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Datele statistice au fost preluate de la Biroul Nat, ional de Statistică,
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1

Cuprins

Sumar 3

1 Mediul extern 7

2 Evolut, ia inflat, iei 14

2.1 Indicele pret,urilor de consum . . . . . . . . . . . 14

2.2 Compararea prognozei din Raportul asupra inflat, iei
nr. 2, 2012 s, i evolut, ia inflat, iei în trimestrul II, 2012 18

2.3 Indicele pret,urilor product, iei
industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.4 Pret,urile în construct, ii . . . . . . . . . . . . . . . 19

3 Evolut, ii ale activităt, ii
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Sumar

Mediul extern

Regresul economiei mondiale a continuat să fie alimentat s, i în
trimestrul II, 2012 de criza datoriilor suverane din zona euro s, i
de incertitudinile de pe piet,ele financiare. Diminuarea pret,urilor
mondiale la petrol s, i a pret,urilor la materiile prime a convins
piet,ele financiare de iminenta reducere a cererii globale s, i a de-
terminat relaxarea politicilor monetare ale mai multor economii
avansate cu scopul de a-s, i sust, ine economiile nat, ionale. De
asemenea, trimestrul al doilea al anului 2012 s-a manifestat prin
deprecierea semnificativă a monedei unice europene în raport
cu principalele valute de circulat, ie internat, ională, drept urmare
a publicării statisticilor negative din zona euro s, i a întârzierii
deciziilor ferme de acordare a unor noi împrumuturi pentru
t, ările ce se confruntă cu criza datoriilor suverane. Totodată,
multe din economiile emergente au crescut sub as, teptări în
primul trimestru al acestui an, ca urmare a reducerii volumu-
lui product, iei industriale, pe fundalul scăderii volumului măr-
furilor exportate către economiile avansate. Volatilitatea înaltă
prezentă pe piet,ele financiare a sporit incertitudinile privind
evolut, ia economiei mondiale, ceea ce a determinat revizuirea
în jos a prognozelor pentru anul 2012.

Evolut, ia inflat, iei

Ritmul anual al inflat, iei măsurate prin IPC a constituit 4.1 la sută
în trimestrul II, 2012 s, i a continuat astfel traiectoria descendentă
începută la sfârs, itul anului precedent. Evolut, ia inflat, iei s-a
datorat, în cea mai mare parte, diminuării treptate a presiunilor
din partea pret,urilor produselor alimentare pe fundalul scăderii
acestora pe plan internat, ional s, i a unei recolte bune în anul
precedent. Totodată, contribut, iile din partea inflat, iei de bază s, i
a pret,urilor reglementate au fost inferioare celor din trimestrul
precedent, ca urmare a temperării cererii interne s, i a absorbt, iei
treptate a efectelor majorărilor de tarife la gaz s, i încălzire cen-
tralizată de la începutul anului precedent din măsura anuală
a inflat, iei. Ritmul mediu anual al inflat, iei în perioada sus-
ment, ionată a fost inferior valorii anticipate aferente rundei de
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prognozare din luna aprilie. Această abatere a fost determinată
de schimbarea tendint,elor anticipate ale pret,urilor la petrol s, i de
diminuarea peste as, teptări a pret,urilor la produsele alimentare
pe piat,a externă, precum s, i de adoptarea noului tarif la energia
electrică mai târziu decât s-a anticipat. În mod similar, ritmul
anual al inflat, iei de bază a manifestat o traiectorie descendentă
pe parcursul trimestrului II, 2012 s, i a coborât până la valoarea
de 4.1 la sută în luna iunie. După o perioadă de mai bine
de 2 ani ritmul anual al inflat, iei de bază a depăs, it a treia
lună consecutiv ritmul anual al inflat, iei totale. În trimestrul II,
2012 ritmul anual al indicelui pret,urilor product, iei industriale a
constituit 5.8 la sută, mics, orându-se cu 1.4 puncte procentuale
fat, ă de trimestrul precedent.

Evolut, ii ale activităt, ii economice

În trimestrul I, 2012 s-a accentuat tendint,a de temperare a
activităt, ii economice semnalată în a doua jumătate a anului
precedent. Ritmul anual al produsului intern brut în perioada
de referint, ă a coborât până la valoarea de 1.0 la sută, fiind sem-
nificativ inferioară valorii de 6.4 la sută din anul 2011. Evolut, ia
modestă a economiei autohtone se datorează primordial incerti-
tudinii din zona euro care a determinat o temperare a cres, terii
remiterilor s, i a exporturilor. Consumul privat a înregistrat o
cres, tere de doar 2.7 la sută fat, ă de valoarea de 8.5 la sută
înregistrată în anul 2011, odată cu temperarea cres, terii surselor
de finant,are a acestuia. În acelas, i timp, performant,a economică
modestă a zonei euro a determinat cres, terea exportului cu doar
8.2 la sută. Formarea brută de capital a înregistrat o cres, tere
minoră de doar 1.4 la sută. Temperarea cererii interne s, i a
exporturilor a determinat o evolut, ie mai modestă a importurilor.
Consumul administrat, iei publice a înregistrat o contractare de
1.6 la sută în perioada de referint, ă. Atenuarea ritmului anual
de cres, tere a PIB în trimestrul I, 2012 a fost imprimată, în
principal, de contribut, iile negative, egale din partea industriei
s, i a impozitelor nete pe produse, precum s, i de temperarea
ritmurilor de cres, tere a valorii adăugate brute aferente servi-
ciilor. O accelerare de ritm a fost consemnată doar în sectorul
construct, iilor.

Trimestrul I, 2012 s-a caracterizat printr-o remediere a situat, iei
pe piat,a muncii fat, ă de aceeas, i perioadă a anului trecut. Tot-
odată s, i rata s, omajului ajustată sezonier denotă o stabilizare fat, ă
de trimestrul IV, 2011. Câs, tigul salarial net real pe economie
s, i-a accelerat dinamica anuală de la 2.1 la sută în luna aprilie
2012 la 4.3 la sută în luna mai 2012, tendint, ă regăsită în toate
sectoarele economice.
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Promovarea politicii monetare

Pe parcursul trimestrului II, 2012 BNM a adoptat trei decizii
de ment, inere a ratei dobânzii de politică monetară la nivelul
de 4.50 la sută anual. Argumentul major al acestor decizii l–a
constituit consolidarea tendint,ei dezinflat, ioniste în Republica
Moldova.

Totodată, în scopul asigurării condit, iilor monetare adecvate
pentru ment, inerea stabilităt, ii pret,urilor, Banca Nat, ională a
Moldovei a continuat să gestioneze ferm surplusul de lichiditate
prin operat, iuni de sterilizare pe piat,a monetară.

BNM a intervenit pe piat,a valutară internă pe parcursul trimestru-
lui II, 2012 în calitate de cumpărător de valută străină, în
contextul politicii monetare promovate de BNM, precum s, i în
vederea asigurării consolidării rezervelor valutare.

După cres, terea substant, ială a indicatorilor monetari din anul
2011 datorată restabilirii economice în perioada de după criză,
în anul 2012 a fost consemnată temperarea ritmurilor de cres, -
tere, iar în trimestrul II, 2012 s-a constatat o dinamică descen-
dentă tot mai accentuată a acestora. Constatând o scădere a
ritmurilor de cres, tere a agregatelor monetare, media trimestri-
ală în termeni anuali a înregistrat valori de 11.7 la sută pentru
M2 s, i de 8.7 la sută pentru M3.

Ratele medii ale dobânzilor practicate de băncile licent, iate,
pe parcursul trimestrului II, 2012 au avut o evolut, ie stabilă,
înregistrând cres, teri sau diminuări nesemnificative. La sfârs, itul
lunii iunie 2012, rata medie a dobânzilor la creditele noi acor-
date în moneda nat, ională a înregistrat un nou minim istoric
de 13.69 la sută, s, i la cele în valută străină - 7.92 la sută. La
rândul lor, randamentele plasamentelor bancare la termen au
înregistrat valori superioare celor din trimestrul precedent în
moneda nat, ională s, i inferioare celor în valută străină.

Prognoza inflat, iei pe termen mediu

Conform proiect, iei curente din cadrul scenariului de bază, rata
anuală a inflat, iei se va plasa la nivelul de 3.9 la sută la sfârs, itul
anului 2012 s, i la finele anului viitor.
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Pe parcursul întregii perioade de prognoză, valorile sunt proiec-
tate pe o traiectorie plasată în interiorul intervalului de tolerant, ă
de ± 1.5 puncte procentuale de la t, inta de 5.0 la sută.

Dinamica trimestrială a deviat, iei PIB este anticipată a fi negativă
pentru anii 2012-2013, cu o us, oară revenire la valori pozitive în
primele trimestre ale anului 2014. Deficitul de cerere este eva-
luat în relativă accentuare până la finele anului 2012, indicând
sporirea presiunilor dezinflat, ioniste provenite din partea cererii
agregate. Temperarea cres, terii economice va determina lipsa
presiunilor inflat, ioniste din partea cererii agregate, prin urmare
pe parcursul perioadei de prognoză presiunile inflat, ioniste vor
fi de natura ofertei.



7

Capitolul 1

Mediul extern

Regresul economiei mondiale a continuat să fie alimentat s, i
în trimestrul II, 2012 de criza datoriilor suverane din zona
euro, tensiunile geopolitice creând incertitudini pe piet,ele de
mărfuri s, i în special pe piat,a petrolului. Relaxarea politicilor
monetare în zona euro, China s, i Marea Britanie precum s, i
diminuarea pret,urilor internat, ionale la petrol reprezintă un
semnal suplimentar privind convingerea piet,elor financiare

Graficul 1.1: Ritmul anual al indicelui
pret,urilor mondiale (%)
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de iminenta reducere a cererii globale. Accentuarea statis-
ticilor macroeconomice negative în zona euro, Statele Unite
ale Americii s, i în China au determinat o volatilitate înaltă pe
piet,ele financiare, astfel sporind incertitudinile privind evolut, iile
economiei mondiale s, i, respectiv, determinând revizuirea în
jos a prognozelor pentru anul 2012. De asemenea, multe din
economiile emergente au crescut sub as, teptări, ca urmare a
reducerii volumului product, iei industriale, pe fundalul scăderii
volumului mărfurilor exportate către economiile avansate.

În trimestrul II, 2012 pret,urile internat, ionale au înregistrat
un declin semnificativ, astfel atenuând presiunile inflat, ioniste.
Scăderea cererii globale s-a reflectat în mics, orarea volumului
product, iei industriale s, i respectiv în reducerea pret,urilor la
materia primă, în special la metale. Pret,urile la produsele
alimentare au scăzut ca urmare a perspectivelor anterioare
privind înregistrarea unei recolte bogate, date fiind condit, iile
agrometeorologice favorabile din prima jumătate a anului 2012
în principalele regiuni agricole. Pret,ul barilului de petrol s-
a diminuat semnificativ în luna mai s, i în prima jumătate a
lunii iunie, ca urmare a semnalelor privind reducerea cererii
mondiale exprimate prin statisticele negative din principalele
economii ale lumii s, i cres, terea stocurilor de petrol în SUA. De
asemenea, aprecierea dolarului SUA a scăzut din atractivitatea
procurării petrolului s, i a altor active, al căror pret, este stabilit

Graficul 1.2: Evolut,ia medie lunară a cursu-
lui de schimb USD/EUR
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în dolari SUA.

Aprofundarea crizei datoriilor suverane din zona euro s-a ref-
lectat în deprecierea semnificativă a monedei unice europene
(Graficul 1.2). Astfel, de la nivelul de 1.32 cu cât se tranzact, iona
moneda unică europeană în raport cu dolarul SUA la începutul
lunii aprilie 2012, aceasta a atins nivelul minim din ultimii doi
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ani de 1.21 la începutul lunii iulie 2012. Dacă în lunile aprilie
– iunie deprecierea a fost cauzată de statisticile negative din
zona euro s, i de tergiversarea deciziilor în cazul tratativelor de
acordare a unor noi împrumuturi pentru t, ările ce se confruntă
cu criza datoriilor suverane, la începutul lunii iulie deprecierea
a fost determinată de decizia Băncii Centrale Europene de a
relaxa politica monetară prin mics, orarea ratei de bază de la 1.0
la sută la nivelul de 0.75 la sută. Per total, în trimestrul II, 2012
moneda unică europeană s-a depreciat cu 2.2 la sută în raport
cu dolarul SUA, fat, ă de trimestrul I, 2012.

Pe parcursul trimestrului al doilea al anului 2012, rubla rusească
s-a depreciat atât fat, ă de moneda unică europeană cu 1.2 la
sută, cât s, i fat, ă de dolarul SUA cu 2.5 la sută în raport cu
primul trimestru al anului 2012. Factorul principal al deprecierii
rublei ruses, ti l-a constituit mics, orarea pret,ului petrolului, dată
fiind dependent,a economiei Federat, iei Ruse de exporturile de

Graficul 1.3: Ritmul lunar de cres, tere a cur-
sului de schimb al MDL, RON, RUB, UAH
fat,ă de USD
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Ucrainei

resurse energetice. Hrivna ucraineană s-a apreciat cu 1.9 la
sută în raport cu moneda unică europeană în trimestrul II fat, ă
de trimestrul I, 2012, însă pe parcursul lunilor aprilie-iunie
cursul de schimb al hrivnei ucrainene fat, ă de dolarul SUA nu s-a
modificat, ca urmare a politicii Băncii Centrale a Ucrainei. În
trimestrul II, 2012 leul românesc s-a depreciat fat, ă de trimestrul
I, 2012 cu 1.2 la sută în raport cu moneda unică europeană s, i
cu 3.9 la sută în raport cu dolarul SUA (Graficul 1.3).

O altă consecint, ă a regresului economic a constituit-o s, i majo-Graficul 1.4: Rata s, omajului în zona euro s, i
în economiile vecine (%)
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rarea ratei s, omajului în economiile vecine s, i în zona euro pe
parcursul trimestrului I, 2012 (Graficul 1.4). În lunile aprilie s, i
mai s-a observat o scădere a ratei s, omajului în Federat, ia Rusă s, i
în Ucraina, drept factor servind începerea activităt, ilor cu carac-
ter sezonier precum activitatea de construct, ii. Totodată, pentru
luna mai, Eurostat a publicat o rată a s, omajului în zona euro de
11.1 la sută – acesta fiind un nou record. Situat, ia precară de pe
piat,a fort,ei de muncă din zona euro se datorează cres, terii con-
stante a s, omajului în Spania s, i Grecia. Se as, teaptă că începerea
sezonului estival va contribui la ameliorarea situat, iei privind
s, omajul în t, ările respective, date fiind posibilităt, ile avansate ale
acestora în sectorul turismului.

Statele Unite ale Americii

Economia Statelor Unite rămâne a fi mult mai rezistentă decât
alte economii avansate, în pofida faptului că recent au fost
înregistrate unele mici regrese. În trimestrul I, 2012 produsul
intern brut al Statelor Unite ale Americii a crescut cu 2.0 la
sută în raport cu aceeas, i perioadă a anului precedent. Cres, terea
reflectă contribut, iile pozitive ale cheltuielilor de consum s, i ale
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exporturilor. Cheltuielile guvernamentale au contribuit negativ
la evolut, ia economiei americane în primul trimestru al anului
curent.

Economia americană a avut parte de o us, oară îmbunătăt, ire s, i
în trimestrul al doilea al anului curent, însă aceasta a fost tem-
perată de rata s, omajului în continuare ridicată s, i de încetinirea
comert,ului mondial. Product, ia industrială a crescut cu 5.1 la
sută în luna aprilie s, i cu 4.7 la sută în luna mai, comparativ cu
aceeas, i perioadă a anului precedent. Comenzile de product, ie,
de asemenea, au prezentat o tendint, ă pozitivă, acestea crescând
în luna mai cu 3.0 la sută fat, ă de perioada similară a anului
precedent. Conform Asociat, iei nat, ionale a agent, ilor imobiliari,
în luna mai vânzările din sectorul imobiliar au înregistrat o
majorare de 5.9 la sută, după ce în aprilie s-a consemnat o
scădere de 5.9 la sută. În acelas, i timp, Sistemul Rezervelor
Federale a decis să ment, ină ratele dobânzilor în intervalul de
0.0 - 0.25 la sută pe an. Pret,urile au crescut cu 1.7 la sută în
luna iunie 2012, în raport cu luna iunie 2011.

Zona euro

În trimestrul I al anului 2012 economia zonei euro a stagnat
atât în raport cu trimestrul IV, 2011, cât s, i fat, ă de trimestrul I al
anului 2011. Consumul a fost slab, investit, iile au fost în declin,
însă exporturile s-au majorat cu 0.6 la sută, fiind sust, inute de
paritatea scăzută a monedei unice europene. Economia zonei
euro a fost avantajată de avântul economic din t, ările baltice
s, i Polonia, totodată fiind influent,ată negativ de recesiunea din
Grecia, Portugalia, Ungaria, Cipru s, i Italia.

Pe parcursul trimestrului al doilea al anului 2012, situat, ia
din zona euro a rămas o problemă cu impact major asupra
economiei globale. Rezultatul alegerilor din luna iunie din
Grecia au demonstrat disponibilitatea elenilor de a continua
cooperarea cu Troika1 în scopul reducerii costurilor s, i a primi
fondurile necesare ies, irii din criza datoriei suverane. Irlanda
s, i Portugalia au raportat progrese bune s, i par să fie acum în
afara zonei de pericol, în timp ce Spania s, i Cipru s-au mutat în
centrul atent, iei prin solicitarea de fonduri necesare acoperirii
datoriei de stat. Între timp, Guvernul Spaniei a convenit cu
liderii din zona euro asupra unui pachet de 100 miliarde de euro
pentru sprijinul industriei bancare, pentru a evita răspândirea
contagiunii potent, iale spre alte sectoare ale economiei spaniole
sau spre alte economii din zona euro.

1Troika este formată din Comisia europeană (European Commission
(EC)), Fondul Monetar Internat, ional (International Monetary Fund (IMF))
s, i Banca Centrală Europeană (European Central Bank (ECB)).
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Între timp, economia reală a zonei euro continuă să scadă.
Product, ia industrială s-a redus consecutiv de la începutul anului,
pentru luna mai Eurostat raportând o mics, orare a product, iei
industriale de 2.8 la sută în raport cu perioada similară a anului
precedent. Sectorul construct, iilor, la fel, se află în recesiune, în
aprilie înregistrându-se o scădere a acestuia de 5.0 la sută în
raport cu aceeas, i lună a anului precedent. Dată fiind activitatea
scăzută a economiei, rata s, omajului a crescut în luna mai până
la nivelul de 11.1 la sută – acesta fiind un nou record.

Pentru a stimula revigorarea activităt, ii economice în zona euro,
la începutul lunii iulie Banca Centrală Europeană a redus cos-
turile împrumuturilor, rata dobânzii de bază fiind mics, orată de
la 1.0 la sută la 0.75 la sută. Aceasta a contribuit s, i mai mult
la deprecierea monedei unice europene, atingând un minim de
1.21 în raport cu dolarul SUA.

România

În trimestrul I, 2012 economia României a crescut cu 0.3 la
sută în raport cu trimestrul I, 2011, însă a scăzut cu 0.1 la
sută (date ajustate sezonier) în raport cu trimestrul IV, 2011.
În majoritatea ramurilor economiei s-au înregistrat cres, teri ne-
semnificative, mics, orarea rezultatelor datorându-se condit, iilor
meteorologice nefavorabile din trimestrul I, 2012. Cererea
internă a sporit us, or, cu 1.0 la sută, comparativ cu acelas, i
trimestru din anul 2011, ca urmare a cres, terii semnificative
a formării brute de capital fix (+11.8 la sută). Consumul final
total s-a redus cu 0.3 la sută, acesta fiind influent,at, în mod
special, de diminuarea volumului cheltuielilor pentru consumul
final al administrat, iilor publice (-3.6 la sută).

