Buletin economic trimestrial
-

Cercul vicios a unei politici monetare axate pe stabilitatea prețurilor, dar care creează inflație

Pe durata primelor 5 luni ale anului curent rata inflației a constituit 5,3%. Cea mai mare majorare
este înregistrată pentru categoria produselor alimentare – 7,7%, urmată de o majorare în mărime de
6% în cazul serviciilor și de 2% pentru mărfurile nealimentare. Indicele prețurilor de consum este pe
un trend ascendent în anul curent, fiind în creștere față de valoarea de 1,2% în luna ianuarie, sau
4,3% în luna aprilie. Trendul nivelului prețurilor de consum atestat în anul curent este similar cu
evoluția înregistrată pe durata anului 2015, atunci când la final de an indicele prețurilor de consum a
atins valoare de 13,6%.
Ritmul anual a inflației a constituit în luna mai – 7,4%, mult peste ținta inflației de 5%, urmărită de
autoritatea monetară. Față de luna precedentă, rata inflației a crescut cu 0,9%.
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Dintre factorii care au contribuit la creșterea accentuată a ritmului inflației în anul curent se pot
enumera creșterea semnificativă a indicelui prețurilor de consum cu 2,8% și cu 2% pentru produsele
alimentare în lunile aprilie și mai. De asemenea, în cazul serviciilor, indicele prețurilor de consum a
crescut cu 2,7% și respectiv 1,5% în lunile februarie și martie. Indicele inflației de bază înregistrează o
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evoluție modestă, așa cum denotă graficul de mai sus. Factorul care produce cea mai mare influență
este evoluția prețurilor de consum la produse alimentare și băuturi, și creșterea în luna februarie a
nivelului prețurilor în categoria de produse și servicii cu prețuri reglementate.
Astfel, factorul care poate explica într-o măsură mare ritmului rapid de creștere a indicelui prețurilor
de consum pe durata anului curent este creșterea rapidă a cererii din partea populației. În anul
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curent se atestă o creștere constantă pe durata primelor 3 luni în mărime cuprinsă între 126,7% 127,4% a cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principala de comerț cu ridicata și cu
amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor. Acest indicator înregistrează
o evoluție rapidă în baza datelor cunoscute la moment.
Situația dată este confirmată și datele privind comerțul extern al țării pe durata primelor patru luni
ale anului. Astfel, deși în anii 2015-2016 importurile au constituit față de perioada similară a anului
trecut în mediu 79% și 93% (în scădere), în anul curent importurile au fost în creștere în mediu cu
16% pentru primele 4 luni ale anului.
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Cele mai importante creșteri sunt înregistrate în comerțul exterior cu statele UE. Astfel, pe durata
anului curent (primele 4 luni) importurile din statele UE au crescut în mediu cu 19%, pe când
importurile din statele CSI au crescut cu 9%. Pentru anii 2015-2016 importurile din UE pentru
perioada vizata reprezentau 78% și respectiv 94% față de perioada similară a anului trecut.
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Această evoluție a importurilor în Republica Moldova poate fi atribuită evoluției ratei de schimb a
monedei naționale față de valutele de referință. Astfel, în anul 2015 moneda națională s-a depreciat
față de cotațiile monedelor principalelor state parteneri-comerciali: 27% față de rubla rusească, 16%
față de USD, 5% față de EUR sau 6% față de leul românesc. Unica monedă care s-a depreciat față de
cotațiile monedei naționale fiind hrivna ucraineană. Similar au evoluat lucrurile pe piața valutară și în
anul 2016. Or, în anul curent pentru perioada vizată, moneda națională a înregistrat o cotație în
creștere față de dolarul american (4%). Cotațiile față de EUR, rubla rusească și leul românesc fiind
aproximativ la același nivel față de valorile de la începutul anului. La data de 12 iunie curent moneda
națională este fără excepție în creștere față de cotațiile monedelor principalilor parteneri comerciali,
și anume: 9% față de USD, 3% față de EUR, 4% față de rubla rusească, 3% față de leul românesc și 5
față de hrivna ucraineană. În acest fel, pentru prima jumătate a anului curent se anticipează o
creștere și mai accentuată a importurilor și a cifrei de afaceri în comerț.
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Semnele incipiente a unei stagflații

