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Despre IDIS “Viitorul”

IDIS “Viitorul” este o instituţie de cercetare neguvernamentală şi neafiliată 
politic, cu scop ne-comercial din Republica Moldova, deţinând calitatea de 
membru al câtorva reţele internaţionale de politici publice. Misiunea sa este 
de a contribui la formarea unui mediu analitic independent ce ar stimula 
procesul democratic din Republica Moldova şi de a consolida capacităţile 
societăţii civile în ceea ce priveşte participarea la procesul de formulare a 
politicilor şi de monitorizare a guvernării.

Cercetarea economică la IDIS “Viitorul”

În cadrul IDIS “Viitorul” cercetarea economică şi educaţia economică a pu-
blicului este efectuată de Centrul de Politici Economice (CPE). CPE este 
orientat spre analiza politicilor economice, spre educarea publică prin pro-
movarea cunoştinţelor economice şi spre influenţarea procesului de for-
mulare a politicilor, oferind evaluări anticipatorii şi integrate asupra unui 
segment larg de probleme economice.

Domeniile principale de cercetare economică 

Politicile macroeconomice (monetare, fiscale, comerciale);•	
Dezvoltare şi strategii antisărăcie;•	
Competitivitate şi analize sectoriale;•	
Economie rurală şi agrară;•	
Economie publică (servicii sociale, infrastructura);•	
Politici socio-economice (munca, venituri, sărăciei şi inegalitate);•	
Dezvoltarea tehnologică şi inovaţiile;•	
Globalizarea şi integrarea regională;•	
Politici structurale şi instituţii economice;•	
Politica economică a integrării europene.•	

Tipuri de servicii prestate 

Cercetare şi design de politici economice;•	
Propagarea cunoştinţelor economice;•	
Monitorizarea şi alertarea asupra tendinţelor economice curente;•	
Oferire de consultaţii speciale.•	

Consiliul internaţional 

Consiliul naţioanl CPE este format din:

Dumitru Moldovanu, doctor habilitat, profesor universitar, decan Facul-1. 
tatea Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice 
din Moldova
Natalia Burlacu, doctor habilitat, profesor universitar, şef catedră Mana-2. 
gement şi Marketing, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Wojchiech Marchlewski, Expert, Asociaţia Experţilor în domeniul Admi-3. 
nistraţiei Publice, Warsaw, Polonia 

……………………………………………………………………………………..

CPE depune toate eforturile pentru a asigura o calitate cât mai înaltă a cer-
cetărilor sale economice. În cazul în care o persoană terţă a suferit pierderi 
sau daune ca urmare a utilizării informaţiei din publicaţiile CPE, respectiva 
persoană nu poate să tragă la răspundere IDIS “Viitorul”, CPE, experţii 
şi consultanţii IDIS „Viitorul” precum şi membrii Consiliului internaţional al 
CPE.
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MULţUMIRI

Acest număr al publicaţiei Monitorul economic: analize şi prognoze trimes-
triale fost efectuat de Centrul de Politici Economice al Institutului pentru 
Dezvoltare şi Iniţiative Sociale “Viitorul”. La elaborarea studiului au contri-
buit Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Victor Parlicov, Corina Gaibu, Sergiu 
Gaibu, Veaceslav Ioniţă, Mihai Bologan, Tatiana Lariuşina, Onorica Banciu, 
Mihai Şalvir şi Agrici Elena . 

Datorăm mulţumirile noastre tuturor experţilor externi care au oferit comen-
tarii deosebit de pertinente în legătură cu prezentul raport. 

Monitorul Economic exprimă opiniile personale ale autorilor care pot să 
nu coincidă cu cele ale IDIS „Viitorul”. Oricare altă persoană terţă, inclusiv 
IDIS „Viitorul” nu este responsabilă pentru concluziile prezentate în această 
publicaţie.

Centrul de Politici Economice al IDIS “Viitorul”
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ACRONIME ŞI ABREVIERI

În prezenta publicaţie au fost utilizate următoarele acronime şi abrevieri:

“BCRMN” – “ Banca Centrală a Republicii Moldoveneşti Nistrene”;

BNM – Banca Naţională a Moldovei;

CISR – Centrul pentru Investigaţii Strategice şi Reforme;

CSI – Comunitatea Statelor Independente;

CPE - Centrul de Politici Economice, IDIS Viitorul

BNS - Biroul Naţional de Statistică al RM

ECE – Europa Centrală şi de Est

IPP – Institutul de Politici Publice;

ISD – Investiţii străine directe;

MDL – leul moldovenesc;

ME – „Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale”;

MEc – Ministerul Economiei;

MF – Ministerul de Finanţe;

MMPS – Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;

OIM – Organizaţia Internaţională a Muncii 

SBGC – Sondajul Bugetelor Gospodăriilor Casnice;

SCERS – Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei;

H – jumătate a anului;

Q – trimestru al anului;

e – estimări;

p – prognoze;

rmsa  - rata medie de schimb anuală;

rca – rata de creştere anuală (sfârşitul anului curent faţă de sfârşitul anului 
precedent); 

rmca – rata medie de creştere anuală;

ma – medie anuală;

p.p. – puncte procentuale;
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indicatori principali
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009p

Producţia 
PIB, milioane MDL, preţuri 
curente 19052 22566 27619 32032 37652 44069 53354 62200 74000

PIB / capita, USD, rmsa
408 459 549 721 812 890 1229 1900 2050

PIB real, rca 6.1 7.8 6.6 7.4 7.5 4.8 3.0 4.0 4.0

Producţia industrială reală, rca 13.7 10.8 15.6 8.2 7.0 -4.8 1.0 5.5 4.0
Producţia agricolă reală, rca 6.4 3.4 -3.6 20.8 0.8 -1.1 - 23.1 7.0
Investiţii brute în capital fix, % 
din PIB 12.2 12.4 13.3 16.0 20.7 24.8 28.0 29.8 30.3

Gospodării casnice
Venitul personal disponibil pe 
lună, MDL 241.0 321.6 422.4 491.4 568.6 839.6 1018.7 1150.0 1350.0

Venitul disponibil real, rca 17.7 26.5 17.4 3.5 3.4 5.0 8.0 7.0 8.0
Comerţ cu amănuntul, rca 14.8 34.2 18.2 5.6 5.3 6.9 8.0 8.0 6.0
Preţuri
Indicele preţurilor de consum 106.3 104.4 115.7 112.5 110.0 114.1 113.1 112.3 110.5
Indicele preţurilor produse 
alimentare 106.1 102.8 120.0 113.1 108.7 109.5 115.4 108.0 109.5

Indicele preţurilor produse 
nealimentare 107.9 108.2 111.5 111.9 114.9 115.7 111.6 109.0 108.0

Indicele preţurilor servicii 104.5 104.4 112.6 111.6 106.6 120.1 113.0 120.0 114.0
Indicele preţurilor producţiei 
industriale 112.0 105.0 109.0 105.6 105.3 112.2 126.5 112.0 110.0

Piaţa muncii
Populaţia, mii 3635 3627 3618 3607 3600 3589 3581 3573 3560
Populatia ocupată în economie, 
mii 1499 1505 1357 1316 1319 1301 1390 1320 1300

Rata şomajului, metodologia 
OIM 7.3 6.8 7.9 8.1 7.3 7.4 7.1 7.2 7.0

Salariul mediu lunar, lei 544 692 891 1103 1319 1695 2063 2600 2850
Salariile reale, rca 21.2 21.1 15.0 10.1 6.9 14.0 12.0 7.0 7.0

 (Transnistria nu este inclusă)
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009p
Comerţ extern şi balanţă de plăţi
Exportul de bunuri şi servicii, rca 19.9 13.8 22.7 24.7 10.8 -3.6 27.6 28.0 14.2
Importul de bunuri şi servicii, rca 14.9 16.3 35.1 26.1 29.6 17.5 37.0 44.4 42.0
Volumul comerţului extern cu 
bunuri şi servicii, milioane USD 1457.7 1681.8 2192.2 2753.7 3383.6 3744.8 5031.7 7045.2 9526.4

Contul curent, % of PIB -7.3 -6.2 -7.4 -3.2 -7.8 -11.4 -15.6 -17.0 -17.0
ISD, milioane USD 148.5 110.4 39.4 50.0 75.0 60.0 240.5 350 400
Venituri din retribuirea muncii 
prestate peste hotare, milioane 
USD

183,7 239,1 258 450 900 1200 1700 2200 2700

Finanţe publice* 
Venituri în bugetul consolidat, % 
din PIB 22.7 22.5 24.3 35.6 39.9 38.1 38.2 37.1 38.0

Soldul bugetar, % din PIB 0.0 -0.5 1.6 1.1 1.9 1.2 0.3 0.3 0.3
Datoria publică internă, % din 
PIB 12.6 12.5 10.7 11.2 11.1 11.0 11.0 11.0 11.0

Datoria publică externă şi 
garantată de guvern, % din PIB 64.5 59.4 51.5 42.9 24.9 25.0 25.0 23.0 24.0

Arierate la energie, % din PIB 19.4 18.1 15.9 10.9 9.1 9.1 8.9 8.7 8.8
Indicatori financiari 
Basa monetară, rca 27.9 31.1 17.0 39.1 31.8 -0.7 47.3 21.0 29.6
Rezerve valutare, milioane USD, 
sfîrşitul perioadei 228.5 269.6 302.3 470.3 597.4 650.0 1050 1500 1700

Rata oficială de schimb media 
anuală MDL/USD 12.8 13.5 13.9 12.3 12.6 13.1 12.1 10.3 10.1

Rata dobânzii pentru credite în 
MDL, %, ma 28.5 23.1 19.2 21.0 18.9 18.2 18.9 20.2 18.8

Economia internaţională
PIB mondial, rca 2.4 3.0 3.9 4.8 4.5 5.1 4.9 3.9 3.6
Media ponderată a creşterii PIB 
în principalele ţări partenere (2/3 
din exporturile Moldovei)

4.0 2.8 3.8 3.5 3.2 4.1 5.4 4.1 3.6

Indicatorii principali (continuarea tabelului)   
* De la 2004 se calculează Bugetul Public Naţional 
Surse: BNS, BNM, prognoză de ME

Transnistria, indicatori selectaţi
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009p

PIB regional, milioane USD 199 250 309 405 486 586 650 770 890
PIB regional, rca 10.0 -2.7 18.1 16.2 11.8 7.7 10.0 12.0 13.0
Producţia industrială, rca 9.0 -18.7 21.4 5.2 0.6 -23.2 7.0 10.0 12.0
Populaţia, mii (estimări) 633.6 630.1 621.8 616.5 600 585 570 550 540
Comerţ cu amănuntul şi servicii, 
rca 23.1 18.4 7.6 15.3 18.4 5.2 2.6 5.0 6.0

Investiţii în capital fix, rca 15.6 -9.2 -14.7 22.2 -2.5 4.3 -6.4 -2.0 2.0
Exporturi, milioane USD 378 243.4 432.8 535.1 579.7 422.1 610.0 690.0 730.0
Importuri, milioane USD 541 449.6 592.9 758.3 855.6 738.4 740.0 1150.0 1300.0
Indicele preţului consumatorilor 127 110.6 132.6 120.4 110.8 108.9 110.0 112.0 112.0

Surse: “BCRMN”, CISR, estimări de ME
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rEZumat 

POLITICĂ 

Partidele se precipită pentru alegerile din 2009, iar sondajele de opinie 
şi resursele administrative devin un instrument combativ pentru trasarea 
frontierelor imaginare ale bătăliei electorale. Existenţa unor multiple de-
ficienţe de comunicare, menţinerea unor lideri hibrizi, cu biografii fabri-
cate în vechiul regim, comportă coexistenţa unor legalităţi şi culturi po-
litice practic imcompatibile, în acest moment. Votul protestatar îşi caută 
cu greu loc printre formaţiunile politice existente. Anticipăm proiectarea 
unui larg vot negativ contra tuturor, ceea ce ar putea fi instrumentat ca 
„vot util” de către partidul puterii. 

Apropierea alegerilor este devansată de febrilitatea obţinerii din partea 
UE a cel puţin unei „recunoaşteri” parţiale a meritelor actualului Guvern 
în procesul implementării angajamentelor sale europene. Un document 
politic semnat la Brussels ar cântări mult în acest moment, însă alegeri-
le pot servi multe probe contrare susţinerii verbale. 

Negocierile în problema transnistreană sunt blocate definitiv, în acest 
moment. Următoarele luni vor consemna doar acest deficit de progre-
se, ca urmare a imposibilităţii de a acomoda în termeni constituţionali 
ambiţiile liderilor separatişti. Nu este uşor de aşteptat o decizie rapidă 
pe substituirea pacificatorilor ruşi printr-o Misiune civilă de menţinere 
a păcii sub egida UE sau ONU, într-un moment în care marile institu-
ţii internaţionale sunt puternic afectate de tumultul crizelor, iar ecourile 
războiului din Georgia încă nu şi-a consumat efectele sale imediate. 

AGRICULTURA

Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2008 a însumat în preţuri 
curente 3641 milioane lei, constituind, conform estimărilor 94,2% (în 
preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul prece-
dent. Micşorarea producţiei agricole a fost determinată de descreşterea 
producţiei în zootehnie cu 22,1%, în acelaşi timp producţia în fitotehnie 
a crescut cu 65,4%. 

În anul curent, după cum s-a estimat în ediţia anterioară a ME, producţii-
le globale şi randamentele medii la culturile cereale şi tehnice vor atinge 
niveluri superioare celor realizate în anii anteriori. Conform estimărilor 
CPE, recolta globală de cereale va constitui 3,2 milioane tone, cea de 
floarea soarelui – 300 mii tone, de sfeclă de zahăr circa 850 mii tone.

În sectorul animalier, situaţia va rămâne în continuare incertă, datorită 

Creşterea 
temperaturii 
politice în 
aşteptarea 
alegerilor 
generale din 
2009 crează 
un teren 
dinamic pentru 
raţionalizarea 
spectrului politic. 

Deficienţe în 
comunicare, şi 
lideri hibrizi, 
îmbinând 
legalităţi şi 
culturi politice 
incompatibile, 
fac dificilă luarea 
unor decizii de 
strategie politică 
eficientă.

În 2008 
anticipăm cea 
mai mare recoltă 
de grâu din acest 
deceniu.

La începutul lui 
2009 estimăm 
creşteri de 
20-30% la 
produsele 
cerialiere
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influenţei principalilor factori, care determină stagnarea în sector, dimi-
nuarea efectivului de animale, productivitatea redusă a acestuia şi lipsa 
unor masuri radicale privind ameliorarea, şi furajarea animalelor.

Pe piaţa cerealelor, estimăm în următoarele luni o stabilizare a preţurilor, 
iar în primul trimestru al anului 2009 o creştere cu circa 20-30 la sută.

BUSINESS

Situaţia de incertitudine pe pieţele financiare Internaţionale, în complex 
cu politicile anti-inflaţioniste ale BNM crează riscuri suplimentare pentru 
business, în special cel mic şi mijlociu. În rezultatul aplicării de către 
BNM a instrumentelor de luptă cu inflaţia, au crescut vehement costurile 
creditelor la băncile comerciale, ceea ce face practic imposibilă orice 
activitate economică cu ciclu investiţional lung.

Întărirea leului anihilează principalul instrument de concurenţă a agenţi-
lor economici naţionali: preţul redus.

În ceea ce priveşte pronosticurile pe sectoarele economiei: considerăm 
că industria nu va putea realiza în acest an o creştere pe potriva aştep-
tărilor (în calcul anual va creşte cu pînă la 5,5%, faţă de 13% prognoza-
te iniţial); comerţul cu amănuntul va creşte cu aproximativ 7%, inclusiv 
parţial datorită „creşterii statistice” inevitabile în cadrul tendinţei gene-
rale de trecere a comerţului la forme organizate. Serviciile vor creşte 
modest, în limitele prognozate (5%), iar investiţiile şi construcţiile (ca 
parte componentă a acestora) îşi vor reduce ritmul de creştere faţă de 
prognoză pînă la aproximativ 10% şi 5% respectiv.

COMERŢUL EXTERN

În primele şapte luni ale anului 2008, ritmul de creştere a exporturilor a 
înregistrat 26,5%, ceea ce reprezintă un nivel puţin mai înalt decât cel 
considerat de autorităţile moldoveneşti ca plauzibil în Strategia de atra-
gere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015. În 
ianuarie-iulie 2008, ritmul de creştere a importurilor a constituit 45,2% 
comparativ cu perioada similară a anului 2007, iar importurile au înre-
gistrat 2779,8 milioane dolari SUA. O contribuţie mai mare la majorarea 
importurilor revine tranzacţiilor comerciale cu bunuri din următoarele 
grupuri de mărfuri: produse minerale, maşini şi aparate, produse chi-
mice, mijloace şi materiale de transport, metale comune, produse ali-
mentare, băuturi şi tutun. Ritmurile de creştere a importurilor de mărfuri 
din grupele menţionate, cu excepţia bunurilor din categoria produselor 
alimentare, băuturilor şi tutunului se vor menţine în continuare înalte. 
Importul mărfurilor din ultima categorie se va tempera moderat, datorită 
creşterii stocurilor pe piaţa internă a zahărului şi produselor zaharoase, 
preparatelor pe bază de cereale, făinuri, amidonuri sau lapte, produse-
lor de patiserie, tutunului, preparatelor alimentare, şi celor din fructe şi 
legume. Până la finele anului curent, importurile vor fi stimulate puternic 
de trei factori: de evoluţiile curente pe pieţele produselor energetice, de 
consumul sporit a produselor de import şi de supraaprecierea valutei 
naţionale faţă de valuta americană şi cea europeană. 

Sectorul industrial 
va creşte cu 5,5% 
faţă de 13% 
prognozat iniţial

La finele anului 
2008, deficitul 
balanţei comerciale 
va depăşi 3,6 
miliarde USD.
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În ianuarie – iulie 2008, deficitul balanţei comerciale a înregistrat 1885,5 
milioane USD, fiind în creştere cu 56,1% comparativ cu perioada simi-
lară a anului trecut. La finele anului 2008, balanţa comercială va depăşi 
3,6 miliarde USD. 

FINANŢE

Bugetul de stat a intrat într-o vază de stabilizare a creşterii veniturilor 
bugetare, drept consecinţă anticipăm pentru 2009 o creştere moderată 
de 15,7%. Considerăm că în 2009, pentru prima dată în ultimii 7 ani 
bugetul de stat nu va înregistra supra-venituri şi în condiţii de stabilitate 
macroeconomică relativă, sunt posibile chiar încasări sub nivelul pro-
nosticat de Guvern. 

Datorită orientării bugetului de stat spre încasări din impozite pe con-
sum s-a creat o situaţie paradoxală când, din perspectiva încasărilor 
bugetare, nu este oportună creşterea exoprturilor. Astfel, compensaţia 
din colectările altor impozite este la nivel de 67% faţă de restituirile de 
TVA efectuate. Doar schimbarea paradigmei de dezvoltare a ţării de la 
economia de consum la cea exportatoare, poate anula acest paradox.

PIAŢA MONETARĂ

Masa monetară a ajuns la limita de 31.7 mlrd. de lei la finele lunii august,  
înregistrând o creştere de 16% comparativ cu începutul anului. Pentru 
prima dată ponderea masei monetare sterilizate în Masa monetară M2 
a depăşit 21%, însă până la finle anului, considerăm că acest indicator 
se va reduce până la 19,5-20%. 

Riscurile de prăbuşire a cursului leului la valoarea reala este prezentă. 
Este important ca BNM să asigure o depreciere lenta a leului faţă de 
valutele de referinţă de bază, în caz contrar, riscă să provoace creșteri  
nejustificate şi să aducă sistemul financiar în prag de criză. La sfârşit 
de an cursul dolarului SUA faţă de leu se estimează la 10-10.3, iar Euro 
faţă de leu la valoarea de 14,6 -15,1.

Nu există nici un motiv să credem că remitenţele în anul 2009 vor scă-
dea. În aceste condiţii scenariul din 2008 se va repeta, cu unica diferen-
ţă că o politică similară a guvernului poate duce la criză economică.

În 2009, Guvernul va fi nevoit să introducă un instrument nou pentru a 
absoarbe excesul de valută din ţară. Cel mai potrivit este stimularea in-
vestiţiilor în economia reală: procurarea de echipament de peste hotare 
contra valutei intrate în ţară. Vor fi necesare facilitări semnificative - do-
bânzi reduse, garantarea creditelor de către stat după modele vestice. 
De asemenea, guvernul va trebui să depună un efort pentru a reduce 
barierele birocratice, în caz contrar nici o politică nu va duce la o redre-
sare economică notabilă. Dacă guvernul va cădea în ispita de a face 
intervenţii directe în economie, atunci criza este inevitabilă.

Bugetul de 
stat în 2009 
va înregistra 
o creştere 
moderată de 
15,7%, în 
condiţiile unei 
inflaţii ridicate, 
această creştere 
este extrem de 
mică

BNM, trebuie să 
intrevină pentru 
o depreciere 
lentă a leului, în 
caz contrar criza 
financiară este 
inevitabilă.
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PREŢURI

În condiţiile în care timp de două luni, Biroul Naţional de Statistică a 
prezentat o situaţie de deflaţie, care nu corespunde nivelului de percep-
ţie a acesteia de către populaţie şi de către agenţii economici (firmele 
se aşteptau în iulie la o creştere cu 0,9%, dar s-a înregistrat o scădere 
cu 0,9% a preţurilor), va fi ceva normal ca nivelul anual a inflaţiei să fie 
aproximativ egal cu cel stabilit de Guvern. Conform evaluării lunare a 
inflaţiei, nivelul ei ar trebui să atingă 12,3% la sfârşitul anului. Evoluţia 
preţurilor pentru sfârşitul anului, vor fi dictate în primul rând de creşterea 
preţurilor administrative, inclusiv la energie termică, electrică, gaz ş.a. 
care vor afecta atât consumatorii, cît şi întreprinderile. După o perioadă 
de câteva luni, cel mai probabil în primăvara anului 2009, aceste majo-
rări vor fi reflectate şi în creşterea preţurilor la bunuri şi servicii.

SFERA SOCIALĂ

În primul trimestru al anului 2008 a continuat creşterea numărului po-
pulaţiei active. Conform datelor oficiale, de la începutul anului, acest 
indicator a crescut cu aproximativ 13%. Luând în consideraţie limitările 
persistente ale creşterii populaţiei apte de muncă, putem presupune că 
acest fenomen a avut loc datorită oscilaţiilor sezoniere ale migranţilor 
la muncă, numărul cărora a constituit 253 mii în trimestrul doi al anului 
curent.

În general, piaţa forţei de muncă în Moldova se caracterizează prin di-
ferenţiere sporită a salariului în ţară, ceea ce corelează cu diferenţa în 
productivitatea muncii. În pofida faptului că, salariile funcţionarilor pu-
blici, ca rezultat al reformei salariilor bugetarilor, desfăşurate de către 
guvern, cresc succesiv (creşterea a constituit 2,5 ori în perioada anilor 
2002-2007), ele rămân în mediu cu 35-40% mai joase decât salariile 
pentru specialităţile respective în sectorul privat.