Legăturile României cu zona euro prin canale comerciale, de
investit, ii s, i financiare au continuat s, i pe parcursul trimestrului
II, 2012 să contribuie la deteriorarea economiei române. Astfel,
s, omajul a crescut us, or, în luna mai înregistrându-se o rată a
s, omajului de 7.7 la sută. Pret,urile au înregistrat ritmuri de
cres, tere nesemnificative, în luna iunie nivelul pret,urilor fiind
cu 2.0 mai mare decât în luna iunie 2011. Totodată, având în
vedere nivelul relativ ridicat al datoriilor în valută s, i obligat, iile
anuale semnificative de rambursare a acestora, orice înrăutăt, ire
a condit, iilor din zona euro amplifică riscurile legate de balant,a
de plăt, i s, i de sistemul bancar. Pe parcursul trimestrului II, 2012
leul românesc s-a depreciat în raport cu dolarul SUA cu 3.9 la
sută, cea mai mare depreciere înregistrându-se în luna mai - cu
4.4 la sută fat, ă de luna aprilie.
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Federat, ia Rusă

Economia Federat, iei Ruse a crescut în trimestrul I, 2012 cu 4.9
la sută fat, ă de perioada similară a anului precedent. Cres, terea
cererii de investit, ii, sporirea semnificativă a salariilor reale s, i
pret,urile înalte la petrol au fost factorii care au sust, inut econo-
mia rusă în primul trimestru al acestui an. Majorarea volumu-
lui de activitate s-a înregistrat aproximativ în toate sectoarele
private, activitatea din sectoarele publice fiind în descres, tere.
Sectorul financiar a consemnat o cres, tere semnificativă de 16.1
la sută, iar sectorul construct, iilor a avansat cu 4.7 la sută în
raport cu aceeas, i perioadă a anului precedent.

Reducerea pret,ului petrolului în trimestrul II, 2012 a afectat
semnificativ economia rusă. De asemenea, inundat, iile din Rusia
au compromis o bună parte din recolta de cereale din acest an.
Astfel, inflat, ia a accelerat în luna iunie până la nivelul de 0.9
la sută în raport cu luna mai 2012 s, i până la nivelul de 4.3 la
sută în raport cu aceeas, i lună a anului precedent, cres, terea fiind
determinată în cea mai mare parte de pret,urile la produsele
alimentare. Totodată, Banca Centrală a Federat, iei Ruse a lăsat
neschimbate ratele dobânzilor, decizia fiind apreciată ca un
efort de a t, ine sub control presiunile inflat, ioniste, în timp ce
economia va cres, te aproape de nivelul său potent, ial. Cu toate
acestea, cres, terea economică rămâne fragilă, sectorul industrial
s, i vânzările cu amănuntul înregistrând ritmuri de cres, tere mai
temperate, ceea ce indică faptul că, cres, terea economică se con-
fruntă cu dificultăt, i s, i poate începe să aplatizeze în următoarele
luni.

Totodată, de ment, ionat că pe parcursul trimestrului II, 2012
rubla rusească s-a depreciat în raport cu dolarul SUA cu 2.5 la
sută s, i cu 1.2 la sută în raport cu moneda unică europeană, fat, ă
de trimestrul I, 2012, unul din motive fiind mics, orarea pret,ului
petrolului pe piet,ele internat, ionale.

Ucraina

Economia Ucrainei a crescut în trimestrul I, 2012 cu 2.0 la sută
în raport cu perioada similară a anului precedent. Cres, terea
economiei se datorează în mare parte majorării cu 7.9 la sută
a cheltuielilor de consum, fapt ce a compensat reducerea cu
24.2 la sută a formării brute de capital fix, în raport cu perioada
similară a anului precedent. Sectorul construct, iilor a înregistrat
din nou o dinamică negativă, mics, orându-se cu 3.1 la sută în
raport cu aceeas, i perioadă a anului 2011.
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În lunile aprilie s, i mai product, ia industrială în Ucraina a înre-
gistrat cres, teri slabe, însă condit, iile agrometeorologice au fost
favorabile s, i se as, teaptă ca recolta bună să ment, ină cres, terea
economică a t, ării s, i în trimestrul al doilea al anului curent. De
asemenea, participarea Ucrainei în organizarea Campionatului
european de fotbal în luna iunie va contribui la înregistrarea
unui progres în sectorul turismului. Totodată, în lunile mai s, i iu-
nie în Ucraina s-au înregistrat niveluri negative ale inflat, iei anu-
ale, ceea ce este în detrimentul evolut, iei pozitive a economiei
ucrainene.

Pret,ul petrolului s, i al gazelor naturale

Scăderea scontată a pret,urilor internat, ionale la petrol în anul
2012, s-a accelerat începând cu a doua jumătate a lunii mai,
fiind determinată de agravarea crizei în zona euro, de semnalele
privind încetinirea cres, terii economice în China s, i de majorarea
livrărilor mondiale de petrol. De asemenea, presiuni în direct, ia
diminuării pret,ului petrolului au fost generate de aprecierea
dolarului SUA. Astfel, în trimestrul II, 2012 pret,urile la petrol

Graficul 1.5: Evolut,ia pret,urilor la gazele
naturale (dolari SUA/1000m3) s, i petrol
(dolari SUA per baril)
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pe piet,ele internat, ionale au înregistrat o evolut, ie descendentă,
mics, orându-se cu 9.1 la sută comparativ cu trimestrul prece-
dent s, i consemnând o valoare medie de 106.4 dolari SUA per
baril (Graficul 1.5). Cos, ul de referint, ă al Organizat, iei T, ărilor
Exportatoare de Petrol (OPEC) a înregistrat valoarea de 106.7
dolari SUA per baril în trimestrul II, 2012, mics, orându-se cu 9.1
la sută comparativ cu trimestrul precedent.

Totodată, în luna iunie 2012, tendint,a de scădere a pret,urilor
la petrol pe piat,a internat, ională a definitivat în atingerea unui
minim de 87.7 dolari SUA per baril2 pentru ultimele 18 luni,
pret,ul mediu efectiv la petrol în luna iunie constituind 93.8
dolari SUA per baril. Reducerea pret,urilor la petrol la bursele
internat, ionale se datorează temerilor privind situat, ia instabilă
a economiilor din Europa, fapt ce conduce la reducerea cererii
globale, în special pentru resursele energetice.

Pe de altă parte, la sfârs, itul lunii iunie – începutul lunii iulie
s-au evident, iat mai mult, i factori în sensul cres, terii pret,ului
petrolului: apropierea de intrarea în vigoare a embargoului
privind importul petrolului din Iran, tensiunile geopolitice în
Orientul Mijlociu, grevele lucrătorilor din industria petrolieră
din Norvegia.

Pret,ul de procurare al gazelor naturale în trimestrul II, 2012
anunt,at de ANRE este de 397.5 dolari SUA per 1000 m3, ceea
ce reprezintă o majorare cu 2.3 la sută în raport cu trimestrul I,
2012 (Graficul 1.5).

2Bloomberg European Urals Northwest Europe Crude Oil
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Caseta tehnică nr. 1 

Marca petrolului: diferențe de preț și factori de influență 

Petrolul este unul dintre principalii indicatori ai mai multor procese în cadrul economiei globale. Pe teritoriul Republicii 
Moldova nu există resurse semnificative de petrol, și nu funcționează nici o rafinărie. De aceea, economia națională este 
dependentă de importurile de derivate petroliere și respectiv fluctuațiile prețurilor internaționale la petrol influențează esențial 
ritmul activității economiei naționale. 

Petrolul extras pe plan mondial nu este uniform după calitate și, în consecință, după preț. Prețurile depind de densitate, de 
fracțiuni, etc. Standardul utilizat pentru prețuri este petrolul de tip Brent Crude (în continuare Brent), similar după compoziție 
cu cel extras din Marea Nordului, și contractele de furnizare, care sunt încheiate la bursa de mărfuri din Londra. Pentru o 
perioadă îndelungată, prețul Brent-ului, a fost, în medie cu 1 dolar SUA/baril sub prețul WTI (West Texas Intermediate ori 
Texas light sweet) și cu 1 USD/baril mai sus, decât prețul așa-numitului "coș de referință al OPEC". Cu toate acestea, în 
ultimii ani, această situație s-a schimbat, și Brent-ul este tranzacționat cu o primă față de WTI, situație generată, în cea mai 
mare parte, de perturbarea livrărilor de petrol din mai multe regiuni către Europa (Graficul nr. 1). 

 Graficul nr. 1. Preţul mediu lunar al petrolului de marcă 
Brent şi WTI (USD/baril) 
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Graficul nr. 2. Preţul mediu lunar al petrolului de marcă 
Brent şi Urals (USD/baril) 
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Companiile petroliere din Republica Moldova importă derivate petroliere preponderent din România (benzină - 67.3 la sută, 
motorină – 44.5 la sută), Ucraina (motorină – 32.5 la sută) și Belarus (benzină – 8.3 la sută, motorină – 16.5 la sută), conform 
datelor ANRE din „Raportul privind piaţa produselor petroliere în anul 2011”. În aceste țări, la rafinării, se prelucrează 
preponderent petrol de marca Urals (în continuare Urals) – petrol cu o cantitate mare de sulf (conținutul de sulf de 
aproximativ 1.3%), care este un amestec de petrol extras în Regiunea Autonomă Khanty-Mansiisk și Tatarstan. Producătorii 
de bază ai Urals sunt companii din Federația Rusă – Rosneft, Lukoil, Surgutneftegaz, Gazprom Neft, TNK-BP și Tatneft – de 
aceea acest petrol mai este numit și petrol rusesc (conform www.topoilnews.com). 

În contextul celor expuse mai sus, în cercetările ce țin de evoluția economiei Republicii Moldova este preferabil să se opereze 
cu prețul petrolului de marcă Urals. Acesta este determinat prin referință față de prețul la Brent. Petrolul Urals este considerat 
a fi de calitate inferioară în comparație cu Brent și de obicei, Urals este vândut cu o reducere de 2-3 dolari USD/baril față de 
Brent, însă au existat perioade când diferența dintre aceste două mărci a ajuns până la 7 dolari USD/baril (Graficul nr. 2). În 
perioada iulie 2011 – februarie 2012, diferența medie dintre Brent și Urals a fost mai mică de un dolar SUA per baril. 
Factorul determinant al reducerii diferenței dintre aceste două mărci de petrol a fost introducerea embargoului la importul 
petrolului din Iran de către Uniunea Europeană, ceea ce a favorizat prețurile petrolului de marcă Urals, dată fiind asemănarea 
compoziției chimice a acestuia cu petrolul produs în Iran. De asemenea, acest embargo a cauzat un dezechilibru între cererea 
și oferta de petrol în unele regiuni și a oferit posibilitatea de lărgire a pieței de desfacere a petrolului de marcă Urals, în 
special în țările Uniunii Europene. 

Chiar și așa, această situație a fost una de scurtă durată. După ce au fost încheiate noi contracte de livrări de petrol, începând 
cu luna martie 2012 situația s-a stabilizat, diferența dintre aceste două mărci revenind la nivelurile anterioare. Astfel, 
precedentul creat de introducerea embargoului la importul petrolului din Iran, demonstrează că în viitor, orice eveniment de 
natură economică sau politică sau chiar un fenomen natural ar putea cauza o evoluție antagonistă de scurtă durată a prețurilor 
la petrolul de marcă Brent și Urals. 
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Capitolul 2

Evolut,ia inflat,iei

Ritmul anual al inflat, iei a constituit 4.1 la sută în trimestrul II,
2012 fiind cu 2.1 puncte procentuale inferior celui din trimestrul
precedent. Tendint,a descendentă a acestuia s-a datorat, în cea
mai mare parte, diminuării treptate a presiunilor din partea
pret,urilor la produsele alimentare pe fundalul scăderii acestora
pe plan internat, ional s, i a unei recolte bune în anul precedent.
Totodată, contribut, iile din partea inflat, iei de bază s, i a pret,urilor
reglementate au fost inferioare celor din trimestrul precedent,
urmare a temperării cererii interne s, i a absorb̧tiei treptate a
efectelor majorărilor de tarife la gaz s, i încălzirea centralizată
de la începutul anului precedent. În acelas, i timp valoarea efectivă
a inflat, iei în trimestrul II, 2012 a fost inferioară celei anticipate în
cadrul rundei de prognozare din luna aprilie datorită schimbării
tendint,elor anticipate ale pret,urilor la petrol s, i diminuării peste
as, teptări a pret,urilor la produsele alimentare pe piat,a externă,
dar s, i din cauza adoptării noului tarif la energia electrică mai
târziu decât s-a anticipat. În trimestrul II, 2012 ritmul anual
al indicelui pret,urilor product, iei industriale a constituit 5.8 la
sută, mics, orându-se cu 1.4 puncte procentuale fat, ă de trimestrul
precedent. Ritmul anual al pret,urilor în construct, ii a constituit
10.6 la sută, majorându-se cu 1.2 puncte procentuale fat, ă de
trimestrul precedent.

2.1 Indicele pret,urilor de consum

În trimestrul II, 2012 ritmul anual al inflat, iei măsurat prin IPC
a continuat traiectoria descendentă începută la sfârs, itul anului
precedent. În acest fel, acesta s-a diminuat de la 7.8 la sută
în luna decembrie 2011 până la 3.7 la sută în luna iunie 2012
(Graficul 2.1). Ritmul mediu anual al inflat, iei în perioada sus-

Graficul 2.1: Ritmul anual al IPC s, i al
inflat,iei de bază (%)
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ment, ionată a fost inferior valorii anticipate aferente rundei de
prognozare din luna aprilie. Această abatere a fost determinată
de schimbarea tendint,elor anticipate ale pret,urilor la petrol s, i
diminuarea peste as, teptări a pret,urilor la produsele alimentare
pe piat,a externă, dar s, i de adoptarea noului tarif la energia elec-
trică mai târziu decât s-a anticipat. În structura pe componente
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în luna iunie 2012 cea mai mare cres, tere fat, ă de luna iunie 2011
a fost consemnată la pret,urile la servicii (6.5 la sută), urmate
de cele la mărfurile nealimentare (4.1 la sută) s, i la mărfurile

Graficul 2.2: Ritmul anual al subcomponen-
telor inflat,iei (%)
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alimentare (cu 0.9 la sută).

În mod similar, ritmul anual al inflat, iei de bază a manifestat o
traiectorie descendentă pe parcursul trimestrului II, 2012 s, i a
coborât până la valoarea de 4.3 la sută în luna iunie. După o
perioadă de mai bine de 2 ani (decembrie 2009) ritmul anual al
inflat, iei de bază a depăs, it a treia lună consecutiv ritmul anual
al inflat, iei totale.

Pe parcursul trimestrului la formarea ratei inflat, iei anuale au

Graficul 2.3: Evolut,ia inflat,iei anuale s, i
contribut,ia subcomponentelor (p.p.)
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contribuit preponderent pret,urile la serviciile reglementate (1.6
puncte procentuale). Această contribut, ie reflectă majorările de
tarife la gaz, energia electrică s, i termică efectuate anul prece-
dent, dar s, i cres, terea tarifului la energia electrică din luna mai
2012. O contribut, ie de 1.3 puncte procentuale a fost exercitată
de inflat, ia de bază, aceasta fiind în diminuare comparativ cu
trimestrul precedent ca urmare a temperării cererii interne s, i
externe. Pret,urile la produsele alimentare au avut un aport
mai redus (0.7 puncte procentuale) la formarea ratei inflat, iei
anuale în trimestrul II, 2012, odată cu tendint,a de diminuare
a ritmului anual al pret,urilor acestora pe piat,a externă. Cea
mai mică contribut, ie (0.5 p.p.) a fost determinată de pret,urile
la combustibil. Aceasta a fost similară cu cea din trimestrul
precedent.

Indicele inflat, iei de bază

După cum a fost ment, ionat anterior, ritmul anual al inflat, iei
de bază a înregistrat o traiectorie descendentă în trimestrul II,
2012, diminuându-se de la 5.1 la sută în luna martie până la
4.3 la sută în luna iunie, ca urmare a temperării cererii interne
s, i a tendint,ei de apreciere a monedei nat, ionale fat, ă de valutele
principalilor parteneri comerciali.

Graficul 2.4: Contribut,ia componentelor la
dinamica anuală a inflat,iei de bază ( p.p.)
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Cres, terea pret,urilor bunurilor s, i serviciilor aferente inflat, iei de
bază în luna iunie 2012 fat, ă de iunie 2011 a fost generată pre-
ponderent de majorările pret,urilor la materialele de construct, ii,
confect, ii s, i încălt, ăminte cu 7.3, 4.4 s, i, respectiv, cu 4.3 la sută.
Contribut, ii semnificative, dar de intensitate mai redusă, au fost
determinate s, i de cres, terile cu 3.7 s, i 10.1 la sută comparativ
cu luna iunie 2011 ale pret,urilor la componentele „alimentat, ie
publică” s, i „educat, ie s, i învăt, ământ” (Graficul 2.4).

Majorările respective de pret,uri reprezintă o consecint, ă atât
a efectelor secundare ale majorării tarifelor la utilităt, i, com-
bustibili s, i a pret,urilor la produsele alimentare, cât s, i a cres, terii
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cererii din partea populat, iei în prima jumătate a anului prece-
dent stimulată de majorarea venitului disponibil. Începând cu
trimestrul IV, 2011 presiunile din partea cererii interne s-au
atenuat odată cu temperarea cres, terii salariilor s, i remiterilor în
termeni reali, fapt ce s-a soldat cu diminuarea ritmului anual al
inflat, iei din ultimele trei trimestre.

Pret,urile la produsele alimentare

În trimestrul II, 2012 ritmul anual de cres, tere a pret,urilor ali-
mentare s-a diminuat semnificativ de la 4.7 la sută în trimestru
I, 2012 până la 1.9 la sută în trimestru II, 2012. În luna iunie
2012 ritmul anual a constituit 0.9 la sută. De ment, ionat că,
această tendint, ă este sesizată s, i pe piet,ele internat, ionale, astfel
în trimestrul II, 2012 s-a înregistrat un ritm anual mediu de
cres, tere a pret,urilor alimentare de minus 11.5 la sută, fiind cu

Graficul 2.5: Contribut,ia componentelor la
dinamica anuală a pret,urilor la produsele
alimentare (p.p.)
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3.4 puncte procentuale inferior ritmului consemnat în trimestrul
I, 2012.

Totodată, cres, terea în termeni anuali a pret,urilor la produsele
alimentare în luna iunie 2012 a fost determinată preponde-
rent de majorarea pret,urilor la „ouă” (100.8 la sută), „carne s, i
preparate din carne” (7.4 la sută), „pes, te s, i produse din pes, te”
(5.5 la sută), „lapte s, i produse lactate” (5.3 la sută) s, i „produse
de morărit s, i panificat, ie” (2.1 la sută) (Graficul 2.5).

Majorarea pret,ului la product, ia avicolă (ouă) s-a produs ca
urmare a diminuării ofertei, generate de temperaturi scăzute
înregistrate în luna februarie. Motivul cres, terii pret,urilor la
carne s, i preparate din carne rezidă în majorarea pret,ului la
materia primă, ca urmare a diminuării ofertei pe piat,a internă
datorată orientării product, iei autohtone spre piet,ele externe.
Astfel, volumul exporturilor de carne s, i preparate din carne
s-a majorat de 2.3 ori în perioada ianuarie-mai 2012 fat, ă de
perioada similară a anului precedent. Pret,urile la produsele
sus - ment, ionate au fost influent,ate s, i de impactul efectelor de
runda a doua de pe urma majorării pret,ului la gazul din ret,ea,
efectuată în luna octombrie 2011, care a influent,at costurile de
producere. În acelas, i timp, în trimestrul II, 2012 s-a diminuat
contribut, ia componentelor „produse de morărit s, i panificat, ie”
s, i „zahăr” la ritmul anual al pret,urilor produselor alimentare
(Graficul 2.5).

Un factor esent, ial care a contribuit la reducerea ritmului anual
al pret,urilor la produsele alimentare este diminuarea pret,ului la
cartofi cu 63.0 la sută, ca urmare a înregistrării unei supraoferte
de acest produs, dar s, i de orientarea unei cantităt, i mai mici spre
export decât în perioadele anterioare.
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Pret,urile reglementate

Ritmul mediu anual al pret,urilor reglementate în trimestrul II,
2012 a constituit 5.7 la sută fiind cu 2.4 puncte procentuale
inferior celui din trimestrul precedent. Tendint,a descendentă se
datorează în cea mai mare parte disparit, iei treptate a efectului
majorărilor la gaz s, i încălzirea centralizată din luna februarie
a anului precedent din măsura anuală a inflat, iei. Totodată,
adoptarea noului tarif la energia electrică în luna mai 2012 a

Graficul 2.6: Contribut,ia componentelor la
dinamica anuală a pret,urilor reglementate
(p.p.)
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oprit pentru moment această tendint, ă descendentă, astfel încât
ritmul anual al pret,urilor reglementate în luna iunie a constituit
5.8 la sută, fiind cu 0.4 puncte procentuale superior celui din
luna precedentă (Graficul 2.6).

