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METODOLOGIA
privind calculul indicelui inflaţiei de bază
I.

Obiectul şi scopul calculului indicelui inflaţiei de bază
Obiectivul elaborării prezentei metodologii este calculul indicelui inflaţiei de

bază cu scopul de a facilita, prin prezentarea informaţiei d etaliate cu privire la
inflaţie, realizarea obiectivului fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei de
asigurare şi menţinere a stabilităţii preţurilor.
Calculul acestui indicator permite o cunoaştere mai bună a proceselor
inflaţioniste din economia naţională şi contribuie la perceperea şi urmărirea acţiunilor
de politică monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei de către publicul larg în
contextul tranziţiei băncii centrale către un nou regim de politică monetară.
Indicele inflaţiei de bază este măsura ce r eflectă sursele persistent e ale
presiunilor inflaţioniste care permite de a percepe trendul inflaţiei în cazul când
efectele influenţelor temporare şi tranzitorii sunt eliminate . Calculul acestui indice se
efectuează prin diferite metode, însă în contextul metodologiei date, la momentul de
faţă, vom examina doar indicele inflaţiei de bază obţinut prin eliminarea din inflaţia
totală (în cazul nostru indicele preţurilor de consum) a efectelor unor şocuri
tranzitorii de genul modificărilor intervenite în urma schimbării preţurilor şi tarifelor
la bunuri şi servicii cu preţuri reglementate, a condiţiilor climaterice nefavorabile
care au afectat oferta de produse alimentare , modificărilor de preţ la unele produse
sezoniere şi a variaţiilor preţurilor internaţion ale la combustibili.
Ca şi în cazul altor indici parţiali ai Indicelui Preţurilor de Consum (IPC),
indicele inflaţiei de bază nu are drept scop înlocuirea IPC sau ai altor indici ai
inflaţiei, ci va servi drept instrument analitic pentru o înţelegere mai d eplină a
fenomenului inflaţiei.

Acest indicator va fi calculat prin metoda excluderii (ajustare prin excludere),
ceea ce implică schimbarea componenţei de produse şi servicii din Indicele Preţurilor
de Consum prin eliminarea unor categorii de bunuri şi ser vicii din coşul IPC,
preţurile cărora sunt evident volatile. Prin excluderea acestor bunuri şi servicii
indicele modificat ar trebui să fie mai puţin variabil decât indicele IPC total. Deşi
metoda în cauză prezintă mai multe lacune şi dezavantaje (precum incapacitatea de a
reflecta schimbarea tehnologiilor şi tendinţelor pe pieţele internaţionale, reduce
reprezentanţa bunurilor şi serviciilor incluse în comparaţie cu IPC, etc.) ea este mai
uşor de înţeles de către publicul larg şi relativ simplă de realizat .
Astfel, în calitate de indici ai inflaţiei de bază vor servi indicii parţiali ai
Indicelui Preţurilor de Consum, calculaţi în conformitate cu capitolul III al prezentei
metodologii.
II.

Noţiuni utilizate
2.1 Inflaţia – creşterea nivelului general al preţuri lor, măsurată de regulă prin

intermediul IPC.
2.2 Indicele preţurilor de consum (IPC) – este un indicator de evaluare, care
caracterizează şi furnizează o estimare a evoluţiei de ansamblu a pre ţurilor la
mărfurile cumpărate şi a tarifelor la serviciile ut ilizate de către populaţie pentru
satisfacerea necesităţilor de trai într -o anumită perioadă (denumită perioadă curentă)
faţă de o perioadă fixă (denumită perioadă de bază).
Calculul IPC se efectuează de către Biroul Naţional de Statistică, în baza
datelor cercetării preţurilor la mărfuri şi servicii, precum şi a structurii cheltuielilor
gospodăriilor populaţiei. În calculul acestui indice se iau în considerare numai
elementele care intră în consumul populaţiei ( excluzând autoconsumul de bunuri şi
servicii din producţia proprie a gospodăriei familiale; cheltuielile în formă de
impozite, taxe, amenzi, dobânzi plătite la credite, rate de asigurare şi altele).
Nomenclatorul produselor alimentare, nealimentare şi al serviciilor, pentru care se
înregistrează preţurile şi tarifele, include mărfurile şi serviciile cu cea mai mare
pondere în cheltuielile de consum ale populaţiei, astfel încât schimbarea preţurilor
acestora să reflecte evoluţia pre ţurilor grupei din care ele fac parte.
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2.3 Preţuri la produse alimentare şi băuturi – preţuri la produse alimentare şi
băuturi nealcoolice şi alcoolice (Anexa nr.1).
2.4 Preţuri reglementate – preţuri la produse şi serviciile care în mod direct
sau indirect sunt reglementate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
Aceste preţuri se stabilesc şi se ajustează cu avizul autorităţilor competente (Anexa
nr.2).
2.5 Preţuri la combustibili – preţuri la combustibili, inclusiv: gaz în butelii,
cărbune de pământ, carburanţi, sunt reglementate de autorităţile c ompetente din
Republica Moldova (Anexa nr.3).
2.6 Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi – măsură a indicelui
inflaţiei de bază care exclude produsele alimentare şi băuturi . Indicatorul se obţine
eliminând din IPC preţurile la produsele alimentare şi băuturi conform Anexei nr.1.
2.7 Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate – măsură a
indicelui inflaţiei de bază care exclude bunurile şi serviciile cu preţuri reglementate.
Indicatorul se obţine eliminând din IPC bunurile şi serviciile cu preţurile
reglementate conform Anexei nr.2.
2.8 Total IPC exclusiv combustibil i – măsură a indicelui inflaţiei de bază care
exclude preţurile la combustibili. Indicatorul se obţine eliminând din IPC preţurile la
combustibili conform Anexei nr.3.
2.9 Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibil i, produse
şi servicii cu preţuri reglementate – măsură a indicelui inflaţiei de bază care exclude
bunurile şi serviciile cu preţuri volatile. Indicatorul se obţine eliminând din IPC
preţurile bunurilor şi serviciilor incluse în Anexele nr.1, nr.2, nr.3.
2.10 Metoda excluderii - constă în excluderea din IPC a unor categorii sau a
unui grup întreg de mărfuri şi servicii, preţul cărora tradiţional este foart e sensibil la
diferite şocuri.
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III.