Sub influenţa remitenţelor în masă de peste hotare de la migranţii pen-
tru muncă (35% din PIB în prima jumătate a anului 2008) în Moldova 
continuă să crească înclinaţia populaţiei spre economii (30-35% din PIB 
în 2008). Totuşi aceste resurse participă slab la creditarea afacerilor. 
Conform estimărilor noastre acest indicator nu depăşeşte 15% din suma 
totală a transferurilor şi se investeşte preponderent în imobil şi consu-
mul de import.

TRANSNISTRIA

După o scădere de 4.6% la începutul anului 2008,  în prima jumatate 
a fost înregistrată o creştere a PIB-ului de 7.9%. Factorul principal al 
creşterii economice transnistrene a fost dublarea volumului comerţului 
extern al regiunii în trimestrul doi al anului curent (607,4 mln. dolari în 
Q1 2008, până la 1269,4 mln. dolari în  Q2 2008.

În prima jumătate a anului 2008 rata de creştere a pieţei de consum a 
rmn a continuat să se diminueze. Mai mult de 80% din această piaţă 
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îi revine comerţului cu amănuntul. Creşterea cererii interne a regiunii 
este stimulată ca şi până în prezent de transferurile de peste hotare, de 
creşterea salariilor (30% în sectorul real, 13% în sectorul „de stat”) şi a 
pensiilor (cu 5%).

Inflaţia în prima jumătate a anului 2008 a constituit 23%. Contribuţia 
principală în creşterea inflaţiei, la fel ca şi în anul precedent, le-a revenit 
creşterii rapide a tarifelor pentru servicii (cu 32%) şi a preţurilor la pro-
ducţia alimentară (14%).

ECONOMIA MONDIALĂ

Criza economică care cuprins ţările industrializate continuă, în pofida 
unor evoluţii pozitive de moment. SUA, care a declanşat criza financia-
ră, deşi a intrat într-o recesiune, înregistrând câteva trimestre consecu-
tive o contractare a economiei, a consemnat în cel de-al doilea trimestru 
o creştere neaşteptată a PIB, de 3,3 %. Contrar Rezervei Federale ame-
ricane, care a coborât în mai puţin de un an dobânda de referinţă de la 
5,25% la 2%, Banca Centrală Europeană, pentru stăpânirea inflaţiei, a 
majorat-o de la 4% la 4,25%. 

Tendinţa de depreciere a dolarului SUA faţă de moneda Euro în primul 
trimestru a anului 2008 a culminat în mijlocul lunii iulie cu o rată de 1,6 
dolari SUA pentru un Euro, după care dolarul a început treptat să se 
aprecieze, atingând în la mijlocul lunii septembrie o rată de 1,39 dolari 
SUA pentru un Euro. Pe termen scurt dolarul ar putea să-şi întărească 
poziţiile faţă de euro. Or, în perspectivă lungă euforia se va tempera, 
iar SUA va trebui să asigure deprecierea dolarului pentru susţinerea 
exportatorilor şi reducerea deficitului uriaş al balanţei comerciale şi al 
contului curent, astfel ca până la finele anului rata de schimb să oscileze 
în limitele de 1,5 dolari SUA pentru un Euro.

În urma unei evoluţii ascendente a preţului mondial al petrolului, care 
a culminat în luna iulie cu un nivel de 147 dolari SUA barilul, în luna 
august acesta a scăzut de circa 1,3 ori, atingând un nivel de 110 dolari 
SUA barilul. Acest nivel, însă, nu a fost cel mai scăzut înregistrat pe 
parcursul celui de-al treilea trimestru, la mijlocul lunii septembrie preţul 
petrolului atingând nivelul minim de 90 dolari SUA barilul.  Pe termen 
scurt şi mediu considerăm că preţul petrolului va oscila în limitele a 100 
dolari SUA barilul. 

Rata de schimb 
USD/Euro va oscila 
până la finele 
anului în limitele 
1,5 USD/Euro



Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale
Numărul 14 / Q 3 2008

13

politica

POLITICĂ INTERNĂ

Agenda socială: Tema inundaţiilor a ţinut Guvernul RM mobilizat de-a lungul 
unei veri toride şi ploioase, în care peste 500 de case au fost distruse, iar mii 
de oameni au cerut adăpost şi hrană. După Ucrai-
na şi RM a solicitat ajutorul UE pentru înlăturarea 
consecinţelor acestui potop, evaluând pierderile 
la sute de milioane de lei (Deca, 04.08.08). Ca şi 
în alte dăţi, singura salvare se găseşte în mâna 
celor care trebuie să fie salvaţi. În timp ce mili-
tarii Armatei Naţionale s-au aflat chiar din primele 
momente în zonele afectate de inundaţii, acţiunile 
Departamentului de stiuaţii excepţionale au lăsat 
de dorit. Opinia publică s-a informat din zvonuri şi 
din auzite, mai mult decât din spicuirile triumfaliste 
ale oficioaselor Radio-Moldova şi TVM1. Casele 
pentru refugiaţi urmează să fie construite de către 
companii ale sectorului privat, şi asta pentru că 
Fondul de rezervă al Guvernului s-a dovedit a fi 
pustiit, ceea ce a determinat anumiţi deputaţi să 
ceară de-a surda informaţii clare asupra modului în care au fost utilizaţi 
resursele acestui fond special în anul 2008 (19.08.2008, Deca). Deputaţii 
susţin că nu au primit nici un răspuns concludent.

Calamităţile sunt, în istoria recentă a statului RM, un pretext bun pentru 
autorităţi, atunci când acestea evită să-şi asume anumite responsabilităţi 
publice. În 2008, inundaţiile au servit ca paratrăsnet pentru cel puţin 3 teme 
de mare răsunet, care au fost bruiate de curgerea nestăvilită a apelor. Pri-
ma dintre ele ţine de rata de schimb a principalelor valute, un subiect foarte 
dureros, luându-se în consideraţie faptul că remitenţele sunt, în RM, princi-
pala forţă a economiei dependente de importuri. Aprecierea monedei 
naţionale în 1 semestru al anului a produs piederi de 1.07 mlrd, şi de 630 
mln lei în al 2 semestru, Băncii Naţionale, active-
le căreia s-au redus până la 19.63 mlrd, lei. Ex-
cesul cererii pentru valută, condiţionată de 
creşterea veniturilor disponibile şi a datoriilor in-
terne, transmite un semnal negativ populaţiei din 
RM. 

Cu excepţia BNM, care a îndrăznit să explice 
publicului motivele politicilor sale de reducere a 
inflaţiei, Guvernul a evitat să se pronunţe pe acest 
subiect, lăsând să se înţeleagă că cei afectaţi ar 
trebui să se descurce cum pot. Mai ales, acest 
lucru este valabil în adresa producătorilor locali, 
care-şi exportă bunurile şi care sunt penalizaţi 
prin efectele „ţintirii inflaţiei” cu pierderi care 
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Grafic 1. Creşterea salariilor şi creşterea 
cheltuielilor generale pentru educaţie în RM

Sursa: Policy Brief: Finanţarea educaţiei pre-universitare, 
IDIS Viitorul, Septembrie, 2008

Grafic 2: Preţurile produselor importate

Sursa: Policy Brief: Oportunitatea aplicării instrumentelor 
de ţintire a inflaţiei în Republica Moldova, Marcel Chistruga, 
Septembrie 2008
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depăşesc rata de profitabilitate1. Experţii susţin că o spirală a preţurilor 
provocată de căderea dramatică a cursului de schimb este posibilă. Motivul 
real trebuie căutat însă nu în rigiditatea instrumentelor aplicate de BNM, 
cât mai degrabă, în efectul cumulat al unor factori, legaţi de: existenţa unor 
preţuri administrate (Termocom, Apă Canal, ciment, zahăr, etc), competitiv-
itatea redusă a produselor autohtone, şi populismul deşănţat al unor decizii 
economice (amnistia fiscală din 2007), efectele cărora sunt mai degrabă 
prohibitive şi negative, decât utile pentru creşterea economică şi moderni-
zarea statului. 

Pe fundalul „luptei contra inundaţiilor” şi a mizei BNM în favoarea unui „leu 
tare”, frământările sociale au reînceput să bată la uşa Guvernului Grecian-
nîi. După cum au anunţat că vor lansa acţiuni de protest dacă nu se va 
accepta cerinţa de majorare a salariilor profesorilor cu 36% (de la salariul 
minim de 400 lei la 1.400 lei, care să-l apropie de coşul minimum de 
existenţă, stabilit la 2.250 lei), începând cu data de 1.09.08, liderii Sindi-
catelor din educaţie au lansat primele acţiuni de protest. Aceste proteste au 
trezit reacţii de sprijin şi în rândul altor categorii bugetare: medici, funcţionari 
municipali, astfel încât acţiunile sindicatelor anunţau un efect multiplicativ la 
scară naţională. Totuşi, nici acest risc nu a trezit un răspuns adecvat din 
partea Guvernului, care a preferat să comenteze în termeni negativi aceste 
revendicări, susţinând că „nu există bani care să acopere asemenea 
cerere”. 

Sindicatele s-au ţinut de cuvânt în luna septembrie, atunci când pentru 
cîteva zile pline, sute de profesori şcolari au pichetat instituţiile Guvernu-
lui, solicitând acestuia să dea curs revendicărilor de majorare a salariilor. 
Reveniţi după o lungă vacanţă, oficialii RM au decis să potolească iritarea 
profesorilor, propunându-le o creştere cu 16% a salariilor, de la 1 octombrie, 
în limitele disponibilităţii bugetului de stat. Este adevărat că bugetul public 
suferă datorită dependenţei sale de veniturile colectate din accize şi alte 
taxe vamale, iar cheltuielile sectorului bugetar sunt excesive, ridicându-se 
la 40% din PIB. Totodată, prezenţa unui număr foarte numeros de angajaţi 
în sectorul public nu atestă în mod necesar existenţa unor servicii pub-
lice calitative (educaţie, medicină), ci mai degrabă, menţinerea unui sistem 
nealterat de schimbări structurale, în care salariile joase sunt comparabile 
doar cu amploarea cu care bani extra-bugetari sunt absorbiţi în mod ge-
neric de către angajaţii acestor sub-sisteme, care de altminteri, nu ar putea 
să mai supravieţuiască, în mod biologic. 

Studii recente arată că salariaţii şcolilor pre-universitare primesc cele mai 
joase retribuţii salariale în RM. Astfel, dacă angajaţii instituţiilor financiare 
ridicau, în iulie, salarii în mediu de 6,196 lei, urmaţi de angajaţii companiilor 
energetice, termice şi de aprovizionare cu apă – 4,371 lei, salariul mediu al 
profesorilor şcolari abia de se ridică la 1,684 lei, alături de medici şi asistenţii 
sociali – cu 2,320 lei, şi angajaţii din agricultură – cu 1,520 lei. Menţionăm 
că, aceste categorii prost remunerate fac în total peste 56% din numărul 
tuturor angajaţilor din economia RM (01.09.08, Deca). Este evident că 
revendicările lor sunt legitime, şi că întârzirea cu care se găsesc soluţii 
adecvate situaţiei de criză din sistemul bugetar poate costa scump, în 
această toamnă, autorităţile centrale. 

1  Ţintirea inflaţiei, studiu prezentat de M.Chistruga şi V.Ioniţă în cadrul Conferinţei din 14 
septembrie, 2008
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Deşi, sindicatele pretind că susţin doar solicitările angajaţilor bugetari din 
şcoli, demersul lor conţine şi un puternic imbold politic de mobilizare. În 
mod natural, partidele au devenit vizibil interesate de subiectul scos în faţa 
guvernului de către protestatari. Chiar de la mijlocul lunii august, PLD a 
criticat „politica de discriminare a puterii curente faţă de cadrele didactice 
din sistmeul educaţiei pre-universitare”, clamând „atitudinea sfidătoare 
şi arogantă a PCM faţă de cei care asigură astăzi educaţie viitoarelor 
generaţii” (01.09.08, Deca). Şi Mişcarea „Acţiunea Europeană” a criti-
cat Ministerul Educaţiei pentru decizia „nechibzuită” de a reduce în 2008 
numărul locurilor de studii contra plată în instituţiile de învăţămînt superior, 
mai ales la facultăţile de economie, drept şi medicină”, ceea ce va deter-
mina reducerea numărului de cadre didactice şi plecarea tineretului peste 
hotare” (07.08.2008). 

Agresiunea din Georgia: Războiul iniţiat de Rusia la 8 august 2008 
contra Georgiei a relevat sciziunile adânci din societatea RM, în ciuda unui 
curs „consensual” şi a divagaţiilor sezoniere asupra reformelor democratice 
din ultimul deceniu. În principiu, aceste sciziuni se regăsesc în acţiunile 
şi mentalul celor 3 tabere conflictuale: pro-rusă, oficial-prudentă şi pro-
occidentală. Reacţiile taberei ruseşti au putut fi uşor contorizate, în perio-
ada conflictului, după cantitatea de ştiri preluate integral din agenţiile şi 
comunicatele oficiale ruseşti de ştiri, consemnând o adevărată „cartelizare” 
a principalelor resurse mediatice în RM, pe filonul informării exclusiv din 
surse modelate de politica Kremlinului. În aceiaşi linie de acţiune s-a în-
scris şi campania de colectare a ajutoarelor umanitare pentru Osetia de 
sud, iniţiată de Mişcarea Ravnopravie, cu efecte clar propagandistice 
(16.09.2009, Deca). A doua tabără s-a regăsit cu predilecţie în umbra liniştii 
platonice a preşedintelui Voronin, plecat în mod subit în concediu, fără de 
care, nici un post de radio sau de TV public, nu a găsit necesar să comen-
teze, ori să solicite comentarii oficiale pe tema războiului din Caucaz. 

Astfel, evenimentul care a servit în 2008 drept cel mai mare cutremur geo-
politic, după căderea URSS, în opinia Financial Times, Herald Tribune, Le 
Monde, a trecut aproape neobservat la Chişinău, presa de stat mulţumindu-
se cu preluarea unor corespondenţe sumare din bultinele de ştiri BBC, Mir 
şi RTR. De fapt, demnitarii RM s-au simţit protejaţi de concediul în care se 
găseau în acel moment, lăsând la discreţia oficialilor MAEIE să anunţe discret 
poziţia Chişinăului, prin alinierea la Comunicatul CE din 11.08.2008 faţă de 
Georgia. Chiar dacă s-a revenit ulterior la acest subiect printr-o declaraţie a 
Prim Ministrului, poziţia oficială a Chişinăului a devenit şi mai confuză, prin ac-
centele pe care, executivul, căuta să le plaseze: existenţa unui „conflict etnic 
între armata rusă şi poliţia georgiană, referinţele neavenite la Kosovo, precum 
şi afirmaţia senină că, ce s-a întâmplat în Osetia nu poate să se reproducă în 
Moldova, în care, se zice, există toate premizele necesare pentru reglemen-
tarea conflictului” (!?). Flancat de liderii opoziţiei, care-i cereau speakerului M. 
Lupu să întrunească o sesiune extraordinară pe situaţia din Georgia, acesta a 
refuzat categoric să convoace Parlamentul, chemând la prudenţă şi evitarea 
reacţiilor pripite (20.08.08, Deca).

Tabăra „euratlanticilor” a marcat poziţia sa exprimată în unison de societatea 
civilă, întârziată totuşi, datorită procesului lent de sonorizare a poziţiilor expri-
mate. Poziţii similare au răsunat din partea mai multor partide parlamentare 
şi neparlamentare, unele dintre acestea cerând autorităţilor să iniţieze, după 
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exemplul Georgiei, procedura de ieşire din CSI (PNL). Altele, au sprijinit acţiuni 
de protest în faţa Ambasadei Rusiei la Chişinău (PL şi PPCD). PNL a cerut 
Procuraturii să iniţieze dosare contra celor care au trimis voluntari în zonele de 
ostilităţi din Georgia, alertând opinia publică asupra rolului de agresor pe care 
l-a jucat Rusia, până atunci mediator în acest conflict” (13.08.2008, Deca). 
ŞI AMN a cerut încetarea focului, respectându-se principiile integrităţii terito-
riale şi independenţa Georgiei. La rândul lor, liderii PD au condamnat decizia 
Tiraspolului de a furniza mercenari în zona de conflict din Georgia, punând 
accentul asupra „ambiţiilor politice, intransigenţa şi lipsa de dialog, care au 
condus la suferinţa şi moartea câtorva sute de persoane.” (12.08.08). 

Majoritatea partidelor democratice au căutat să-şi exprime atitudinea lor pe 
acest subiect prin pichetarea Ambasadei Rusiei la Chişinău, după care, pi-
chetul a fost mutat în faţa Guvernului RM. Primii au pornit acţiunile de pichetare 
tinerii liberali, urmaţi de creştin-democraţi, care au scandat câteva zile succesiv 
sloganuri anti-imperialiste şi lozici în sprijinul Georgiei (11.08-12.08, Deca). De 
această dată, însă, acţiunilor de protest din faţa Amasadei SUA li s-au contra-
pus acţiuni de pichetare, organizate de către mişcarea tinerilor ruşi din RM, în 
frunte cu V. Klimenko. Tinerii ruşi au clamat zgomotos administraţia SUA pen-
tru sprijinul acordat lui Saakashvili, perorând ameninţări, şi înscenând arderea 
simbolică a portretelor preşedintelui SUA. 

Nu este pentru prima dată când grupuri de etnici ruşi îşi exprimă făţiş poziţiile 
anti-americane, însă, de această dată, am putut constata un grup mult mai 
înalt de organizare, şi lipsa de reacţie din partea autorităţilor care, de regulă, 
somează pichetele organizate în faţa ambasadelor străine. Klimenko a ţinut 
să acuze Georgia de genocid şi agresiune contra Osetiei, cerând ultimativ 
autorităţilor din RM să se retragă din GUAM (12.08.08). Am putut consemna 
existenţa unui puternic sprijin mediatic îndreptat, în zilele conflictului, asupra 
grupului condus de Klimenco (5 TV, repetarea în 3 buletine de ştiri, la Radio şi 
în agenţiile de presă), şi atenţia infimă pe care au atras-o acţiunile de protest 
din faţa Ambasadei Rusiei (2 TV). Vizibilitatea „velikoroşilor” lui Klimenko a 
crescut, probabil, şi din motivul lipsei de reacţie din partea autorităţilor de la 
Chişinău, în primele zile ale războiului din Georgia, timp în care, corporaţiile 
mass media ruseşti din RM, în unison cu agenţiile de ştiri din Rusia şi Tran-
snistria, au manipulat faptele şi originile acestui război de agresiune. Deloc înt-înt-
împlător că, la Tiraspol, Smirnov era pe cale de a declara mobilizare generală, 
anunţând chiar din primele zile de război că „a ordonat trimiterea de voluntari 
în zona de conflict”. În mai multe oraşe din provincia separatistă (Bender, Ti-
raspol) s-au organizat mitinguri de condamnare a „agresiunii Georgiei”, şi de 
solidarizare cu naţiunile „eliberate de armatele ruseşti” (12.08.08). 

Unica reacţie de sprijin pentru Rusia a continuat la Comrat, unde mişcarea 
„Găgăuzia unită”, afiliată actualului Başcan, M.Furmuzal, a condamnat 
printr-o declaraţie de presă „agresiunea Georgia faţă de poporul Osetiei de 
Sud”. Declaraţia a coincis la indigo cu texte similare lansate de regimul 
separatist de la Tiraspol (13.08.08). La începutul lunii septembrie, Adunar-
ea Populară a Găgăuziei (APG) a semnat o adresare către Parlamentul 
RM, în care-i solicita să recunoască independenţa Osetiei de Sud şi Abhaz-
iei, utilizînd o riscantă comparaţie, cu „destinul comunităţii găgăuzilor din 
RM”. La şedinţa în care a fost adoptată această adresare a participat şi 
Başcanul, M.Formuzal, care a căutat să se distanţeze formal de adoptarea 
acesteia, dar sprijinind informal acţiunea politică, prin care Gagauzia s-a 
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aliat, în acest meci periculos, regimului de la Tiraspol. În aceiaşi direcţie se 
înscrie şi iniţiativa legislativă a APG, îndreptată spre anularea instituţiei 
controlului de legalitate al Guvernului central. Faptul în sine maschează 
interese mai vechi, legate de intenţiile oricărui Başcan găgăuz, ales după 
1994, de a-şi gratifica aliaţii cu subvenţii generoase din bugetul regional, 
evitând controlul adunării regionale, şi deturnînd transferuri centrale, în 
beneficiul clientelei sale politice. Se pare că acesta este unul din cele mai 
importante linii de confruntare între găgăuzii PCRM şi ceilalţi deputaţi 
găgăuzi, aliaţi grupului politic Harlamenco-Formuzal.

Repoziţionări de forţe politice: Partidele se precipită pentru alegeri, iar 
sondajele de opinie devin un instrument costisitor, dar extrem de eficace în 
trasarea frontierelor imaginare ale concurenţelor electorali. Sondajul reali-
zat de Asociaţia sociologilor şi demografilor atestă o anumită reguprare a 
partidelor, incluzând în „triada succesului”: PCRM – 20%, AMN – 9% şi 
PLDM – 7%. Doar aceste partide politice ar putea trece pragul de 6%, sta-
bilit de Parlament în sesiunea de primăvară, răspunsuri pe care 55% dintre 
respondenţi l-au putut oferi (41% nu ştiu cu cine să voteze, iar 4% au refu-
zat să dea un răspuns). Sub pragul de trecere rămân PL, PD şi PSD, în 
timp ce PPCD cade şi sub această rată (22.09.08, Deca). Anumite partide 
încropite în grabă au continuat să piardă structuri teritoriale importante 
(PSD-Bălţi), care va scădea negreşit puterea sa de negociere cu PD. Me-
dierea oferită PD în discuţiile sale cu PSD s-au lăsat fără rezultate. Subiec-
tul listelor electorale, dar şi anumite diferenţe interpretative asupra ideilor 
de democratizare şi integrare în UE, au destrămat mitul coalizării pe liste 
comune, sau chiar lichidării unuia dintre aceste partide. Conducerea bice-
fală a PSD are efecte negative asupra şanselor sale în alegeri. Instalat cu 
ajutorul PCRM, Vicepreşedintele PSD, E.Muşuc, pare convins că va reuşi 
să-şi întărească poziţiile prin marginalizarea primarului liberal, şi crearea 
unei ordini în municipiul Chişinău, care ar avantaja înainte de toate fracţiu-
nea comuniştilor şi busienssul clientelar acestora. Acţiunile noului preşe-
dinte al CM au plăcut stăpânirii, care nu văd nimic reprobabil dacă liberalii 
vor boxa în ring cu social-democraţii, timp în care, PCRM se va pregăti de 
alte bătălii importante. 