Cres, terea pret,urilor reglementate în trimestrul II, 2011 fat, ă
de perioada similară a anului precedent reflectă preponderent
majorările tarifelor la gaz, încălzirea centralizată s, i energia
electrică efectuate în primăvara s, i toamna anului precedent, dar
s, i majorarea tarifului la energia electrică din luna mai 2012.
Aceste decizii au fost argumentate de majorarea pret,urilor de
import a gazelor naturale care au stimulat ulterior cres, terea
pret,urilor la serviciile conexe. În acest fel, noile tarife adoptate
pe parcursul anului 2011 s, i 2012 au rezultat în luna iunie 2012
într-un ritm de creştere la gazele naturale, energie termică s, i
energie electrică cu 22.3, 12.3 s, i 7.3 la sută, respectiv.

În acelas, i timp, aprobarea noului tarif la apa caldă începând cu
1 februarie a determinat diminuarea pret,ului pentru acest com-
ponent cu 20.2 la sută. Aceste evolut, ii, împreună cu cres, terea
pret,urilor la serviciile de apă potabilă s, i canalizare cu 13.5 la
sută au determinat ca serviciile comunal-locative, în ansamblu,
în luna iunie să fie cu 11.8 la sută mai mari comparativ cu
perioada similară a anului precedent. Tarifele la serviciile de
sănătate s, i transport feroviar de pasageri s-au majorat cu 5.0
s, i respectiv 0.5 la sută, dar impactul acestor evolut, ii a fost mai
put, in semnificativ la dinamica pret,urilor reglementate.

Pret,urile la combustibili

În trimestrul II, 2012 ritmul anual de cres, tere a pret,urilor la
combustibili a avut o evolut, ie descendentă, mics, orându-se de
la 9.6 la sută în luna martie 2012 până la 6.4 la sută în luna
iunie 2012. Această traiectorie descendentă a pret,urilor la
combustibili a fost favorizată de temperarea cres, terii pret,ului la
petrol pe piet,ele internat, ionale.
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În acest fel, incertitudinea asociată crizei datoriilor suverane
din zona euro a exercitat o influent, ă semnificativă asupra piet,ei
internat, ionale a petrolului. Astfel, în trimestrul II, 2012 pret,ul
petrolului de marca Urals a atins valoarea de 106.4 dolari SUA
pentru un baril, înregistrând o descres, tere de 9.1 la sută fat, ă de
trimestrul precedent. Evolut, ia respectivă a creat premise pentru
mics, orarea pret,urilor de import la produsele petroliere pe piat,a
internă.

În consecint, ă, pe parcursul lunii iunie au fost înregistrate două
mics, orări ale pret,urilor la produsele petroliere.

În structura cres, terii pret,urilor la combustibili cele mai mari

Graficul 2.7: Contribut,iile componentelor la
cres, terea anuală a pret,urilor la combustibili
(p.p.)
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contribut, ii la această dinamică în luna iunie 2012, compara-
tiv cu perioada similară a anului precedent, le-au revenit ma-
jorărilor de pret,uri la gazul din butelii s, i cărbunele de pământ –
cu 17.8 s, i 4.2 la sută, respectiv. Un aport mai mic l-a avut
majorarea pret,urilor la carburant, i, cu 2.7 la sută (Graficul
2.7). Totodată, o mics, orare de 1.4 la sută a fost înregistrată la
pret,urile lemnelor pentru foc.

2.2 Compararea prognozei din Raportul
asupra inflat, iei nr. 2, 2012 s, i evolut, ia
inflat, iei în trimestrul II, 2012

Tabelul 2.1 prezintă evolut, ia ritmului anual al IPC din trimestrul
II, 2012 s, i prognoza aferentă Raportului asupra inflat, iei nr. 2,
2012. Astfel, valoarea efectivă de 4.1 la sută a fost cu 1.2 puncte
procentuale inferioară celei de 5.3 la sută aferentă rundei de
prognozare din luna aprilie.

Examinarea subcomponentelor IPC atestă abaterea cea mai

Tabelul 2.1: Evolut,ia, prognoza IPC s, i a
componentelor acestuia

Efectiv Prognoza
(RI nr.2,2012)

tr.II,2012/ tr.II,2012/
tr.II,2011 tr.II,2011

IPC 4.1 5.3
Inflat, ia de bază 4.5 4.2
Produsele alimentare 1.9 3.3
Pret,urile reglementate 5.7 8.0
Combustibil 7.5 9.4

Sursa: BNS, calcule BNM

semnificativă înregistrată în cadrul prognozei pret,urilor regle-
mentate (5.7 la sută efectiv fat, ă de 8.0 la sută prognozat)
condit, ionată în mare parte de lipsa majorărilor anticipate ale
tarifelor la transportul urban s, i interurban. Totodată, abaterea
în cadrul pret,urilor reglementate a fost determinată, într-o
anumită măsură, s, i de majorarea tarifului la energia electrică
pentru consumatori, care a fost adoptată pe data de 11 mai
2012 s, i nu în luna aprilie după cum s-a anticipat.

În cadrul prognozei pret,urilor la combustibil s-a înregistrat o
abatere de minus 1.9 puncte procentuale ca rezultat al inversării
tendint,ei de cres, tere a pret,ului la petrol pe piat,a mondială,
pe fundalul cres, terii incertitudinii în zona euro după alegerile
parlamentare din Grecia din 6 mai 2012.
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Ritmul anual al pret,urilor la produsele alimentare a fost cu 1.4
puncte procentuale inferior celui prognozat (3.3 la sută), ca
urmare a scăderii peste as, teptări a pret,urilor la cartofi s, i legume,
dar s, i a unor pret,uri internat, ionale la produsele alimentare
mai mici decât cele anticipate pentru perioada respectivă. Sin-

Graficul 2.8: Evolut,ia s, i prognoza IPC de la
implementarea regimului de t,intire a inflat,iei
(%)
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gura s, i cea mai mică abatere pozitivă a fost înregistrată în
cadrul inflat, iei de bază. Astfel, valoarea efectivă a fost cu 0.3
puncte procentuale superioară prognozei de 4.2 la sută pentru
trimestrul II, 2012.

2.3 Indicele pret,urilor product, iei
industriale

În luna iunie 2012 ritmul anual al indicelui pret,urilor product, iei
industriale a constituit 6.0 la sută, majorându-se cu 0.3 puncte
procentuale fat, ă de luna precedentă (Graficul 2.9). În structură,
cele mai mari cres, teri au fost înregistrate la pret,urile din cadrul
industriei energetice, care au crescut cu 9.9 la sută comparativ
cu cele din iunie 2011, în timp ce pret,urile din industria extrac-
tivă s, i prelucrătoare au consemnat cres, teri mai modeste de 5.2
s, i 5.3 la sută, respectiv.

În raport cu luna mai 2012, pret,urile în industrie s-au majorat
cu 0.6 la sută. Totodată, evolut, ia respectivă a fost influent,ată de

Graficul 2.9: Ritmul anual al IPPI (%)
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cres, terea pret,urilor din industria extractivă s, i cea prelucrătoare
cu 1.3 s, i 0.6 la sută, respectiv. În acelas, i timp, în sectorul
energetic pret,urile au rămas la nivelul lunii precedente. De
ment, ionat că, cele mai esent, iale majorări de pret,uri în industria
prelucrătoare au fost înregistrate la următoarele subcompo-
nente: „edituri, poligrafie s, i reproducerea materialelor informa-
tive” (cu 1.4 la sută), „industria alimentară s, i a băuturilor” (cu
1.2 la sută), „fabricarea hârtiei s, i cartonului” (cu 0.8 la sută),
„industria chimică” (cu 0.7 la sută) s, i „product, ia de piei, de
articole din piele s, i fabricarea încălt, ămintei” (cu 0.5 la sută).

Graficul 2.10: Evolut,ia indicelui pret,urilor în
construct,ii (%, fat,ă de perioada similară a
anului precedent)
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2.4 Pret,urile în construct, ii

În trimestrul II, 2012 ritmul anual al pret,urilor în construct, ii
a constituit 10.6 la sută, majorându-se cu 1.2 puncte procen-
tuale fat, ă de trimestrul precedent. Accelerarea ritmului anual
de cres, tere a pret,urilor în construct, ii se datorează revigorării
sectorului dat după criza din anul 2009.
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În structura sectoarelor economiei nat, ionale în trimestrul II,
2012 cele mai mari cres, teri fat, ă de trimestru II, 2011 au fost în-
registrate în următoarele sectoare: „transport” (cu 15.2 la sută),
„comert,ul s, i alimentat, ia publică” (cu 11.8 la sută), „construct, ia
obiectelor de menire social-culturală” (cu 11.0 la sută), „indus-
tria prelucrătoare” (cu 10.8 la sută) s, i „construct, ia de locuint,e”
(cu 10.7 la sută).
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Capitolul 3

Evolut,ii ale activităt,ii
economice

3.1 Cererea s, i product, ia

În trimestrul I, 2012 s-a înregistrat o cres, tere economică minoră
de doar 1.0 la sută fapt ce conturează continuarea tendint,ei de
temperare a activităt, ii economice semnalate în a doua jumătate
a anului precedent. Consumul privat s, i investit, iile au înregis-
trat valori de cres, tere mult mai modeste comparativ cu cele din
anul 2011 urmare a temperării cres, terii venitului disponibil al
populat, iei s, i a incertitudinii asociate cu evolut, ia ulterioară a
economiei Republicii Moldova. În consecint, ă, importurile s, i-au
diminuat semnificativ ritmul de cres, tere. Criza datoriilor suverane
din zona euro a determinat o temperare a cererii externe fat, ă de
produsele autohtone, astfel încât aportul exporturilor la dinamica
PIB în perioada de referint, ă a fost semnificativ mai redus decât
în anul 2011. Consumul administrat, iei publice a înregistrat
o scădere comparativ cu perioada similară a anului precedent.
Atenuarea ritmului anual de cres, tere a PIB în trimestrul I, 2012
a fost imprimată în principal de contribut, iile negative, egale din
partea industriei s, i a impozitelor nete pe produse, precum s, i de
temperarea ritmurilor de cres, tere a valorii adăugate brute aferente
serviciilor.

Product, ia agricolă s-a diminuat cu 2.1 la sută în prima jumătate a
anului după cres, terea neglijabilă din trimestrul I, 2012. Ritmurile
anuale ale exporturilor s, i importurilor în lunile aprilie s, i mai au
continuat tendint,a descendentă atestată încă în a doua jumătate
a anului precedent s, i fiind astfel în proximitatea valorii nule.
Totodată, semnale pozitive sunt consemnate de evolut, ia comert,ului
intern de servicii în luna aprilie s, i a product, iei industriale în luna
mai. Ritmul anual al acestora a înregistrat cres, teri de 8.4 s, i,
respectiv, 9.5 la sută în perioadele ment, ionate. În luna iunie
2012 volumul mărfurilor transportate s-a majorat cu 20.9 la sută,
comparativ cu luna similară a anului precedent.
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Cererea

Produsul intern brut

În trimestrul I, 2012 s-a accentuat tendint,a de temperare a
activităt, ii economice semnalată în a doua jumătate a anului
precedent. Astfel, conform datelor preliminare ale Biroul Nat, i-
onal de Statistică, ritmul anual al produsului intern brut în
perioada de referint, ă a coborât până la valoarea de 1.0 la
sută fiind semnificativ inferior valorii de 6.4 la sută din anul
2011. Evolut, ia modestă a economiei autohtone se datorează

Graficul 3.1: Contribut,ia componentelor
cererii la cres, terea PIB (p.p.)
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în principal incertitudinii din zona euro care a determinat o
temperare a cres, terii remiterilor s, i a exporturilor.

Din perspectiva utilizărilor (Graficul 3.1) datele din trimestrul I,
2012 relevă o reducere considerabilă a contribut, iei din partea
consumului gospodăriilor populat, iei la dinamica PIB.

În acest fel, consumul privat a înregistrat o cres, tere de doar 2.7
la sută fat, ă de valoarea de 8.5 la sută consemnată în anul 2011
odată cu temperarea cres, terii surselor de finant,are a acestuia.
În acelas, i timp performant,a economică modestă a zonei euro
a determinat cres, terea exportului cu doar 8.2 la sută fat, ă de
valoarea de 28.6 la sută din anul precedent s, i un aport mai
redus la cres, terea PIB.

Perspectivele economice mai sumbre, precum s, i anularea unor
facilitat, i fiscale constituie unii dintre factorii care au determinat
diminuarea ritmului anual al formării brute de capital de la
12.5 la sută în anul 2011 până la valoarea de doar 1.4 la sută în
trimestrul I, 2012, exercitând astfel o influent, ă practic neutră
asupra dinamicii PIB în perioada de referint, ă.

Formarea brută de capital fix în trimestrul I, 2012 a avut o
evolut, ie s, i mai modestă, majorându-se cu 1.0 la sută comparativ
cu perioada similară a anului precedent. Temperarea cererii
interne s, i a exporturilor a determinat o evolut, ie mai modestă
a importurilor. Astfel, ritmul anual al acestora s-a diminuat de
la 19.3 la sută în anul 2011 până la valoarea de 6.1 la sută în
trimestrul I, 2012. În acest fel, contribut, ia negativă a acestora
la dinamica PIB a fost semnificativ mai redusă comparativ cu
anul precedent.

Consumul final al administrat, iei publice a înregistrat o diminua-
re de 1.6 la sută în trimestrul I, 2012, ca rezultat al acumulării
veniturilor la bugetul public nat, ional sub valorile anticipate pe
fundalul temperării consumului privat s, i al importurilor.
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Cererea de consum a populat, iei

Consumul gospodăriilor populat, iei în trimestrul I, 2012 a înre-
gistrat un ritm anual de cres, tere de doar 2.7 la sută, fiind mult
mai modest decât cres, terea de 8.5 la sută din anul precedent.
Această evolut, ie a fost determinată de temperarea cres, terii
surselor de finant,are a consumului.

Cea mai mare contribut, ie la cres, terea consumului gospodăriilor

Graficul 3.2: Contribut,ia componentelor
(p.p.) la cres, terea consumului final al
gospodăriilor populat,iei (%)
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populat, iei în trimestrul I, 2012 au avut-o cheltuielile aferente
procurării bunurilor pentru consumul final, care s-au majorat cu
1.9 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Cheltuielile pentru procurarea serviciilor au înregistrat o majo-
rare în termeni reali de 1.3 la sută fat, ă de perioada similară a
anului precedent, dar, în contextul unei ponderi mai diminuate
a acestora, contribut, ia lor a fost semnificativ mai redusă în
comparat, ie cu cea din partea cheltuielilor pentru procurarea
bunurilor. Totodată, o contribut, ie pozitivă la dinamica consumu-

Graficul 3.3: Contribut,ia surselor de
finant,are (p.p.) asupra cres, terii reale a con-
sumului gospodăriilor populat,iei (%)
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lui final a avut-o majorarea consumului final de bunuri s, i servicii
în formă naturală (cu 6.7 la sută). Evolut, ia respectivă a fost
determinată, part, ial, de dinamica product, iei globale agricole.

În trimestrul I, 2012 cres, terea anuală a principalelor surse de
finant,are a consumului s-a temperat, înregistrând o valoare de
doar 5.0 la sută în termeni reali3 fat, ă de cea de 8.8 la sută din
anul precedent. Această dinamică a fost imprimată de dimi-
nuarea ritmului de cres, tere a costului total al fort,ei de muncă
(fondul de salarizare), de la 10.7 la sută în anul precedent până
la 1.1 la sută în trimestrul I, 2012. Des, i au înregistrat un ritm
anual de cres, tere (6.3 la sută) inferior celui din anul 2011,
remiterile au continuat să aducă o contribut, ie semnificativă la
finant,area consumului privat. Cea mai semnificativă cres, tere
în trimestrul I, 2012 a fost consemnată de creditele noi (31.3
la sută fat, ă de 22.0 la sută în anul 2011), generând un aport
semnificativ la finant,area consumului în perioada de referint, ă.

Asigurările sociale, după o contribut, ie negativă în anul prece-
dent, s-au majorat cu 5.8 la sută în trimestrul I, 2012 s, i au deter-
minat o contribut, ie pozitivă la cres, terea surselor de finant,are.

Cererea de consum guvernamental

În trimestrul I, 2012, consumul final al administrat, iei publice a
înregistrat o diminuare de 1.6 la sută fat, ă de perioada respectivă
a anului precedent, dar impactul acestuia asupra cres, terii eco-
nomice, similar perioadelor precedente, a fost neglijabil datorită
ponderii reduse în structura PIB.

3În pret,urile anului 2000
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Sectorul public

Executarea bugetului public nat, ional

Conform datelor Ministerului Finant,elor, în prima jumătate
a anului 2012 în bugetul public nat, ional au fost acumulate
venituri în sumă de 15327.2 mil. lei, echivalentul unei cres, teri
de 12.3 la sută fat, ă de perioada similară din anul precedent.
Veniturile fiscale, au constituit 12866.9 mil. lei sau 94.8 la
sută în totalul veniturilor, fiind în cres, tere cu 10.9 la sută fat, ă
de perioada similară din 2011. Impozitele interne pe mărfuri

Graficul 3.4: Evolut,ia bugetului public
nat,ional ca pondere în PIB (%)
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s, i servicii în valoare de 6011.7 mil. lei au constituit sursa de
bază a veniturilor, asigurând 39.2 la sută din resursele colectate.
Aceste impozite au fost acumulate în special din taxa pe valoarea
adăugată s, i din accize în sumă de 4573.1 mil. lei (la un nivel
de 98.6 la sută fat, ă de 2011) s, i respectiv 1222.1 mil. lei (în
cres, tere cu 17.0 la sută fat, ă de anul precedent). Totodată, în
primele s, ase luni 27.8 la sută din venituri au fost încasate din
contribut, iile de asigurări sociale s, i din primele obligatorii de
asigurări medicale. Impozitele pe venit constituind 12.1 la sută
în veniturile bugetului public nat, ional, s-au majorat cu 65.4 la
sută comparativ cu anul precedent, totalizând 1860.8 mil. lei.

Cheltuielile bugetului public nat, ional în primele s, ase luni ale
anului curent au constituit 16262.4 mil. lei, fiind în cres, tere cu
8.4 la sută fat, ă de aceeas, i perioadă din 2011. Cheltuielile au
fost destinate în proport, ie de 74.0 la sută pentru realizarea pro-
gramelor cu caracter social-cultural. Alte cheltuieli au t, inut de
domeniul economiei nat, ionale - 9.6 la sută, apărarea nat, ională,
justit, ie, jurisdict, ia constitut, ională, ment, inerea ordinii publice s, i
securitatea nat, ională – 6.6 la sută, serviciile de stat cu destinat, ie
generală – 4.1 la sută s, i alte sectoare – 5.7 la sută.

Deficitul bugetului public nat, ional a constituit 935.2 mil. lei,
diminuându-se cu 427.4 mil. lei sau cu 31.4 la sută fat, ă de anul
2011. Pentru perioada raportată, deficitul bugetului public, ca
pondere în PIB4, a constituit 1.0 la sută, astfel executivul reus, ind
să ment, ină acest indicator la valori rezonabile prestabilite în
Legea bugetului de stat pe anul 2012 (Graficul 3.4).

Datoria de stat

La 30 iunie 2012 datoria de stat a Republicii Moldova a con-
stituit 19905.0 mil. lei, majorându-se cu 678.5 mil. lei sau cu
3.5 la sută mai mult comparativ cu începutul anului. Datoria
a fost formată în proport, ie de 70.2 la sută din datoria de stat
externă s, i respectiv 29.8 la sută datoria de stat internă. Soldul
datoriei de stat externe s-a diminuat cu 2.3 mil. dolari SUA

4Datele PIB pentru anul 2012 sunt prognozate de către Ministerul
Economiei.
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comparativ cu situat, ia din 1 ianuarie 2012 s, i a constituit 1140.0
mil. dolari SUA. Totodată, datoria de stat externă exprimată în
lei moldovenes, ti s-a majorat comparativ cu începutul anului cu
594.3 mil. lei s, i a constituit 13978.9 mil. lei la 30 iunie 2012.
Majorarea datoriei în monedă nat, ională a fost condit, ionată
de deprecierea monedei nat, ionale în raport cu dolarul SUA.
Datoria de stat internă comparativ cu situat, ia de la începutul
anului s-a majorat cu 1.4 la sută (sau cu 84.2 mil. lei mai
mult), constituind 5926.2 mil. lei. Datoria de stat internă e
formată din valori mobiliare emise pe piat,a primară în valoare
de 3386.8 mil. lei, VMS convertite – 2213.4 mil. lei s, i VMS
pentru asigurarea stabilităt, ii financiare emise în sumă de 326.0
mil. lei. Pentru deservirea datoriei de stat, în primele s, ase luni
ale anului curent, au fost utilizate mijloace bănes, ti în sumă de
641.6 mil. lei, fiind destinate în proport, ie de 54.8 la sută pentru

Graficul 3.5: Datoria de stat ca pondere în
PIB (%)
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deservirea datoriei de stat externe s, i respectiv 45.2 la sută din
resurse pentru serviciul datoriei de stat interne.

