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Evoluţia ratei inflaţiei în luna august 2013   

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

ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 3.7 la sută, 

diminuându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.6 puncte procentuale şi menţinându-se în 

proximitatea limitei inferioare a intervalului de variaţie de la ţinta 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 prevalarea celor dezinflaţionişti. Presiunile dezinflaţioniste rezultă din 

reducerea preţurilor internaţionale la produsele alimentare și de temperarea semnificativă a 

activităţii economice a principalilor parteneri economici ai Republicii Moldova. Majorarea 

preţurilor internaţionale la petrol pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu și 

redresarea treptată a economiei din Uniunea Europeană ar putea contrabalansa, într-o anumită 

măsură, decelerarea inflației. 

Evoluţia inflaţiei în lunile iulie și august conturează riscul înregistrării unei abateri negative 

de la prognoza inflaţiei publicate în Raportul asupra inflaţiei din luna august 2013 din cauza unei 

reduceri mai accentuate a preţurilor la produsele alimentare decât s-a anticipat, precum și a unui 

efect întârziat al impactului deprecierii monedei naţionale asupra IPC. Astfel, în lunile care 

urmează există riscul de coborâre temporară a ritmului anual al inflaţiei sub intervalul de 

variaţie de 5.0 la sută ± 1.5 puncte procentuale. 

Ritmul anual al inflaţiei în luna august a constituit 3.7 la sută, fiind cu 0.6 puncte procentuale 

inferior nivelului înregistrat în luna precedentă, ca urmare a diminuării contribuţiei preţurilor la 

produsele alimentare.  

Rata inflaţiei lunare a consemnat o diminuare de 0.2 la sută, fiind condiţionată în cea mai mare 

parte de efectul sezonier negativ propriu perioadei respective pentru produsele alimentare, dar şi 

datorită unei recolte mai bogate de legume şi fructe din anul curent. Evoluţia în cauză a fost determinată 

de scăderea preţurilor la produsele alimentare cu 1.1 la sută. Preţurile la produsele nealimentare şi la 

servicii au înregistrat creşteri de 0.3 la sută. 

Ritmul anual al inflaţiei de bază1 a înregistrat în luna august 2013 valoarea de 4.3 la sută, 

micşorându-se cu 0.1 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente, în pofida deprecierii recente a 

 
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 la „Metodologia 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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monedei naţionale atât faţă de dolarul SUA, cât şi faţă de euro, semnalând astfel lipsa unor presiuni 

inflaţioniste din partea cererii agregate. 

În luna august 2013, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.2 la sută, rămânând la nivelul lunii 

precedente. Evoluţia respectivă a fost determinată, în principal, de majorarea preţurilor la educație și 

învățământ, țigări, tricotaje, materiale de construcţii şi confecții. Cu excluderea factorului sezonier, 

inflaţia de bază în luna analizată a sporit cu 0.3 la sută faţă de luna iulie 2013.  

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au redus cu 1.1 la sută faţă de luna 

precedentă. Diminuarea respectivă se datorează preponderent micşorării preţurilor la cartofi cu 14.4 la 

sută, la legume proaspete cu 11.9 la sută şi la fructe proaspete cu 4.0 la sută, fiind parţial 

contrabalansată de majorarea preţurilor la lapte și produse lactate cu 1.5 la sută, la ouă cu 0.9 la sută, la 

grăsimi cu 0.8 la sută, la carne şi preparate din carne cu 0.5 la sută şi la băuturi alcoolice cu 0.3 la sută. 

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele alimentare a constituit 4.2 la sută, fiind cu 1.7 

puncte procentuale inferior celui din luna precedentă. 

Reducerea preţurilor la legume şi fructe proaspete a fost condiţionată, în principal, de condiţiile 

meteorologice favorabile, acestea contribuind la majorarea ofertei pe piaţă. După excluderea factorului 

sezonier, preţurile la produsele alimentare au înregistrat o diminuare de 0.4 la sută. 

În luna august 2013, preţurile la combustibili s-au majorat cu 0.4 la sută comparativ cu luna 

precedentă ca rezultat al sporirii preţului la lemnele pentru foc cu 1.6 la sută. Preţurile la carburanţi şi la 

gazul din butelii au rămas la nivelul lunii precedente, iar cele la cărbunele de pământ s-au diminuat cu 

1.6 la sută.  

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili a constituit 5.9 la sută, fiind cu 0.4 puncte 

procentuale inferior valorii înregistrate în luna precedentă. 

În luna august 2013, preţurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.3 la sută comparativ cu 

luna precedentă, ca rezultat al creşterii preţurilor la serviciile de comunicare la distanță cu 0.6 la sută în 

urma majorării tarifului la internet, al sporirii tarifului la apeduct și canalizare (Ungheni) cu 1.8 la sută, 

a plăţii pentru locuință cu 0.5 la sută și a prețurilor la medicamente cu 0.3 la sută. Rata anuală a creşterii 

preţurilor reglementate a constituit 2.0 la sută, majorându-se cu 0.2 la sută faţă de luna precedentă.  

Banca Naţională a Moldovei reafirmă că va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile economice interne şi 

cele 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. 