PLDM se arată prolific în identificarea de noi subiecte de interes public, mai 
puţin însă în realizarea lor până la capăt. Conferinţele de presă marchează 
o agendă cuprinzătoare a formaţiunii, din care nu lipsesc dezvăluirile de 
senzaţie, acţiunile de imagine, şi atacuri punctuale contra PCRM. La 16 
septembrie, PLDM porneşte un dosar la CEDO contra deciziilor discrimina-
torii ale Guvernului RM pe criterii politice, în ceea ce priveşte transferurile 
bugetare inegale pe care Guvernul RM le-au efectuat mai ales după alege-
rile locale din 2007 (violarea art.3 a Convenţiei Europene privind Drepturile 
Omului). Liberalii au susţinut la 27 septembrie largi Congrese de partid, 
dar separat. Lipsa de progres concret în discutarea unui format rezonabil 
de interaţiune erodează puternic poziţiile principalelor partide de inspiraţie 
liberală: PNL, PL, PLD. Supralicitat de efortul organizatoric pe care şi l-a 
planificat, PLD pare să sufere cumplit, în acest moment, de lipsa accesului 
consistent la principalele posturi de TV şi Radio, ceea ce nu poate fi de-
cât parţial substituit prin publicaţiile care-i sunt loiale. Liderul formal al PL, 
M.Ghimpu, pare să se fi resemnat după pierderea funcţiei de preşedintel 
al CM, dar, încă nu a abandonat mitul că ar fi putut, alături de Primarul 
D.Chirtoacă, să îngenuncheze birocraţia capitalei. Între PL, PLD şi PNL a 
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aliat, în acest meci periculos, regimului de la Tiraspol. În aceiaşi direcţie se 
înscrie şi iniţiativa legislativă a APG, îndreptată spre anularea instituţiei 
controlului de legalitate al Guvernului central. Faptul în sine maschează 
interese mai vechi, legate de intenţiile oricărui Başcan găgăuz, ales după 
1994, de a-şi gratifica aliaţii cu subvenţii generoase din bugetul regional, 
evitând controlul adunării regionale, şi deturnînd transferuri centrale, în 
beneficiul clientelei sale politice. Se pare că acesta este unul din cele mai 
importante linii de confruntare între găgăuzii PCRM şi ceilalţi deputaţi 
găgăuzi, aliaţi grupului politic Harlamenco-Formuzal.

Repoziţionări de forţe politice: Partidele se precipită pentru alegeri, iar 
sondajele de opinie devin un instrument costisitor, dar extrem de eficace în 
trasarea frontierelor imaginare ale concurenţelor electorali. Sondajul reali-
zat de Asociaţia sociologilor şi demografilor atestă o anumită reguprare a 
partidelor, incluzând în „triada succesului”: PCRM – 20%, AMN – 9% şi 
PLDM – 7%. Doar aceste partide politice ar putea trece pragul de 6%, sta-
bilit de Parlament în sesiunea de primăvară, răspunsuri pe care 55% dintre 
respondenţi l-au putut oferi (41% nu ştiu cu cine să voteze, iar 4% au refu-
zat să dea un răspuns). Sub pragul de trecere rămân PL, PD şi PSD, în 
timp ce PPCD cade şi sub această rată (22.09.08, Deca). Anumite partide 
încropite în grabă au continuat să piardă structuri teritoriale importante 
(PSD-Bălţi), care va scădea negreşit puterea sa de negociere cu PD. Me-
dierea oferită PD în discuţiile sale cu PSD s-au lăsat fără rezultate. Subiec-
tul listelor electorale, dar şi anumite diferenţe interpretative asupra ideilor 
de democratizare şi integrare în UE, au destrămat mitul coalizării pe liste 
comune, sau chiar lichidării unuia dintre aceste partide. Conducerea bice-
fală a PSD are efecte negative asupra şanselor sale în alegeri. Instalat cu 
ajutorul PCRM, Vicepreşedintele PSD, E.Muşuc, pare convins că va reuşi 
să-şi întărească poziţiile prin marginalizarea primarului liberal, şi crearea 
unei ordini în municipiul Chişinău, care ar avantaja înainte de toate fracţiu-
nea comuniştilor şi busienssul clientelar acestora. Acţiunile noului preşe-
dinte al CM au plăcut stăpânirii, care nu văd nimic reprobabil dacă liberalii 
vor boxa în ring cu social-democraţii, timp în care, PCRM se va pregăti de 
alte bătălii importante. 

PLDM se arată prolific în identificarea de noi subiecte de interes public, mai 
puţin însă în realizarea lor până la capăt. Conferinţele de presă marchează 
o agendă cuprinzătoare a formaţiunii, din care nu lipsesc dezvăluirile de 
senzaţie, acţiunile de imagine, şi atacuri punctuale contra PCRM. La 16 
septembrie, PLDM porneşte un dosar la CEDO contra deciziilor discrimina-
torii ale Guvernului RM pe criterii politice, în ceea ce priveşte transferurile 
bugetare inegale pe care Guvernul RM le-au efectuat mai ales după alege-
rile locale din 2007 (violarea art.3 a Convenţiei Europene privind Drepturile 
Omului). Liberalii au susţinut la 27 septembrie largi Congrese de partid, 
dar separat. Lipsa de progres concret în discutarea unui format rezonabil 
de interaţiune erodează puternic poziţiile principalelor partide de inspiraţie 
liberală: PNL, PL, PLD. Supralicitat de efortul organizatoric pe care şi l-a 
planificat, PLD pare să sufere cumplit, în acest moment, de lipsa accesului 
consistent la principalele posturi de TV şi Radio, ceea ce nu poate fi de-
cât parţial substituit prin publicaţiile care-i sunt loiale. Liderul formal al PL, 
M.Ghimpu, pare să se fi resemnat după pierderea funcţiei de preşedintel 
al CM, dar, încă nu a abandonat mitul că ar fi putut, alături de Primarul 
D.Chirtoacă, să îngenuncheze birocraţia capitalei. Între PL, PLD şi PNL a 
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trecut o pisică neagră. Sunt mulţi cei care consideră că nimic nu i-ar mai 
putea aduna în faţa unor liste comune, chiar şi dacă, în mod nesperat, Par-
lamentul ar da curs recomandărilor provenite din partea CoE, renunţând 
astfel la interdicţia de formare a blocurilor electorale şi de reducere a pra-
gului electoral de la 6% la 3%, sau măcar una dintre acestea.

PCRM se pregăteşte într-o tăcere suspectă de alegeri. Hărţuit de nostalgiile 
sale mai vechi pentru un sistem politic inexistent, dar şi de angajamentele 
grupurilor financiare pe care le ocroteşte, PCRM trebuie să rămână la putere, 
în condiţiile în care sistemul său de control asupra deciziilor luate în stat ar 
trebui să fie complet regândite şi re-conectate. Alegerile dificile pe care 
PCRM le va face pentru a păstra disciplina internă de partid, având însă un 
alt candidat pentru funcţia de preşedinte al ţării, alimentează numeroase zvo-
nuri şi temeri interne. Speakerul M. Lupu ar fi putut fi un candidat bun, dar nu 
se bucură de sprijinul intern în PCRM, iar mai ales, după cererile ultimative 
adresate de S. Mocanu de a i se alătura proiectului său de familie cu titlul 
„Acţiunea Civică”, acesta nu se bucură de întâietate în faţa liderilor PCRM, în 
ciuda ratingului său constant pozitiv. Ostracizat din Guvern, fostul prim-Minis-
tru, V.Tarlev, s-a lansat în căutarea propriului stil electoral, ba lansând zvonuri 
că ar putea deveni noul lider al Uniunii Centriste din Moldova (UCM), ba lan-
sându-se pe valul unor Asociaţii Prietenii Rusiei (18.09.08, Deca), care nu 
pot decât să adauge frustrări suplimentare liderilor PCRM. 

Este interesant că alegerea lui Tarlev în funcţia de lider al UCM a fost nego-
ciată intens, potrivit afirmaţiilor lui M.Lupu în ultimele 6 luni, şi cu M.Lupu, 
doar că „Tarlev s-a dovedit a fi mai serios, mai perserverent şi mai stabil 
în negocieri” (18.09.08). Deşi nu figurează printre favoriţii sondajelor de 
opinie, PPCD este şi el actorul invizibil al pregătirilor pentru alegeri. Liderul 
PPCD încă nu a decis dacă va merge până la capăt alături de PCRM, ori 
dacă se va „topi în mulţime”, alături de alte partide de opoziţie pe care le-a 
acuzat dur în ultimii ani de trădare şi de corupţie. Cu titlu de senzaţie, liderul 
PPCD susţine într-o emisiune comercială de la Pro-TV că ar putea ocupa 
şi funcţia de Preşedinte al RM, dacă va fi nevoie. Lipsa de aliaţi pe spectrul 
de centru şi dreapta nu pare să-l abată din drum pe liderul său, I.Roşca, 
care se arată mulţămit de cooperarea sa cu PCRM, întemeiată înainte de 
toate pe „frontul comun ce trebuia de creat contra politicii ruse faţă de RM”. 
Dar, reacţia naşte contra-reacţie. Publicaţiile pe care PPCD le mânuieşte 
cu multă dibăcie contra fărădelegilor comise de potenţialii săi rivali politici, 
în pragul fiecărui scrutin electoral, au trezit critici acide din partea vechilor 
săi aliaţi2. Între timp, PPCD se confruntă cu un nou val de frustrări deter-
minat de comportamentul imoral al PCRM. Aceştia refuză să restituie arhi-
vele Mitropoliei Basarabiei, confiscate după instaurarea regimului sovietic 
în RSSM, sabotând implicit decizia de legalizare şi reabilitare a Mitropoliei, 
adoptat prin hotărârea CEDO (20.08.08, Deca).

2  La 8 septembrie 2008, 23 personalităţi ale vieţii culturale şi literare, membri ai US, au criticat 
tipărirea cărţilor „PPCD contra corupţiei”, considerându-le abuzive şi imorale.
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POLITICA EXTERNĂ

Efectele războiului ruso-georgian: Recunoaşterea regimurilor separatiste 
de către Rusia, la 26 august, şi consecinţele izolării sale tot mai evidente 
de comunitatea internaţională a condus la clarificarea atitudinii Kremlinului 
faţă de Moldova, implicit faţă de Transnistria. Cu o zi înainte, Preşedintele 
Medvedev a discutat cu omologul său, V.Voronin, asupra condiţiilor în care 
conflictul teritorial poate fi soluţionat în RM. Solicitat de presă, V.V. sublinia 
că nu are de gând să se abată de la litera legii cu privire la prevederile de 
bază ale statutului juridic al localităţilor din stânga Nistrului (22 iulie, 2005) 
şi că normele Constituţiei RM vor sta la baza modelului de reglementare, 
negociat cu Moscova. 

Afirmaţiile preşedintelui au fost contestate imediat de o declaraţie a Minis-
trului de Externe, S.Lavrov, care se arăta convins că „noul” model de regle-
mentare se inspiră integral din prevederile Planului Kozac, şi că, în prezent, 
toate părţile implicate în conflict, sunt dispuse să revină la principiile aban-
donate în 2003. Presa rusă a dedicat acestui subiect o atenţie deosebită 
în efortul de a stimula Chişinăul să accepte „benevolenţa” manifestată de 
Kremlin, într-un format nou „1 plus 2”, care să decidă toate problemele liti-
gioase între Tiraspol şi Chişinău, urmând ca ulterior, şi ceilalţi participanţi ai 
formatului „5 plus 2” să fie puşi la curent asupra înţelegerilor convenite. 

Mulţi au simţit necesitatea de a pune la îndoială ambele tipuri de mesaj, 
Voronin fiind suspectat de duplicitate, între Est şi Vest, iar Kremlinul de in-
teresul de a-l posta într-o poziţie stânjenitoare pe Voronin, la mai puţin de 5 
luni până la scrutinul decisiv pentru menţinerea ori pierderea puterii de stat. 
A doua zi după întrevederea cu Voronin, Preşedintele rus îl avea în audienţă 
pe liderul separatist, I.Smirnov, şi care, după mai puţin de 20 minute de 
discuţie, anunţa presa că este gata să reia discuţiile cu Chişinăul. 

Dar, numai pe picior de egalitate. Şi, mai ales după semnarea unei Convenţii 
garantate internaţional de neaplicare a forţei, asigurării securităţii şi statu-
tului părţilor participante la negocieri. În plus, liderii transnistreni au cerut 
ca RM să abandoneze imediat calitatea de membru în GUAM, solicitând 
în schimb participarea în cadrul Uniunii Rusia – Belarus (01.09.08, Deca). 

Creşterea temperaturii politice în aşteptarea alegerilor 
generale din 2009 crează un teren dinamic pentru 

raţionalizarea spectrului politic. Totuşi, riscurile invocate 
de către cei care s-au opus restricţiilor adopate la Codul 
electoral, în anul 2008, sunt valabile şi până la alegeri. 
Deficienţe în comunicare, şi lideri hibrizi, îmbinând 
legalităţi şi culturi politice incompatibile, fac dificilă 
luarea unor decizii de strategie politică eficientă. 

Căutarea unor mediatori iscusiţi poate conta mai mult 
decât sprijinul moral acordat democraţiei pluraliste. 

Pregătirea pentru alegeri determină soluţii dificile pentru 

partidele mici, fără o istorie de succes în perioada ciclului 
politic anterior, şi fără structuri politice care recidivează 
unui electorat în schimbare. Multe dintre aceste partide 
reproduc diverse proteste individuale, care le fac să se 
opună instinctiv amalgamării cu alte partide mari.

Raportându-ne la experienţa alegerilor trecute, 
anticipăm rolul major al finanţării ilicite, şi utilizării 

resurselor administrative, în absenţa unor mecanisme 
adecvate de monitorizare şi asigurare a şanselor egale în 
alegeri.
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Tot atunci, Tiraspolul a solicitat CE restituirea dreptului de a călători în UE, 
după suspendarea interdicţiei de circulaţie. Solicitarea urmează unui fapt 
banal legat de repatrierea forţată a lui Oleg Gudâmo din Turcia. Este clar 
însă că interdicţiile de circulaţie crează un fundal tensionat pentru liderii 
transnistreni, singurul dintre care poate circula liber în UE fiind Evghenii 
Şevciuc, şi acest lucru crează suspiciuni suplimentare (05.08.08, Deca).

NEGOCIERILE 1 PLUS 2, îN LOC DE 5 PLUS 2

Este evident că Moscova are un plan diferit faţă de aşteptările celor de la Ti-
raspol. Speranţele lor de a obţine recunoaştere internaţională, după modelul 
Abhaziei sau Osetia de Sud, sunt în mod paradoxal compromise de planul 
Rusiei de a „ancora” RM printr-un nou stat construit pe temeiurile loialităţii 
faţă de Rusia, şi pe alte baze constituţionale. Se pare că Rusia s-a alarmat 
că, ca urmare a războiului din Georgia, RM ar dori să ceară mai răspicat în-
locuirea forţelor ruseşti de pacificare cu forţe aflate sub mandat internaţional, 
OSCE, UE, ONU, sau chiar NATO. La drept vorbind, asupra unei misiuni civ-
ile de pace în RM, sub egida UE, s-a mai discutat la CE, în 2003. A lipsit însă 
precedentul „aplicării excesive a forţei militare” pe teritoriul unui stat suveran, 
după cum comunitatea internaţională a calificat acţiunile Rusiei în Georgia. 

Cât de mult s-au schimbat, în acest moment, condiţiile necesare pentru lua-
rea unei asemenea decizii? Putem menţiona că, cel puţin în acest moment, 
Occidentul este convins de limitele obiective ale modelului său de „soft-pow-
er”, dar şi de pericolul excluderii sale din negocieri, de o Rusie revanşardă şi 
ilegitimă. De partea sa, Rusia ar dori să-şi legalizeze victoria sa repurtată în 
RM, ca urmare a războiului repurtat în 1992, şi consolidării structurilor sece-
sioniste din Transnistria. 

Reacţia Preşedintelui rus, Medvedev, este logică în contextul în care UE şi 
SUA au devenit actori activi, care ar putea compromite „status-quo”ul mari-
onetei sale de la Tiraspol, graţie prezenţei sale imediate (frontiera UE pe 
Prut, acordul politic ferm cu autorităţile de la Kiev, şi escalarea tensiunilor so-
ciale „la suprafaţă” sub regimul separatist), dar şi resursele alocate în acest 
sens pe teren. Moscova a intuit această slăbiciune a lui Voronin pentru „rolul 
de reintegrator al ţării” (16.09.08, Pro-TV), dându-i senzaţia că ar putea ac-
cepta un plan modelat de Chişinău. Diplomaţia rusească lucrează impecabil 
în această direcţie, în timp ce negociatorii din partea Chişinăului sunt rigizi 
şi pot uşor intra în panică. Deloc întâmplător că, în acest moment, Ambasa-
dorul rus numeşte acest plan – „planul Voronin”, sugerând astfel că „eşuarea 
lui ar însemna eşecul personal al lui Voronin”. 

Ruşii îşi dau bine seama că, esenţial ar fi să detaşeze RM de aliaţii săi oc-
cidentali, încurajându-o să accepte ca principiu negocierea compactă, în 
format 1 plus 2. Ca principii generale, Rusia ar dori ca RM să-şi declare 
neutralitatea într-un act suplimentar, potrivit Ambasadorului cu misiuni spe-
ciale ale MAE al Federaţiei Ruse, Valeri Nesteruşkin (22.09.08, Interfac). În 
opinia acestuia, statutul de neutralitate pevăzut de Constituţia RM „nu este o 
garanţie suficientă”, solicitându-se consemnarea suplimentară a neutralităţii, 
„într-un format de garanţii internaţionale”. Nesteruşkin nu admite că „neutrali-
tatea actuală a RM ar însemna, de facto, şi inexistenţa oricăror trupe străine, 
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de Rusia, şi 
pe alte baze 
constituţionale. 

Diplomaţia 
rusească 
lucrează impe-
cabil în această 
direcţie, în timp 
ce negocia-
torii din partea 
Chişinăului 
sunt rigizi şi 
pot uşor intra 
în panică. 
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inclusiv al celor aparţinând Federaţiei Ruse, cu excepţia forţelor armate ale 
RM” (22.09.08, Deca). Interpretarea selectivă şi tendenţioasă a elementelor 
care corespund interesului hegemonic rusesc face parte din proiectul Krem-
linului de suprimare a influenţei UE şi SUA asupra evoluţiilor din RM. Altfel 
spus, Rusia ar dori restrângerea suveranităţii RM, care ar accepta în acest 
fel un „patronaj internaţional” asupra formulei sale de securitate, concomitent 
cu extinderea suveranităţii Transnistriei, un regim pariah, apărut ca urmare 
a unei rebeliuni militare, similare cu cea care a condus la războiul ruso-geor-
gian din luna august 2008.

NEGoCIERILE BILATERALE

Agresiunea Rusiei în Georgia a provocat efecte imediate şi asupra ati-
tudinilor regimului separatist. Chiar la 13 august, Tiraspolul a anunţat sus-
pendarea contactelor oficiale cu Chişinăul, solicitând acestuia să condamne 
necondiţionat statul georgian, acuzat de genocid potrivit propagandei ruseşti 
(13.08.08, Deca). Aducând osanale Rusiei, care s-a manifestat „ca un super 
stat” (13.08.08, Deca), Tiraspolul pretinde în continuare că are „obligaţii de 
îndeplinit”, inclusiv cele care derivă din calitatea sa de membru-fondator al 
„Comunităţii pentru democraţie şi drepturile popoarelor”, sponsorizată activ 
de Kremlin după 2005. Sute de fire şi relaţii instituţionale, i.e. reprezentanţele 
deschise ale Abhaziei şi Osetiei de sud la Tiraspol (ca şi reprezentanţele 
Transnistriei la Tshinval şi Suhumi), crearea unor forţe militare comune, şi 
filiale comerciale, crează un context aproape greu de înlocuit. 

La Tiraspol s-a aniversat, în septembrie 2, aniversarea 18-a a independenţei 
regimului separatist, cu o participare masivă a militarilor Armatei transnis-
trene, trupelor speciale ale securităţii şi miliţiei (02.09.08). Imediat după 
război, Administraţia de la Kremlin anunţa că se intenţionează desfăşurarea 
negocierilor într-un format tripartit, mediat doar de Rusia (17.09.08). Împins 
de situaţia forţei majore, Reprezentantul UE la Chişinău, Mizsei, confirma 
existenţa unui nou plan de reglementare, regretând totuşi că anumite părţi 
fac declaraţii pripite şi iresponsabile (02.09.08, Deca). Potrivit planului rus-
esc, Voronin şi Smirnov ar fi trebuit să aibă o serie de întâlniri private, în 
ultim asăptămână din septembrie, după care, într-un format trilateral, aceste 
negocieri ar fi trebuit să fie încheiate prin semnarea unui plan definitiv de 
reglementare.

Cu 3 zile înainte însă, Smirnov a susţinut din nou că Transnistria nu are nici un 
motiv să facă parte din RM, şi că Chişinăul trebuie să recunoască existenţa 
de facto a unui stat independent în stânga Nistrului (23.09.08, Deca). În 
replică, Preşedintele Voronin a numit administraţia de la Tiraspol „groapă de 
gunoi”, care trebuie să fie măturată din istoria modernă a RM (24.09.08, Uni-
media). Presat de Moscova, Smirnov a admis că trebuie să se întâlnească cu 
V.Voronin, dar numai pentru ca să facă pe plac Preşedintelui Medvedev. La 
data convenită pentru întâlnirea planificată din 24-25, liderul separatist a de-
clarat că nu acceptă riscul de a fi arestat pe teritoriul controlat de autorităţile 
moldoveneşti (26.09.08), sugerând o întâlnire rapidă în a 2 jumătate a zile 
de 25, la Tiraspol. Răspunsul Preşedintelui Voronin a fost ca Smirnov să 
se adreseze mai degrabă  pompierilor, „care ar veni mai repede” (26.09.08, 
Deca). Aceste ciorovăieli produc mult scepticism în rândurile clasei politice 

Agresiunea Rus-
iei în Georgia a 
provocat efecte 
imediate şi asu-
pra atitudinilor 
regimului sepa-
ratist.

Preşedintele 
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Negocierile în problema transnistreană se vor bloca 
definitiv în următoarele luni, perioadă în care, RM 

nu poate acomoda, în termeni legal, ambiţiile liderilor 
transnistreni, şi nici cerinţele Moscovei, vis-a-vis de 
statutul unei neutralităţi garantate pe plan internaţional. 

Nu putem anticipa o decizie rapidă asupra unei 
Misiuni de menţinere a păcii civile sub egida UE, într-

un moment în care marile echilibre internaţionale sunt 
puternic afectate, iar şirul sancţiunilor îndreptate contra 
Rusiei încă nu au fost integral consumate. 

Federaţia Rusă va căuta să aibă „omul său” în alegerile 
parlamentare din martie-aprilie 2009, evitând să 

repete erorile anului 2005. Totuşi, presiunile mediatice şi 
politice asupra clasei politice vor creşte progresiv, odată 
cu mizele viitorului scrutin.

Predicţii Pentru ultimul semestru din 2008

de la Chişinău (23.09.08, Deca), care taxează interesul spontan al Rusiei 
faţă de reunificarea statului RM ca un element al proiectului de expansiune a 
„intereselor privilegiate”, în formatul celor 5 principii enunţate de Preşedintele 
Medvedev imediat după încetarea ostilităţilor militare în Georgia”.