La situat, ia din 30 iunie 2012, stocul datoriei de stat a constituit
22.1 la sută ca pondere în PIB, fiind determinat de componen-
tele: datoria de stat internă - 6.6 la sută s, i datoria de stat externă
- 15.5 la sută. (Graficul 3.5).

Cererea de investit, ii

La începutul anului curent ritmul anual al formării brute de
capital a constituit doar 1.4 la sută fiind în diminuare cu 11.1
puncte procentuale fat, ă de cel din anul 2011, evolut, ie ce poate fi
asociată cu deteriorarea as, teptărilor agent, ilor economici odată
cu incertitudinea din mediul extern, dar s, i de anularea unor
facilităt, i fiscale. Formarea brută de capital fix a crescut cu 1.0
la sută comparativ cu trimestrul I, 2011.

Încetinirea cres, terii formării brute de capital fix a fost determi-
nată preponderent de evolut, iile negative ale componentei de
bază „investit, ii capitale” care s-a diminuat cu 1.6 la sută. Dimi-
nuări au înregistrat s, i componentele „sporul valorii capitalului
fix în vite” (47.2 la sută), „procurarea cărt, ilor pentru biblioteci”
(28.9 la sută) s, i „cheltuieli pentru lucrări de prospect, iuni geo-
logice” (23.5 la sută), dar contribut, ia acestora a fost mai put, in

Graficul 3.6: Formarea brută de capital fix
(%, fat,ă de perioada similară a anului prece-
dent)
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semnificativă la dinamica formării brute de capital. Ment, inerea
ritmului anual al formării brute de capital pe banda pozitivă
s-a produs datorită evolut, iei componentelor „cheltuieli pentru
reparat, ii capitale ale mijloacelor fixe” s, i „cheltuieli pentru ela-
borarea s, i procurarea programelor s, i a bazelor de date” care au
crescut cu 36.0 s, i, respectiv, 3.3 la sută (Graficul 3.6).

Componenta “variat, ia stocurilor” a înregistrat o modificare de
5.3 la sută comparativ cu perioada corespunzătoare a anului
precedent.
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Cererea externă netă

Cres, terea economică încetinită a Republicii Moldova de 1.0 la
sută, înregistrată în primele trei luni ale anului curent (fat, ă de
8.4 la sută în 2011) este confirmată s, i de mai mult, i indicatori
ai balant,ei de plăt, i. Astfel, ca rezultat al restrângerii activităt, ii
agent, ilor economici s, i scăderii cererii interne din partea con-
sumatorilor, în trimestrul I, 2012 s-au atestat ritmuri anuale
de cres, tere mai mici pentru exportul s, i importul de bunuri s, i
servicii. Dinamica exporturilor s, i a importurilor s-a răsfrânt
s, i asupra deficitului comercial, acesta înregistrând o pondere
mai mică în PIB. Totodată, s-a semnalat s, i temperarea mis, cării
fluxurilor financiare determinate în principal de diminuarea
semnificativă a intrărilor de investit, ii străine directe în economia
nat, ională, precum s, i de majorarea activelor externe ale băncilor
comerciale sub formă de valută s, i depozite.

Sectorul extern

În trimestrul I, 2012 s-a constat redresarea deficitului de cont
curent raportat la PIB, ceea ce constituie 10.4 la sută sau cu 1.1
puncte procentuale mai put, in comparativ cu anul 20115.

Din Graficul 3.7 se atestă faptul că diminuarea deficitului s-a
produs exclusiv din contul reducerii soldului negativ al balant,ei
comerciale (cu 3.0 puncte procentuale fat, ă de anul precedent,

Graficul 3.7: Ponderea contului curent în
PIB (%)
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până la 38.3 la sută), având în vedere evolut, ia în scădere
a elementelor compensatoare ale deficitului de cont curent.
Astfel, atât transferurile persoanelor fizice, aflate la muncă în
străinătate, cât s, i alte transferuri s-au diminuat ca pondere în
PIB cu 1.3 s, i 0.6 puncte procentuale, constituind în perioada de
referint, ă 18.7 la sută s, i 9.2 la sută, respectiv.

Diminuarea deficitului comercial cu bunuri s, i servicii raportat
la PIB a fost direct influent,at de evolut, ia importurilor s, i a
exporturilor Republicii Moldova, care au scăzut ca pondere
în PIB fat, ă de anul precedent.

În primele trei luni ale anului curent, importurile au reprezentat
78.2 la sută ca pondere în PIB, cu 8.1 puncte procentuale mai
put, in comparativ cu anul 2011. Este de ment, ionat că toate
componentele importurilor, raportate la PIB, au consemnat
valori inferioare comparativ cu anul 2011. Cele mai pronunt,ate
mics, orări au fost înregistrate la produsele nealimentare s, i la
cele alimentare cu 5.1 s, i respectiv cu 1.4 puncte procentuale

5La analiza contului curent nu a fost utilizată terminologia standard
conform metodologiei FMI. Categoria desemnată Total transferuri ale
persoanelor fizice cuprinde compensarea pentru muncă s, i transferurile
angajat, ilor (articole ale contului curent), restul articolelor, exceptând cele
incluse în balant,a comercială, fiind regrupate în categoria Alte transferuri s, i
alte venituri.
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economice 27

mai put, in. Ca pondere în PIB, produsele nealimentare au con-
stituit 43.7 la sută, iar cele alimentare - 8.4 la sută. Ponderile
serviciilor s, i resurselor energetice în PIB s-au diminuat cu 0.8
puncte procentuale fiecare, până la 11.9 s, i respectiv 14.2 la
sută. Structura importurilor a fost determinată de 55.9 la sută
din produse nealimentare (precum produsele minerale, mas, ini
s, i aparate, produse ale industriei chimice, etc.), 18.1 la sută

Graficul 3.8: Ponderea exporturilor s, i a im-
porturilor în PIB (%)
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- resurse energetice, 15.3 la sută – servicii s, i 10.7 la sută au
constituit produsele agroalimentare (în special legume, fructe,
cereale s, i preparate din cereale, cafea, ceai, etc.).

Exporturile, similar importurilor au det, inut o pondere în PIB
(de 39.8 la sută) mai mică în perioada ianuarie-martie 2012
comparativ cu anul 2011. Diminuarea cu 5.1 puncte procentuale
s-a produs din contul tuturor componentelor structurale ale
exporturilor, pe primul loc clasându-se exportul de produse
agroalimentare, a căror pondere în PIB s-a modificat cu 2.3
puncte procentuale, stabilindu-se la nivelul de 11.1 la sută.
Serviciile la rândul lor au înregistrat o scădere a ponderii în PIB
de 1.6 puncte procentuale, până la 10.8 la sută, iar produsele
nealimentare det, inând cea mai reprezentativă cotă din PIB
de 17.9 la sută, s-au diminuat cu 1.2 puncte procentuale în
perioada de referint, ă.

Cererea externă a favorizat exportul de produse nealimentare
(44.9 la sută din exporturi) precum ar fi: materiile textile s, i
articole din acestea, mas, ini s, i aparate, mobilă s, i alte produse iar
din categoria produselor agroalimentare (28.0 la sută în totalul
exporturilor) s-au remarcat exporturile de fructe comestibile
s, i nuci, băuturi alcoolice, semint,e s, i fructe oleaginoase, etc.
Pentru perioada de referint, ă, gradul de acoperire a importurilor
prin exporturi, în balant,a de plăt, i a constituit 50.9 la sută fat, ă
de 52.1 la sută raportat în anul 2011. Potrivit datelor BNS,
Federat, ia Rusă, România, Ucraina, Italia, Germania s, i Turcia
reprezintă principalii parteneri comerciali ai t, ării noastre, cu un
volum al operat, iunilor comerciale de 64.3 la sută în comert,ul
exterior.

În primul trimestru al anului 2012, transferurile s, i veniturile
persoanelor fizice aflate la muncă în străinătate s-au diminuat
fat, ă de anul 2011 cu 1.3 puncte procentuale ca pondere în PIB
consemnând o valoare de 18.7 la sută (Graficul 3.9). Tran-

Graficul 3.9: Ponderea transferurilor în PIB
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sferurile din t, ările CSI reprezintă o cotă de 12.4 la sută în
PIB, ce depăs, es, te semnificativ ponderea de doar 6.3 la sută
a transferurilor din Restul Lumii6. Ca rezultat al diminuării
semnificative a transferurilor din Restul Lumii ca pondere în PIB
cu 1.1 puncte procentuale în primele trei luni ale anului curent,
respectiv s, i structura transferurilor după criteriul provenient,ei

6Se referă la transferurile primite din toate t, ările lumii, cu except, ia t, ărilor
membe CSI.
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geografice a înregistrat modificări observabile, 33.9 la sută din
transferuri fiind din Restul Lumii (fat, ă de 37.0 la sută în 2011),
iar 66.1 la sută din t, ările CSI.

Graficul 3.10: Ponderea mis, cării fluxurilor
financiare în PIB (%)
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Graficul 3.11: Ponderea investit,iilor străine
directe în PIB (%)
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Ponderea fluxurilor financiare în PIB a constituit 10.4 la sută,
fiind cu 1.1 puncte procentuale inferioară celei din anul 2011
(Graficul 3.10). Această temperare a mis, cării fluxurilor finan-
ciare s-a datorat în principal pe seama diminuării semnificative
a intrărilor de investit, ii străine directe în economia nat, ională,
precum s, i a majorării activelor externe ale băncilor comerciale
sub formă de valută s, i depozite. Ponderea în PIB a investit, iilor
directe a scăzut cu 2.4 puncte procentuale fat, ă de anul 2011,
constituind 1.2 la sută. Fluxurile de investit, ii directe în perioada
analizată au fost orientate preponderent în capitalul social al
întreprinderilor constituind 1.7 la sută din PIB (Graficul 3.11).
Ponderea în PIB a venitului reinvestit de nerezident, i s, i-a di-
minuat semnificativ contribut, ia, ajungând la valoarea aproape
nulă s, i este inferioară cu 1.2 puncte procentuale comparativ cu
anul 2011. Acest fapt a fost determinat de temperarea activităt, ii
economice, ceea ce a condus la mics, orarea profitului realizat de
întreprinderile cu capital străin.

În trimestrul I, 2012 în totalul fluxurilor financiare componenta
„alte investit, ii” a constituit cea mai semnificativă pondere de
9.3 la sută din PIB, mics, orându-se cu 1.6 puncte procentuale
fat, ă de anul precedent (Graficul 3.12). În cadrul altor investit, ii
contribut, ia cea mai mare o au împrumuturile nete cu o pondere
de 6.8 la sută în PIB, iar valuta s, i depozitele nete s-au remarcat
cu o pondere de 2.5 la sută în PIB. Volumul creditelor comerciale
nete a fost în cres, tere cu 0.7 puncte procentuale fat, ă de anul
precedent, pe seama creditelor primite de agent, ii economici
autohtoni de la nerezident, i, precum s, i pe seama creditelor
comerciale rambursate de către partenerii străini rezident, ilor.
Ponderea în PIB a subcomponentei „valută s, i depozite nete” a
scăzut considerabil cu 4.2 puncte procentuale comparativ cu
anul 2011, în principal din cauza retragerilor de depozite din

Graficul 3.12: Ponderea altor investit,ii nete
în PIB (%)
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băncile comerciale autohtone, precum s, i a sporirii de depozite
din partea băncilor comerciale autohtone peste hotare.

Împrumuturile nete s-au majorat în perioada analizată, pon-
derea acestora în PIB a crescut cu 1.9 puncte procentuale
comparativ cu anul 2011 (Graficul 3.13). Motivul l-a con-
stituit cuantumul majorat de contractări de împrumuturi din
partea autorităt, ilor monetare, sectorului bancar s, i a agent, ilor
economici rezident, i. Ponderea autorităt, ilor monetare a fost
cea mai mare în această perioadă, constituind 3.8 la sută din
PIB (Banca Nat, ională a Moldovei a obt, inut împrumuturi de la
Fondul Monetar Internat, ional). Băncile comerciale autohtone
s, i agent, ii economici rezident, i s-au împrumutat din exterior,
ponderea în PIB a acestor împrumuturi a constituit câte 1.6
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la sută fiecare. Sectorul guvernamental a efectuat rambursări,
astfel având o contribut, ie negativă (-0.2 la sută ca pondere în
PIB). Stocul împrumuturilor a constituit 32.7 la sută din PIB,
fiind cu 1.6 puncte procentuale inferior celui din anul 2011.

Graficul 3.13: Ponderea împrumuturilor în
PIB (%)
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Graficul 3.14: Ponderea datoriei externe în
PIB (%)
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În majoritatea sectoarelor institut, ionale la sfârs, itul trimestrului
I, 2012 s-a consemnat diminuarea ponderii datoriei externe în
PIB (Graficul 3.14). În perioada analizată, ponderea datoriei
externe a Republicii Moldova a constituit 69.2 la sută din PIB,
fiind cu 3.5 puncte procentuale inferioară celei de la sfârs, itul
anului 2011. Conform criteriilor expuse de Banca Mondială,
Republica Moldova se clasifică ca fiind o t,ară cu un grad de
îndatorare moderat (datoria externă/PIB 48-80 la sută s, i datoria
externă/total export 132-220 la sută). Ponderea majoră în
totalul datoriei externe o det, in agent, ii economici cu 46.0 la
sută, după care sectorului guvernamental îi revin 20.3 la sută s, i
investit, iilor directe 16.4 la sută. În structura datoriei externe pe
tipuri de angajamente pe termen scurt cele mai mari ponderi le
au creditele comerciale (49.6 la sută), datoriile pentru resurse
energetice (23.4 la sută) s, i arieratele (16.0 la sută).

Comert,ul extern

Conform informat, iei prezentate de Biroul Nat, ional de Statis-
tică, pe parcursul unei perioade de s, ase luni ritmul anual de
cres, tere a importurilor a depăs, it constant ritmul de cres, tere a
exporturilor, însă, în ultimele trei luni s-a constatat o situat, ie
inversă. Astfel, în luna mai 2012 ritmul anual de cres, tere a
exporturilor a constituit 1.6 la sută, fiind cu 3.8 puncte pro-
centuale superior celui al importurilor (Graficul 3.15). Este Graficul 3.15: Evolut,ia în termeni reali a

comert,ului extern (%, fat,ă de perioada simi-
lară a anului precedent)
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de ment, ionat că, în perioada ianuarie-mai 2012 comparativ cu
perioada similară a anului precedent exporturile de mărfuri au
crescut cu doar 4.9 la sută, ca urmare a cres, terii exporturilor
de mărfuri destinate t, ărilor CSI s, i Uniunii Europene cu 11.0
s, i 2.7 la sută, respectiv. Totodată, exporturile orientate către
alte t, ări s-au redus cu 5.9 la sută. Factorii principali care au
influent,at cererea externă de produse autohtone în perioada
respectivă sunt temperarea activităt, ii economice în zona euro,
dar s, i agravarea problemei datoriilor suverane ce au perturbat
activitatea unor t, ări membre. În acelas, i timp, importurile de
produse străine, în perioada ianuarie-mai 2012 au înregistrat o
cres, tere de 5.2 la sută, comparativ cu perioada similară a anului
precedent. Astfel, datele respective contribuie la conturarea
unor premise clare de temperare a ritmului anual de cres, tere a
PIB s, i în trimestrul II, 2012.

De ment, ionat că, gradul de acoperire a importurilor cu ex-
porturi în ianuarie-mai 2012 a constituit 41.9 la sută spre
deosebire de ianuarie-mai 2011 când înregistrase valoarea de
42.1 la sută.
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Comert,ul intern

Conform informat, iei furnizate de Biroul Nat, ional de Statistică,
în perioada ianuarie-aprilie 2012, volumul cifrei de afaceri la
întreprinderile cu activitate principală de comert, cu amănuntul
a înregistrat o cres, tere de 1.9 la sută fat, ă de aceeas, i perioadă a
anului precedent, însă fiind mai modestă ca cea din trimestrul IV,
2011 (15.5 la sută). Totodată, serviciile au înregistrat o evolut, ie
deosebită de cea a bunurilor. Astfel, în perioada ianuarie-aprilie

Graficul 3.16: Evolut,ia comert,ului intern (%,
fat,ă de perioada similară a anului prece-
dent)
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2012 au înregistrat o cres, tere de 5.2 la sută.

În luna aprilie 2012 ritmul anual de cres, tere a volumului cifrei
de afaceri aferente comert,ului cu amănuntul a constituit minus
4.1 la sută, mics, orându-se cu 27.2 puncte procentuale fat, ă de
cel înregistrat la finele anului 2011, iar cel al serviciilor prestate
populat, iei a constituit 8.4 la sută (Graficul 3.16).

Product, ia

Pe categorii de resurse (Graficul 3.17), atenuarea ritmului anual
de cres, tere a PIB în trimestrul I, 2012 a fost imprimată, în
principal de contribut, iile negative, egale din partea industriei s, i
a impozitelor nete pe produse, dar s, i de temperarea ritmurilor
de cres, tere a valorii adăugate brute aferente serviciilor. Va-
loarea adăugată brută în economie s-a majorat cu 1.5 la sută

Graficul 3.17: Contribut,ia sectoarelor
economiei la cres, terea PIB (p.p.)
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în perioada de referint, ă urmare a cres, terii acesteia în sectorul
serviciilor cu 2.6 la sută. O accelerare de ritm a fost consemnată
doar în sectorul construct, iilor, astfel ritmul anual al acestora s-a
majorat de la 4.7 la sută în anul 2011 până la valoarea de 9.8
la sută la începutul anului curent. Restul subcomponentelor au
cunoscut o evolut, ie mai modestă.

În acest fel, valoarea adăugată brută din comert,ul cu ridicata s, i
cu amănuntul s-a majorat doar cu 4.6 la sută fat, ă de valoarea
de 10.7 la sută înregistrată în anul precedent. Transporturile
s, i comunicat, iile au înregistrat o valoare de 0.3 la sută, în timp
ce componenta alte servicii s-a majorat cu 2.1 la sută fat, ă de
perioada similară a anului precedent. Valoarea adăugată afe-
rentă bunurilor s-a diminuat cu 1.3 la sută datorită contractării
industriei cu 2.1 la sută. Agricultura a înregistrat o cres, tere
de 1.6 la sută în trimestrul I, 2012 fat, ă de 5.5 la sută în anul
precedent.

Product, ia industrială

În perioada ianuarie-mai 2012, conform datelor oferite de Biroul
Nat, ional de Statistică, volumul product, iei industriale pe toate
formele de proprietate s-a diminuat în termeni reali cu 0.4 la
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sută fat, ă de perioada similară a anului precedent. Totodată, în
luna mai 2012 comparativ cu luna mai 2011 volumul product, iei
industriale s-a majorat cu 9.5 la sută (Graficul 3.18). Prin
urmare, această cres, tere poate fi remarcată ca un prim semnal
de recuperare a industriei.

Graficul 3.18: Evolut,ia în termeni reali a
product,iei industriale (%, fat,ă de perioada
similară a anului precedent)
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Diminuarea volumului product, iei industriale, comparativ cu
ianuarie-mai 2011, a fost determinată de reducerea product, iei
în sectorul energetic cu 4.7 la sută. În acelas, i timp, în industria
extractivă s, i cea prelucrătoare s-a consemnat majorarea volumu-
lui product, iei industriale cu 6.8 s, i 0.4 la sută, respectiv. Astfel,
în industria prelucrătoare cele mai semnificative majorări au
fost înregistrate în următoarele activităt, i industriale: „product, ia
de aparatură s, i instrumente medicale, de precizie, optice” (de
2.1 ori), „product, ia de mas, ini s, i echipamente” (cu 29.0 la sută),
„fabricarea produselor textile” (cu 7.9 la sută), „industria ali-
mentară” (cu 6.5 la sută) s, i „product, ia de piei, de articole din
piele s, i fabricarea încălt, ămintei” (cu 1.4 la sută).

