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Beneﬁciile stabilităţii preţurilor
Asigurarea stabilităţii preţurilor şi menţinerea ratei inﬂaţiei la un nivel redus constituie cel mai important
obiectiv al Băncii Naţionale a Moldovei, deoarece aceasta contribuie la crearea unui cadru economic relativ
stabil care permite dezvoltarea economică şi asigurarea unui nivel susţinut al creşterii economice.
În acest context, Banca Naţională a Moldovei consideră că o ţintă joasă, relativ stabilă şi credibilă a inﬂaţiei:
va menţine ratele nominale ale dobânzii la un nivel redus, care vor stimula investiţiile pe termen lung şi
vor permite păstrarea competitivităţii agenţilor economici pe plan intern şi extern;
va descuraja activităţile speculative şi va consolida stabilitatea ﬁnanciară;
va sprijini creşterea economică de durată, crearea locurilor de muncă şi va duce la creşterea
productivităţii, ceea ce va îmbunătăţi calitatea vieţii populaţiei;
va proteja populaţia cu venituri ﬁxe şi păturile social-vulnerabile, care sunt afectate în special de rata
înaltă a inﬂaţiei prin erodarea veniturilor din investiţii şi a plăţilor sociale (pensii, indemnizaţii etc.).
Pentru a deﬁni fenomenul de creștere generală a prețurilor într-o anumită perioadă se utilizează termenul de
inﬂație, iar măsurarea cantitativă a fenomenului economic determină rata inﬂației. Situația opusă în care
prețurile înregistrează reduceri este deﬁnită prin deﬂație.
Pentru a răspunde la întrebarea dacă creșterea prețurilor (inﬂaţia) este suﬁcient de redusă şi stabilă de la o
perioadă la alta este necesar a folosi un mecanism care ar cuantiﬁca ﬂuctuațiile prețurilor ﬁe ca acestea s-ar
modiﬁca în sensul creșterii sau al scăderii.
În acest context, inﬂaţia poate ﬁ măsurată prin intermediul mai multor indicatori precum deﬂatorul PIB,
indicele prețurilor de producție (IPP) sau indicele prețurilor de consum (IPC) etc. Deﬁniţiile şi modul de calcul
al acestora pot ﬁ vizualizate pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova
( www.statistica.md [1] ).
Conceptul de stabilitate a prețurilor presupune nu doar protejarea economiei contra inﬂației, dar și controlul
fenomenelor deﬂaționiste, care semnalează de cele mai multe ori declinul economic.
Beneﬁciile rezultate din stabilitatea prețurilor sunt multiple și au efect direct asupra bunăstării populației și
permit dezvoltarea durabilă a economiei naționale, deoarece stabilitatea prețurilor:
conduce la consolidarea încrederii populației în politica statului și a băncii centrale, astfel obiectivele
autorităților devin mai viabile, iar deciziile de politică monetară mai eﬁciente;
și totodată asigură evitarea situațiilor de incertitudine privind evoluția prețurilor în viitorul apropiat, ceea
ce permite cetățenilor un mod rațional de comportare bazat pe economisire și realizare a proiectelor
investiționale.
În ﬁnal, realizarea obiectivului fundamental al BNM contribuie la dezvoltarea economiei în condițiile ocupării
cât mai active a forței de muncă.
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