Ce îşi doreşte RM în această nouă situaţie? Dacă ar fi să judecăm după 
mesajul formulat de Preşedintele Voronin la întrevederea sa cu Preşedintele 
României, T.Băsescu, Chişinăul ar dori o „restructurare a forţelor de menţinere 
a păcii în zona de conflict” (20.08.08). În plus liderul PCRM și-ar dori garanții 
internaționale de securitate, pe care nimeni nu le va da, evident. Conflictele 
îngheţate sunt o consecinţă a unor acţiuni insuficiente, care păstrează forma-
tul neadecvat al acestor forţe, şi interesul unor state de a conserva originile 
conflictului”. Orice soluţie trebuie să fie căutată în cadrul formatului „5 plus 
2”, din care nu poate lipsi UE, OSCE şi SUA. Peste câteva zile, România 
sugera includerea sa în componenţa unui format extins, propunere rămasă 
fără răspuns din partea Chişinăului. 
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agricultura

Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2008 a însumat în preţuri 
curente 3641 milioane lei, constituind, conform estimărilor 94,2% (în preţuri 
comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent. 
Micşorarea producţiei agricole a fost determinată de descreşterea producţiei 
în zootehnie cu 22,1%, în acelaş timp producţia în fitotehnie a crescut cu 
65,4%. 

În anul curent, după cum sa estimat în ediţia ME anterioară, producţiile 
globale şi randamentele medii la culturile cereale şi tehnice vor atinge nive-
luri superioare celor realizate în anii anteriori. Conform estimărilor CPE, 
recolta globală de cereale va constitui 3,2 milioane tone, cea de floarea 
soarelui – 300 mii tone, de sfeclă de zahăr circa 850 mii tone. 

În sectorul animalier, situaţia va rămâne în continuare incertă, datorită 
influenţei principalilor factori, care determină stagnarea în sector-diminuar-
ea efectivului de animale, productivitatea redusă a acestuia şi lipsa unor 
masuri radicale privind ameliorarea, şi furajarea animalelor.

Pe piaţa cerealelor, estimăm în următoarele luni o stabilizare a preţurilor, iar 
în primul trimestru al anului 2009 o creştere cu circa 20-30 la sută. 

SECToRUL VEGETAL

În anul 2008, spre deosebire de anul precedent, producţiile şi randamen-
tele medii la majoritatea culturilor agricole au înregistrat creşteri semnifica-
tive. În structura culturilor cerealiere şi a leguminoaselor din prima grupă, 
grâul de toamnă a dominat clar atât după suprafaţa înfiinţărilor, dar şi după 
productivitatea relativ înaltă înregistrată. Producţia de grâu din toamnă a 
constituit 1408,8 mii tone şi reprezintă cea mai înaltă recoltă globală din 
acest deceniu. Este remarcabil faptul, că recolta globală sporită este 
determinată pentru prima oară în ultimii ani de creşterea productivităţii 
acestei culturi agricole şi mai puţin de sporirea suprafeţelor înfiinţate. În 
anul curent, productivitatea medie a grâului de toamnă a constituit 36,6 
chintale/ha, iar a grâului de primăvară – 32 chintale/ha. 

La fel, au crescut şi randamentele celorlalte cereale din această grupă, 
orzul de toamnă şi de primăvară, care au înregistrat o productivitate de 
34,2 chintale/ha şi respectiv 31,9 chintale/ha. Conform informaţiei MAIA, 
“roade record” de orz de toamnă s-au obţinut în raioanele Râşcani – 45,6, 
Floreşti – 44,5 şi Briceni – 43,8 chintale/ha. La fel, recolte “performante” la 
cultura orzului de primăvară sunt înregistrate în raioanele Ocniţa, Sîngerei 
şi Rîşcani de 41,3 chintale/ha, 42 şi 44 chintale/ha. Totodată, de pe o 
suprafaţa de 53,2 mii ha ocupată de rapiţă s-a obţinut o recoltă globală de 
circa 120 mii tone, iar productivitatea medie a acestei culturi a constituit 
22,6 chintale/ha. La prima vedere aceste randamente par rezonabile. Dar, 
situaţia reală are alte canotaţii.

Creştere în 
sectorul vegetal de 
65,4% în primul 
semestru.

Estimări: producţii 
şi randamentele 
înalte la culturile 
cereale şi tehnice.

Sectorul animalier  
- criză continuă.

Anul 2008 – cea 
mai înaltă recoltă 
de grâu din acest 
deceniu.
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Sectorul vegetal este caracterizat de  producţii mici şi randamente foarte 
scăzute la majoritatea culturilor agricole. Acestea pot fi comparate cu cele 
înregistrate în unele ţări din regiune, ca Federaţia Rusă, Ucraina şi Româ-
nia, dar nu şi cu cele obţinute în statele în care se practică agricultura 
modernă. De exemplu, la principalele culturi cerealiere ca  grâul şi porum-
bul, productivitatea medie în Republica Moldova tradiţional nu depăşeşte 
36 chintale/ha, în timp ce randamentul mediu în statele Uniunii Europene 
este de 45 – 56 chintale de boabe de grâu/ha şi respectiv 50-70 chintale de 
boabe de porumb/ha.

Tabelul 1. Productivitatea medie a grâului de toamnă, chintale/ha.

2002 2003 2004 2005 2006 2007
EU-27 49.3 45.1 55.9 51.1 50.9 48.4 

EU-25 53.4 48.3 58.9 54.3 53.8 52.6 

EU-15 57.8 52.8 62.6 57.9 59.3 56.6 

Moldova 25,1 5,0 27,5 26,1 23,5 15,2

Sursă: Eurostat, BNS.

În unele state europene, cum ar fi Irlanda şi Belgia, productivitatea medie 
de boabe de grâu în perioada anilor 1999 – 2007 a variat între 77.1 - 101.0 
chintale/ha şi respectiv 78.3 - 89.8 chintale/ha. La fel, şi productivitatea 
medie de boabe de porumb obţinută în Olanda şi Belgia, în acelaşi interval 
de timp depăşeşte cu mult, de 3-4 ori indicii similari înregistraţi în Republica 
Moldova. În Olanda, productivitatea medie de boabe de porumb în perio-
ada anilor 1999 – 2007 a variat între 70.0 - 133.1 chintale/ha, iar în Belgia 
între 103.6 - 122.2 chintale/ha. În anul curent, în Republica Moldova, pro-
ductivitatea medie de boabe de porumb va înregistra maximum 35 chintale/
ha. Totodată, CPE menţine previziunile anterioare referitoare la producţia 
de cereale din acest an. Recolta globală de cereale din ambele grupe va 
constitui circa 3200 mii tone. 

Tendinţele generale a evoluţiei randamentelor medii şi a producţiilor totale 
în Republica Moldova sunt influenţate de utilizarea ineficientă a resurselor 
de producţie, atât naturale, umane şi materiale. La fel, sectorul vegetal este 
vulnerabil în faţa hazardurilor naturale. 

Tabelul 2. Productivitatea medie a porumbului, chintale/ha.

2002 2003 2004 2005 2006 2007
EU-27 64.1 53.4 70.7 70.1 65.1 58.0 

EU-25 81.2 66.9 84.4 83.8 78.9 79.2  

EU-15 91.6 76.4 92.0 89.1 86.6 94.6 

Moldova 26,7 25,5 30,7 32,7 28,8 7,9

Sursă: Eurostat, BNS.

În anul curent, după cum sa estimat în ediţia anterioară ME, producţiile glo-
bale şi randamentele medii la culturile tehnice vor atinge niveluri superioare 
celor realizate în anii anteriori. Conform estimărilor CPE, recolta globală de 
floarea soarelui va constitui circa 300 mii tone, iar cea de sfeclă de zahăr 
circa 850 mii tone.

Productivitatea 
medie a grâului 
şi porumbului în 
R. Moldova de 
2-3 ori mai mică 
decât în UE.
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În acest an, o problemă adevărată pentru ţărani şi autorităţi constituie 
preţurile, dar şi deficienţele ce ţin de organizarea şi funcţionarea pieţelor 
agricole (Vezi, politicile agricole). Prăbuşirea preţurilor la produsele cere-
aliere pe piaţa internă a creat anumite animozităţi în comerţul intern şi ex-
tern cu aceste produse şi a favorizat mult agenţii economici specializaţi în 
comerţul exterior cu produse cerealiere şi întreprinderile de panificaţie. 
Amintim, că Guvernul în aprilie 2008 a dispus repartizarea unui lot de grâu 
alimentar în cantitate de 7000 tone din rezervele materiale de stat agenţilor 
economici din sectorul de panificaţie din unităţile administrativ-teritoriale1. 
Grâul alimentar a fost distribuit de către Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii 
Publice şi Ajutoare Umanitare fără plată pentru împrumut şi fără plată 
prealabilă, cu condiţia restituiri loturilor de grâu până la 30 septembrie 2008. 
Agenţii economici, care au beneficiat de împrumut de grâu din rezervele 
materiale de stat în limita cantităţilor distribuite au fost selectaţi în baza 
următoarelor criterii: dispunerea de brutării funcţionale în ultimele 12 luni 
consecutive, capacitatea lunară de producţie mai mare de 40 tone, volumul 
de producţie mediu lunar de cel puţin 30 tone şi lipsa datoriilor faţă de 
bugetul de stat, confirmat de inspectoratele fiscale teritoriale. 

Pe piaţă cerealelor, estimăm în următoarele luni o stabilizare a preţurilor, iar 
în primul trimestru al anului 2009 o creştere cu circa 20-30 la sută.

SECToRUL ANIMALIER

Sectorul animalier al Republicii Moldova în perioada tranziţiei spre economia 
de piaţă a cunoscut metamorfoze colosale. După estimările MAIA, şeptelul 
de bovine (fără raioanele din stânga Nistrului) s-a redus în comparaţie cu 
sfârşitul anului 1980 de 3,4 de ori, de porcine – de 5,1 de ori, de ovine şi 
caprine - cu 42 la sută2. 

Tabelul 3. Efectivul de animale în perioada anilor 2002-20083, mii la 
finele anului

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bovine, total 410 373 331 311 299 251 231,7
din care vaci 279 256 231 217 207 181 171,7

Porcine 508 446 398 461 532 406 271,3
Ovine şi 
caprine

956 938 942 938 947 846 874,3

Păsări 14995 15756 17522 22235 22531 - -

Sursă: BNS.

Fenomenul, de diminuare drastică a efectivului de animale continuă până 
în prezent. În perioada anilor 2002-2008, efectivul de bovine sa redus de 
la 410 mii unităţi până la 231,7 mii unităţi, „identificate” la 1 iulie 2008. O 

1   �otărârea �uvernului nr. �40 din 23.04.2008 privind distribuirea grâului alimentar din rezer-�otărârea �uvernului nr. �40 din 23.04.2008 privind distribuirea grâului alimentar din rezer-
vele materiale de stat. Monitorul Oficial nr.82/�22 din 29.04.2008.
2   Proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor 2006-201� la 
data de 0�.07.2006, plasat pe portalul http://www.maia.gov.md/.
3   Datele pentru anul 2008, reprezintă datele statistice oficiale din data de 1 iulie 2008. 

Deficienţe ce ţin 
de organizarea 
şi funcţionarea 
pieţelor agricole.



Centrul de Politici Economice al IDIS “Viitorul”

26

situaţie similară indică şi datele statistice privitoare la efectivul de porcine: 
o regresiune pentru aceiaşi perioadă a numărului de animale de la 508 mii 
de capete până la 271,3 mii. 

Tabelul 4. Efectivul de animale în primul semestru al anului 20084

La 1 iulie 2008 Ponderea 
(în %, faţă 
de total)

Mii capete În %, faţă de 
1 iulie 2007. 

Bovine; total 231,7 77,9 100
din care: întreprinderile 
agricole

14,5 78,3 6,2

gospodăriile persoanelor 
fizice şi cele ţărăneşti (de 
fermier)

217,2 77,8 93,8

Porcine; total 271,3 50,4 100
din care: întreprinderile 
agricole

58,6 90,2 21,6

gospodăriile persoanelor 
fizice şi cele ţărăneşti( de 
fermier)

212,7 44,9 78,4

Ovine şi caprine; total 874,3 91,3 100
din care: întreprinderile 
agricole

34,8 86,7 4,0

gospodăriile persoanelor 
fizice şi cele ţărăneşti(de 
fermier)

839,5 91,5 96,0

Păsări (întreprinderile 
agricole)

2668,8 95,0 ×

Sursă: BNS.

Numărul ovinelor şi caprinelor în această perioadă sa redus ceva mai lent, de 
la 956 mii de animale la 874,3 mii, înregistrate la 1 iulie 2008. O excepţie pen-
tru sectorul animalier, constituie subsectorul avicol, în care efectivul de păsări 
în pofida dificultăţilor, datorate impactului factorilor interni şi externi (psihoza 
generală legată de epidemia gripei aviare declanşate în statele vecine, acum 
câţiva ani în urmă, pierderea poziţiilor deţinute anterior în comerţul exterior, 
lipsa nutreţurilor în anii 2003 şi 2007, concurenţa acerbă pe piaţa internă cu 
produsele de import şi cu cele de contrabandă) a reuşit să evolueze pozitiv. 
În acest sector, efectivul de păsări a crescut constant de la 14.995 mii în anul 
2002 la 22.531 mii în anul 2006. Subsectoarele legate de creşterea albinelor, 
iepurilor, cabalinelor şi altor specii nu sunt reflectate de statistica naţională şi 
din acest motiv sunt propulsate subit în economia tenebră.

La 1 iulie 2008, în sectorul individual era concentrat 93,8% din efectivul 
total de bovine (inclusiv 96,6% din vaci), 78,4% de porcine, 96,0% de ovine 
şi de caprine. Întreprinderile agricole, favorizate de stat prin intermediul 
multiplelor documente de politici la 1 iulie 2008, întreţineau un efectiv de 
bovine în număr de 14,5 mii capete (6,2% din totalul efectivului), porcine 
- 58,6 mii capete (21,6% din totalul efectivului), ovine şi caprine - 34,8 mii 
capete (4,0% din totalul efectivului). 
4    Conform datelor BNS.
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politici agricolE

PIAŢA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

În anul 2007 a fost aprobată Legea privind organizarea şi funcţionarea 
pieţelor produselor agricole şi agroalimentare. Actul legislativ, respectiv 
stabileşte cadrul juridic privind organizarea pieţelor produselor agricole şi 
agroalimentare de către persoanele fizice şi persoanele juridice care pro-
duc, depozitează, prelucrează şi/sau comercializează aceste produse, la 
nivel naţional sau pe zonă de producţie, pe pieţele interne şi/sau externe, 
precum şi funcţionarea acestor pieţe. 

În prezent sunt mai multe restanţe la realizarea măsurilor din planul de 
acţiuni aprobat pentru implementarea legii5. Printre aceste sunt: elabora-
rea proiectului de hotărâre a Guvernului privind constituirea consiliilor pe 
filiera produsului, pentru fiecare produs agricol şi agroalimentar. 

• constituirea consiliilor pe filiera produsului (pe grupe de produse). 

• încheierea acordurilor cu consiliile pe filiera produsului.

• elaborarea proiectelor de acte normative, conform acordurilor 
încheiate cu Consiliile pe filiera produsului.

• constituirea organizaţiilor interprofesionale pe produs.

• stabilirea mecanismelor, instrumentelor şi instituţiilor de intervenţie 
pe pieţe, reieşind din condiţiile autohtone şi din experienţa altor 
ţari.

• crearea ţi menţinerea Sistemului informatic al pieţelor agricole şi 
agroalimentare.

Această lege, printre altele urmă să reglementeze şi să ajute autorităţile şi 
agenţii economici la soluţionarea prolemelor ivite în primăvara anului curent 
pe piaţa produselor agroalimentare, iar în prezent pe piaţa cerealelor şi cea 
a produselor viticole. De exemplu, în domeniul viticol, problemele legate de 
comercializarea strugurilor şi de achitare pentru producţia livrată în mod 
stoic nu sunt soluţionate pe parcursul a trei ani consecutivi. La fel, preţurile 
orientative, coordonate de Uniunea Viticultorilor „Carolifolia”, Asociaţia 
Producătorilor de Struguri şi Uniunea Producătorilor şi Exportatorilor de 
Vinuri, care de altfel sunt mai reduse decât în anii precedenţi au devenit 
indicative la export la indicaţia Moldova-Vin.

�    �� nr. 268 din 12.03.2007 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementa-
rea Legii nr.2�7-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor 
agricole şi agroalimentare. Monitorul Oficial nr. 36-38/279 din 16.03.2007.

Restanţe la 
implementarea 
Legii privind 
organizarea şi 
funcţionarea 
pieţelor 
produselor 
agricole şi 
agroalimentare.
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Comerţul exTerior
În primele şapte luni ale anului 2008, ritmul de creştere a exporturilor a în-
registrat 29%, ceea ce reprezintă un nivel puţin mai înalt decât cel conside-
rat de autorităţile moldoveneşti ca plauzibil în Strategia de atragere a inves-
tiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015. Tendinţele recente 
în derularea exporturilor sunt dictate în mare măsură de prestaţia exporta-
torilor de textile, produse alimentare, băuturi, maşini şi aparate, şi de pro-
duse vegetale. Dacă în cazul, primelor grupe de mărfuri, eforturile acestora 
pot fi apreciate ca propulsoare a exporturilor moldoveneşti, atunci cele a 
exportatorilor de produse vegetale, şi în general de produse agricole, în cel 
mai indulgent caz numai au temperat aşteptările autorităţilor moldoveneşti 
de redresare a situaţiei din comerţul exterior. În semestrul II al anului cu-
rent, după cum sa menţionat şi în ME din ediţia anterioară, exporturile de 
produse vegetale vor cunoaşte o creştere spectaculoasă, datorită suportu-
lui venit din sectorul vegetal din agricultură, care după doi ani de recesiune 
are toate şansele să recupere poziţiile pierdute. Mai ales, că regresuri sem-
nificative în prima jumătate a anului sunt înregistrate la exportul mărfurilor 
obţinute în sectoarele cerealelor şi oleaginoaselor, în care, în anul 2008 
sunt înregistrate cele mai mari recolte globale din ultimul deceniu. Ca posi-
bile piedici în realizarea acestui scenariu, pot fi remarcate unele posibile 
bariere administrative în calea exporturilor după modelul celor introduse în 
anul 2004 prin Hotărârea Guvernului de tristă faimă cu nr. 834 şi nesoluţio-
narea problemelor apărute pe piaţa internă a cerealelor, datorită prăbuşirii 
preţurilor la produse cerealiere.

În ianuarie-iulie 2008, ritmul de creştere a importurilor a constituit 40,5% 
comparativ cu perioada similară a anului 2007, iar importurile au înregistrat 
2779,8 milioane dolari SUA. O contribuţie mai mare la majorarea importuri-
lor revine tranzacţiilor comerciale cu bunuri din următoarele grupuri de măr-
furi: produse minerale, maşini şi aparate, produse chimice, mijloace şi ma-
teriale de transport, metale comune, produse alimentare, băuturi şi tutun. 
Ritmurile de creştere a importurilor de mărfuri din grupele menţionate, cu 
excepţia bunurilor din categoria produselor alimentare, băuturilor şi tutunu-
lui se vor menţine în continuare înalte. Importul mărfurilor din ultima cate-
gorie se va tempera moderat, datorită creşterii stocurilor pe piaţa internă a 
zahărului şi produselor zaharoase, preparatelor pe bază de cereale, făinuri, 
amidonuri sau lapte, produselor de patiserie, tutunului, preparatelor alimen-
tare, şi celor din fructe şi legume. Până la finele anului curent, importurile 
vor fi stimulate puternic de trei factori: de evoluţiile curente pe pieţele pro-
duselor energetice, de consumul sporit a produselor de import şi de supra-
aprecierea valutei naţionale faţă de valuta americană, şi cea europeană. 

În ianuarie – iulie 2008, deficitul balanţei comerciale a înregistrat 1885,5 
milioane USD, fiind în creştere cu 55,9% comparativ cu perioada similară a 
anului trecut. La finele anului 2008, balanţa comercială va depăşi 3,6 mili-
arde USD.

EXPORTURILE

În primele şapte luni ale anului 2008, nu au apărut mutaţii esenţiale în evo-
luţiile curente ale comerţului exterior al R. Moldova în raport cu cele anali-
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zate în ediţia anterioară a ME. În perioada ianuarie-iulie 2008, exporturile 
au crescut, înregistrând 894,3 milioane dolari SUA. La fel, ritmul de creşte-
re a exporturilor a înregistrat 29%, ceea ce reprezintă un nivel puţin mai 
înalt decât cel considerat de autorităţile moldoveneşti ca plauzibil în Strate-
gia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-
2015. 

Tendinţele recente în derularea exporturilor sunt dictate în mare măsură de 
prestaţia exportatorilor de materiale textile, produse alimentare, băuturi şi 
tutun, maşini şi aparate, şi de produse vegetale.

Astfel, exporturile de bunuri clasificate în grupa 
„materiale textile şi articole din aceste materiale”, 
conform Sistemului Armonizat (SA) au înregistrat 
189,5 milioane USD, fiind în creştere cu 24,3% 
faţă de nivelul înregistrat în primele şapte luni ale 
anului 2007. Creşterea exporturilor produselor 
din această grupă se datorează în mare măsură 
sporirii exporturilor de articole accesorii de îmbră-
căminte, altele decât tricotate sau croşetate care 
au înregistrat 93685,8 mii USD (77895,0 mii USD 
în ianuarie-iulie 2007), de îmbrăcăminte şi acce-
sorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate cu 
valoarea de 66191,2 mii USD (53897,1 mii USD 
în ianuarie-iulie 2007), şi de covoare, care au în-
sumat 21382,6 mii USD (14845,0 mii USD în ia-
nuarie-iulie 2007). 

Exporturile de bunuri clasificate în grupa „produse alimentare, băuturi şi tutun” 
au înregistrat 185,7 milioane USD, fiind în creştere cu 44,6% comparativ peri-
oada similară a anului trecut. Majorarea exporturilor de mărfuri din această 
grupă este determinată de dublarea exporturilor de băuturi alcoolice, care în 
ianuarie-iulie 2008 au înregistrat 114476,8 mii USD, ceea ce constituie 12,8% 
din totalul exporturilor moldoveneşti sau un nivel al valorii producţiei exportate 
mai înalt decât cel înregistrat în anul 2007 cu 52046,3 mii USD. La finele anului 
curent, ritmul de creştere a exporturilor de mărfuri din grupa respectivă va cu-
noaşte un nivel de circa 60 la sută datorită creşterii alerte în trimestrul IV a ex-
porturilor de zahăr şi de produse zaharoase, de tutun şi înlocuitori de tutun 
prelucraţi şi respectiv de băuturi alcoolice. În primele şapte luni la anului curent, 
exporturile de zahăr si produse zaharoase au însumat numai 11053,1 mii USD, 
ceea ce reprezintă o valoare de două ori mai mică decât cea înregistrată în 
perioada similară a anului 2007 (22075,5 mii USD). 