Transportul de mărfuri

În perioada ianuarie-iunie 2012 întreprinderile de transport
feroviar, auto, fluvial s, i aerian au transportat mărfuri cu 4.9
la sută mai put, in fat, ă de perioada similară a anului precedent.
În acelas, i timp, după o perioadă de patru luni consecutive cu
ritmuri anuale negative de cres, tere a volumului de mărfuri
transportate au urmat trei luni cu cres, teri pozitive. Astfel, în
luna iunie 2012 volumul mărfurilor transportate s-a majorat cu

Graficul 3.19: Volumul mărfurilor trans-
portate (%, fat,ă de perioada similară a anu-
lui precedent)
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20.9 la sută, comparativ cu luna similară a anului precedent
(Graficul 3.19). Această evolut, ie a fost determinată preponde-
rent de majorarea volumului de mărfuri transportate feroviar
(cu 7.3 la sută) s, i auto (cu 32.7 la sută).

Totodată, datele aferente trimestrului II, 2012 conturează faptul
că, contribut, ia sectorului respectiv la dinamica PIB va fi una
pozitivă.

Product, ia agricolă

În perioada ianuarie-iunie 2012, conform informat, iei prezentate
de Biroul Nat, ional de Statistică, product, ia globală agricolă în
gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 2.1 la sută fat, ă
de perioada similară a anului precedent. Astfel, această evolut, ie
a fost determinată de diminuarea volumului product, iei vegetale.
Totodată, volumul product, iei animaliere (cărei i-a revenit 85.0
la sută din totalul product, iei agricole) s-a majorat cu 0.6 la sută.

În ianuarie-iunie 2012 cres, terea moderată a volumului pro-
duct, iei animaliere a avut loc ca urmare a majorării product, iei
„vitelor s, i păsărilor” cu 4.5 la sută. Totodată, în perioada respec-
tivă s-a diminuat product, ia de „ouă” (cu 14.6 la sută) s, i „lapte”
(cu 0.4 la sută), ca urmare a reducerii volumului product, iei în
gospodăriile populat, iei.
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3.2 Piat,a muncii

Trimestrul I, 2012 s-a caracterizat printr-o remediere a situat, iei
pe piat,a muncii fat, ă de aceeas, i perioadă a anului trecut. Totodată
s, i rata s, omajului ajustată sezonier denotă o stabilizare fat, ă de
trimestrul IV, 2011.

Câs, tigul salarial net real pe economie s, i-a accelerat dinamica
anuală de la 2.1 la sută în luna aprilie 2012 la 4.3 la sută în
luna mai 2012, tendint, ă regăsită în toate sectoarele economice.
În cazul sectorului bugetar, diferent,a de ritm (de 1.4 puncte pro-
centuale) poate fi atribuită în mare măsură majorării salariilor
în învăt, ământ, administrat, ie publică s, i tranzact, ii imobiliare.
Evolut, ia din sectorul real (accelerarea ritmului anual de 2.6
puncte procentuale, până la 4.6 la sută) pare să fie asociată
unor factori, cum ar fi consolidarea procesului dezinflat, ionist,
majorarea salariilor în sectorul industrial, agricultură, sănătate
s, i asistent, ă socială, comert, .

Fort,a de muncă

În trimestrul I, 2012 indicatorii furnizat, i de BNS prezintă o
îmbunătăt, ire a situat, iei pe piat,a muncii din Republica Moldova
comparativ cu trimestrul I, 2012, în contextul reducerii număru-
lui de persoane s, omere. Populat, ia economic activă a scăzut
cu 3.0 la sută fat, ă de perioada similară a anului precedent.
Numărul persoanelor ocupate în această perioadă s-a mics, orat

Graficul 3.20: Evolut,ia ratei s, omajului (%)
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cu 0.6 la sută fat, ă de trimestrul I, 2011, fapt determinat de
mics, orarea numărului populat, iei ocupate în sectorul comert,ului,
administrat, iei publice, învăt, ământ s, i sănătate s, i în sectorul
agricol. În structura populat, iei active, ponderea populat, iei
ocupate a constituit 92.8 la sută, fiind în cres, tere cu 2.2 puncte
procentuale comparativ cu trimestrul I, 2011, ceea ce a con-
tribuit la diminuarea ratei s, omajului la nivel de t,ară până la 7.2
la sută (Graficul 3.20).

În perioada analizată rata s, omajului ajustată sezonier denotă
o tendint, ă descrescătoare, atingând nivelul de 5.7 la sută. În
trimestrul I, 2012 numărul persoanelor concediate a scăzut
cu 7.4 la sută fat, ă de media trimestrului I, 2011 s, i numărul
locurilor de muncă vacante identificate de ANOFM7 s-a majorat
cu 13.1 la sută fat, ă de perioada ianuarie - martie 2011.

7Agent, ia Nat, ională pentru Ocuparea Fort,ei de Muncă.
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În distribut, ia după activităt, ile din economia nat, ională, concen-
trarea cea mai mare a populat, iei ocupate (ajustată sezonier)
se atestă în sectorul agricol. Ponderea acestuia a constituit
26.5 la sută în trimestrul I, 2012 mics, orându-se cu 2.2 puncte
procentuale comparativ cu trimestrul IV, 2011 (Graficul 3.21).

Graficul 3.21: Distribut,ia persoanelor ocu-
pate pe activităt,i ale economiei nat,ionale
(a.s.)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I/0
7

II/
07

III
/0

7

IV
/0

7

I/0
8

II/
08

III
/0

8

IV
/0

8

I/0
9

II/
09

III
/0

9

IV
/0

9

I/1
0

II/
10

III
/1

0

IV
/1

0

I/1
1

II/
11

III
/1

1

IV
/1

1

I/1
2

Alte activități
Transporturi și comunicații
Construcții
Industrie
Comerț 
Administrație publică;Învățământ;Sănătate
Agricultură

Sursa: BNS, calcule BNM

Ponderea persoanelor ocupate în „administrat, ia publică, în-
văt, ământ, sănătate s, i asistent, ă socială” a constituit 21.1 la
sută, majorându-se cu 0.3 puncte procentuale comparativ cu
trimestrul precedent. Ponderea persoanelor antrenate în sec-
torul „alte activităt, i”, „industrie” s, i în „comert,” a crescut, res-
pectiv, cu 0.9, 0.6 s, i 0.2 puncte procentuale comparativ cu
trimestrul IV, 2011. Cea mai mică concentrare a persoanelor
ocupate s-a constatat în sectorul construct, iilor, a căror pondere
a rămas la acelas, i nivel comparativ cu trimestrul precedent.

Veniturile salariale

Conform datelor BNS, în luna mai 2012 salariul mediu al unui
lucrător în economia nat, ională s-a majorat cu 8.5 la sută fat, ă
de perioada corespunzătoare a anului precedent. Atât în sfera
bugetară, cât s, i în sectorul real al economiei s-a înregistrat o
cres, tere a salariului mediu fat, ă de luna mai 2011 cu 7.8 s, i 8.8
la sută, respectiv.

În luna mai 2012, dinamica anuală a salariului mediu real
pe economie a constituit 4.3 la sută (Graficul 3.22). Această
cres, tere a fost sust, inută în mare parte de evolut, ia favorabilă
din sectorul real, precum s, i de contribut, ia mai modestă din
partea sectorului bugetar. Ritmul anual de cres, tere a salariului
mediu real în sectorul bugetar a consemnat o majorare de 3.5
la sută, fiind cu 1.4 puncte procentuale superior celui din luna

Graficul 3.22: Salariul mediu real* (%, fat,ă
de perioada similară a anului precedent)
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precedentă. Această evolut, ie se datorează în principal majorării
salariilor din învăt, ământ, administrat, ie publică, tranzact, ii imo-
biliare s, i alte activităt, i de servicii colective, sociale s, i personale.

În luna mai 2012 ritmul de cres, tere a salariilor medii reale din
sectorul serviciilor a constituit 3.2 la sută în termeni anuali,
în bună măsură datorită contribut, iilor pozitive semnificative
din partea domeniului sănătăt, ii s, i asistent,ei sociale, comert,ului
s, i tranzact, iilor imobiliare, a căror impactul a fost mics, orat de
contribut, iile negative ce provin din partea altor activităt, i de
servicii colective, sociale s, i personale s, i din partea activităt, ilor
financiare.

În agricultură dinamica anuală a salariului mediu real s, i-a
accelerat ritmul atingând valoarea de 13.9 la sută, fiind cu
5.4 puncte procentuale mai mult decât în luna aprilie 2012.
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În sectorul industrial, variat, ia anuală a salariului mediu real în
luna mai 2012 a urcat până la 5.1 la sută situându-se în teritoriu
pozitiv, fiind cu 5.3 puncte procentuale superioară valorii din
luna precedentă (Graficul 3.23). Acest fapt a fost determinat de

Graficul 3.23: Salariul mediu real în indus-
trie (%, fat,ă de perioada similară a anului
precedent)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

I/0
9

II/
09

III
/0

9

IV
/0

9

I/1
0

II/
10

III
/1

0

IV
/1

0

I/1
1

II/
11

III
/1

1

IV
/1

1

I/1
2

4/
12

5/
12

Salariu mediu real în industrie 
Extractivă
Prelucrătoare
Energetică
Productivitatea muncii în industrie

Sursa: BNS, calcule BNM

majorarea salariilor în toate ramurile industriei.

În perioada analizată ritmul de cres, tere a salariului mediu real
în industria prelucrătoare a atins valoarea de 6.1 la sută fat, ă de
luna mai 2011, fapt condit, ionat de majorarea salariilor în anu-
mite sectoare precum: industria alimentară s, i a băuturilor, fabri-
carea product, iei textile, fabricarea de articole de îmbrăcăminte,
product, ia de mas, ini s, i aparate electrice. Câs, tigul salarial din
industria energetică a înregistrat în perioada analizată o as-
censiune de până la 2.1 la sută, urcând pe un palier pozitiv.
Cres, terea anuală a salariilor din industria extractivă a urcat
în teritoriu pozitiv atingând valoarea de 0.8 la sută, în bună
măsură datorită majorării product, iei provenite din exploatarea
carierelor de piatră, precum s, i de extract, ia nisipului s, i a argilei.

În luna mai 2012 productivitatea muncii s, i-a luat avânt trecând
în zona pozitivă s, i situându-se la nivelul de 9.6 la sută în termeni
anuali. Acest fapt a fost generat de accelerarea ritmului anual
de cres, tere a industriei s, i totodată de mics, orarea numărului
efectiv de salariat, i din sectorul industrial comparativ cu aceeas, i
lună a anului precedent. În luna mai 2012 ritmul de cres, tere a
productivităt, ii muncii în industrie a devansat ritmul de cres, tere
a salariului mediu real în industrie.
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Capitolul 4

Promovarea politicii monetare

4.1 Instrumentele politicii monetare

Politica ratelor dobânzilor

Pe parcursul trimestrului II, 2012 BNM a adoptat trei decizii
de ment, inere a ratei dobânzii de politică monetară la nivelul

Graficul 4.1: Ratele medii lunare de
referint,ă pe piat,a interbancară s, i rata de
bază a BNM (%)
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de 4.50 la sută anual. Argumentul major al acestor decizii l-a
constituit consolidarea tendint,ei dezinflat, ioniste în Republica
Moldova.

Rata de referint, ă interbancară CHIBOR 2W s-a diminuat mai
accentuat în luna aprilie s, i s-a ment, inut în general stabilă restul
trimestrului II, 2012, înregistrând sporadic modificări în ambele
sensuri. Ca urmare a acestor evolut, ii, rata dobânzii CHIBOR
2W înregistrată la finele trimestrului gestionar s-a diminuat fat, ă
de cea consemnată în ultima zi a trimestrului precedent cu 0.75
puncte procentuale (la 6.36 la sută).

Graficul 4.2: Evolut,ia lunară a coridorului
ratelor dobânzilor (%)
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Rata medie a dobânzii aferentă valorilor mobiliare de stat
(VMS) de 91 zile a fost stabilă pe tot parcursul trimestrului
II, 2012, evoluând la valori aliniate ratei dobânzii de politică
monetară. În acelas, i timp, ratele medii ale dobânzilor pe piat,a
creditelor/depozitelor interbancare s-au situat în primele doua
luni ale trimestrului II, 2012 la nivelul înregistrat în luna martie
s, i au consemnat un salt semnificativ în perioada următoare,
datorită cres, terii atât a volumului, cât s, i a ponderii tranzact, iilor
cu termenul mai mare de o lună.

Operat, iunile de piat, ă deschisă

Vânzări de certificate ale BNM (CBN)

Pe parcursul trimestrului II, 2012 surplusul de lichiditate din
sistemul bancar s-a ment, inut la un nivel înalt s, i a fost drenat
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exclusiv prin vânzarea certificatelor BNM. Operat, iunile au fost
desfăs, urate conform calendarului publicat pe pagina-web ofi-
cială a BNM, câte două licitat, ii săptămânal, certificatele BNM
fiind emise cu scadent,a de 14 zile.

BNM a derulat 26 de licitat, ii cu anunt,area ratei maxime a
dobânzii echivalente cu rata de bază a BNM. Cererile partici-
pant, ilor au fost acceptate integral.

Urmare faptului că ratele dobânzilor solicitate în cereri au fost
egale cu rata maximă anunt,ată la licitat, ii, certificatele BNM au
fost vândute la o dobândă echivalentă cu rata de bază a BNM,
care pe parcursul trimestrului s-a ment, inut la nivelul de 4.50 la
sută. Stocul zilnic al plasamentelor CBN la finele trimestrului
de referint, ă s, i media lunară a acestora au constituit 3461.6 s, i,
respectiv, 3546.0 mil. lei, situându-se la un nivel inferior cu
356.7 mil. lei s, i, respectiv, cu 144.0 mil. lei fat, ă de trimestrul I,
2012.

Operat, iuni REPO de cumpărare a valorilor mobiliare de stat
(VMS)

Conform graficului plasat pe pagina oficială web, BNM a anunt,at
săptămânal operat, iuni REPO de cumpărare a VMS pe termen
de 28 zile cu rata fixă de 4.75 la sută (rata de bază plus o marjă
de 0.25 puncte procentuale). Ca rezultat al unei licitat, ii la care
a participat doar o bancă, volumul de lichiditate furnizat a fost
de 0.5 mil. lei, cererea băncii fiind satisfăcută integral.

Activitatea de creditare

La situat, ia din 30 iunie 2012 datoria creditoare a băncilor
licent, iate fat, ă de Banca Nat, ională a Moldovei a constituit 338.2
mil. lei, fiind reprezentată din creditele acordate băncilor pentru
protejarea integrităt, ii sistemului bancar – 326.0 mil. lei s, i credi-
tele acordate pentru creditarea cooperativelor de construct, ie a
locuint,elor – 12.2 mil. lei.

Pe parcursul trimestrului II, 2012 suma creditelor rambursate
a constituit 24.3 mil. lei, inclusiv creditele acordate băncilor
pentru protejarea integrităt, ii sistemului bancar – 23.3 mil. lei s, i
creditele acordate pentru creditarea cooperativelor de construc-
t, ie a locuint,elor – 1.0 mil. lei. Comparativ cu finele trimestrului
precedent, soldul creditelor acordate băncilor s-a diminuat cu
6.7 la sută, de la 362.5 mil. lei la 338.2 mil. lei.

Facilităt, ile permanente

Regimul de funct, ionare al facilităt, ilor permanente (depozite s, i
credite overnight) stabilit de BNM a permis băncilor gestionarea
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eficientă a lichidităt, ilor proprii s, i a oferit BNM un plus de
flexibilitate în realizarea politicii monetare.

Pe parcursul trimestrului II al anului 2012 majoritatea băncilor
au plasat la Banca Nat, ională depozite overnight în sume ce au
variat între minima de 1.0 mil. lei s, i maxima de 500.0 mil. lei.
Volumul total al plasamentelor overnight a constituit 12244.0
mil. lei, ceea ce indică un sold mediu zilnic de 185.4 mil. lei, în
diminuare cu 52.6 mil. lei, sau cu 22.1 la sută comparativ cu
trimestrul precedent.

Rata dobânzii la facilitatea de depozit pe parcursul trimestru-
lui II, 2012 s-a ment, inut la nivel de 1.5 la sută anual, iar la
facilitatea de credit overnight 7.5 la sută anual.

În trimestrul gestionar facilitatea de credit overnight nu a fost
solicitată.

Rezervele obligatorii

În trimestrul II, 2012 de rând cu operat, iunile de piat, ă deschi-
să, mecanismul rezervelor obligatorii a continuat să exercite
funct, iile de control monetar s, i management al lichidităt, ii sis-
temului bancar.

Norma rezervelor obligatorii a fost ment, inută la nivelul de 14.0
la sută din baza de calcul pe parcursul întregului trimestru.

Rezervele obligatorii în MDL aferente perioadei de urmărire a
mijloacelor atrase 8 mai – 7 iunie 2012, ment, inute de bănci în
perioada 8 iunie – 7 iulie 2012 s-au cifrat la 2563.3 mil. lei, în
cres, tere cu 3.4 la sută fat, ă de perioada de urmărire 8 februarie –
7 martie 2012, ment, inute de către bănci în perioada 8 martie –
7 aprilie 2012. Rezervele obligatorii în VLC la 30 iunie 2012 au
constituit 63.4 mil. USD, diminuându-se fat, ă de 31 martie 2012
cu 5.5 la sută s, i 93.5 mil. EUR, superior perioadei precedente
cu 2.3 la sută.

Pentru perioada de urmărire a mijloacelor atrase 8 mai – 7 iunie
2012, mijloacele atrase cu termen mai mare de 2 ani, pentru
care se aplică o normă a rezervelor obligatorii de 0 (zero) la
sută, au constituit: 1642.5 mil. MDL, 263.5 mil. USD s, i 109.0
mil. EUR, în cres, tere comparativ cu trimestrul precedent cu 9.9
la sută pentru mijloacele atrase în MDL, cu 14.1 la sută pentru
mijloacele atrase în USD s, i, respectiv, cu 9.1 la sută pentru
mijloacele atrase în EUR.

Piat, a interbancară a creditelor/depozitelor

În trimestrul II, 2012 volumul total al tranzact, iilor pe piat,a
interbancară s-a cifrat la 893.1 mil. lei, în cres, tere cu 320.3
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mil. lei, sau cu 56.0 la sută fat, ă de trimestrul I, 2012. Cota
majoritară de 85.7 la sută din totalul tranzact, iilor a revenit
creditelor/depozitelor interbancare.

Volumul creditelor/depozitelor interbancare în trimestrul II,
2012 s-a cifrat la 765.3 mil. lei, majorându-se cu 38.9 la sută
comparativ cu trimestrul I, 2012.

Rata medie a dobânzii la credite/depozite interbancare pe
parcursul trimestrului de referint, ă a urcat de la 4.03 la sută
anual în luna aprilie, până la 7.98 la sută anual în luna iunie,
datorită cres, terii atât a volumului cât s, i a ponderii tranzact, iilor
cu termenul mai mare de o lună.

În acelas, i timp, pe ansamblul trimestrului II, 2012, fiind influen-
t,ată de diminuarea ratei de bază a BNM, rata medie a dobânzii
la creditele/depozitele interbancare cu scadent,a până la o lună
(circa 55 la sută din total) a avut o evolut, ie descendentă, con-
stituind o medie de 2.59 la sută anual, astfel încadrându-se în
limitele coridorului ratelor BNM.

Piat, a secundară a valorilor mobiliare

Valoarea trimestrială a tranzact, iilor efectuate pe piat,a secundară
a valorilor mobiliare de stat s-a dublat comparativ cu trimestrul
precedent, atingând nivelul de 42.8 mil. lei, cota majoritară de
81.1 la sută revenind tranzact, iilor de tip bancă-client.

De asemenea, au fost înregistrate tranzact, ii de vânzare-cumpă-
rare a Certificatelor BNM în volum de 85.0 mil. lei la o rată
nominală medie ponderată a dobânzii de 4.82 la sută.

Randamentul mediu aferent VMS comercializate pe piat,a se-
cundară interbancară s-a redus cu 3.18 puncte procentuale fat, ă
de trimestrul I, 2012 s, i a constituit 4.98 la sută, pe fondul
mics, orării termenului mediu al VMS tranzact, ionate aproximativ
de două ori.