Deși consumul și cifra de afaceri în comerț este în creștere, de asemenea rata inflației este una
suficient de mare în vederea reînvigorării activității economice, acest fapt totuși nu se produce dacă
analizăm datele privind activitatea din sectorul bancar. Volumul creditele noi la termen acordate au
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înregistrat o creștere față de situația de la începutul anului trecut. Pe primele 4 luni ale anului curent
au fost acordate credite noi la termen, în mărime de 4,8 mld. Lei, în creștere față de 4,1 mld. Lei cât a
fost în perioada similară a anului trecut. Totuși, volumul creditelor noi la termen este inferior situației
înregistrate la începutul anului 2015, atunci când pe durata primelor 4 luni s-a înregistrat mărimea de
5,7 mld. Lei.
Rata dobânzii, unul din principalii indicatori care determină activitatea investițională a agențiilor
economici, a înregistrat de asemenea o evoluție pozitivă, fiind descendentă în perioada vizată. După
o creștere în luna februarie, rata dobânzii a continuat să scadă, fiind de 10,63% în aprilie 2017
(11,55% a fost nivelul acestui indicator la începutul anului). Totuși, mărimea indicatorului în cauză
fiind determinată în principal de instrumentele de reglementare monetară, implicit de politica
monetară promovată de Banca Națională, acesta nu poate fi mai mică de 9% - nivelul stabilit a ratei
de bază, care este totuși mult peste rata inflației anuale.
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Deși rata dobânzii pentru creditele noi acordate a continuat să scadă pe durata anilor 2016 și 2017,
acest fapt nu a schimbat situația cu creditarea economiei de către băncile comerciale. La finele lunii
aprilie curent, volumul mijloacelor financiare atrase de către sectorul neguvernamental, în moneda
națională și în valută străină, au fost de 38,6 mld. Lei, față de 39,5 mld. Lei la sfârșitul anului 2016.
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Deși, așa cum se atestă din graficul de mai sus, mărimea creditului intern a înregistrat o creștere
semnificativă. Acest fapt s-a produs în luna octombrie 2016, în context cu semnarea acordului cu
FMI. La momentul respectiv creditele de urgență acordate de BNM au fost convertite în hârtii de
valoare emise de Ministerul Finanțelor. Deci au crescut resursele imobilizate în hârtii de valoare de
stat și nu cele destinate finanțării dezvoltării sectorului real a țării.
Câștigul salarial mediu pentru primul trimestru al anului 2017 a fost de 5,2 mii lei, sau în creștere cu
11,3% față de perioada similară a anului trecut. Acest fapt s-a produs fără a fi înregistrate schimbări
esențiale în parte ce ține de volumul populației economic active (care a crescut cu 0,3% față de
primul trimestru ala anului 2016), sau în parte ce ține de rata de activitate a populației care a rămas
aproximativ la același nivel (40,3%, în creștere cu 0,2% față de perioada similară a anului trecut).
Astfel, câștigul salarial mediu a crescut cu 6,4 puncte procentuale mai mult față de rata inflației
pentru perioada dată. De rând cu creșterea cotațiilor monedei naționale față de valutele partenerilor
comerciale, acest fapt produce un impact negativ asupra mediului de afaceri. Cel mai mult câștigul
salarial a crescut în sfera bugetară (+12,6%) ajungând la nivelul de 4,7 mii lei și mai puțin în sfera
reală a economiei (+10,7%), fiind situat la nivelul de 5,4 mii lei la finele trimestrului I al anului curent.
Trendul menționat indică asupra creșterii gravității problemei legate de disponibilitatea forței de
muncă în economia națională și implicit asupra atractivității economiei naționale și potențialului de
dezvoltare a acesteia.
Pe durata primelor 3 luni ale anului curent investițiile în active imobilizate s-au diminuat față de
perioada similară a anului trecut cu 1,2% (scădere cu 1,4% în cazul imobilizărilor corporale) fiind de
2,3 mld. Lei. Cea mai mare scădere este înregistrată la categoria clădiri nerezidențiale, pe când
investițiile în mașini, utilaje, instalații de transmisie au crescut cu 8,9%.
Totuși, la o analiză din perspectiva sursei de finanțare se atestă că au crescut doar investițiile
finanțate din bugetul de stat sau din alte surse. Investițiile din mijloace proprii s-au diminuat cu 4,7%,
precum și cele din surse din străinătate cu 3,2%.
Situația în domeniul bugetar este una stabilă. Raportul privind executarea bugetului public național
pentru primele 4 luni ale anului denotă o creștere a veniturilor cu 2,3 mld. Lei față de perioada
similară a anului trecut. Cea mai mare pondere din această creștere a fost asigurată de încasarea întro mărime mai mare a impozitelor și taxelor (+1,8 mld. Lei). Totuși, creșterea menționată a fost
asigurată în special de creșterea încasărilor din impozite și taxe pe mărfuri și servicii (+1,3 mld. Lei)
fapt care nu contribuie la îmbunătățirea echității sociale dar și a echității în domeniul de afaceri.
Execuția bugetară pe durata primelor 4 luni ale anului s-a soldat cu un deficit bugetar în mărime de
0,5 mld. Lei acoperit prin creșterea îndatorării din surse externe (+1,1 mld. Lei). Existența deficitului
bugetar este un factor suplimentar care contribuie la formarea presiunilor inflaționiste.
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