La fel, poate fi remarcată şi majorarea spectaculoasă (de 2,0 ori faţă de 
ianuarie – iulie 2007) a exporturilor de maşini, aparate şi echipamente, care 
în primele şapte luni ale anului curent au însumat 90792,8 mii USD. 

În cazul exporturilor de produse vegetale, se atestă o ameliorare lentă a 
situaţiei, datorită demarării exporturilor de produse vegetale din recolta ob-
ţinută în anul curent. 

Anticipăm o 
creştere a 
exporturilor 
de bunuri din 
grupa „produse 
alimentare, băuturi 
şi tutun” cu 60%.

Exporturile de 
maşini, aparate 
şi echipamente 
la un nivel dublu 
faţă de anul 
trecut.

Figura 1. Comerţul exterior al R. Moldova în 
ianuarie-iulie 2008, milioane USD.

Sursă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.
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Tabelul nr. 1. Principalii parteneri comerciali ai Moldovei în derularea 
exporturilor, ianuarie-iulie 2008.

Mil. dolari SUA În % faţă de 2007
România 190,5 de 1,7 ori
Rusia 176,0 142,0
Italia 102,3 130,9
Ucraina 75,6 93,1
Belarus 54,6 120,3
Germania 44,0 98,9
Polonia 30,2 128,1
Kazahstan 24,2 112,9
Regatul Unit al Marii Britanii 
şi Irlandei de Nord 

23,8 117,8

Turcia 18,3 89,7

Sursă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

În primele şapte luni ale anului curent, exporturile de produse vegetale s-au 
diminuat cu 24% (în ianuarie-aprilie, acestea cunoşteau o reducere dras-
tică, cu 47,3% faţă de perioada similară a anului trecut). Însă, în semes-
trul II al anului curent, după cum sa menţionat în ME din ediţia anterioară, 
acestea vor cunoaşte o creştere spectaculoasă, datorită suportului venit 
din sectorul vegetal din agricultură, care după doi ani de recesiune are 
toate şansele să recupere poziţiile pierdute. Mai ales, că regresuri semnifi-
cative în prima jumătate a anului sunt înregistrate la exportul mărfurilor ob-
ţinute în sectoarele cerealelor şi oleaginoaselor, în care în anul 2008 sunt 
înregistrate cele mai mari recolte globale din ultimul deceniu. Exporturile 
de produse obţinute în aceste sectoare în ianuarie-iulie 2008 au însumat 
11771,1 mii USD (16006,0 mii USD în anul 2007) şi respectiv 16979,7 mii 
USD (33039,8 mii USD în anul 2007).

În ianuarie-aprilie 2008, au survenit unele schimbări în topul partenerilor 
comerciali ai R. Moldova în derularea exporturilor. Astfel, România a revenit 
pe prima poziţie înregistrând importuri de bunuri în valoare de 190,5 mili-
oane USD, ceea ce constituie o creştere a exporturilor moldoveneşti în ţara 
vecină de 1,7 ori comparativ cu perioada similară a anului trecut. 

Totodată, majorări însemnate ale exporturilor sunt înregistrate în comerţul 
bilateral cu Federaţia Rusă 42,0%, Italia – 30,9%, Belarus – 20,3% şi Polo-
nia - 28,1%. Pe de altă parte, în comerţul exterior cu Ucraina, Germania şi 
Turcia se atestă o reducere lentă a exporturilor. 
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Tabelul 2. Principalii parteneri comerciali ai Moldovei în derularea 
importurilor, ianuarie-iulie 2008.

Mil. dolari SUA În % faţă de 2007
Ucraina 472,9 134,1
România 354,9 160,4
Rusia 350,1 132,5
Germania 213,9 126,5
Italia 188,2 126,9
China 164,8 de 1,8 ori
Turcia 137,5 160,5
Belarus 123,9 de 1,8 ori
Polonia 68,0 155,9
Franţa 64,1 135,5

Sursă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

IMPoRTURILE

În ianuarie-iulie 2008, ritmul de creştere a importurilor a constituit 40,5% 
comparativ cu perioada similară a anului 2007, iar importurile au înregistrat 
2779,8 milioane dolari SUA. O contribuţie mai mare la majorarea importuri-
lor revine tranzacţiilor comerciale cu bunuri din următoarele grupuri de măr-
furi: produse minerale, maşini şi aparate, produse chimice, mijloace şi ma-
teriale de transport, metale comune, produse alimentare, băuturi şi tutun.

Astfel, în primele şapte luni ale anului, importul cu produse alimentare, bău-
turi şi tutun a înregistrat o creştere cu 64,8% comparativ cu perioada similară 
a anului 2007, importul produselor vegetale şi cel a mijloacelor de transport 
de 1,8 ori. Totodată, importul de produse minerale, şi de maşini şi aparate 
a crescut cu 49,7% şi respectiv 55,9%, înregistrând 620,7 milioane USD şi 
420,3 milioane USD. Este semnificativ faptul, că valoarea tranzacţiilor de 
import a unui subgrup de mărfuri minerale (combustibili minerali, petrol si 
produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceara mine-
rala) echivala cu 68% din valoarea totală a exporturilor R. Moldova. 

În general, ritmurile de creştere a importurilor 
de mărfuri din grupele menţionate, cu excep-
ţia bunurilor din categoria produselor alimenta-
re, băuturilor şi tutunului se vor menţine înalte. 
Importul mărfurilor din ultima categorie se va 
tempera moderat, datorită creşterii stocurilor 
pe piaţa internă a zahărului şi produselor zaha-
roase, preparatelor pe bază de cereale, făinuri, 
amidonuri sau lapte, produselor de patiserie, 
tutunului, preparatelor alimentare, şi celor din 
fructe şi legume. O reducere semnificativă a 
importurilor produselor din această grupă nu 
va posibilă, datorită menţinerii unor ritmuri de 

Ritmul de creştere 
a importurilor - 
45,2 la sută.

Figura 2. Evoluţia comerţului exterior al 
R.Moldova pe grupe de ţări în ianuarie-iulie 
2008, mil. USD.
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În anul 2007, în structura importurilor de produ-
se alimentare, de băuturi alcoolice şi nealcooli-
ce, şi de tutun tradiţional au dominat importuri-
le de ţigarete cu filtru, bere fabricată de malţ în 
sticle, preparate alimentare folosite în industrie, 
produse alimentare şi băuturi răcoritoare.

Din importurile de tutun şi produse de tutun o 
pondere mai mare a revenit următoarelor im-
porturi:
•	 ţigarete	cu	filtru,	în	valoare	de	703.940.525	

lei, importate din Armenia, Elveţia, 
Germania,Franţa, Marea Britanie, Grecia, 
Irlanda, Italia, Rusia, Ucraina şi SUA.

•	 tutunuri	fermentate	de	soiuri	aromatice,	
în sumă de 50.202.267 lei, importate din 
Grecia,Rusia, Bulgaria, Italia. Olanda, Ro-
mania, R. Arabia Siriana, Turcia, Ucraina şi 
Germania.

•	 tutunuri	de	tip	Virginia	uscate,	în	valoare	de	
15.985.490	lei,	importate	din	Bulgaria,	Gre-
cia si Italia.

•	 tutunuri	desprinse	de	pe	tulpină,	în	sumă	
de	8.461.014	lei,	importate	din	Bulgaria	si	
Italia.

•	 nervură	expandată	de	tutun,	în	valoare	
8.157.834	lei,	importata	din	Emiratele	Ara-
be, Ucraina, Bulgaria si Egipt.

Din importurile de băuturi alcoolice şi nealcooli-
ce o cotă mai mare revine următoarelor poziţii:
•	 bere	în	borcane,	în	valoare	28.265.337	lei,	

importata din Belarus, Elveţia, Cehia, Ger-
mania, Finlanda, Olanda, Romania, Rusia, şi 
Ucraina. 

•	 bere	fabricata	din	malţ	în	sticle,	valoarea	
165.384.597	lei,	importată	din	Austria,	
Bulgaria, Belarus, Elveţia, Cehia, Germania, 
Finlanda, Olanda, Romania, Rusia, Turcia, şi 
Ucraina.

•	 ape	minerale	naturale,	în	sumă	de	
17.758.173	lei,	importate	din	Cehia,	Germa-
nia, Finlanda, Franţa, Romania, Rusia, Slova-
cia şi Ucraina. 

•	 băuturi	răcoritoare,	în	valoarea	de	
116.886.962 lei, importate din Austria, Bul-
garia, Belarus, Cehia, Germania, Franţa, Sri 
Lanka, Polonia, Romania, Rusia, Ucraina si 
Serbia.

•	 băuturi	cu	conţinut	de	zahăr,	în	sumă	de	
66.049.695	lei,	importate	din	Austria,	Belgia,	
Bulgaria, Bielorusia, China, Germania, Fin-
landa, Franţa, Marea Britanie, Italia, Olanda, 
Romania, Rusia, Taiwan, Ucraina şi Serbia.

Din importurile de produse alimentare pot fi 
menţionate tranzacţiile comerciale cu următoa-
rele produse: 
•	 preparatele	alimentare	folosite	în	industrie,	

în valoare de 120.759.995 lei, importate din 
Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, 
Franţa, Danemarca, Marea Britanie, Israel, 
Italia, Ungaria, Şri Lanka, Lituania, Polonia, 
Romania, Rusia, Slovenia, Turcia şi SUA. 

•	 produsele	alimentare,	valoarea	118.073.092	
lei, importate din Austria, Belgia, Canada, 
Cehia, Germania, Spania, Finlanda, Franţa, 
Italia, Olanda, Polonia Romania, Rusia, Slo-
vacia, Thailanda, R. Araba Siriana, Ucraina şi 
Africa de Sud.

imPortul PrinciPalelor Produse alimentare, de 
băuturi alcoolice cele nealcoolice, şi de tutun 
tradiţional în anul 2007

creştere destul de înalte a importurilor de băuturi alcoolice, fără alcool şi 
oteluri. În ianuarie-iulie 2008, acestea au cunoscut o majorare de 1,83 ori 
faţă de perioada similară a anului trecut, constituind 49536,4 mii USD (în 
anul 2007- 27092,6 mii USD). 

După cum am menţionat în numărul anterior al ME, până la finele anului 
curent, importurile vor fi stimulate puternic de trei factori: de evoluţiile cu-
rente pe pieţele produselor energetice, de consumul sporit a produselor de 
import şi de supraaprecierea valutei naţionale faţă de valuta americană, şi 
cea europeană.
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În comerţul cu statele UE şi CSI, ritmurile de creştere a importurilor rămân 
destul de intense. În ianuarie – iulie 2008, importurile de mărfuri din UE au 
constituit 1234,2 milioane USD, cu o creştere de 40,7% faţă de anul 2007. 
Statele CSI au însumat 972,7 milioane dolari SUA, ceea ce constituie o 
creştere cu 39,1% faţă de anul 2007, alte state – 572,9 milioane USD, ceia 
ce reprezintă un nivel de 1,7 ori mai mare faţă de 2007. 

Ceea mai mare contribuţie la creşterea importurilor au avut-o următoare-
le state: Ucraina – 472,9 milioane USD, România – 354,9 milioane USD, 
Federaţia Rusă - 350,1 milioane USD, Germania - 213,9 milioane USD, 
Italia – 188,2 milioane USD, China - 164,8 milioane USD şi Turcia -  137,5 
milioane USD.

BALANŢA COMERCIALĂ

În ianuarie – iulie 2008, deficitul balanţei comerciale a înregistrat 1885,5 
milioane USD, fiind în creştere cu 55,9% comparativ cu perioada similară 
a anului trecut. La finele anului 2008, balanţa comercială va depăşi 3,6 
miliarde USD.

În comerţul bilateral cu principalele state partenere în derularea tranzacţii-
lor comerciale externe, se înregistrează creşteri semnificative ale soldurilor 
negative ale balanţei comerciale. În comerţul cu Ucraina, deficitul balanţei 
comerciale a constituit -397,3 milioane USD (în ianuarie-iulie 2007 – 271,4 
milioane USD), cu România – 164,4 milioane USD (în ianuarie-iulie 2007 
- 110,5 milioane USD) şi cu Rusia - 174,1 milioane USD (în ianuarie-iulie 
2007 - 140,2 milioane USD). 
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BUSINESS
După cum am prognozat în precedentul număr al publicaţiei Monitorul Econo-
mic, mediul de business în R.Moldova lasă mult de dorit, ameliorarea acestuia 
neajungînd o prioritate importantă pe agenda actualului Guvern, format în pe-
rioada preelectorală. Între timp condiţiile generale ale mediului de afaceri s-au 
înrăutăţit sub acţiunea unor factori atît de ordin extern, cît şi intern, dar cu rădă-
cini în piaţa financiară internaţională şi locală (vezi capitolul respectiv):

Incertitudinea de pe pieţele financiare internaţionale1.  crează ner-
vozitate şi pe piaţa financiară locală, existînd riscuri de destabilizare 
definitivă a celei din urmă, deoarece băncile au fost motivate de poli-
ticile BNM să atragă depozite în lei în valoare de peste 2 miliarde, iar 
deponenţii acestora (populaţia) sînt foarte sensibili la ceea ce se întîm-
plă cu economiile lor personale. Astfel, în cazul unei crize de încredere 
pe această piaţă, nervii concetăţenilor noştri ar putea ceda, ceea ce ar 
provoca sustragerea în panică a leilor din sistemul bancar pentru a fi 
schimbaţi în valută forte (dolar, euro), fapt care, la aşa sume impună-
toare, ar putea prăbuşi cursul monedei naţionale.

La nivelul agentului economic această stare generală de incertitudine 2. 
face foarte dificilă planificarea şi dezvoltarea afacerii, în special în sec-
toarele cu ciclu de business relativ lung, situaţie agravată şi de faptul 
că majoritatea agenţilor economici locali nu dispun de instrumente sufi-
ciente de analiză pentru a prognoza efectele eventualelor crize asupra 
pieţelor pe care ei operează.

Ridicarea continuă de către BNM a procentului rezervelor minime obli-3. 
gatorii pentru Băncile Comerciale, a indus sistemul bancar în situaţia 
de insuficienţă de lichidităţi, în special în perioada mai-august, lucru 
ce afectat în semnificativ o mare parte business-ul mic şi mijlociu, care 
nu este eligibil pentru aplicarea la resursele din liniile de creditare inter-
naţionale. Actualmente, după ce BNM a purces la scăderea procentului 
rezervelor minime obligatorii de la 22 la 20,5 procente, s-ar putea elibe-
ra vreo 240 milioane lei pentru creditarea business-ului. Însa, aceasta 
sumă nu ar fi suficientă nici pentru un singur sector – vinificaţia, care la 
sezon trebuie să-şi procure materie primă pentru activitate (vezi sub-
capitolul Industrie). 

4. În rezultatul aplicării de către BNM a instrumentelor de luptă cu inflaţia, 
au crescut vehement costurile creditelor la băncile comerciale, 
ceea ce face practic imposibilă orice activitate economică cu ciclu in-
vestiţional lung. Efectele acestor politici se vor resimţi în primul rînd în 
sectorul Construcţiilor, dar şi în Industrie, privând agenţii economici 
mici şi mijlocii de aproape orice posibilitate de a desfăşura o activitate 
investiţională de proporţii.

întărirea continuă a leului faţă de valutele principale5.  reduce şi mai 
mult competitivitatea agenţilor economici locali atît pe pieţele de export, 
cît şi chiar pe piaţa locală. În cazul Republicii Moldova această lovitură 
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redus
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este amplificată de faptul că, avantajul competitiv principal al agenţilor 
economici naţionali dintotdeauna a fost preţul redus. Agenţii economici 
naţionali, precum şi produsele moldoveneşti concurează pe pieţele de 
export nu prin calitatea de elită, condiţii flexibile de livrare, sau alte in-
strumente concurenţiale, ci aproape în exclusivitate prin preţ redus. Iar 
ultimile evoluţii de pe piaţa valutară din R.Moldova practic reduc la zero 
posibilitatea utilizării acestui instrument de concurenţă.

Din evoluţiile pozitive în ceea ce priveşte mediul de business, ţinem să 
menţionăm că reprezentanţii noului Guvern au lansat o serie de mesaje 
pozitive în adresa business-ului, în special în ceea ce priveşte micşorarea 
presiunii organelor de control asupra acestuia. Sîntem siguri că business-ul 
va reacţiona pozitiv, însă doar după ce aceste mesaje se vor transforma în 
acte normative şi se vor materializa în practica instituţiilor responsabile.

Un alt semnal pozitiv este că se conturează o consolidare a business-ului 
în elaborarea unei agende pentru dialog cu Guvernul. În cazul în care me-
diul nostru de afaceri va reuşi să-şi promoveze agenda, putem asista la 
schimbări pozitive majore nu doar în ceea ce priveşte dezvoltarea agenţilor 
economici locali, ci mai ales ceea ce ţine de creşterea atractivităţii investiţi-
onale a economiei naţionale.

În ceea ce priveşte pronosticurile pe sectoarele economiei: considerăm că 
industria nu va putea realiza în acest an o creştere pe potriva aşteptărilor 
(în calcul anual va creşte cu pînă la 5,5%, faţă de 13% prognozate iniţial); 
comerţul cu amănuntul va creşte cu aproximativ 7%, inclusiv parţial dato-
rită „creşterii statistice” inevitabile în cadrul tendinţei generale de trecere a 
comerţului la forme organizate. Serviciile vor creşte modest, în limitele pro-
gnozate (5%), iar investiţiile şi construcţiile (ca parte componentă a aces-
tora) îşi vor reduce ritmul de creştere faţă de prognoză pînă la aproximativ 
10% şi 5% respectiv.

INDUSTRIE

Ipotezele noastre, privind revenirea industriei după şocurile din 2006 şi 
2007 printr-o creştere în baza relansării industriei alimentare, a ramurii de 
textile şi articole de îmbrăcăminte, din păcate nu s-au adeverit. În perioada 
ianuarie-august 2008 industria a crescut cu doar 2,8%, ritmurile de creştere 
fiind în continuă scădere faţă de ritmurile din primele luni ale anului. Cele 
mai mari descurajări au venit din sectorul de fabricare a articolelor de 
îmbrăcăminte, unde în loc de 25% creştere anticipată la început de an, 
avem o scădere a producţiei de peste 11%, ceea ce a diminuat cu 1,3% 
ritmul general de creştere a industriei. La prima vedere aceste date par 
neverosimile în contextul creşterii cu peste 21% a exporturilor din Republi-
ca Moldova la capitolul materiale textile şi articole din acestea (conform 
datelor Serviciului Vamal pentru primele 6 luni ale anului curent). Ştiind că 
această industrie funcţionează aproape exclusiv în baza comenzilor, deci 
nu poate fi vorba de realizarea stocurilor acumulate, ajungem la concluzia 
tristă că de fapt creşterea exporturilor a fost acoperită în baza creşterii pro-
ducţiei la întreprinderile din stînga Nistrului, care au trecut procedura de 
înregistrare la Chişinău. Dacă această ipoteză este corectă, atunci necăt-
înd la toată critica la adresa autorităţilor transnistrene şi la demersurile gu-
vernanţilor noştri privind succesele în crearea mediului investiţional atractiv, 
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iată că investitorii „au votat cu banul” şi în opinia lor mediul investiţional este 
mai atractiv în regiunea separatistă.

Un alt sector care a dezamăgit prin performanţe este cel de conserva-
re a fructelor şi legumelor, unde în perioada ianuarie-august 2008 pro-
ducţia a scăzut cu peste 17% (ceea ce a dus la o scădere cu 0,8% a volu-
mului total a producţiei industriale), comparativ cu aproape 20% creştere 
prognozată la început de an. Aceasta parţial datorită insuficienţei materiei 
prime (spre exemplu caise şi piersici în acest an practic nu au fost), dar şi 
din cauza factorilor de pe piaţa financiar-valutară, care i-am menţionat mai 
sus: accesul la credite pentru producătorii mici şi mijlocii şi scăderea com-
petitivităţii producţiei autohtone din cauza întăririi monedei naţionale.

Din sectoarele care au bucurat prin performanţe peste cele aşteptate 
ţinem să menţionăm industria vinicolă şi de fabricare a băuturilor al-
coolice distilate care în primele 8 luni ale anului curent au înregistrat o 
creştere de 48,3% şi 40,1% respectiv (comparativ cu 30% creştere progno-
zată), ceea ce în sumă a contribuit cu 3,6% la creşterea industriei per total. 
Cu toate acestea, aşa ritmuri însă nu ar permite nici atingerea nivelului de 
85% din volumul producţiei fabricate în anul 2006, astfel încît nu putem 
vorbi încă de o revenire plenară după embargoul impus de Federaţia Rusă. 
Partea negativă este că din păcate cea mai mare parte a agenţilor econo-
mici din aceste sectoare nu au însuşit lecţia şi în loc să-şi diversifice pieţele 
de desfacere prin consolidarea eforturilor în domeniul marketing-ului, rămîn 
la vechile practici şi abordări.

Pare suspectă creşterea de 7,5% raportată de statistica naţională în dome-
niul fabricării produselor lactate (iniţial am prognozat 20% scădere în acest 
sector). Conform informaţiei din sectorul agrar (vezi capitolul Agricultură), 
după sacrificarea şeptelului de vite de la sfîrşitul anului 2007, începutul 
anului 2008, producerea laptelui în R.Moldova ar trebui să scadă drastic şi 
şi-ar putea reveni doar după 2-3 ani. De asemenea, nu am depistat sem-
nale de la producători în ceea ce priveşte trecerea în masă la fabricarea 
produselor lactate în baza materiei prime de import.

În celelalte sectoare situaţia a evoluat mai mult 
sau mai puţin în conformitate cu previziunile 
efectuate, astfel încît, realmente putem să ne 
aşteptăm la o creştere industrială în jur de 5,5% 
în calcul anual (vezi Diagrama 1), în special în 
baza creşterii semnificative în aşa sectoare pre-
cum fabricarea uleiurilor vegetale, a zahărului, şi 
a produselor de panificaţie, care spre deosebire 
de anul trecut au o bază bună de materie primă 
în acest an.

Pe anul viitor este încă foarte dificil de a face 
careva prognoze calificate, odată ce industria 
noastră este foarte expusă oscilaţiilor producţiei 
sectorului agrar.  Putem afirma cu siguranţă că, 
în cazul întăririi continue a monedei naţionale, 

agenţii economici locali vor fi lipsiţi de principalul său instrument de luptă 
concurenţială, ceea ce s-ar solda cu o stagnare sau chiar ritmuri de creşte-
re negativa în sectorul industrial.