Intervent, iile pe piat, a valutară internă

BNM a intervenit pe piat,a valutară internă pe parcursul trimestru-
lui II, 2012 în calitate de cumpărător de valută străină, în
contextul politicii monetare promovate de BNM, precum s, i în
vederea asigurării consolidării rezervelor valutare.

Pe parcursul perioadei analizate volumul tranzact, iilor Băncii
Nat, ionale a Moldovei efectuate pe piat,a valutară internă contra
lei moldovenes, ti a constituit 21.95 mil. dolari SUA.
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4.2 Dinamica indicatorilor monetari

După cres, terea substant, ială a indicatorilor monetari din anul
2011 datorată restabilirii economice în perioada de după criză,
în anul 2012 a fost consemnată temperarea ritmurilor de cres, tere,
iar în trimestrul II, 2012 s-a constatat o dinamică descendentă
tot mai accentuată a acestora. Astfel, în trimestrul II, 2012
s-a înregistrat o scădere a ritmurilor de cres, tere a agregatelor
monetare, media trimestrială în termeni anuali înregistrând
valori de 11.7 la sută pentru M2 s, i de 8.7 la sută pentru M3.

Masa monetară

La finele trimestrului II, 2012 masa monetară în lei M2 a înre-
gistrat o cres, tere anuală de 11.7 la sută, fiind în scădere fat, ă de
trimestrul I, 2012 cu 1.4 puncte procentuale. Ritmul de cres, tere
a agregatului M2 s-a mics, orat din cauza scăderii ritmului de
cres, tere a banilor în circulat, ie cu 2.7 puncte procentuale s, i celui
al depozitelor în lei – cu 0.3 puncte procentuale fat, ă de sfârs, itul
trimestrului I, 2012 (Graficul 4.3).

Graficul 4.3: Modificarea agregatelor mone-
tare (%, cres, tere anuală)
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Volumul banilor în circulat, ie pe parcursul trimestrului II, 2012
a înregistrat nivelul minim de cres, tere din ultimii doi ani, de
5.9 la sută anual, dar spre finele trimestrului s-a majorat până
la 7.2 la sută anual. Totodată, depozitele în lei au crescut cu
14.9 la sută anual spre finele trimestrului II, 2012. Pe parcur-
sul trimestrului variat, ia banilor în circulat, ie s, i a depozitelor a
fost neuniformă. Astfel, după minimul istoric din luna aprilie
2012, trendul descendent init, iat în luna mai 2011 al banilor
în circulat, ie a fost stopat s, i în lunile mai, iunie 2012 valorile
acestuia au variat în jurul la 6.0 la sută anual. În acelas, i timp,
trendul descendent al depozitelor în lei a continuat s, i în anul
2012, înregistrând 14.9 la sută anual la 30 iunie 2012.

În trimestrul II, 2012 masa monetară M2 a crescut cu 4.5 la sută
(1266.0 mil. lei) fat, ă de trimestrul I, 2012. Această majorare se
datorează ritmului mai înalt de cres, tere a banilor în circulat, ie
decât celui al depozitelor în moneda nat, ională, fiind 5.3 la sută
s, i, respectiv, 4.0 la sută la finele trimestrului I, 2012.

Graficul 4.4: Ponderea depozitelor la ter-
men (%)
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În structura masei monetare M2 nu s-au produs modificări
esent, iale, ponderea depozitelor în lei a scăzut cu 0.9 puncte pro-
centuale – până la 61.4 la sută, în favoarea banilor în circulat, ie
– 38.6 la sută. Ponderea depozitelor la termen în lei a constituit
66.4 la sută (62.5 la sută la finele lunii decembrie 2011) din
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totalul depozitelor în lei, înregistrând pe parcursul trimestrului
nivelul de 67.2 la sută fiind maximal din ultimii doi ani. Această
modificare s-a produs datorită depozitelor la termen în lei ale
persoanelor fizice, a căror pondere a constituit 85.0 la sută
(Graficul 4.4).

Dinamica masei monetare M3 a continuat trendul de scădere a
ritmului anual de cres, tere, dar înregistrând totodată o recupera-
re spre finele trimestrului II, 2012, media trimestrială ajungând
până la 8.7 la sută anual. Astfel, evolut, ia masei monetare M3 pe
parcursul trimestrului II, 2012 a fost cauzată preponderent de
ritmurile de cres, tere mai înalte ale depozitelor în valută străină
(în medie de la 1.8 la sută până la 2.3 la sută în trimestrul II,

Graficul 4.5: Modificarea depozitelor (%,
cres, tere anuală)
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2012). Depozitele totale au consemnat acelas, i trend, dar mai
put, in accentuat, înregistrând pentru ultimele 12 luni o cres, tere
medie trimestrială de 9.5 la sută, acest nivel fiind doar cu 0.2
la sută peste cres, terea din trimestrul trecut (Graficul 4.5). La
finele lunii iunie 2012 ponderea depozitelor în valută străină în
totalul depozitelor a crescut până la 42.8 la sută, fat, ă de 42.0
la sută în luna martie 2012, cauza principală fiind cres, terea
disponibilităt, ilor în valuta străină în conturile la vedere ale
persoanelor juridice.

Piat,a creditelor

În trimestrul II, 2012 volumul de credite acordat economiei s-a
contractat, înregistrând un declin anual de 8.1 la sută fat, ă de
anul 2011 (când ritmul anual de cres, tere a fost de 18.4 la sută),
valoarea creditelor acordate însumând 6704.8 mil. lei (Graficul
4.6).

Dinamica volumului de creditare a fost condit, ionată de evolut, ia

Graficul 4.6: Evolut,ia trimestrială a credite-
lor noi acordate (%, cres, tere anuală)
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subcomponentelor în moneda nat, ională (61.8 la sută) s, i valuta
străină (38.2 la sută).

Astfel, valoarea creditelor în valută străină (2561.7 mil. lei)
s-a diminuat semnificativ fat, ă de perioada similară a anului
precedent cu 25.1 la sută, dar în acelas, i timp a fost în cres, tere
cu 4.0 la sută comparativ cu primul trimestru al anului 2012.
Creditele în valută s-au redus pe seama persoanelor juridice
care au solicitat împrumuturi doar la nivelul de 74.5 la sută din
valoarea creditelor acordate în anul precedent.

Creditele în moneda nat, ională au depăs, it nivelul din trimestrul
II, 2011 cu 7.0 la sută, cu un volum de 4143.1 mil. lei, ce a
asigurat s, i cres, terea de 6.8 la sută fat, ă de primele trei luni ale
anului curent. În acest sens, creditele în moneda nat, ională s-au
majorat fat, ă de trimestrul II, 2011 pentru ambele categorii de
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beneficiari, cu 19.3 la sută cres, tere anuală pentru persoanele
fizice s, i, respectiv, cu 4.0 la sută pentru persoanele juridice.

În termeni reali, creditele noi acordate în moneda nat, ională s, i-
au ment, inut ritmul de cres, tere anuală în scădere, înregistrând
o majorare de doar 2.7 la sută fat, ă de anul 2011 (Graficul 4.7).
În trimestrul II, 2012 acest indicator a fost valoric inferior atât

Graficul 4.7: Evolut,ia trimestrială a credite-
lor noi acordate în MDL (%, cres, tere anuală
în termeni reali)
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fat, ă de anul precedent, cât s, i fat, ă de trimestrul anterior, cu 12.7
s, i, respectiv, cu 22.2 puncte procentuale.

Piat,a depozitelor

Depozitele noi atrase, în trimestrul II, 2012, s-au majorat cu 0.2
mil. lei fat, ă de perioada similară din anul precedent, constituind
9567.0 mil. lei, dar în acelas, i timp s-au mics, orat cu 9.9 la sută
fat, ă de primele trei luni ale anului curent (Graficul 4.8).

După criteriul monedei, dinamica anuală a depozitelor noi
atrase a evoluat în mod diferit: depunerile în moneda nat, ională
diminuându-se cu 1.2 la sută comparativ cu perioada similară
a anului 2011, iar cele în valută străină majorându-se cu 1.5

Graficul 4.8: Evolut,ia trimestrială a de-
pozitelor noi atrase (%, cres, tere anuală)
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la sută. O evolut, ie similară a volumului de depozite a fost
înregistrat s, i fat, ă de primele trei luni ale anului 2012: cu
17.4 la sută s-au redus depozitele în moneda nat, ională, cele în
valută străină sporind cu 1.8 la sută. Astfel, se conturează o
stabilizare pozitivă în dinamica depozitelor în valută s, i respectiv
un trend negativ al cres, terilor anuale pentru plasamentele în
lei moldovenes, ti. Aces, ti indicatori influent,ează volumul total al
plasamentelor bancare în sensul stagnării depozitelor noi atrase
t, inând cont de influent,a mai pronunt,ată din partea depunerilor
în moneda nat, ională ce det, in o cotă de 55.8 la sută, fat, ă de 44.2
la sută ale celor în valută străină care au crescut nesemnificativ
în ultima perioadă.

După categoria deponent, ilor, în perioada aprilie-iunie 2012,
ritmul de cres, tere anual al depozitelor persoanelor juridice a
fost de 14.7 la sută, iar cel al persoanelor fizice s-a mics, orat cu
6.8 la sută fat, ă de trimestrul II, 2011. Depozitele noi atrase au
fost primite în proport, ie de 36.2 la sută de la persoane juridice,
iar 63.8 la sută au fost atrase de la persoanele fizice.

Graficul 4.9: Evolut,ia trimestrială a de-
pozitelor noi atrase în MDL (%, cres, tere
anuală în termeni reali)

-11.5 -5.1

35.5

-2.7

9.0

2.7

19.5

9.4
3.3

0.2

-4.7

3.3
4.3

4.0

52.7

81.2

61.6

49.5

-20

0

20

40

60

80

100

I/08 III/08 I/09 III/09 I/10 III/10 I/11 III/11 I/12

Sursa: BNM

În termeni reali, ritmul de cres, tere anual al depozitelor plasate
în moneda nat, ională s-a diminuat treptat, începând cu trimestrul
III, 2011, ajungând la valori negative în trimestrul II, 2012.
Astfel pentru perioada analizată, în termeni reali au fost atrase
cu 5.1 la sută mai put, ine depozite noi comparativ cu aceeas, i
perioadă din anul precedent (Graficul 4.9).
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Ratele dobânzii s, i mecanismul de transmisie al
politicii monetare

În trimestrul II, 2012, membrii Consiliului de administrat, ie
al BNM s-au întrunit în trei s, edint,e privind politica monetară
promovată de către BNM. În cadrul acestor s, edint,e s-a hotărât
ca rata de bază aplicată la principalele operat, iuni de politică
monetară pe termen scurt, să fie ment, inută la nivelul de 4.5 la
sută anual. Decizia de a ment, ine rata nemodificată a fost luată
în contextul examinării pe termen mediu a evolut, iei indicatorilor
macroeconomici ai t, ării.

Referitor la ment, inerea ratei de bază de către BNM la un nivel
scăzut, de ment, ionat că, condit, iile de finant,are pentru bănci
s-au îmbunatăt, it considerabil, fapt ce ar trebui să se reflecte s, i
în activitatea de creditare a sectorului privat.

După ce în februarie 2012, rata medie a dobânzii la creditele în
moneda nat, ională înregistrase cel mai mic nivel de până atunci

Graficul 4.10: Ratele medii ale dobânzilor
în MDL (%)
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de 13.90 la sută, la sfârs, itul trimestrului II, 2012 aceeas, i rata a
înregistrat un nou minim istoric de 13.69 la sută, diminuându-
se cu 0.36 puncte procentuale fat, ă de valoarea consemnată la
finele trimestrului I, 2012. Cu toate că, în valută străină, acelas, i
indicator a fost s, i el în scădere cu 1.45 puncte procentuale fat, ă
de luna martie 2012, reprezentând 7.92 la sută, nivelul atins
este superior minimului istoric de 7.67 înregistrat în decembrie
2011 (Graficul 4.10).

Contrar evolut, iei dobânzilor la credite, ratele depozitelor plasate
în moneda nat, ională sunt în cres, tere de la începutul acestui an,
înregistrând în iunie anul curent 7.59 la sută, cu 0.27 puncte
procentuale mai mult fat, ă de martie 2012 s, i cu 0.53 puncte
procentuale mai mult fat, ă de ianuarie 2012. În iunie 2012 rata
medie a depozitelor plasate în valută străină, a consemnat valori
inferioare celor înregistrate la sfârs, itul trimestrului anterior, cu
0.41 puncte procentuale mai put, in, coborând la nivelul de 3.79
la sută.

După reducerea contribut, iei depozitelor noi atrase în lei moldo-

Graficul 4.11: Dinamica ponderii de-
pozitelor noi atrase în lei ale persoanelor
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venes, ti de la persoanele fizice, de la 63.0 la sută înregistrat în
primul trimestru 2011, până la 51.6 la sută în trimestrul I, 2012,
în aprilie-iunie ale anului curent s-a constatat o cres, tere acestui
indicator. Astfel, în trimestrul II, 2012, ponderea depozitelor noi
atrase în lei moldovenes, ti de la persoanele fizice s-a majorat cu
6.9 puncte procentuale fat, ă de trimestrul precedent, constituind
58.5 la sută (Graficul 4.11).



Capitolul 4. Promovarea politicii monetare 43

Des, i ratele de creditare sunt în continuă scădere, înregistrând
chiar un nou minim istoric, totus, i se atestă un ritm de cres, tere
a creditului mai modest comparativ cu aceeas, i perioadă din
anul precedent, cauzalitatea acestui fenomen fiind temperarea
activităt, ii economice.

Astfel, având în vedere semnalele negative din mai multe sec-
toare ale economiei nat, ionale, pe fundalul unui proces dezinfla-
t, ionist accentuat BNM încă de la începutul anului a promovat
o politică monetară mai relaxată în scopul stimulării cres, terii
economice. Riscul privind perspectivele economice mai sum-
bre este legat nemijlocit de dependent,a Republcii Moldova de
transferurile muncitorilor angajat, i la lucru în străinătate în t, ări
ce se confruntă cu problema datoriilor suverane, precum s, i de
temperarea cres, terii exporturilor cu t, ările europene.

Totus, i, relaxarea politicii monetare este prudentă, t, inând cont
de evolut, ia pret,urilor în prima jumătate a anului, rata anuală
a inflat, iei este în continuă scădere s, i se încadrează în limite-
le stabilite în cadrul Strategiei de politică monetară a Băncii
Nat, ionale a Moldovei pentru anii 2010-2012. Totodată, Banca
Nat, ională a Moldovei a monitorizat permanent lichiditatea pe

Graficul 4.12: Evolut,ia marjei bancare (p.p.)
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piat,a monetară, efectuând periodic operat, iuni de sterilizare
pentru gestionarea surplusului de lichiditate. În iunie 2012
marja bancară (diferent,a dintre ratele medii la credite s, i de-
pozite) la operat, iunile în lei moldovenes, ti s-a mics, orat cu 0.63
puncte procentuale fat, ă de martie 2012, constituind 6.10 puncte
procentuale (Graficul 4.12). Diminuarea s-a produs din contul
mics, orării trimestriale a ratei creditelor cu 0.36 puncte procen-
tuale, fiind accentuată s, i de majorarea ratei depozitelor cu 0.27
puncte procentuale.

Începînd cu februarie 2012, marja bancară la operat, iunile în
valută s-a diminuat treptat, constituind 4.13 puncte procentuale
la finele trimestrului II, 2012, cu 1.04 puncte procentuale mai
put, in comparativ cu sfârs, itul trimestrului I, 2012. Diminuarea
marjei valutate se datorează trendului descendent al ratelor
de creditare, scădere ce a fost atenuată în acelas, i timp s, i de
diminuarea ratelor la depozite. Astfel marja bancară pentru
luna iunie fat, ă de cea din martie a anului curent a fost determi-
nată de modificarea ratei la credite cu 1.45 puncte procentuale
trimestrial, diminuare compensată part, ial s, i de scăderea ratei
pentru depozitele bancare cu 0.41 puncte procentuale.

Pe parcursul trimestrului II, 2012, BNM a întreprins o serie
de măsuri, pentru ment, inerea stabilităt, ii pret,urilor pe termen
mediu s, i sust, inerea cres, terii economice. În concluzie, pentru
realizarea cu succes a obiectivelor macroeconomice stabilite
la nivel de t,ară, deciziile de politică monetară necesită a fi
consolidate de o politică fiscală prudentă s, i de implementarea
cu succes a reformelor structurale solide.
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Evolut, ia cursului de schimb nominal s, i real
efectiv

Pe parcursul trimestrului II, 2012 cursul de schimb oficial nomi-
nal al monedei nat, ionale în raport cu dolarul SUA s-a depreciat
cu 3.8 la sută, iar fat, ă de euro a înregistrat o apreciere de 2.9 la
sută comparativ cu finele trimestrului I, 2012 (Graficul 4.13).

Graficul 4.13: Fluctuat,iile cursului oficial de
schimb al leului moldovenesc
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Cursul oficial mediu de schimb al monedei nat, ionale înregistrat
în trimestrul II, 2012 s-a depreciat fat, ă de dolarul SUA cu 0.6
la sută, iar fat, ă de euro a înregistrat o apreciere de 1.3 la sută
în raport cu cursul oficial nominal mediu de schimb al monedei
nat, ionale înregistrat în trimestrul precedent.

Graficul 4.14: Dinamica cursului de schimb
nominal efectiv (NEER) s, i real efectiv
(REER) al MDL calculat în baza ponderii
principalilor parteneri comerciali
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Totodată, cursul de schimb real efectiv al monedei nat, ionale8,
calculat în baza ponderii principalilor parteneri comerciali s, i a
cursurilor medii de schimb, s-a apreciat cu 3.0 la sută fat, ă de
luna martie 2012 (Graficul 4.14). Aprecierea cursului de schimb
real efectiv a fost condit, ionată preponderent de deprecierea în
proport, ii mai mari fat, ă de dolarul SUA a monedelor partenerilor
comerciali externi cu ponderi semnificative în comert,ul exte-
rior al Republicii Moldova (printre cele mai semnificative fiind
deprecierea rublei ruses, ti – cu 11.8 la sută, zlotului polonez
– cu 9.5 la sută, leului românesc – cu 7.6 la sută, forintului
ungar – cu 5.9 la sută s, i euro – cu 5.2 la sută). Cea mai
semnificativă contribut, ie la aprecierea cursului de schimb real
efectiv a revenit, în principal, Rusiei - cu 1.52 p.p., României –
cu 0.96 p.p., Germaniei – cu 0.24 p.p. s, i Poloniei – cu 0.23 p.p.
(Graficul 4.15).

Pe parcursul trimestrului II, 2012 evolut, ia cursului de schimb al
monedei nat, ionale fat, ă de dolarul SUA a fost condit, ionată atât
de fluctuat, ia volumului de lichidităt, i în valută străină generată
de variat, iile aferente fluxului s, i refluxului de valută străină, de

Graficul 4.15: Contribut,ia principalilor
parteneri comerciali ai Republicii Moldova
la modificarea cursului real efectiv în tr. II,
2012
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evolut, ia valutelor străine pe piet,ele externe, cât s, i de procurările
de valută străină efectuate de către BNM întru atingerea obiec-
tivelor sale.

Pe parcursul lunii aprilie atât cursul oficial mediu, cât s, i cursul
oficial nominal de schimb al monedei nat, ionale în raport cu
dolarul SUA înregistrat la finele lunii s-au apreciat cu 0.3 la sută.
Aprecierea moderată a cursului de schimb al monedei nat, ionale
fat, ă de dolarul SUA a fost determinată de sporirea soldului
conturilor curente s, i de depozit în valută străină ale persoanelor
fizice s, i juridice cu 28.8 mil. USD, precum s, i de înregistrarea
unui flux net pozitiv aferent creditelor s, i investit, iilor (14.4 mil.
USD).

8Calculat comparativ cu luna decembrie 2000.
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Caseta tehnică nr. 2 

Cursul de schimb nominal efectiv (NEER) și real efectiv (REER) 

Cursul de schimb nominal efectiv (Nominal Effective Exchange Rate - NEER) cât și cel real efectiv (eng. Real 
Effective Exchange Rate - REER) sunt cel mai des utilizați ca indicatori ai competitivității externe. 

