rata lunară a 

inflaţiei de bază a consemnat o creştere identică celei din luna precedentă, constituind 0.6 la sută. 

Dinamica respectivă a fost cauzată preponderent de contribuţiile pozitive survenite din partea 

următoarelor subcomponente: materiale de construcţie, alimentaţie publică şi medicamente. Aceste 

creşteri au fost stimulate de efectele de runda a doua manifestate în urma majorărilor de tarife şi a 

preţurilor la combustibili, care au sporit cheltuielile de producţie şi de transport prin suprapunere cu 

creşterea cererii de materiale de construcţie ca rezultat al revigorării sectorului construcţiilor. În 

acelaşi timp, contribuţiile pozitive din partea subcomponentelor sus-menţionate au fost uşor 

atenuate de aprecierea leului moldovenesc faţă de moneda unică europeană şi dolarul american, 

comparativ cu luna aprilie 2011. 

                                                 
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. 
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Discrepanţa de 3.7 puncte procentuale dintre ritmul de creştere al IPC şi al inflaţiei de bază 

atestă în continuare influenţa sporită a factorilor nemonetari asupra procesului inflaţionist. 

Creşterea lunară a preţurilor la produsele alimentare în luna mai a constituit 0.1 la sută, 

diminuându-se cu 1.2 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Evoluţia respectivă a fost 

stimulată de majorarea preţurilor la cartofi (5.6 la sută), fructe proaspete (2.4 la sută) şi produse de 

morărit şi panificaţie (0.7 la sută), al căror efect a fost moderat de micşorarea preţurilor la ouă (24.0 

la sută), lapte şi produsele lactate (0.8 la sută) şi legumele proaspete (0.7 la sută). 

În luna mai 2011, creşterea preţurilor la carburanţi cu 1.8 la sută, a fost parţial compensată 

de evoluţia preţurilor la gazul de butelii, în scădere cu 2.9 la sută, ceea ce a contribuit la menţinerea 

preţului la combustibili la nivelul lunii precedente. 

Preţurile reglementate în luna mai s-au majorat cu 1.8 la sută faţă de luna precedentă, ca 

rezultat al creşterii cu 6.4 la sută a tarifelor la energia electrică în urma aprobării noului tarif de 

către ANRE, precum şi al sporirii preţurilor la serviciile transportului feroviar internaţional cu 5.3 la 

sută, determinate de creşterea preţurilor la produsele petroliere, în special la motorină. 

Absorbţia parţială a efectelor de runda a doua ale majorării tarifelor la energia electrică, 

precum şi evoluţia descendentă a preţurilor la produsele alimentare condiţionate de factorul sezonier 

prezintă premise reale pentru încetinirea procesului inflaţionist din lunile următoare. 

Banca Naţională a Moldovei va monitoriza cu vigilenţă în continuare evoluţiile economice 

interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea adecvată a instrumentelor 

de politică monetară, să asigure realizarea obiectivului stipulat în Strategia politicii monetare pe 

termen mediu, în vederea realizării şi menţinerii stabilităţii preţurilor. 