Diagrama 1. Creşterea industriei în primele 
8 luni ale anului 2008 şi prognoza anuală

Sursa: Biroul Naţional de Statistică
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COMERŢ CU AMĂNUNTUL

După cum am prognozat în ediţia precedentă a Monitorului Economic, rit-
murile de creştere a volumului comerţului cu amănuntul au intrat în declin 
cu apropierea verii, aşa cum se întîmplă mai în fiecare an. Acest factor însă 
va afecta doar o parte din comerţ: procurarea aparatajului electric, tehnicii 
de calcul, etc, ceea ce nu va avea repercusiuni majore asupra întregului vo-
lum al comerţului cu amănuntul. În linii mari cifrele confirmă ipoteza noastră 
generală, privind intrarea pieţei de consum în faza de saturaţie relativă: ne-
cătând la o creştere a remitenţelor cu 56%, echivalent cu puţin peste 40% 
dacă facem corecţie la întărirea treptată a leului faţă de principalele valute 
de referinţă, atunci comerţul în primul semestru a crescut doar cu 13,1%1. 
În calcul anual probabil că nu vom atinge ritmul prognozat de creştere, aşa-
dar vom corecta prognoza de la 8% la 7% creştere a comerţului cu amă-
nuntul. Însă, conform ipotezei noastre, cel puţin cîteva puncte procentuale 
din această creştere reprezintă o „creştere statistică”, care apare în rezul-
tatul tendinţei generale de trecere a comerţului la forme organizate. Cu alte 
cuvinte, volumul real al mărfurilor vîndute pe piaţa internă nu va creşte atît 
de mult, însă o parte din marfă care înainte se vindea de la tarabe, prin pie-
ţe, în baza patentelor, actualmente se vinde prin intermediul magazinelor 
specializate, supermarketurilor, etc şi această tendinţă va continua.

INvESTIŢII şI CONSTRUCŢII

În plan investiţional datele statistice arată o dinamică foarte pozitivă în com-
paraţie cu aşteptările noastre. Astfel, pentru primul semestru BNS raportea-
ză un volum de investiţii a agenţilor economici locali de peste 5,5 miliarde 
lei, sau cu 12,3% mai mult decît în perioada respectivă a anului 2007. În 
plus, de la 36,1% la 39,4% a crescut ponderea investiţiilor în echipament, 
partea care constituie „motorul” agenţilor economici şi măreşte capacitatea 
economie de a absorbi masa monetară. Necătînd la acestea, datorită fac-
torilor expuşi în numerele precedente ale Monitorului Economic, conside-
răm că ratele foarte înalte ale dobînzilor la credite şi întărirea exagerată a 
leului moldovenesc sub presiunea influxurilor de valută din remitenţe, scad 
şi mai mult din atractivitatea mediului investiţional din Republica Moldova. 
De asemenea, amnistia capitalului şi aplicarea taxei zero la profitul reinves-
tit nu au dat efectele scontate în ceea ce priveşte scoaterea din umbră a 
capitalului şi stimularea investiţiei. Aşadar, putem concluziona că obstaco-
lele principale în calea investiţiilor nu sînt de natură fiscală sau de insufici-
enţă de gaj şi guvernul trebuie să găsească soluţii pentru problemele reale 
ale business-ului, iar aceasta este practic imposibil fără a exista o platformă 
continuă pentru dialog. 

Astfel, pe termen mediu preconizăm o stagnare în ceea ce priveşte investi-
ţiile din economia naţională, cu posibilitatea de a ajunge chiar la ritmuri de 
creştere negative a acesteia în caz dacă nu se vor adopta măsuri care să 
schimbe structura economiei naţionale prin crearea condiţiilor favorabile 
pentru dezvoltarea afacerilor, spre exemplu:

• reducerea la minim a presiunilor birocratice asupra funcţionării afacerii 
şi la închiderea acesteia;

1   În baza datelor BNS pentru semestrul I, care au vizat doar comerţul organizat, fără datele 
privind comerţul în pieţe
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• garantarea dreptului de proprietate (nu declarativ, ci în fapt);

• acordarea de vacanţe fiscale sau aplicarea ratei 0 la TVA-ul pentru 
utilajul productiv importat;

• pregătirea infrastructurală a zonelor industriale şi îmbunătăţirea radica-
lă a infrastructurii drumurilor (în locul proiectelor populiste de gazificare 
a localităţilor, în condiţiile cînd încălzirea locuinţelor cu gaz este cu mult 
mai scumpă în comparaţie cu cărbunele);

• asigurarea independenţei, profesionalismului şi transparenţei justiţiei, 
etc.;

În ceea ce priveşte sectorul de construcţii, acesta va intra în faza de stag-
nare, în special datorită recesiunii pe care o aşteptăm pe segmentul de 
construcţie a locuinţelor. În numerele trecute am explicat că acest fenomen 
are loc datorită plecării masive a remitenţelor de pe această piaţă în alte 
segmente, mai atractive pentru gastarbeiterii moldoveni. Indirect această 
ipoteză se dovedeşte prin statistica comerţului extern al Republicii Moldo-
va. Astfel, importul de autoturisme a crescut de 1,8 ori, necătînd la creş-
terea vehementă a preţurilor la carburanţi, în timp ce volumul tranzacţiilor 
pe piaţa spaţiului de locuit din Chişinău a scăzut drastic. Or, în condiţiile în 
care ipoteca este o opţiune practic imposibilă la ratele actuale ale dobînzi-
lor la credite, piaţa spaţiului locativ este dependentă în proporţie de 80-90% 
de banii gastarbeiterilor.

În acelaşi timp ţinem să menţionăm că se adeveresc şi pronosticurile noas-
tre privind creşterea segmentului de construcţie a spaţiilor comerciale. 
Această tendinţă este alimentată de puterea de cumpărare relativ înaltă a 
populaţiei (datorită remitenţelor) şi întăririi monedei naţionale care stimu-
lează importurile.



Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale
Numărul 14 / Q 3 2008

39

Scopul final al oricărei politici monetare este de 
a asigura stabilitatea şi dezvoltarea durabilă şi 

echilibrată a sistemului economic. În acest sens, şti-
inţa economică oferă două abordări care se exclud 
reciproc: stimularea creşterii economice şi lupta cu 
inflaţia.

Exclusivitatea lor reciprocă este determinată de 
natura contradictorie a măsurilor care trebuie 

luate: pentru stimularea creşterii economice, banii 
din economie trebuie lăsaţi să circule fără restricţii, 
pe cînd lupta cu inflaţia presupune restrîngerea 
forţată a masei monetare.

Beneficiarii direcţi în cazul adoptării politicilor 
de stimulare a creşterii economice sînt agenţii 

economici, care beneficiază şi de efectele inflaţiei 
– preţurile crescînde ridică profitabilitatea şi facili-
tează realizarea proiectelor investiţionale. Costurile 
acestor politici vor fi achitate de către consumatorii 
finali, adică de către populaţie, care va plăti mai 
mult pentru aceleaşi produse şi servicii.

Situaţia este absolut inversă în cazul adoptării 
politicilor de luptă cu inflaţia. Măsurile restrictive 

asupra masei monetare vor ţine în frîu procesele in-
flaţioniste, protejînd populaţia, în schimb, povara va 
cădea pe agenţii economici, creditele pentru care se 
scumpesc, şi pot deveni chiar inaccesibile. Ca efect, 
în aşa situaţie agenţii economici îşi vor diminua 
drastic investiţiile şi, respectiv, pe termen mediu 
va stagna capacitatea pe economiei de a absoarbe 
masa monetară.

Din aceste două alternative, în practica mondială 
de obicei se apelează la politicile de luptă cu 

inflaţia. Aceasta se explică prin faptul că pe termen 
mediu, inflaţia ridicată conduce la reducerea con-
sumului de către populaţie, iar aceasta la rîndul său 
loveşte şi în agenţii economici care îşi pierd piaţa.

Această logică este însă valabilă doar în cazul 
cînd (a) veniturile reale ale populaţiei scad 

(veniturile cresc mai încet decît preţurile), şi/sau (b) 
consumul în ramurile care vor scade cel mai pro-
nunţat este acoperit preponderent prin producţia 
autohtonă.

În cazul Republicii Moldova însă nici una din aceste 
condiţii nu este valabilă, pentru că: (a) veniturile 

reale medii ale gospodăriilor cresc, fiind alimentate 
de transferurile rudelor care lucrează peste hotare, 
şi (b) consumul din ramurile care vor fi afectate cel 
mai semnificativ (autovehiculele, tehnica de calcul, 
echipamentul de uz casnic) este aproape exclusiv 
acoperit prin import. Excepţie în acest sens vor face 
doar unele ramuri ale sectorului de servicii (servi-
ciile de agrement şi alimentaţie publică), scăderea 
cărora ar afecta creşterea economică din Republica 
Moldova. Însă stagnarea din aceste sectoare ar fi 
compensată de creşterea celorlalte sectoare şi în 
special a agriculturii şi subramurilor industriei ali-
mentare.

Aşadar, în condiţiile specifice ale Republicii Mol-
dova, nu este justificată aplicarea măsurilor de 

ţintire a inflaţiei, deşi toate considerentele expuse 
sînt valabile doar pe termen mediu; pe termen lung 
nici cea mai iscusită politică monetară nu poate 
compensa acţiunea dăunătoare a mediului general 
de afaceri, climatului investiţional şi lipsa abilităţilor 
competitive a agenţilor economici autohtoni.

oPțiuni de Politică monetară
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Piaţa moNeTară

MASA MONETARĂ

Masa monetară a ajuns la limita de 31.7 mlrd. de lei la finele lunii august,  
înregistrând o creştere de 16% comparativ cu începutul anului.

Sterilizarea lichidităţilor în circulaţie a continuat masiv până în septembrie 
2008 în momentul în care BNM a rămas satisfăcută de rata inflaţiei anuală 
calculată (11.9%). În perioada de sterilizare intensă BNM a ajuns să 
sterilizeze 1,3 mlrd. lei la sfârşitul trimestrului 2, care a coborât lent la o 
medie de 1,2 mlrd lei pe parcursul lunii August 2008.

După cum a fost menţionat şi în numărul precedent rezervele bancare 
obligatorii au fost majorate de BNM până la 22%, astfel rezervele obligatorii 
au crescut de la 1.9 mlrd lei la începutul anului până la 3.5 mlrd lei la finele 
lui august curent. În consecintă BNM s-a bucurat de un suport semnificativ 
la sterilizarea relativ gratuită a masei monetare în circulaţie efectuate prin 
intermediul băncilor comerciale. Ca rezultat, suma total sterilizată a atins 
valoarea de 4,7 mlrd lei la finele lunii August.

Este de menţionat faptul că rata de sterilizare 
a masei monetare M2 (toată masa monetară 
cu excepţia depozitelor valutare – 22 mlrd lei la 
finele lunii august) a depăşit 21%. Odată atins 
obiectivul pe plan inflaţionist, la 25 septembrie 
BNM reduce rata rezervelor obligatorii la 20,5% 
şi rata de refinanţare la 17%. Mai jos este 
prezentată evoluţia ratei de sterilizare a masei 
monetare M2 pe parcursul anului 2008.

Datorită acestor măsuri, rata de sterilizare a 
masei monetare M2 va coborî până la 19,5-20% 
la finele anului. Costurile de deservire a datoriei 
create au ajuns la valoarea de 150 milioane lei 
la finele lunii August. Până la sfârşitul anului, 

luând în consideraţie că BNM nu planifică intervenţii masive, costul anual 
de deservire a datoriei se estimează să atingă valoarea de 215 milioane lei. 
În pofida costului redus de doar 2% pe care le achită BNM pentru rezervele 
obligatorii ale băncilor comerciale, costul sterilizării date nu sunt de ignorat 
şi au constituit 32 milioane lei pentru primele 8 luni şi se estimează să 
constituie cel puţin 55 milioane pentru tot anul. Costul total al sterilizării se 
va ridica la o valoare de 270 milioane lei. În cazul menţinerii promisiunii 
BNM bugetul de stat va putea să suporte cheltuielile date (Vezi detalii în 
capitolul „Finanţe publice”).

Întrebarea este, dacă măsurile date vor fi suficiente şi fenomenul care are 
loc pe parcursul anului 2008, nu se va relansa şi în 2009, atunci, situaţia 
economică nu va fi departe de una exploziva, in momentul in care bugetul nu 
va mai fi în stare să asigure colectarea lichidităţilor de pe piaţă, iar în condiţia 
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de influx permanent de valută consumul va creşte 
cu ritm sporit. Până in 2009 Guvernul trebuie sa 
gaseasca solutii non-monetariste de asimilare 
a influxului valutar, solutia cea mai optima fiind 
stimularea intensa a investitiilor in economia 
reala şi reducerea barierelor birocratice (in 
special timpul de procesare a tuturor formelor de 
licentiere, permisiuni, certificari, eliberare extrase 
dupa cum si simplifcarea procedurilor date)

INFLAŢIA vERSUS CURS vALUTAR

Influxul permanent de valuta in tara creează climat favorabil pentru apariţia 
inflaţiei exagerate, dacă nu ar fi intervenţia statului de reducere a lichidităţii 
in special in lei, care canalizează efectele fenomenului dat spre aprecierea 
nejustificată a leului. Efectiv inflaţia neînregistrată în lei este transferată 
de către guvern pe umerii gasterbaiterilor care amortizează reducerea 
inflaţiei în lei prin pierderile de circa 14,5% pe care le-au înregistrat la Euro 
şi dolari SUA în primele 8 luni ale anului 2008. i. e. pierderi ce reprezintă 
reducerea puterii de cumpărare a veniturilor păturii sociale date, fenomen 
cuantificat prin rata inflatiei. Dar, metodologic, inflatia data nu este calculata 
si raportata statistic, deoarece nu face parte din veniturile realizate in lei, 
deci aproximativ 25% din veniturile realizate de populatia Moldovei sunt in 
afara metodologiei de calcul inflationist.

În condiţiile date Guvernul avea 2 scenarii:

Scenariu 1: Necesităţile de lichiditate de lei în economie sunt satisfăcu-
te de către BNM si intervine moderat pe piata valutara pentru a preveni 
perturbatiile majore. Cursul leului faţă de dolar SUA (unica valută de refe-
rinţă a leului la formarea cursului oficial al BNM) se păstrează în termeni 
economici la nivel „real”. În dependenţă de capacitatea economiei de a 
asigura rapid cu bunuri şi servicii a cererii create de influxul de mijloace 
băneşti, se creează rata inflaţiei: dacă economia este capabilă să sati-
sfacă rapid necesităţile de bunuri şi servicii – inflaţia rămâne la un nivel 
redus, dacă capacitatea este limitată – inflaţia creste vertiginos.

Luându-se în consideraţie că BNM în politica sa a fost forţată să combată 
inflaţia, nu există dubii că economia structural nu poate asigura rapid aco-
perirea cu bunuri şi servicii influxul de mijloace băneşti în ţară, în acest 
caz non-intervenţia s-ar fi soldat cu o inflaţie sporită, evaluata la 10-11% 
pentru primele 8 luni ale anului comparativ cu 6% inregistrate. In cazul 
scenariului dat inflatia anuala la finele 2008 ar fi atins nivelul de 16-18%. 
Care ar fi fost efectele scenariului dat:

1. Rata de creditare ar fi ramas la un nivel acceptabil pentru econo-
mie.

2. Economia ar fi inregistrat o crestere economica sporita si puse 
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bazele unei cresteri durabile pe termen lung

3. Producatorii nationali ar fi fost stimulati pentru o dezvoltare dura-
bila. Capacitatea concurentiala a producatorilor nationali atat pe 
piata interna cat si pe piata externa nu ar fi fost deteriorata.

4. Nu ar fi existat fluctuatiile daunatoare pentru economie a cursului 
leului. Lipsa diferentei intre valoarea reala si cursul rectificat prin 
politicile monetariste nu ar fi creat potentialul unei prabusiri bruste 
a cursului leului, care persista pana in prezent.

5. Influxul de capital speculativ extern ar fi fost demotivat.

6. Inflatia ar fi fost suportata uniform de toate paturile sociale.

7. Ar fi fost destimulat influxul de capital speculativ.

Scenariu 2: Obiectivul Guvernului este ţintirea inflaţiei şi menţinerea ei 
la un nivel redus. BNM intervine pe piaţa monetară şi sterilizează masa 
monetară în lei. Sterilizarea de către BNM este direct proporţională cu 
punctele procentuale de inflaţie combătute de către BNM, rezultate din 
incapacitatea economiei de a satisface rapid necesităţile în creştere de 
bunuri şi servicii. Astfel BNM a transferat efectul inflaţionist asupra puterii 
de cumpărare a valutei utilizate în ţară, adică în primul rând asupra per-
soanelor ce lucrează peste hotare şi efectuează transferuri de valută pen-
tru întreţinere membrilor familiei rămaşi în ţară. În aceste condiţii, dacă 
statul şi cei care au activat pe teritoriu au suportat o inflaţie de 6% pe par-
cursul ultimelor 8 luni, atunci cei care au muncit peste hotare au suportat 
o inflaţie de 20,5% în aceeaşi perioadă. BNM nu a făcut altceva decât să 
redistribuie inflaţia reală asupra unui segment concret al societăţii.

Este oare justificata reducerea cu 4-5% a inflatiei anuale, luând în consi-
deraţie costul social al intervenţiei BNM prezentat mai jos:

• Redistribuirea inflaţiei asupra unei singure pături sociale, consi-
derată cea mai vulnerabilă;

• Creşterea ratei dobânzilor la credite;

• Aprecierea nejustificată a leului şi reducerea capacităţii concu-
renţiale a exportatorilor şi a producătorilor naţionali comparativ cu 
producţia de import;

• Aducerea economiei la o stare de stagnare economică

• Lovirea directa de inflatia gasterbaiterilor a uneia din cele mai 
vulnerabile paturi sociale.

E complicat de numit rezultatele politicii date un succes şi dacă merita să 
obţinem la sfârşit de an o inflaţie în lei de 12,3-13% în loc de 16-18%.

Inflatia 
gasterbaiterilor 
– puterea de 
cumparare 
a veniturilor 
realizate peste 
hotarele tarii a 
scazut timp de 8 
luni ale anului cu 
20.5%
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Cert este faptul că în urma calculării inflaţiei anuale pentru august 2008, 
BNM şi guvernul este mulţumit de cifra obţinută, necătând la faptul că 
reducerea inflaţiei anuale calculate din mai până în august de la 16,9% la 
11,7% este un rezultat logic matematic al excluderii din calcul a perioadei 
secetoase iunie-august 2007 care a făcut excepţie de la sezonalitatea 
deflaţionistă clasică pentru Moldova. Deci, descreşterea dată este un re-
zultat al metodologiei de calcul şi nicidecum al politicii monetare duse de 
guvern.

IDIS “Viitorul” a prezentat recent un studiu amănunţit privind influenţa po-
liticii monetare duse de Guvern asupra economiei şi indicatorilor macroe-
conomici, in special a inflaţiei: 

http://www.viitorul.org/public/1358/ro/Studiu_Inflatia.pdf

CURSUL VALUTAR

Dupa cum a fost mentionat riscurile de prăbuşire a cursului leului la valoa-
rea reala este prezentă. Este important ca BNM sa asigure o depreciere 
lenta a leului fata de valutele de referinta de baza, in caz contrar risca 
sa provoace un ajiotaj nedorit si sa aduca sistemul financiar in prag de 
criza. Trebuie de asemenea să recunoaştem că stoparea aprecierii leului 
a fost posibilă după 2 luni intense de procurări de valută din partea BNM 
(în august aproape 100 milioane USD) pe fundalul unor premise de criză 
pe piaţa financiară a Rusiei şi descreşterii activităţii valutare pe piaţa lo-
cală. Datorită ultimilor factori subestimaţi de BNM a fost chiar posibilă o 
depreciere bruscă a leului în septembrie, dar care timp de 1 săptămână 
şi-a reluat din nou trendul de apreciere. În mediu BNM va fi nevoită să 
procure aproximativ 30-40 milioane USD pe lună până la finele anului 
pentru a nu permite leului să se aprecieze din nou. Aceasta însemnă o 
injecţie suplimentară de masă monetară în lei pe piaţă de peste 1 miliard 
de lei până la sfâşit de an. În ansamblu, suma dată nu va face presiuni 
inflaţioniste majore, în special că până la sfârşitul anului băncile comer-
ciale vor asigura o sterilizare de aproximativ 200-250 milioane lei prin 
intemediul rezervelor obligatorii. La sfârşit de an cursul dolarului SUA faţă 
de leu se estimează în condiţiile date ca fiind de 10-10,3; euro faţă de leu 
la valoarea de 14,6-15,1.

CREDITE şI DEPOzITE: RATA DOBâNzII LA CREDITE şI DEPOzITE 
A AjUNS LA LIMITA MAXIMĂ îN 2008

Datorită faptului că guvernul este satisfăcut de inflaţia anuală calculată şi 
a redus rezervele obligatorii şi rata de refinanţare se aşteaptă o scădere 
a dobânzii oferite de către băncile comerciale pentru depozitele atrase în 
mediu cu 1,5-2,5% în lei 1-2% în valută.

Economia în continuare nu poate asimila lichidităţile parvenite pe piaţa 
internă, şi această stare pare să nu se amelioreze datorită inexistenţei 
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pârghiilor în economia ţării de transformare a capitalului bănesc în inves-
tiţii şi creştere economică. Aceste pârghii lipsesc în mare parte datorită 
cadrului regulatoriu restrictiv şi a sistemului suprabirocratizat de stat ce 
pune bariere la o creştere economică liberă. Acest lucru este confirmat şi 
de studiul efectuat de IDIS-Viitorul privind aşteptările businessmanilor.

Volumul depozitelor colectate de către băncile comerciale a crescut în 
prima jumătate a anului cu peste 126 milioane lei (1,5 mlrd lei la sfârşitul 
lunii iunie), iar rata dobânzii oferită a depăşit 18%. Unele bănci oferă chiar 
o rată de 26% pentru depozitele plasate.

Datorită schimbării politicii BNM acest trend se va schimba spre redu-
cerea dobânzilor la depozite după cum a fost menţionat, acest factor va 
atrage după sine şi o uşoară scădere a dobânzilor la credite, dar într-o 
proporţie mai mică decât cea a depozitelor. 

Prognoze 2009

1. Nu există nici un motiv să credem că remitenţele în anul 2009 
vor scădea. În aceste condiţii scenariul din 2008 se va repeta, cu 
unica diferenţă că o politică similară a guvernului poate duce la 
criză economică.

2. În 2009 guvenul va fi nevoit să introducă un instrument nou pen-
tru a absoarbe excesul de valută din ţară. Cel mai potrivit este 
stimularea investiţiilor în economia reală: procurarea de echipa-
ment de peste hotare contra valutei intrate în ţară. Vor fi necesare 
facilitări semnificative - dobânzi reduse, garantarea creditelor de 
către stat, după modele vestice. De asemenea, guvernul va trebui 
să depună un efort pentru a reduce barierele birocratice, în caz 
contrar nici o politică nu va duce la o redresare economică nota-
bilă. Dacă guvernul va cădea în ispita de a face intervenţii directe 
în economie atunci criza este inevitabilă.
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FiNaNţe PuBliCe

TENDINŢE GENERALE

Bugetul de stat a intrat într-o vază de stabilizare a creşterii veniturilor 
bugetare, drept consecinţă anticipăm pentru 2009 o creştere moderată de 
15,7%. Considerăm că în 2009, pentru prima dată în ultimii 7 ani bugetul de 
stat nu va înregistra supra-venituri şi în condiţii de stabilitate macroeconomică 
relativă, este posibilă chiar încasări sub nivelul pronosticat de Guvern. 