Cursul de schimb nominal efectiv se calculează ca o medie ponderată a ratelor de schimb bilaterale nominale ale 
monedei de naționale în raport cu valutele străine. În același timp, conceptual, cursul de schimb real efectiv este 
definit ca o medie ponderată a monedei unei țări în raport cu un coș de alte valute majore ajustat cu efectele inflației. 
Ponderile valutelor în coș sunt calculate în baza balanței comerciale a Republicii Moldovei, principalii parteneri fiind 
România, Rusia și Ucraina. În total, la baza calcului cursului de schimb nominal și real efectiv stau valutele a 17 țări. 
Perioada de bază este considerată a fi luna decembrie 2000.  

Conform metodologiei de calcul, cursul de schimb nominal efectiv poate fi scris sub forma: 

iw
n

i i

i

s

s
NEER ∏

=








=

1
*

 

unde:  

� n – numărul de țări (valute) din coș; 

� si – cursul de schimb al monedei naționale față de valuta țării i; 

� *
is  – cursul de schimb al monedei naționale față de valuta țării i în perioada de bază; 

� wi – ponderea țării (valutei). 

Totodată, cursul de schimb real efectiv poate fi scris sub forma: 
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unde:  

� n – numărul de țări (valute) din coș; 

� si – cursul de schimb al monedei naționale față de valuta țării i; 

� *
is  – cursul de schimb al monedei naționale față de valuta țării i în perioada de bază; 

� wi – ponderea țării (valutei) în coș; 

� ip  - indicele inflației în țara i; 

� MDp  - indicele inflației în Republica Moldova. 

Astfel, conform graficului nr. 4.14, în comparație cu luna martie 2012, a avut loc o apreciere a leului moldovenesc 
atât în termeni nominali cât și reali. În mare parte, creșterea REER a fost determinată de aprecierea nominală. Această 
evoluție presupune diminuarea competitivității produselor autohtone în raport cu partenerii comerciali ai RM. De 
remarcat că, acești indicatori reflectă doar aspectul – preț al competitivității. Analizând graficul nr. 4.15, observăm, 
spre exemplu, că datorită deprecierii rublei rusești față de dolarul SUA prețurile produselor rusești exprimate în dolari 
SUA se diminuează. Totodată, prețurile produselor moldovenești rămân la același nivel, la fel fiind exprimate în 
dolari SUA. 
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În acelas, i timp, oferta netă de valută străină de la persoanele
fizice cifrându-se la 197.4 mil. USD, a creat premise de a acoperi
în proport, ii de 94.1 la sută vânzările nete de valută străină
către persoanele juridice (209.8 mil. USD). Insuficient,a de
valută străină acumulată pe parcursul lunii a fost preponderent
suplinită de către băncile licent, iate din contul disponibilităt, ilor
sale în valută străină (Graficul 4.16).

Graficul 4.16: Dinamica disponibilităt,ilor în
valută străină s, i a cursului de schimb oficial
pe parcursul trimestrului II, 2012
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Graficul 4.17: Gradul de acoperire a
vânzărilor nete de către oferta netă s, i di-
namica cursului oficial
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În luna mai, atât cursul oficial mediu, cât s, i cursul oficial
nominal de schimb al monedei nat, ionale în raport cu dolarul
SUA înregistrat la finele lunii s-au depreciat cu 0.5 la sută s, i
1.9 la sută respectiv. Des, i, oferta netă de valută străină de
la persoanele fizice (221.1 mil. USD) a suplinit în proport, ii
considerabile (98.6 la sută) vânzările nete de valută străină
către persoanele juridice (224.3 mil. USD), deprecierea mone-
dei nat, ionale a fost cauzată de diminuarea soldurilor conturilor
curente s, i de depozit ale persoanelor fizice s, i juridice cu 52.3 mil.
USD (Graficul 4.17). Cererea nesatisfăcută de valută străină
acumulată pe parcursul lunii mai a fost acoperită atât din contul
disponibilităt, ilor în valută străină ale băncilor licent, iate, cât s, i
din contul creditelor externe.

Pe parcursul lunii iunie în sistemul bancar s-a înregistrat un
volum semnificativ de lichidităt, i în valută străină condit, ionat
de:

• majorarea ofertei nete de valută străină de la persoanele
fizice cu 3.4 la sută fat, ă de luna precedentă în detrimentul
cererii de valută străină din partea agent, ilor economici,
care s-a redus cu 8.9 la sută. Prin urmare, oferta netă de
valută străină de la persoanele fizice cifrându-se la 228.6
mil. USD a suplinit în proport, ii excesive de 111.9 la sută
vânzările nete de valută străină către persoanele juridice
(204.3 mil. USD);

• majorarea conturilor curente s, i de depozit în valută străină
ale persoanelor juridice condit, ionată preponderent de
intrările considerabile de mijloace bănes, ti, în special afe-
rente creditelor externe (al căror flux net a atins nivelul
de 83.7 mil. USD).

Astfel, soldul disponibilităt, ilor în valută străină ale băncilor
licent, iate a înregistrat un nivel record pe parcursul anului
curent, majorându-se cu 23.3 la sută fat, ă de finele anului 2011,
atingând la sfârs, itul lunii iunie 370.0 mil. USD.

În pofida acestor evolut, ii de pe piat,a valutară internă, atât
cursul oficial mediu cât s, i cursul oficial nominal de schimb al
monedei nat, ionale în raport cu dolarul SUA înregistrat la finele
lunii iunie s-au depreciat cu 1.9 la sută s, i 2.1 la sută, respectiv.
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Caseta tehnică nr. 3 

 

 

 

Efectul cursului de schimb asupra inflației 

 

Magnitudinea și persistența șocurilor apărute în urma modificării nivelului cursului de schimb a monedei 
naționale față de valutele principalilor parteneri comerciali au impact asupra nivelului inflației. O eventuală 
apreciere sau depreciere a monedei naționale poate avea un impact considerabil asupra nivelului inflației în 
cadrul unei economii mici și deschise asemenea sistemului economic al Republicii Moldova.  

Fluctuațiile și modificările nivelului cursului de schimb pot afecta nivelul prețurilor prin intermediul 
canalului direct de transmisie și a unui canal de transmisie indirect. 

Primul canal de transmisie are impact direct asupra nivelului inflației în urma unei eventuale fluctuații sau 
modificări a cursului de schimb. Transmisia directă asupra nivelului inflației în urma modificării cursului de 
schimb are loc prin intermediul prețurilor de import care sunt ajustate la un nou nivel în urma modificării 
cursului de schimb cu un lag1 relativ mic. Magnitudinea și persistența șocurilor parvenite în urma 
fluctuațiilor cursului de schimb au efecte asupra prețurilor mărfurilor și serviciilor importate destinate 
consumului final al gospodăriilor casnice, precum și ale materiei prime și ale produselor intermediare 
predestinate pentru producția bunurilor de consum final.  

Canalul indirect de transmisie are mai multe modalități de transmisie a efectului asupra nivelului prețurilor 
în urma modificării cursului de schimb al monedei naționale față de valutele principalilor parteneri 
comerciali. Unul dintre efectele indirecte de influență a nivelului prețurilor la bunurile de pe piața internă în 
urma modificării cursului de schimb își desemnează efectele prin intermediul arbitrajului de import. 
Consecințele efectului apărut în urma arbitrajului de import se denotă prin ajustarea nivelului prețurilor la 
bunurile domestice sub presiunea concurențială a bunurilor și serviciilor importate.  

Impactul indirect în urma deprecierii cursului de schimb are loc prin intermediul cursului de schimb real2. 
Modificarea nivelului cursului de schimb real are capacitatea de a influența cererea agregată. În urma 
deprecierii monedei naționale produsele și serviciile domestice devin mai puțin competitive, fapt ce 
acționează negativ asupra volumului exporturilor. Declinul exporturilor acționează negativ asupra activității 
economice în general cel mai mult fiind afectată cererea agregată și ulterior asupra inflației. Impactul în 
urma modificării cursului real de schimb este unul relativ mic în cazul economiei Republicii Moldova, 
precum și al economiei altor state. 

 

 

 

 

_________________________________ 
1 -  Lag – perioadă de latenţă în dezvoltarea unui fenomen. 
2 -  Cursul de schimb real – este preţul relativ al bunurilor şi serviciilor din două ţări. Cursul de schimb real exprimă cursul la care se pot comercializa 
bunurile şi serviciile unei ţări pentru bunurile şi serviciile altei ţări. 
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Deprecierea monedei nat, ionale a avut loc pe fundalul procurări-
lor de valută străină în sumă de 20.3 mil. USD de către BNM
de pe piat,a valutară internă, realizate în contextul atingerii
obiectivului fundamental al BNM, precum s, i întru consolidarea
rezervelor valutare.

Graficul 4.18: Evolut,ia rezervelor valutare
exprimate în luni de import de mărfuri s, i
servicii
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La finele trimestrului II, 2012 rezervele valutare ale statului
s-au cifrat la 2059.0 mil. USD acoperind 3.8 luni de import
(Graficul 4.18). La constituirea rezervelor valutare a contribuit
preponderent recept, ionarea de către Ministerul Finant,elor din
partea Comisiei Europene a celei de a treia trans, ă de 30.0 mil.
EUR (39.2 mil. USD) în cadrul Acordului de grant între Comisia
Europeană s, i Guvernul Republicii Moldova în sumă de 90 mil.
EUR s, i a celei de-a patra trans, ă în sumă de 4.1 mil. EUR (5.47
mil. USD) în cadrul Programului de suport financiar pentru
politicile sectoriale – medicină.

Comparativ cu finele trimestrului I, 2012 rezervele valutare
au înregistrat o diminuare de 14.6 mil. USD sau 0.7 la sută.
Diminuarea respectivă a fost condit, ionată în cea mai mare parte
de deprecierea euro fat, ă de dolarul SUA pe piat,a internat, ională.



49

Capitolul 5

Prognoza inflat,iei pe termen
mediu

Graficul 5.1: Ritmul anual al PIB în zona
euro (%)
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5.1 Ipoteze externe privind prognoza

Conform noului raport al Fondului Monetar Interna̧tional, econo-
mia mondială va cres, te în anul 2012 în raport cu anul 2011 cu
3.5 la sută, inclusiv economiile avansate - cu 1.4 la sută, iar
economiile emergente - cu 5.6 la sută. În comparat, ie cu prog-
noza din luna aprilie 2012, previziunile FMI au fost revizuite
în jos cu aproximativ 0.1 puncte procentuale, la bază fiind

Graficul 5.2: Ritmul anual al IPC în zona
euro (%)
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datele statistice din ultimele trei luni care denotă o continuare
a regresului economiei mondiale.

Aprofundarea diviziunii puternice dintre economiile t, ărilor eu-
ropene au determinat revizuirea antagonistă a prognozelor
privind evolut, ia economiilor t, ărilor din zona euro pentru anul
2012: în Frant,a, Germania s, i alte t, ări cu economii puternice,
previziunile au fost revizuite în sus, iar în t, ările cu economii
slabe, previziunile au fost revizuite în jos. Luând în considerare
că dovezile privind continuarea slăbirii economiei zonei euro
în următoarele luni sunt relativ puternice, prognoza pentru
anul 2012 s, i anul 2013 privind cres, terea PIB a fost diminuată,
as, teptându-se o reducere a economiei zonei euro în anul 2012
de 0.5 la sută, iar în anul 2013 o cres, tere de 0.5 la sută. În

Graficul 5.3: Ritmul anual al PIB în
Federat,ia Rusă (%)
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comparat, ie cu runda de prognoză din Raportul asupra inflat, iei
nr. 2, 2012, prognoza privind evolut, ia PIB în zona euro a fost
diminuată pentru anul 2012 cu 0.1 puncte procentuale, iar
pentru anul 2013 cu 0.3 puncte procentuale9(Graficul 5.1).

Pentru anii 2012 s, i 2013 se prognozează o cres, tere a economiei
Federat, iei Ruse de 3.8 la sută fiecare, aceasta fiind sust, inută de
consumul relativ înalt s, i de cres, terea volumului exporturilor ca
urmare a parităt, ii scăzute a rublei ruses, ti.

9Prognozele pentru variabilele externe (PIB s, i IPC al zonei euro, PIB s, i
IPC al Federat, iei Ruse, rata de schimb USD/EUR s, i RUB/USD), se bazează pe
Consensus Forecasts din 9 iulie 2012 s, i pret,urile Futures (Brent s, i principalele
produse alimentare) din 18 iulie 2012.
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De asemenea, revenirea în 2013 a pret,urilor înalte la petrol
vor contribui la cres, terea economiei Federat, iei Ruse. În raport
cu Raportul asupra inflat, iei nr. 2, 2012, nivelul prognozei PIB
al Federat, iei Ruse a fost majorat cu 0.1 puncte procentuale,
pentru fiecare an respectiv (Graficul 5.3). Totodată, reducerea
pret,urilor mondiale a contribuit la diminuarea prognozei nivelu-
lui inflat, iei în Federat, ia Rusă pentru anul 2012 de la 4.9 la sută
la 4.7 la sută, iar pentru anul 2013 de la 6.8 la sută la 6.6 la

Graficul 5.4: Ritmul anual al IPC în
Federat,ia Rusă (%)
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sută.

Dacă ritmul inflat, iei va continua să se diminueze constant, se
vor crea premise pentru ca Banca Centrală a Federat, iei Ruse
să mics, oreze rata de politică monetară. Totodată, trebuie de
ment, ionat că, există riscul ca majorarea tarifelor la serviciile
comunale în semestrul II, 2012 în Rusia să genereze presiuni
inflat, ioniste spre sfârs, itul anului respectiv (Graficul 5.4).

Deoarece, în trimestrul II, 2012, moneda unică europeană s-
a depreciat semnificativ în raport cu dolarul SUA, prognozele
privind nivelul anual al parităt, ii dintre aceste două monede a
fost balansat în favoarea dolarului SUA. Astfel, se prognozează
un nivel mediu al ratei de schimb USD/EUR pentru anul 2012
de 1.27, iar pentru anul 2013 de 1.24 (Graficul 5.5).

Graficul 5.5: Evolut,ia lunară a ratei de
schimb USD/EUR
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Totodată, pe fundalul reducerii pret,ului mondial la petrol s, i
respectiv a deprecierii rublei ruses, ti în raport cu principalele
monede de circulat, ie internat, ională în trimestrul II, 2012, se
prognozează un nivel mediu al ratei de schimb a rublei ruses, ti
fat, ă de dolarul SUA de 31.5 pentru anul 2012 s, i de 32.1 pentru
anul 2013 (Graficul 5.6).

Graficul 5.6: Evolut,ia lunară a ratei de
schimb RUB/USD
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Se anticipează că pe parcursul următoarelor trimestre ale anului
curent pret,ul la petrol de marca Urals se va încadra în limite
de la 97.9 până la 101.1 dolari SUA per baril10. Prognoza
privind evolut, ia pret,urilor la petrol a fost revizuită în jos, după
ce în trimestrul II, 2012 pret,urile internat, ionale la petrol au
scăzut semnificativ. Per ansamblu, se as, teaptă ca pentru anul
2012 pret,ul mediu al petrolului să fie aproximativ de 105.8
dolari per baril, în comparat, ie cu 116.9 dolari per baril, cât
s-a estimat în Raportul asupra inflat, iei nr. 2, 2012 (Graficul
5.7). Totodată, pe parcursul lunilor următoare, pret,ul la petrol
ar putea înregistra majorări semnificative, în cazul amplificării
tensiunilor în Orientul Mijlociu.

În condit, iile ment, inerii condit, iilor contractului valabil la mo-
ment privind pret,ul de import al gazelor naturale din Federat, ia
Rusă, anticipăm că în anul 2012 pret,ul mediu de import al
gazelor naturale va fi de aproximativ 389.2 dolari SUA per
1000 m3 s, i de 352.8 dolari SUA per 1000 m3 în anul 2013,

10Calcule BNM
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ceea ce reprezintă o mics, orare cu 1.8 s, i 11.2 la sută respectiv,
fat, ă de pret,ul mediu prognozat în cadrul rundei de prognoze
precedente (Graficul 5.8).

În comparat, ie cu ipotezele din Raportul asupra inflat, iei nr. 2,

Graficul 5.7: Pret,ul la petrol de marca Urals
(dolari SUA per baril)
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2012, prognoza privind diminuarea pret,urilor internat, ionale
la produsele alimentare în anul 2012 în raport cu anul 2011,
a fost revizuită în sus. Astfel, se as, teaptă ca pret,urile mon-
diale la produsele alimentare să scadă cu 4.1 la sută, fat, ă de
6.0 la sută în Raportul asupra inflat, iei nr. 2, 2012 (Graficul
5.9). Des, i condit, iile agrometeorologice au fost prielnice în
primele luni ale anului 2012, as, teptându-se o recoltă relativ
mare, începând cu luna iunie 2012 situat, ia s-a schimbat radical.
Statele Unite ale Americii, fiind cel mai mare exportator de

Graficul 5.8: Pret,ul la gazele naturale
(dolari SUA/1000m3)
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soia s, i de porumb, se confruntă cu cea mai mare secetă din
ultimele cinci decenii, aceasta determinând majorarea pret,urilor
la produsele cerealiere. De asemenea, situat, ia este complicată
având în vedere seceta s, i temperaturile extrem de ridicate din
Europa Centrala s, i de Est, scăderea product, iei agricole din Rusia,
cauzata tot de seceta; scăderea product, iei agricole din India,
condit, ionată de cea mai slabă intensitate a ploilor musonice
din ultimele patru decenii. România se confruntă cu o situat, ie
s, i mai precară, o bună parte din recoltă fiind compromisă de
condit, iile agrometeorologice nefavorabile din primele luni ale
anului s, i de seceta din ultimele luni.

Graficul 5.9: Ritmul anual al indicelui
pret,urilor mondiale la produsele alimentare
(%)
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Totus, i, Organizat, ia pentru Alimentat, ie s, i Agricultură a Nat, iunilor
Unite (FAO) consideră că piet,ele globale nu sunt încă în fat,a
unei crize iminente, similare celei din 2007-2008, cu toate
că pret,urile tot mai mari la cereale sunt o sursă de îngrijorare.
Expert, ii FAO califică situat, ia ment, ionată fiind deosebită de acum
cinci ani, luând în considerat, ie product, ia de orez mult mai bună
s, i cantităt, ile disponibile de grâu mai mari.

5.2 Prognoza pe termen mediu

Cererea agregată

Dinamica trimestrială a deviat, iei PIB este anticipată a fi negativă
pentru anii 2012-2013, cu o us, oară revenire la valori pozitive în
primele trimestre ale anului 2014. Deficitul de cerere este eva-
luat în relativă accentuare până la finele anului 2012, indicând
sporirea presiunilor dezinflat, ioniste provenite din partea cererii
agregate. La adâncirea relativă a deficitului de cerere au avut o
contribut, ie substant, ială diminuarea cererii externe s, i condit, iile
agrometeorologice nefaste din anul curent.
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De asemenea, fat, ă de runda de prognoză anterioară, deficitul de
cerere a fost reevaluat spre diminuare, aceasta fiind o consecint, ă
a realizării unei rate de cres, tere reale a PIB de 1.0 la sută
pentru trimestrul I, 2012. Această diminuare de cres, tere a fost

Graficul 5.10: Prognoza deviat,iei PIB (%)

Sursa: BNS, calcule BNM

determinată de către diminuarea exportului net s, i consumului
guvernamental, s, i de cres, terea infimă a formării brute de capital.
Totodată, cres, terea consumului privat, des, i în diminuare, a
permis ment, inerea ritmului anual al PIB la un nivel pozitiv.

Caracterul politicii monetare va fi unul contraciclic s, i va fi deter-
minat de stabilizarea cererii agregate, ceea ce nemijlocit va crea
premise pentru moderarea presiunilor dezinflat, ioniste, astfel
ritmul anual al inflat, iei încadrându-se în intervalul de tolerant, ă.
În acelas, i timp Banca Nat, ională a Moldovei va ment, ine conduita
prudentă a politicii monetare menită să consolideze convergent,a
ratei inflat, iei către obiectivul stabilit pe termen mediu.

Inflat, ia

Conform proiect, iei curente din cadrul scenariului de bază, rata
anuală a inflat, iei se va plasa la nivelul de 3.9 la sută la sfârs, itul
anului 2012 s, i la finele anului viitor. Pe parcursul întregii
perioade de prognoză, valorile sunt proiectate pe o traiectorie
plasată în interiorul intervalului de tolerant, ă de ± 1.5 puncte
procentuale de la t, inta de 5.0 la sută.