Metoda de calcul a inflaţiei de bază

3.1 Indicele inflaţiei de bază este calculat utilizând metoda excluderii cu media
ponderată, conform ecuaţiei următoare:
n
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unde:
IIB

– indicele inflaţiei de bază;

pi

– ponderea unui bun sau serviciu din coşul IPC;

ipi

– indicele preţului unui bun sau serviciu din coşul IPC;

pexj

– ponderea unui bun sau serviciu exclus din coşul IPC;

ipexj – indicele preţului unui bun sau serviciu exclus din coşul IPC ;
i

– bunurile şi serviciile care intră în coşul IPC;

j

– bunurile şi serviciile care se exclud din coşul IPC la calculul IIB;

n

– numărul bunurilor şi serviciilor care intră în coşul IPC;

m

– numărul bunurilor şi serviciilor care se exclud din coşul IPC la calculul

IIB.

Sau,

3.1.1 Indicele inflaţiei de bază poate fi calculat prin agregarea componentelor
rămase după excludere (analogic ca şi în cazul calculului IPC), doar că rezultatul va fi
reponderat prin raportarea lui la raportul ponderii produselor şi serviciilor rămas e la
ponderea IPC total.
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unde:
pk

– ponderea din coşul IPC a unui bun sau serviciu care rămâne în coşul
IIB;

ipk – indicele preţului unui bun sau serviciu care rămâne în coşul IIB;
k

– bunurile şi serviciile din coşul IPC, care rămân în coşul IIB;

z

– numărul bunurilor şi serviciilor care rămân în coşul IIB.

3.2 Inflaţia de bază este calculată conform ecuaţiei următoare :

IB  IIB * 100  100
unde:
IB

– inflaţia de bază;

IIB

– indicele inflaţiei de bază;

3.3 Calculul indicelui inflaţiei de bază „Total IPC exclusiv produse alimentare
şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate ” se efectuează
prin excluderea din indicele preţurilor de consum a bunurilor şi serviciilor incluse în
Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3.
3.4 Calculul indicelui inflaţiei de bază „Total IPC exclusiv produse alimentare
şi băuturi” se efectuează prin excluderea din indicele preţurilor de consum a
bunurilor incluse în Anexa nr.1.
3.5 Calculul indicelui inflaţiei de bază „Total IPC exclusiv produse şi servicii
cu preţuri reglementate” se efectuează prin excluderea din indicele preţurilor de
consum a bunurilor şi serviciilor incluse în Anexa nr.2.
3.6 Calculul indicelui inflaţiei de bază „Total IPC exclusiv combustibili” se
efectuează prin excluderea din indicele preţurilor de consum a bunurilor incluse în
Anexa nr.3.
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3.7 Indicii inflaţiei de bază sunt calculaţi faţă de luna precedentă raportării, faţă
de luna decembrie a anului precedent şi faţă de luna respectivă a anului precedent.
IV.

Dispoziţii finale

4.1 Indicii inflaţiei de bază poartă un caracter informativ şi nu substitui e Indicii
Preţurilor de Consum, calculaţi de Biroul Naţional de Statistică.
4.2. Calculul indicilor inflaţiei de bază este elaborat şi diseminat lunar de către
Biroul Naţional de Statistică.
4.3 Lunar, Biroul Naţional de Statistică , odată cu diseminarea datelor vizând
inflaţia va remite Băncii Naţionale a Moldovei indicatorii conform următorului tabel:
Indicator

Faţă de luna
precedentă

Faţă de luna

Faţă de luna

decembrie a anului

respectivă a anului

precedent

precedent

Total IPC exclusiv produse
alimentare şi băuturi, combustibil i,
produse şi servicii cu preţuri
reglementate
Total IPC exclusiv produse
alimentare şi băuturi
Total IPC exclusiv produse şi servicii
cu preţuri reglementate
Total IPC exclusiv combustibil i
Indicele preţurilor la produse
alimentare şi băuturi
Indicele preţurilor la produse şi
servicii reglementate
Indicele preţurilor la combustibil i
Indicele preţurilor la produse
alimentare şi băuturi, combustibili
produse şi servicii cu preţuri
reglementate

4.4.

Prezenta Metodologie intră în vigoare din data de 31 decembrie 2009.
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