Datorită orientării bugetului de stat spre încasări din impozite pe consum 
sa creat o situaţie paradoxală, când din perspectiva încasărilor bugetare, 
nu este oportun creşterea exporturilor. Astfel compensaţia din colectările 
altor impozite este la nivel de 67% faţă de restituire de TVA efectuate. Doar 
schimbarea paradigmei de dezvoltare a ţării de la economia de consum la 
economia exportatoare, poate anula acest paradox

DUPĂ O CREşTERE ACCELERATĂ TIMP DE 5 ANI A îNCASĂRILOR 
BUGETARE, îN 2008 BUGETUL DE STAT A INTRAT îN FAzA DE 
STABILIzARE

Bugetul de stat al Moldovei şi-a început maratonul de creştere accelerată 
în 2003 şi vaza maximă a fost atinsă în anul 2005, când veniturile de bază 
ale bugetului au crescut cu 35% faţă de anul precedent. Începând cu anul 
2008 creşterea încasărilor bugetare a intrat în faza de stabilizare.

Factorul de bază, care a asigurat creşterea bugetară (şi economică) a 
fost creşterea accelerată a puterii de cumpărare a populaţiei în mărime 
reală de 20-30% anual, fenomen fără precedent în istoria contemporană 
a Moldovei. Creşterea puterii de cumpărare a populaţiei, a provocat şi o 
creştere economică, care a fost denumită de economişti, drept economia 
de consum. Cu toate că pentru mulţi experţi 
termenul de „economia de consum” poartă o 
conotaţie negativă, noi considerăm, că pentru 
perioada 2002-2008 unica soluţie de dezvoltare 
accelerată a Moldovei putea fi asigurată exclusiv 
de economia de consum. Orice altă soluţie de 
dezvoltare nu ar fi permis atingerea aceloraşi 
performanţe, atât pentru dezvoltarea economiei, 
cât şi creşterea încasărilor bugetare. Însă 
orice factor de creştere economică, asigură 
dezvoltarea pe o perioadă de maximum 4-5 ani. 
După aceasta este necesar identificarea unor 
noi premize de dezvoltare. Altfel spus creşterea 
economică bazată pe consum şi-a epuizat 
resursele de creştere şi în prezent pentru 
guvernare stă problema de identificare a noilor 
poluri de creştere. 

Aşa numita liberalizare economică din 2007, avea drept obiectiv şi 
identificarea unui nou pilon al creşterii economice. Se presupunea că va 
fi realizată paradigma dezvoltării de la economia de consum la economia 

Pentru Moldova 
devine critică 
schimbarea 
paradigmei de 
dezvoltare a ţării 
de la economia 
de consum 
la economia 
exportatoare

Graficul 1.  Ritmul de creştere a veniturilor 
bugetului de stat

Sursa: Legea bugetului de stat 2002-2008, Proiectul 
bugetului de stat 2009 Pronosticul experţilor CPE
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investiţională. Însă se pare că acest obiectiv nu se va materializa.

Respectiv anul 2008 poate fi considerat anul când paradigma economiei 
de consum şi-a epuizat resursele. Încasările bugetare în următorii ani vor 
creşte moderat, iar dacă ţinem cont de nivelul ridicat al inflaţiei această 
creştere redusă este extrem de periculoasă pentru bugetul de stat. 

Nivelul înalt al inflaţiei şi ritmul scăzut al creşterii bugetare, va crea dificultăţi 
guvernării la realizarea politicilor fixate pe termen mediu.

O resursă suplementară în exercitarea guvernării, în perioada 2003-2007 
au fost supra-veniturile bugetare. Astfel, în 2005 bugetul sa supra-executat 
cu peste 20%. Lucrul acesta a permis guvernării pe parcursul ultimilor 
ani să aloce resurse financiare pentru investiţii capitale, în mare parte la 
rectificare bugetului de stat. Pentru 2008 aceste creşteri vor constitui doar 
4% din buget, iar pentru 2009, an electoral suntem predispuşi să credem că 
bugetul de stat nu va fi executat la parametrii planificaţi de Guvern. 

îN 2009 SUNTEM PESIMIşTI îN CEA CE PRIvEşTE EXECUTAREA 
BUGETULUI LA PARAMETRII PRONOSTICAŢI DE GUvERN

În condiţiile unei stabilităţi macroeconomice relative: inflaţia la nivelul anilor 
precedenţi (12-13% anual) şi cursul valutar stabil (variaţie de max. 15%) 
considerăm că va fi foarte deficilă executarea bugetului de stat la parametrii 
pronosticaţi de Guvern. Este foarte probabilă o situaţie deja uitată pe 
parcursul ultimilor 10 ani, când bugetul de stat nu se va executa. Lucrul 
acesta devine şi mai mult posibil, dacă ne uităm la dificultăţile de executare 
a bugetului în 2007 şi problemele din 2008.

Pentru prima dată de când CPE, efectuează 
prognoze privind încasările bugetare, prognozele 
noastre sunt mai pesimiste decât cele ale 
Guvernului. Cu toate că diferenţele nu sunt prea 
mari, totuşi în structura veniturilor, suntem tentaţi 
să credem că lucrurile vor evolua puţin altfel 
decât anticipările Guvernului.

1. Cu toate că consumul populaţiei nu 
mai creşte cu un ritm atât de ridicat, totuşi el 
continuă să crească stabil şi nu avem motive 
să vedem, cel puţin pe termen scurt anumite 
simptome de reducere a lui. Drept consecinţă 
încasările din TVA la mărfurile de import vor 
creşte cu cel puţin 20% şi vor constitui minimul 
9,2 miliarde lei.
2. Considerăm că Guvernul supraestimează 

veniturile din TVA de la mărfurile realizate pe teritoriul Moldovei. 
Sistemul de business este foarte inert şi o îmbunătăţire a 
procesului de administrare fiscală, aduce efecte pe termen mediu 
şi lung, însă este greu de observat careva schimbări pe termen 
foarte scurt. Din acest motiv înăsprirea controalelor nu va permite 
atingerea plafonului preconizat şi veniturile vor fi la nivel de 3,6 
miliarde.

3. Supra estimările de la colectarea TVA din interiorul ţării (-471 ml 

Pentru prima 
dată în ultimii 
7 ani, bugetul 
de stat în 2009 
riscă să nu 
înregistreze 
supravenituri.

Graficul 2. Dinamica veniturilor bugetului 
de stat

Sursa: Legea bugetului de stat 2002-2008, Proiectul 
bugetului de stat 2009 Pronosticul experţilor CPE
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lei) sunt parţial compensate de sub estimările TVA de la mărfurile 
importate (+380 ml lei).

Tab. 1. Încasările bugetare pentru 2008

 
2008 
prognoză

2009
prognoză 
Guvern

2009 
prognoză 
CPE

Venituri total 15.153.500 17.231.800 17.179.000
Venituri de bază 13.414.500 15.602.800 15.514.000
Impozit pe venit persoane 
juridice 260.000 110.000 110.000
TVA, total 8.850.000 11.085.800 10.900.000
TVA, intern 2.850.000 4.071.000 3.600.000
TVA, import 7.600.000 8.820.800 9.200.000
TVA, restituire -1.600.000 -1.806.000 -1.900.000
Accize, total 1.541.000 1.753.700 1.781.000
Taxe rutiere 96.000 109.000 110.000
Taxa de licenţă 108.000 103.000 105.000
Taxa revitalizarea viticulturii 68.000 81.300 80.000
Impozite, comerţ extern 1.018.000 1.188.000 1.235.000
Venituri activităţi şi proprietate 242.000 251.000 250.000
Taxe şi plăţi administrative 535.000 255.000 255.000
Amenzi şi sancţiuni 34.500 70.000 70.000
Alte venituri bugetare 15.000 38.000 38.000
Granturi 1.103.000 819.000 880.000
Venituri speciale 1.283.000 1.368.000 1.365.000

Sursa: Legea bugetului de stat 2008, Proiectul legii bugetului de stat 2009, 
estimările şi prognozele CPE

Veniturile din privatizare, sunt introduse separat în bugetul de stat şi 
Guvernul preconizează să le utilizeze pentru investiţii. În opinia noastră 
această politică are două efecte pozitive: 1) scade presiunea inflaţionistă, 
2) nu diminuează valoarea bunurilor imobiliare publice. Considerăm că 
veniturile din privatizare în 2009 pot depăşi cu uşurinţă suma de 1 miliard 
lei.

EXPORTURILE AU UN IMPACT NEGATIv ASUPRA BUGETULUI 
PUBLIC NAŢIONAL

Sistemul fiscal şi politica fiscală stabilită într-un stat are 2 obiective 
majore:

1. Asigurarea dezvoltării economice
2. Asigurarea încasărilor bugetare, suficiente pentru realizarea 

politicilor de stat

Asigurarea încasărilor bugetare nu poate fi un scop în sine. Principalul 
obiectiv este formarea unui sistem fiscal în măsură să asigure o dezvoltare 
armonioasă a economiei. Însă, sistemul fiscal, care asigură formarea 
bugetului de stat, s-a dezvoltat reieşind din schimbările economice, din 
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ultimii ani. Astfel factorul de bază de creştere economică din ultimii 5 ani 
a fost consumul. Respectiv încasările bugetare sunt foarte tare influenţate 
de consum. Bugetul de stat este în dependenţă de 85-90% de consumul 
populaţiei, în cea mai mare parte de produsele de import.

Cu toate că lucrul acesta nu este declarat oficial, dar pentru stabilitatea 
bugetară (preocuparea majoră a Guvernului) este mult mai important ritmul 
de creştere a consumului, decât dezvoltarea ramurilor economiei.

Pentru fiecare leu restituit toate încasările 
agregate ale Bugetului Public Naţional se ridică 
la 67,8 bani, iar încasările directe sunt aproape 
de 2 ori mai mici. 

Restituirea TVA se face din contul bugetului 
de stat, iar încasările de pe urma activităţii 
economice legate de producerea bunurilor 
destinate exporturilor se efectuează de către 
bugetul asigurărilor sociale, medicale şi doar 
parţial de bugetul de stat.

Din punct de vedere conceptual nu este corect 
să comparăm restituirea TVA cu încasările 
bugetare, provocate de producerea bunurilor 
destinate exporturilor, deoarece TVA restituit nu 
constituie un venit al bugetului de stat.

În linii generale cu cât mai mare este volumul producţiei destinat exporturilor, 
cu atât mai mari sunt încasările bugetare. Însă, paradigma actuală legată 
pe formarea bugetului în baza impozitelor de consum, duce la aceea că 
restituirea TVA este privită de către Guvern ca o „pierdere” bugetară, ce nu 
se compensează totalmente de alte impozite.

Economia de consum şi-a epuizat capacitatea de creştere şi este nevoie de 
schimbat paradigma de dezvoltare.

Pentru Moldova este extrem de important să treacă de la economia de 
consum la economia orientată spre exporturi. Rămânerea în starea actuală 

de ambiguitate creează un paradox: Guvernul 
nu este interesat în accelerarea exporturilor. 
Trecerea la o economie orientată categoric spre 
exporturi, va diminua în Bugetul Public Naţional 
ponderea încasărilor din TVA şi va creşte esenţial 
ponderea altor venituri cum ar fi: plăţile pentru 
asigurări sociale, medicale şi impozitul pe venit. 
Pentru 2009 se va păstra această ambiguitate şi 
drept consecinţă, volumul exporturilor va fi limitat 
fie prin proceduri dificile de perfectare a actelor 
de export, fie prin tergiversarea restituirii TVA.

Politica 
bugetară, 
orientată pe 
acumularea 
impozitelor 
pe consum, 
disimulează 
exporturile

Graficul 3.  Gradul de acoperire cu venituri 
ale bugetului în urma restituirii TvA la 
export

Graficul 4.  Colectările bugetare de la 
rezultatul activităţii de export

Sursa: Legea bugetului de stat 2003-2008, Legea 
bugetelor asigurărilor sociale 2003-2008, Legea bugetelor 
asigurărilor în medicină 2003-2008, prognozele CPE

Sursa: Legea bugetului de stat 2003-2008, Legea 
bugetelor asigurărilor sociale 2003-2008, Legea bugetelor 
asigurărilor în medicină 2003-2008, prognozele CPE
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Preţurile
ANALIzA EvOLUŢIEI PREŢURILOR                                                                                                              
îN PERIOADA IANUARIE-AUGUST 2008 

După ce în primele 5 luni ale anului 2008, a fost înregistrată o inflaţie 
cumulată de 7,3%, calculată în baza IPC, au urmat nişte date mai mult 
decât surprinzătoare, oferite de Biroul Naţional de Statistică şi anume, 
deflaţie de 1,1% în luna iunie şi de 0,9% în luna iulie 2008. Această evoluţie 
a preţurilor este total necaracteristică economiei moldoveneşti, nu atît prin 
caracterul sezonier, cît prin proporţiile atinse. Tradiţional, perioada de vară 
este caracterizată printr-o menţinere a nivelului preţurilor. Deflaţie s-a 
înregistrat totuşi în iulie 2006, când a fost o scădere de 0,4% a nivelului 
preţurilor, iar alţi ani în care au fost înregistrate luni cu deflaţie au fost 2002 
şi 2005. Este de remarcat totuşi faptul că atunci IPC lunar nu a fluctuat aşa 
de mult în perioada verii. Spre exemplu, diferenţa între IPC pentru mai şi 
iunie în 2008 fiind de 2,6 p.p., iar dintre iulie şi august de 1,8 p.p., în timp 
ce pe parcursul celorlalte luni ale anului curent fluctuaţiile reprezintă cel 
mult 0,3 p.p.

Explicaţia principală a scăderii nivelului preţurilor 
în lunile iunie-iulie 2008 a fost condiţionată de 
scăderea preţurilor la produsele alimentare.  
Fapt ce este explicat în mod sec de metodologia 
IPC, care evaluează doar dinamica preţurilor, 
nu şi impactul lor asupra consumatorilor. Or în 
aceste luni consumatorii nu au resimţit o scădere 
a preţurilor, ci doar au migrat de la o serie de 
produse la altele. Astfel, în condiţiile în care 
puterea de cumpărare a populaţiei a scăzut 
foarte mult de la începutul anului, cauzată atât 
de scăderea veniturilor generată de aprecierea 
leului faţă de monedele internaţionale, dar şi de 
inflaţie, rata cumulată a inflaţiei prezentată oficial 
după 7 luni a fost de doar 5,2%. Desigur, acest 
fapt nu corespunde puterii de cumpărare a păturilor social vulnerabile, care 
a fost în scădere, în schimb va contribui la atingerea obiectivului propus de 
Guvern de a avea o inflaţie de circa 12% la sfârşitul anului 2008.

IPP îN 2008 - EvOLUŢIE şI PRONOSTICURI

Indicele Preţurilor Producătorilor este un indice mai puţin utilizat de factorii de 
decizie din Guvern pentru calcularea strategiilor economice pe termen mediu 
şi lung, dar are un impact important asupra dezvoltării întreprinderilor, dar şi 
asupra inflaţiei. Creşterea IPP influenţează IPC, după o anumită perioadă. 
Între evoluţia IPP pentru primele şapte luni ale anului 2008 şi evoluţia IPC se 
poate stabili un coeficient de corelaţie de 0,66, ceea ce înseamnă că evoluţia 
IPC este determinată în proporţie de două treimi de evoluţia IPP.

IPP ar putea înregistra creşteri importante în ultimele luni ale anului 
2008, datorită aprecierii monedei naţionale. Acest fapt a putut fi observat 
la începutul anului, când leul moldovenesc s-a apreciat faţă de dolarul 

Graficul nr. 1. Rata lunară a IPC şi IPP 
pentru lunile ianuarie-august(iulie) 2008

Pentru 2008, 
rata inflaţiei va 
atinge 12,3%, 
fiind aproape de 
pronosticurile 
BNM şi a 
Ministerului 
Economiei şi 
Comerţului

Sursa: Biroul Naţional de Statistică 
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american. De asemenea, alt factor va fi scumpirea produselor energetice. 
Deşi pentru consumatori preţul la aceste produse va creşte mai puţin, 
producători vor fi afectaţi mai mult. În mod special vor creşte costurile de 
producere a energiei electrice şi a gazului, care la rândul lor poate genera 
creşteri şi în alte industrii. Astfel, este posibil ca evoluţia IPP în anul 2008 
să fie asemănătoare cu cea a IPC ca valoare şi să genereze continuarea 
creşterii preţurilor la produsele finale pentru începutul anului 2009.

Conform metodologiilor internaţionale, calcularea unui indice IPP corect şi 
reprezentativ ar putea servi drept bază pentru utilizarea lui în calitate de 
deflator în cadrul Conturilor Naţionale.

INFLAŢIA ANTICIPATĂ DE AGENŢII ECONOMICI

Un alt instrument de previziune a evoluţiei 
preţurilor este inflaţia anticipată de agenţii 
economici, evaluată în urma cercetărilor lunare 
efectuate de IDIS Viitorul. Astfel poate fi obţinut 
un instrument util de anticipare a evoluţiei 
preţurilor pe termen scurt, care reflectă mai mult 
inflaţia adevărată şi poate corela cu IPC. Astfel, 
managerii de companii au aşteptări cu circa 25-
30% mai mari privind evoluţia preţurilor decât 
IPC real. Cunoscând nivelul IPC de 0,7% în luna 
august şi bazându-ne pe ipoteza emisă anterior, 
se poate de anticipat un nivel de 1,2-1,3% pentru 
luna septembrie şi un nivel de circa 1,2% pentru 
luna octombrie. Desigur, pentru lunile noiembrie 
şi decembrie nu există motive de optimism privind 
evoluţia preţurilor, astfel că putem aştepta chiar 
o inflaţie mai mare.

PRONOSTICURI PENTRU SFâRşITUL ANULUI 2008

În condiţiile în care timp de două luni, Biroul Naţional de Statistică a prezentat 
o situaţie de deflaţie, care nu corespunde nivelului de percepţie a acesteia 
de către populaţie şi de către agenţii economici (firmele se aşteptau în iulie 
la o creştere cu 0,9%, dar s-a înregistrat o scădere cu 0,9% a preţurilor), 
va fi ceva normal ca nivelul anual a inflaţiei să fie aproximativ egal cu cel 
stabilit de Guvern. Conform evaluării lunare a inflaţiei, nivelul ei ar trebui 
să atingă 12,3% la sfârşitul anului. Evoluţia preţurilor pentru sfârşitul anului 
vor fi dictate în primul rând de creşterea preţurilor administrative, inclusiv 
la energie termică, electrică, gaz ş.a. care vor afecta atît consumatorii, 
cît şi întreprinderile. După o perioadă de câteva luni, cel mai probabil în 
primăvara anului 2009, aceste majorări vor fi reflectate şi în creşterea 
preţurilor la bunuri şi servicii.

IPC ESTE DOAR UN INSTRUMENT DE ESTIMARE A INFLAŢIEI

Calcularea IPC în anul 2008 stârneşte nedumerire şi contradicţii datorită 
metodologiei de calcul. Fiind preluat după standardele internaţionale 
şi urmărind un singur scop – determinarea creşterii nivelului general al 

Pentru a înţelege 
mai bine inflaţia, 
nu este suficient 
de cunoscut 
valoarea IPC

Graficul nr. 2. Inflaţia anticipată de agenţii 
economici din Republica Moldova pentru 
lunile iulie-octombrie 2008

Sursa: ISE Magazin nr.1-4, publicaţie comercială, destinată 
mediului de afaceri, elaborată de IDIS Viitorul
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preţurilor destinate consumului final, IPC ar 
trebui să fie interpretat şi utilizat după destinaţia 
sa. Deci, IPC-ul este doar un instrument pentru 
măsurarea inflaţiei şi poate să corespundă ei 
sau poate să fie doar un indicator de referinţă. 
În acest sens, ar fi util de calculat şi alţi indicatori 
ai preţurilor pentru a avea o imagine completă 
asupra statisticii preţurilor în Republica Moldova. 
Indicele Preţului Producătorilor este unul din ei, 
Indicele Costului Vieţii sau o estimare a lui ar fi o 
altă soluţie. De asemenea, estimarea influenţei 
politicilor macroeconomice asupra nivelului 
inflaţiei ar fi foarte utile pentru a avea o imagine 
complexă şi obiectivă asupra acestui fenomen. 

RATA INFLAŢIEI îN 2009 vA FI DE CIRCA 
10,5%

În anul 2009 nu există niciun motiv să considerăm 
că se vor produce schimbări spectaculoase la 
capitolul - controlul inflaţiei. Influxul masiv al 
valutei străinei în economia ţării va determina 
Banca Naţională să i-a în continuare măsuri 
energice de a stopa acest fenomen. Scopul 
propus de 10% este realizabil, dar va necesita 
eforturi foarte mari. În primul rând datorită faptului 
că moneda naţională deja s-a apreciat foarte 
mult faţă de cele străine şi acest instrument în 
continuare nu va putea fi utilizat în condiţiile 
creşterii preţului la gaz. Nu sunt create condiţii 
ca mărfurile autohtone să fie produse la preţuri 
mici şi vândute la preţuri accesibile. În special, 
produsele autohtone agricole, din nou, fie vor 
fi exagerat de scumpe în perioada de iarnă-
primăvară, fie vor fi în deficit, ceea ce va duce la scumpiri. De asemenea, 
creşterea preţurilor depinde în măsură hotărâtoare de evoluţia preţurilor din 
exterior deoarece peste 50% din marfa comercializată este de import1. 

1   Conform ISE Magazin nr.3 din Septembrie, �6% din producţia comercializată în Republica 
Moldova era de import. Acest indicator a fost în scădere faţă de lunile iunie-iulie datorită apari-
ţiei pe piaţă a produselor agricole autohtone.

Graficul nr. 3. Ratele anuale ale inflaţiei în 
perioada 2001-2007, estimarea pentru 2008 
şi pronosticul pentru 2009

Sursa : BNS, calcule experţi ME

Graficul nr. 4. Evoluţia anticipată a inflaţiei 
lunare pentru anul 2009

Sursa : Estimările experţilor ME
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SiTuaţia Pe Piaţa Forţei 
De muNCă îN molDova

OCUPAREA şI şOMAjUL

În primul trimestru al anului 2008 a continuat creşterea numărului populaţiei 
active. Conform datelor oficiale, de la începutul anului, acest indicator a 
crescut cu aproximativ 13%. Luând în consideraţie limitările persistente ale 
creşterii populaţiei apte de muncă, putem presupune că acest fenomen a 
avut loc datorită oscilaţiilor sezoniere ale migranţilor la muncă, numărul 
cărora a constituit 253 mii în trimestrul doi al anului curent.

Conform datelor recente ale BNS, în primăvara-vara anului curent, ocuparea 
pe piaţa muncii a crescut cu 15% în comparaţie cu începutul anului. 
Simultan, a continuat diminuarea numărului şomerilor (3% în Q2 2008 în 
comparaţie cu 4.2% în 2007). Acest fapt, reflectă o situaţie nou creată pe 
piaţa muncii în Moldova, în care cererea în creştere începe să fie satisfăcută 
prin implicarea resurselor de muncă din rândurile şomerilor.