Graficul 5.11: Prognoza ritmului anual al
IPC total (%, anual)
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Temperarea cres, terii economice va determina lipsa presiunilor
inflat, ioniste din partea cererii agregate, prin urmare pe par-
cursul perioadei de prognoză presiunile inflat, ioniste vor fi de
natura ofertei. Cres, terea pret,urilor produselor alimentare pe
piet,ele internat, ionale s, i seceta din anul curent va determina o
rată anuală a inflat, iei a produselor alimentare de 5.1 la sută
la finele anului 2012 s, i de 5.0 la sută la finele anului 2013,
fiind superioară celei din Raportul asupra inflat, iei nr. 2, 2012.
Proiect, ia ratei anuale a inflat, iei combustibililor este proiectată
pe o traiectorie descendentă.

Valorile anticipate se plasează la niveluri inferioare celor pu-
blicate anterior, în principal ca urmare a mics, orării pret,urilor
la petrol pe piet,ele internat, ionale. Rata anuală de cres, tere a
pret,urilor reglementate se situează, la finele anului curent, la
nivelul de 3.7 la sută, ce reprezintă un nivel inferior fat, ă de
nivelul proiectat în raportul precedent, s, i la nivelul de 2.5 la
sută pentru finele anului viitor. În aceste condit, ii, rata anuală a
inflat, iei de bază este proiectată la nivelul de 3.5 la sută la finele
anului curent s, i nivelul de 4.8 la sută la finele anului viitor, fiind
la un nivel asemănător din raportul anterior.
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Casetă tehnică nr. 4 

 

PIB potențial și deviația PIB 

Tendința de creștere a economiei pe termen lung este măsurată prin creșterea produsului intern brut real. Aceste creșteri 
nu sunt constante, de-a lungul ciclului economic există perioade de expansiune, în care creșterea economică 
înregistrează niveluri ridicate, urmate de perioade de stagnare în care creșterea economică este lentă sau chiar apar 
scăderi ale PIB. Aceste fluctuații reprezintă ciclul economic, durata și mărimea căruia variază, atât de la o țară la alta, 
cât și de la o perioadă la alta în aceeași țară, ceea ce creează probleme în măsurarea lor. 

Fluctuațiile PIB, sunt rezultatul unor șocuri asupra cererii agregate sau asupra ofertei agregate. Șocurile asupra cererii 
influențează totalul veniturilor destinate consumului, aceste tipuri de șocuri pot fi generate spre exemplu, de măsuri de 
politică fiscală (modificări de impozite, taxe), de schimbarea condițiilor care influențează economisirea și îndatorarea 
(modificări ale ratelor dobânzilor) sau de fluctuațiile balanței comerciale (exporturi și importuri). Șocurile asupra 
ofertei de bunuri și servicii sunt provocate de regulă de productivitatea muncii, salarii, dar și de cheltuielile pentru 
materiile prime pe care le suportă producătorii. 

Concurența producătorilor pe piața muncii, scăderea productivității muncii pe fundalul creșterii volumului de muncă 
determină creșterea costurilor pe producție. Această situație creează presiuni inflaționiste. Producătorii pot decide, din 
anumite motive, amânarea creșterii prețurilor pe care le practică. În măsura în care aceasta se întâmplă, PIB crește fără 
ca presiunile inflaționiste create să se materializeze. Odată ce menținerea neschimbată a prețurilor amenință să 
diminueze semnificativ profiturile, producătorii vor crește prețurile. În acest fel, presiunile acumulate anterior conduc, 
după un timp, la creșterea prețurilor. În situația în care celelalte condiții din economie rămân nemodificate, creșterea 
prețurilor are drept rezultat reducerea puterii de cumpărare a consumatorilor și, în consecință, diminuarea cererii de 
bunuri și servicii. Cum vânzările nu pot depăși cumpărările, procesul se încheie prin ajustarea volumului de producție, a 
cantității de muncă angajate în producție, la un nivel de echilibru la care nu există presiuni inflaționiste. 

Acest nivel al PIB la care stocul de capital și cantitatea de muncă efectiv angajată în producție se află într-un raport 
care nu generează presiuni inflaționiste este denumit PIB potențial. Întrucât PIB potențial crește în timp datorită 
progresului tehnic și acumulării de capital fizic și uman, seria cronologică a valorilor sale este numită și trendul PIB.  

Pe termen scurt PIB real poate fi mai mare decât PIB potențial, ceea ce implică acumularea temporară de presiunilor 
inflaționiste. Întrucât aceste presiuni devin cu atât mai mari cu cât producția crește fără ca prețurile să se modifice, 
abaterea producției de la PIB potențial, denumită deviația PIB, este utilizată drept măsură sintetică a intensității 
presiunilor asupra prețurilor acumulate în economie. O deviație PIB pozitivă este determinată de un nivel al PIB real 
mai mare decât cel potențial şi indică presiuni inflaționiste. Simetric, o deviație PIB negativă indică presiuni 
deflaționiste, în sensul scăderii prețurilor. Pe termen lung, presiunile acumulate se eliberează, prețurile devin flexibile, 
iar deviația PIB tinde totdeauna către zero, aducând PIB la nivelul potențial.  

Presiunile inflaționiste sunt determinate de un nivel al PIB real peste cel potențial, iar PIB real este egal cu cantitatea de 
bunuri și servicii solicitată de cumpărători, o deviație PIB pozitivă este denumită și exces de cerere. Excesul de cerere 
poate fi redus sau eliminat prin politici macroeconomice – monetare, fiscale, de venituri. Politica monetară poate 
acționa asupra excesului de cerere printr-o varietate de instrumente, o măsură clasică fiind determinată de majorarea 
ratei dobânzilor. Aceasta urmărește să creeze stimulente pentru creșterea economisirii, astfel încât, pe de o parte 
diminuând veniturile destinate consumului în perioada curentă și pe de altă parte creșterea ratelor dobânzilor duce la 
creșterea costului îndatorării, diminuând consumul finanțat prin credite. Încetinirea ritmului de consum în perioada 
curentă duce la diminuarea presiunilor cererii asupra producției, având ca efect reducerea deviației PIB. 

Estimarea deviației PIB este o sarcină dificil ă, deoarece PIB potențial este o variabilă neobservabilă. Astfel, cunoscând 
nivelul efectiv al PIB real, nu se poate determina direct ce proporție din acesta reprezintă PIB potențial şi, respectiv, 
care este deviația PIB. Estimarea deviației PIB se face indirect, folosind atât tehnici statistice, cât și opiniile experților. 
Incertitudinea estimării PIB potențial și a deviației PIB este accentuată și de revizuirea datelor statistice privind PIB 
efectiv. 

În urma estimărilor BNM, ritmul de creștere al PIB potențial în Republica Moldova este de 5.0 la sută și este 
compatibil cu obiectivul fundamental de menținere a stabilității prețurilor. 
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Riscuri s, i incertitudini

Agravarea recesiunii din zona euro, volatilitatea mare a mone-
delor de circulat, ie internat, ională s, i tensiunile geopolitice din
Orientul Mijlociu au determinat în ultima perioadă intensificarea
riscurilor privind tendint,ele economiei globale. Un risc major în
sensul amplificării presiunilor inflat, ioniste îl reprezintă pret,urile
la resursele energetice, care în cazul agravării tensiunilor în
Orientul Mijlociu ar putea cres, te excesiv, în condit, iile în care
ar fi firesc ca pe parcursul următoarelor luni acestea să scadă
ca rezultat a reducerii cererii mondiale. Un alt risc îl prezintă
pret,urile internat, ionale la produsele alimentare s, i în special la
cereale, care ca urmare a condit, iilor agrometeorologice nefa-
vorabile din principalele regiuni agricole, ar putea cres, te peste
as, teptări. În condit, iile în care seceta din Republica Moldova
din acest an a compromis o bună parte din roadă, majorarea
întemeiată a pret,urilor interne la produsele agricole pe piat,a
internă ar putea fi amplificată de cres, terea pret,urilor din import.

Totodată, sub presiunea volatilităt, ii înalte a pret,urilor la petrol,
economia Federat, iei Ruse ar putea avansa nesemnificativ pe
parcursul următoarelor luni. De asemenea, majorarea tarife-
lor la serviciile comunale s, i cres, terea pret,urilor la produsele
alimentare în semestrul al doilea al anului curent ar putea
determina înregistrarea unei rate a inflat, iei peste as, teptări în
cadrul acestei economii. Economiile altor principali parteneri
comerciali ai Republicii Moldova, precum România s, i Ucraina,
ar putea fi afectate semnificativ de criza din zona euro s, i de
încetinirea în general a activităt, ii economiei globale, astfel
exporturile către t, ările respective ar putea scădea semnificativ.

Volumul exporturilor către Federat, ia Rusă s, i t, ările Uniunii Eu-
ropene ar putea fi afectat s, i de deprecierea continuă a rublei
ruses, ti s, i a monedei unice europene – aceasta, dacă va continua
reducerea pret,urilor la petrol în primul caz s, i dacă statisticele
macroeconomice din Europa vor continua să progreseze negativ
în al doilea caz, sau în cazul în care autorităt, ile monetare din
t, ările respective vor continua să adopte măsuri de relaxare a
politicii monetare.

T, ări precum Grecia, Spania, Italia, Portugalia, se confruntă cu
probleme serioase generate de gradul ridicat al datoriei publice
s, i de dobânzile mari aferente refinant, ării acestora. Având în
vedere nivelul schimburilor comerciale cu Uniunea Europeană,
dar s, i numărul mare de migrant, i moldoveni ce activează în
această regiune, dificultăt, ile existente nu au cum să ocolească
economia Republicii Moldova.
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Astfel, o eventuală diminuare a cererii externe s, i a volumului re-
miterilor ar determina scăderea accentuată a nivelului activităt, ii
economice interne, fapt ce ar crea presiuni dezinflat, ioniste
semnificative.

Rezultatul negocierilor actuale ce t, in de semnarea unui contract
nou cu privire la pret,ul de achizit, ie a gazului natural constituie
un alt risc ce ar putea modifica traiectoria proiect, iei inflat, iei pe
termen mediu. În acest fel, un pret, de import mai mic pentru
procurarea gazului natural va crea presiuni de diminuare a
tarifului la gaz pentru consumatori, diminuarea altor tarife
conexe, dar s, i a cheltuielilor de product, ie a unor bunuri s, i
servicii aferente inflat, iei de bază.
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2.1 Ritmul anual al IPC s, i al inflat, iei de bază (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.2 Ritmul anual al subcomponentelor inflat, iei (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.3 Evolut, ia inflat, iei anuale s, i contribut, ia subcomponentelor (p.p.) . . . . . . . . . . . 15

2.4 Contribut, ia componentelor la dinamica anuală a inflat, iei de bază ( p.p.) . . . . . . 15
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A.1 Ratele medii de politică monetară (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
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Anexa A

Tabele statistice

Tabelul A.1: Ratele medii de politică monetară (%)

Ucraina Federat,ia România Ungaria Belarus Polonia Kazahstan Moldova Turcia Georgia* Armenia
Rusă

2011
ian. 7.8 7.8 6.3 5.8 10.5 6.3 7.0 7.8 5.3 7.5 7.3
febr. 7.8 7.8 6.3 6.0 10.5 6.3 7.0 8.0 5.3 8.0 7.6
mart. 7.8 8.0 6.3 6.0 11.3 6.3 7.4 8.0 5.3 8.0 8.2
apr. 7.8 8.0 6.3 6.0 12.4 6.5 7.5 8.0 5.3 8.0 8.4
mai 7.8 8.2 6.3 6.0 13.4 6.8 7.5 8.0 5.3 8.0 8.5
iun. 7.8 8.3 6.3 6.0 16.6 7.0 7.5 8.0 5.3 8.0 8.5
iul. 7.8 8.3 6.3 6.0 19.2 7.0 7.5 8.0 5.3 7.9 8.5
aug. 7.8 8.3 6.3 6.0 21.0 7.0 7.5 8.9 6.8 7.6 8.5
sept. 7.8 8.3 6.3 6.0 28.7 7.0 7.5 9.8 7.0 7.5 8.1
oct. 7.8 8.3 6.3 6.0 32.9 7.0 7.5 10.0 7.6 7.5 8.0
n. 7.8 8.3 6.0 6.0 38.3 7.0 7.5 10.0 8.8 7.2 8.0
dec. 7.8 8.2 6.0 6.7 43.2 7.0 7.5 9.5 8.8 6.9 8.0

2012
ian. 7.8 8.0 5.8 7.0 45.0 7.0 7.5 8.7 8.8 6.6 8.0
febr. 7.8 8.0 5.5 7.0 44.0 7.0 7.2 6.6 8.6 6.5 8.0
mart. 7.7 8.0 5.5 7.0 38.0 7.0 7.0 4.6 8.3 6.5 8.0
apr. 7.5 8.0 5.3 7.0 36.0 7.0 6.5 4.5 8.3 6.5 8.0
mai 7.5 8.0 5.3 7.0 35.0 7.3 6.5 4.5 8.3 6.2 8.0
iun. 7.5 8.0 5.3 7.0 34.0 7.3 6.1 4.5 8.3 6.0 8.0

* La sfârşit de perioadă
Sursa: Paginile oficiale web ale băncilor centrale din t,ările respective
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Tabelul A.2: Ratele rezervelor obligatorii ale t,ărilor din regiune (%)

Ucraina Federat,ia România Ungaria Belarus Polonia Kazahstan Moldova Turcia Georgia* Armenia
Rusă

2011
ian. 0.0 2.5 15.0 2.0 3.0 3.5 1.5 8.0 7.6 10.5 n/a
febr. 0.0 3.3 15.0 2.0 3.0 3.5 1.5 10.3 8.9 15.3 n/a
mart. 0.0 4.0 15.0 2.0 4.5 3.5 1.5 11.0 9.0 16.0 n/a
apr. 0.0 4.8 15.0 2.0 4.5 3.5 1.5 11.0 13.0 15.5 n/a
mai 0.0 4.8 15.0 2.0 4.5 3.5 1.5 11.0 13.0 16.0 n/a
iun. 0.0 4.8 15.0 2.0 4.5 3.5 1.5 11.0 13.0 15.6 n/a
iul. 0.0 4.8 15.0 2.0 4.5 3.5 1.5 13.3 13.0 15.9 n/a
aug. 0.0 4.8 15.0 2.0 4.5 3.5 1.5 14.0 13.0 15.1 n/a
sept. 0.0 4.8 15.0 2.0 4.5 3.5 1.5 14.0 13.0 13.5 n/a
oct. 0.0 4.8 15.0 2.0 4.5 3.5 1.5 14.0 13.0 14.0 n/a
n. 0.0 4.8 15.0 2.0 3.8 3.5 1.5 14.0 11.0 14.0 n/a
dec. 0.0 4.8 15.0 2.0 3.8 3.5 1.5 14.0 11.0 12.7 n/a

2012
ian. 0.0 4.8 15.0 2.0 3.8 3.5 1.5 14.0 11.0 14.1 n/a
febr. 0.0 4.8 15.0 2.0 3.8 3.5 1.5 14.0 11.0 14.1 n/a
mart. 0.0 4.8 15.0 2.0 3.8 3.5 1.5 14.0 11.0 13.7 n/a
apr. 0.0 4.8 15.0 2.0 3.8 3.5 1.5 14.0 11.0 13.9 n/a
mai 0.0 4.8 15.0 2.0 5.0 3.5 1.5 14.0 11.0 12.8 n/a
iun. 0.0 4.8 15.0 2.0 5.0 3.5 1.5 14.0 11.0 n/a n/a

* La sfârşit de perioadă
Sursa: Paginile oficiale web ale băncilor centrale din t,ările respective

Tabelul A.3: Indicele pret,urilor de consum anual (%)

Ucraina Federat,ia România Ungaria Belarus Polonia Kazahstan Moldova Turcia Georgia* Armenia
Rusă

2011
ian. 8.2 9.6 7.0 4.0 10.6 4.0 8.1 6.7 4.9 12.3 10.6
febr. 7.2 9.5 7.6 4.1 13.0 4.0 8.8 5.7 4.2 13.7 12.4
mart. 7.7 9.5 8.0 4.5 13.9 4.4 8.6 5.8 4.0 13.9 11.5
apr. 9.4 9.6 8.3 4.7 18.1 4.5 8.4 6.5 4.3 13.5 8.9
mai 11.0 9.6 8.4 3.9 32.6 4.8 8.3 7.0 7.2 14.3 9.0
iun. 11.9 9.4 7.9 3.5 43.8 4.0 8.4 7.7 6.2 10.0 8.5
iul. 10.6 9.0 4.9 3.1 48.4 3.9 8.8 8.3 6.3 8.5 6.3
aug. 8.9 8.2 4.3 3.6 60.7 4.3 9.0 9.2 6.7 7.2 4.8
sept. 5.9 7.2 3.5 3.6 79.6 3.9 8.7 8.8 6.2 4.6 6.2
oct. 5.4 7.2 3.5 3.9 92.3 4.0 8.0 8.9 7.7 2.3 5.7
n. 5.2 6.8 3.4 4.3 106.0 4.6 7.8 8.9 9.5 1.9 4.8
dec. 4.6 6.1 3.1 4.1 108.7 4.6 7.4 7.8 10.5 2.0 4.7

2012
ian. 3.7 4.2 2.7 5.5 109.7 4.1 5.9 6.9 10.6 0.5 4.8
febr. 3.0 3.7 2.6 5.9 107.4 4.4 4.7 6.1 10.4 -2.1 3.0
mart. 1.9 3.7 2.4 5.5 106.5 4.0 4.6 5.4 10.4 -2.2 2.2
apr. 0.6 3.6 1.8 5.7 101.1 4.1 4.8 4.7 11.1 -2.1 1.9
mai -0.5 3.6 1.8 5.3 80.5 3.6 5.0 4.1 8.3 -3.3 0.5
iun. -1.2 4.3 2.0 5.6 69.2 4.3 4.9 3.7 8.9 -0.2 0.7

* La sfârşit de perioadă
Sursa: Paginile oficiale web ale băncilor centrale din t,ările respective
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Tabelul A.4: Ratele reale de politică monetară* (%)

Ucraina Federat,ia România Ungaria Belarus Polonia Kazahstan Moldova Turcia Georgia** Armenia
Rusă

2011
ian. -0.4 -1.7 -0.7 1.7 -0.1 2.2 -1.0 1.0 0.3 -4.2 -3.0
febr. 0.5 -1.6 -1.3 1.8 -2.2 2.1 -1.7 2.2 1.0 -5.1 -4.3
mart. 0.0 -1.4 -1.6 1.4 -2.3 1.8 -1.1 2.1 1.2 -5.2 -3.0
apr. -1.5 -1.5 -1.9 1.2 -4.9 1.9 -0.8 1.4 0.9 -4.8 -0.4
mai -2.9 -1.2 -2.0 2.0 -14.5 1.9 -0.7 0.9 -1.8 -5.5 -0.5
iun. -3.7 -1.1 -1.6 2.4 -18.9 2.9 -0.8 0.3 -0.9 -1.8 0.0
iul. -2.6 -0.7 1.3 2.8 -19.7 3.0 -1.2 -0.2 -1.0 -0.6 2.1
aug. -1.0 0.1 1.9 2.3 -24.7 2.6 -1.4 -0.3 0.1 0.4 3.5
sept. 1.7 1.0 2.7 2.3 -28.3 3.0 -1.1 1.0 0.8 2.8 1.8
oct. 2.2 1.0 2.6 2.0 -30.9 2.9 -0.5 1.0 0.0 5.0 2.2
n. 2.4 1.4 2.5 1.6 -32.9 2.3 -0.3 1.0 -0.7 5.2 3.1
dec. 3.1 1.9 2.8 2.5 -31.4 2.3 0.1 1.6 -1.5 4.8 3.2

2012
ian. 3.9 3.6 3.0 1.4 -30.9 2.8 1.5 1.6 -1.7 6.1 3.1
febr. 4.6 4.1 2.9 1.0 -30.6 2.5 2.4 0.5 -1.7 8.8 4.9
mart. 5.7 4.1 3.0 1.4 -33.2 2.9 2.3 -0.8 -2.0 8.9 5.7
apr. 6.9 4.3 3.4 1.2 -32.4 2.8 1.6 -0.2 -2.6 8.7 6.0
mai 8.1 4.2 3.4 1.6 -25.2 3.5 1.4 0.4 0.0 9.8 7.5
iun. 8.8 3.6 3.1 1.3 -20.8 2.8 1.1 0.8 -0.6 6.2 7.2

* Calculate prin deflatarea ratelor nominale cu inflaţia anuală efectivă a ţării respective.
** La sfârşit de perioadă
Sursa: Paginile oficiale web ale băncilor centrale din t,ările respective
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