Concomitent, sectoarele economiei ce se dezvoltă cel mai dinamic 
(construcţii, IT, comerţ), semnalează tot mai mult creşterea cererii pentru 
forţa de muncă. Totodată, din ce în ce mai multe ramuri ale economiei 
continuă să ducă lipsă de forţa de muncă calificată, fiecare al treilea post 
vacant rămânând nesolicitat, ceea ce reflectă o orientare şi dezvoltare 
slabă a serviciilor educaţionale.

Problema deficitului lucrătorilor calificaţi la rândul său intensifică concurenţa 
RM pentru factorii de producţie în regiune, în primul rând cu ţările EU şi 
federaţia Rusă, unde la fel imigrează populaţia activă calificată din 
Moldova.

În general, în Moldova indicatorii mici ai şomajului oficial (3.1% în 2008) 
sunt în mare parte rezultatul retragerii forţei de muncă excesive de pe piaţa 
locală prin intermediul emigrării în masă, ocupării nedeclarate vaste şi 
nivelului înalt a auto-angajării în gosăpodăriile casnice. 

În anul 2008 se păstrează şi o altă tendinţă a anilor trecuţi, ce reflectă 
inelasticitatea pieţii muncii în Moldova. În structura ocupării ponderea cea 
mai înaltă o are sectorul agrar, fiind caracterizat prin cea mai joasă 
productivitate. În prima jumătate a anului 2008, sectorului agrar i-a revenit 
mai mult de jumătate din persoanele ocupate (57.3%), pe când numărul 
persoanelor ocupate în mediul urban a fost cu 15% mai jos. În pofida acestui 
fapt, contribuţia agriculturii în PIB cedează considerabil contribuţiei 
sectorului serviciilor şi industriei. 

Pe lângă nivelul înalt al ocupării în sectoarele cu o productivitate joasă, 
rigiditatea pieţii muncii în Moldova se manifestă şi prin indicatori înalţi ai 
ocupării în gospodăriile casnice (38.2%, 2008), precum şi prin o cotă înaltă 
a angajării neformale (30% din locurile de muncă). 

Ocuparea neformală în sectorul formal în perioada curentă, conform datelor 
oficiale, constituie mai mult de 10% (11.3% în 2008) dar conform estimărilor 
CPE acest indice e cu mult mai mare şi constituie cca. 35%.1 Există ramuri 
1  Studiul CPE/IDIS Viitorul Sistemul Impozitarii Neoficiale in Moldova, februarie 2007

Pentru prima 
dată în ultimii ani,  
creşterea ocupării 
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de activitate în care cota ocupaţiilor informale 
este deosebit de înaltă: construcţiile – 58,2%, 
agricultura – 57,3% şi comerţul – 50%. 

În acelaşi timp, piaţa forţei de muncă din RM 
se caracterizează prin legităţile caracteristice în 
mod general şi pentru alte economii în tranziţie 
din regiune. Astfel, productivitatea muncii 
este mai înaltă în ramurile sectorului privat, în 
care sunt ocupate două treimi din lucrători, şi, 
respectiv, salariile sunt mai mari în ramurile cu 
o productivitate înaltă a muncii. În acelaşi timp, 
majoritatea persoanelor ocupate în sectorul 
privat, (65% în prima jumătate a anului 2008) o 
constituie forţa de muncă angajată .

Conform estimărilor noastre, în procesul satisfacerii cererii forţei de muncă 
în anii 2008-2009, tot mai multă atenţie va fi acordată nu doar nivelului de 
remunerare a muncii, dar şi condiţiilor muncii şi protecţiei sociale. 

SALARIILE

În general, piaţa forţei de muncă în Moldova se caracterizează prin 
diferenţiere sporită a salariului în ţară, ceea ce corelează cu diferenţa în 
productivitatea muncii. În pofida faptului că, salariile funcţionarilor publici, 
ca rezultat al reformei salariilor bugetarilor, desfăşurate de către guvern, 
cresc succesiv (creşterea a constituit 2,5 ori în perioada anilor 2002-2007),  
ele rămân în mediu cu 35-40% mai joase decât salariile pentru specialităţile 
respective în sectorul privat. În opinia noastră, această diferenţă va creşte 
în anii 2008-2009 în urma liberalizării salariilor în sectorul privat, în 
conformitate cu hotărârea guvernului din 20 februarie 2008.

Aceste soluţii vor permite angajatorilor să 
stimuleze mai mult munca productivă, deşi 
aceste măsuri în mod evident nu sunt suficiente 
pentru a înfrunta stagnarea continuă pe parcursul 
a multor ani a creşterii salariului real. În prima 
jumătate a anului 2008 creşterea salariului real a 
constituit 10% conform datelor BNS, pe când 
IPC pentru aceeaşi perioadă a crescut cu 13%. 
Conform estimărilor noastre, tendinţa persistentă 
de creştere a preţurilor la produse alimentare şi 
resurse energetice, va influenţa negativ şi în 
timpul apropiat veniturile reale ale populaţiei din 
RM. 

MIGRAŢIA

Cota-parte a migranţilor la muncă din Moldova este supusă oscilărilor se-
zoniere considerabile, deşi, precum se aştepta, acest indicator s-a stabilizat 
la nivelul de 250-350 mii braţe de muncă. Conform datelor BNS, în trimestrul 
doi al anului 2008, 253 mii persoane se consideră plecate la muncă peste 
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Fig.1. Structura populaţiei ocupate şi 
producţiei globale,   2008, semestru  I

Sursa: BNS, estimările CPE
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hotare. Acest factor, ca şi până acum, va crea riscuri pentru dinamica 
şi calitatea creşterii economice prin creşterea dependenţei economiei 
naţionale de transferurile băneşti de peste hotare (36.6% din PIB în 2007) şi 
creşterea deficitului braţelor de muncă calificate în sectoarele economiei ce 
se dezvoltă cel mai dinamic, precum şi intensificarea „scurgerii de creieri”. 

În acelaşi timp, conform estimărilor noastre, utilizarea resurselor forţei de 
muncă în RM este de 2 ori mai joasă faţă de potenţialul său şi este cu mult 
mai joasă decât indicatorii corespunzători pentru alte economii europene.

Transferurile băneşti de peste hotare constituie a doua sursă de finanţare 
după importanţă pentru majoritatea membrilor familiilor migranţilor şi prima 
sursă pentru păturile cele mai sărace a populaţiei.  

Sub influenţa remitenţelor în masă de peste hotare de la migranţii pentru 
muncă (35% din PIB în prima jumătate a anului 2008) în Moldova continuă 
să crească înclinaţia populaţiei spre economii (30-35% din PIB în 2008). 
Totuşi aceste resurse participă slab la creditarea afacerilor. Conform 
estimărilor noastre acest indicator nu depăşeşte 15% din suma totală a 
transferurilor şi se investeşte preponderent în imobil şi consumul de import. 
În acelaşi timp ratele bancare reflectă aşteptări inflaţioniste înalte ale 
firmelor şi gospodăriilor casnice din RM pe termen mediu şi respectiv vor 
determina înclinaţiile lor de consum în următorii 5 ani.
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Economia rEgiunii 
transnistrEnE

După o scădere de 4.6% la începutul anului 2008,  in prima jumatate a fost 
înregistrată o creştere a PIB-ului de 7.9%. Factorul principal al creşterii 
economice transnistrene a fost dublarea volumului comerţului extern al re-
giunii în trimestrul doi al anului curent (607,4 mln. dolari în Q1 2008, până 
la 1269,4 mln. dolari în  Q2 2008)

În primul trimestrul al anului 2008 a fost înregistrată o creştere a veniturilor 
bugetare de 37.2% în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Creş-
terea veniturilor bugetare a fost asigurată de aplicarea coeficienţilor de creş-
tere a ratelor impozitelor, introducerea taxei vamale pentru exportul materia-
lelor de construcţie şi avansuri din venituri şi accize pentru mărfuri importate. 
Cheltuielile bugetare au crescut cu 5.6%, în acelaşi timp mai mult de 80% 
le-au constituit cheltuieli pentru articolele ce ţin de protecţia socială.

Comerţul extern rămâne a fi sursa fundamentală de venit a regiunii, for-
mând peste 80% din balanţa de plăţi a acesteia. Conform datelor Comite-
tului Vamal de Stat al rmn, volumul comerţului extern al republicii a consti-
tuit 1801,9 mln. dolari pentru ianuarie-august 2008. Volumul a crescut cu 
52.5% în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 

Soldul negativ al balanţei comerciale (430,5 mln. dolari, Q2 2008) continuă 
să rămână una din problemele ce crează riscuri pentru stabilitatea financi-
ar-bancară a regiunii. Nivelul de acoperire a importurilor de către livrările de 
export în perioada de raportare a constituit 61.4% contra 59.9% în ianuarie-
august 2007. Mai mult de jumătate din importul transnistrean l-au constituit 
hidrocarburantii şi metalele feroase (28.9% şi 25.5% din importuri respec-
tiv). În acelaşi timp, mai mult de 60% din produsele de export le constituie 
metalele feroase produse de către uzina meta-
lurgică din Râbniţa. În aceeaşi perioadă exportul 
de ciment de către uzina de ciment de la Râbniţa 
s-a triplat.

Utilizarea de către exportatorii transnistreni a co-
telor moldoveneşti, în cadrul clauzei naţiunii cele 
mai favorizate  va duce în continuare la îmbună-
tăţirea indicilor economici externi ai regiunii. Este 
de aşteptat utilizarea masurilor anti-dumping în 
ceea ce priveşte uzina metalurgică moldove-
nească (livrările careia în anul precedent au con-
stituit 1.2 miliarde de dolari). Conform datelor 
UMM pentru ianuarie - аprilie 2008, uzina  a fur-
nizat 3 miliarde tone de metal.  În general, volu-
mul producţiei industrial a crescut cu 3%. Tot mai 
multe întreprinderi mari şi mijlocii din regiune manifestă dificultăţi în funcţi-
onare, fiecare a treia companie înregistrând pierderi.  
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Fig. 1 Dinamica volumului comerţului extern 
al rnm

Sursa: Anexa la hotărîrea SS rnm, №1245 din 19 
decembrie 2007, calcule СРЕ
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În prima jumătate a anului 2008 rata de creşte-
re a pieţei de consum a rmn a continuat să se 
diminueze. Mai mult de 80% din această piaţă 
îi revine comerţului cu amănuntul. Creşterea ce-
rerii interne a regiunii este stimulată ca şi până 
în prezent de transferurile de peste hotare, de 
creşterea salariilor (30% în sectorul real, 13% în 
sectorul „de stat”) şi a pensiilor (cu 5%).

Mărimea minimului de existenţă în luna august 
2008 a constituit 95 dolari, iar salariul mediu 
cca 210 dolari. În anul precedent salariul mediu 
lunar al angajaţilor din sfera bugetară a rnm (120 
dolari) rămînea în urma salariului lucrătorilor 

analogi din sectorul real (187dolari) cu 30%. Pensia medie în rnm, luând 
în consideraţie toate suplimentele, a constituit, în anul 2007, 53.3 dolari 
lunar, depăşind puţin coşul minimal de consum al pensionarului. În general, 
se atestă în continuare reducerea numărului populaţiei angajate pe piaţa 
muncii din regiune (de la 180 mii persoane pînă la 160 mii, în perioada 
2003-2006), ca rezultat al migrării forţei de muncă, în primul rînd din contul 
exodului de cadre calificate şi din contul angajării neoficiale.

 
Tab. 2. Dinamica resurselor forţei de muncă în rnm
(pt. sfîrşitul anului, mii pers.)

2004 2005 2006 2007 е2008 
Resursele forţei de muncă, total 342,3 340,4 337,3 336,0 332,7
Populaţie activă din perspectiva 
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Inflaţia în prima jumătate a anului 2008 a constituit 23%. Contribuţia princi-
pală în creşterea inflaţiei, la fel ca şi în anul precedent, le-a revenit creşterii 
rapide a tarifelor pentru servicii (cu 32%) şi a preţurilor la producţia alimen-
tară (14%). Cea mai rapidă majorare de tarife s-a atestat pentru energie 
electrică şi servicii comunale. Se aşteaptă că această tendinţă sa se mani-
festa şi mai mult în 2008-2009 în rezultatul corecţiei forţate a politicii tarifa-
re şi a creşterii preţurilor pentru producţia alimentară şi resursele energeti-
ce pe plan global. Inflaţia înaltă în condiţiile completării reduse a bugetului 
rnm creează riscul acutizării sărăciei şi a inegalităţilor.

Necesitatea majorării tarifelor la gaze este cauzată în primul rînd de volu-
mul considerabil al datoriei în rezultatul promovării în anii precedenţi a unei 
politici tarifare şi valutare neadecvate. Achitarea la timp a facturilor pentru 
consumul de gaze reprezintă condiţia de bază a îngheţării datoriilor istorice 
ale rnm în faţa Gazpromului şi a restructurizării lor ulterioare. 

Datoria totală a Transnistriei pentru gazele ruseşti consumate, inclusiv pe- consumate, inclusiv pe-consumate, inclusiv pe-
nalizările conform datelor oficiale, a constituit la sfârşitul trimestrului I al 
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Fig.2 Dinamica volumului exporturilor şi im-
porturilor ale rmn

Sursa: Anexa la hotărîrea SS rnm, №1245 din 19 
decembrie 2007, calcule СРЕ
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În prima jumătate a anului 2008 rata de creşte-
re a pieţei de consum a rmn a continuat să se 
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îi revine comerţului cu amănuntul. Creşterea ce-
rerii interne a regiunii este stimulată ca şi până 
în prezent de transferurile de peste hotare, de 
creşterea salariilor (30% în sectorul real, 13% în 
sectorul „de stat”) şi a pensiilor (cu 5%).
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cca 210 dolari. În anul precedent salariul mediu 
lunar al angajaţilor din sfera bugetară a rnm (120 
dolari) rămînea în urma salariului lucrătorilor 
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anului 2008 aproximativ 1 mld 558,1 mln dolari, crescând de la începutul 
anului cu 75.6 mln dolari sau cu 5.1%. Datoria pentru gaze constituie mai 
mult de 2/3 din datoria externă totală a rmn. Fiind recalculat per capita, 
datoria Transnistriei pentru gaze constituie 2.9 mii dolari. 

Datoria externă a Tiraspolului a crescut în 2007 cu încă 200 mln. dolari şi 
a constituit spre finele anului mai mult de 1,8 mln. dolari, în principal din 
contul datoriilor faţă de Gazprom (1,4 mln. dolari). În anul 2008 livrările de 
gaze în regiune se vor efectua la preţul de 195 dolari pentru 1000 m3, (170 
dolari în 2007 şi 135 dolari în 2006). Se planifică o ulterioară majorare de 
preţ la gaze naturale (cu 15%) pentru consumatorii din rnm, efectuată în 
două etape, pînă la atingerea nivelului de contract, în ianuarie şi iulie 2008. 
Împreună cu creşterea preţului la gaze naturale se vor majora şi tarifele la 
energia electrică, în mediu cu 11%.

Tab. 3. Datoria externă a rnm în 2007-2008, mln. dolari.

01.01.2007 01.01.2008
Cerinţe 381,5 360,6
1.1. Investiţii directe şi de portofoliu peste 
hotare

71,7 53,9

1.2. Credite comerciale 107,8 125,5
1.3. Credite şi împrumuturi 95,8 51,4
1.4. Conturile corespondente ale băncilor 
rnm

97,0 116,2

1.5. Conturi valutare peste hotare 2,0 1,6
1.6. Alte active 7,2 11,9
Obligaţii 1983,5 2216,4
2.1. Investiţii directe şi de portofoliu în rnm 201,9 212,7
2.2. Credite comerciale 162,2 204,6
2.3. Credite şi împrumuturi 179,3 269,8
2.4. Conturi şi depozite ale nerezidenţilor în 
băncile rnm

159,1 46,9

2.5. Datoria pentru gaze naturale 1281,0 1482,5

Datoria externă pură a rnm -1602,0 -1855,8

Sursa: Hotărîrea SS rnm, №1245 din 19 decembrie 2007

În anii precedenţi autorităţile rnm au utilizat activ politica valutară pentru 
menţinerea tarifelor reduse la gazele consumate. Luând în considera-
ţie faptul că mai mult de 70% din toate operaţiunile comerţului extern ale 
agenţilor economici din Transnistria se efectuează în dolari SUA, inclusiv 
cu Gazpromul, principala direcţie a unei astfel de politici reprezintă, în mod 
tradiţional, raportul de curs valutar “rubla rnm/dolar SUA”. În afară de asta, 
aproape 50% din activele de rezervă ale sistemului bancar al Transnistriei 
sunt păstrate în aceeaşi valută. Toate acestea, în condiţiile dolarului slab şi 
a noii politici tarifare, creează riscuri suplimentare stabilităţii macroecono-
mice a regiunii.
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TENDINŢE GLOBALE 

Criza economică care a cuprins ţările industrializate continuă, în pofida 
unor evoluţii pozitive de moment. SUA, care a declanşat criza financiară, 
deşi a intrat într-o recesiune, înregistrând câteva trimestre consecutive o 
contractare a economiei, a consemnat în cel de-al doilea trimestru o 
creştere neaşteptată a PIB, de 3,3 %1. Această performanţă economică a 
fost asigurată din contul reducerii cu 3,1 p.p. a deficitului comercial – un 
succes nemaiatins în ultimii 18 ani. Excluzând comerţul, economia SUA ar 
fi înregistrat o scădere, a doua astfel de scădere din ultimele trei trimestre. 
Reducerea preţurilor la petrol şi diminuarea cererii, a permis SUA să 
înceapă acumularea unor rezerve de petrol. Totodată, pe fundalul creşterii 
economice, rata şomajului a atins 5,7 % - cel mai înalt nivel în ultimii cinci 
ani, iar aprecierea recentă a dolarului nu avantajează Statele Unite, miza 
principală a cărora pentru ieşirea din criză, fiind exporturile. Piaţa financiară 
mondială a fost cutremurată la mijlocul lunii septembrie de falimentul uneia 
din cele mai vechi şi puternice bănci din SUA, Lehman Brothers, pe fundalul 
preluării recente a altei bănci mari, Merrill Lynch, de către Bank of America 
şi anterior a băncilor ipotecare Fannie Mae şi Freddie Mac de către Guvernul 
SUA. Răspunsul guvernului american la acest faliment a fost prompt, fiind 
propus un plan intervenţionist de pompare a 700 miliarde de dolari SUA 
pentru a susţine firmele afectate de criza ipotecară şi stoparea celei mai 
grave crize financiare de la „Marea Depresiune” din anii ‘30.

ţările din zona euro par a fi afectate de criza financiară mai mult decât 
SUA. În cel de-al doilea trimestru comparativ cu primul trimestru 2008 PIB 
a scăzut cu 0,2 %. Această performanţă modestă a fost cauzată de aşa ţări 
ca Italia, Franţa şi Germania, care cu puţin timp în urmă păreau a fi 
„locomotiva” economiei europene, înregistrând în această perioadă o 
descreştere a economiei. Bursele din Europa au fost puternic cutremurate 
de turbulenţele generate de falimentul băncii Lehman Brothers, valoarea 
acţiunilor băncilor şi companiilor de asigurări europene fiind în scădere. 
Sectorul privat a înregistrat cea mai scăzută performanţă din ultimii şapte 
ani, iar inflaţia a continuat să crească şi în cel de-al doilea trimestru, 
atingând cel mai înalt nivel de la adoptarea monedei unice - de 4%, 
comparativ cu 2%, pronosticate pentru întregul an. Contrar Rezervei 
Federale americane, care a coborât în mai puţin de un an dobânda de 
referinţă de la 5,25% la 2%, Banca Centrală Europeană, pentru stăpânirea 
inflaţiei, a majorat-o de la 4% la 4,25%. Totodată, tulburările pe piaţa 
financiară au determinat Banca Centrală Europeană să injecteze 30 miliarde 
de euro pe piaţa monetară pentru a diminua consecinţele nefaste legate de 
falimentul băncii americane. Aceste acţiuni însă, nu vor fi în măsură să 
ridice economia zonei euro creşterea economică a căreia nu va depăşi, 
probabil, în anul 2008, nivelul de 1,5%.  

Deşi evoluţiile din ultimii ani indică că  pe termen lung economia mondială 
ar putea fi dominată de cele patru ţări din grupul BRIC2, criza financiară 

1   Cifră revizuită. Iniţial s-a declarat că creşterea PIB a fost 1,9%. 
2   Brazilia, Rusia, India şi China
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TENDINŢE GLOBALE 
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pare să afecteze şi economia Chinei, Braziliei şi Indiei, datorită reducerii 
consumului intern şi diminuării importurilor de către SUA3. Rusia, deşi 
dependentă doar în mărime de 3% de exporturile în SUA, va finaliza acest 
an la fel cu o performanţă mai scăzută, datorită implicării în conflict armat şi 
tensionării relaţiilor cu occidentul. ţările din grup BRIC au fost la fel afectate 
de turbulenţele recente de pe piaţa americană. Dacă ţările asiatice, au 
suportat mai uşor tensiunile, piaţa bursieră fiind închisă datorită sărbătorilor 
naţionale, la Moscova tranzacţiile bursiere au fost suspendate, în urma 
scăderii indicelui compozit MICEx cu peste 15%. 

Pe fundalul acestei crize, cel de-al doilea trimestru al anului a fost însoţit 
de oscilaţii spectaculoase pe piaţa petrolului, grâului şi valutară. Un an 
agricol mai bun, vestea că furtunile tropicale nu vor afecta instalaţiile din 
Golful Mexic, slăbirea presiunilor inflaţioniste, precum şi alţi factori, au 
condus pentru prima dată pe parcursul anului 2008 la ieftinirea grâului, 
reducerea preţului la petrol şi aprecierea dolarului. Aceste evoluţii pozitive 
sunt în esenţă corecţii ale pieţii şi au un caracter temporar. Pe termen lung 
însă, conjunctura economică mondială în care cererea pentru produse 
alimentare şi materii prime este în creştere, pe fundalul ofertei scăzute, 
va conduce la revenirea trendului de scumpire a preţurilor şi depreciere a 
dolarului. Contrar pronosticurilor anterioare, evoluţiile recente de pe piaţa 
financiară mondială indică că stagnarea economică ar putea continua şi 
pe parcursul anului 2009, deoarece pentru refacerea daunelor recente 
provocate sistemului bancar va fi nevoie de mai mult timp decât s-a crezut 
anterior. 

vALOAREA DOLARULUI SUA FAŢĂ DE MONEDA EUROPEANĂ

Tendinţa de depreciere a dolarului SUA faţă de moneda Euro în primul 
trimestru a anului 2008 a culminat în mijlocul lunii iulie cu o rată de 1,6 
dolari SUA pentru un Euro, după care dolarul a început treptat să se 
aprecieze, atingând în la mijlocul lunii septembrie o rată de 1,39 dolari SUA 
pentru un Euro, după care din nou s-a depreciat atingând la finele lunii 
septembrie nivelul de 1,47 dolari SUA pentru un Euro. Această performanţă 
a dolarului, care s-a apreciat faţă de euro cu circa 4 procente într-o perioadă 
extrem de scurtă, a fost cea mai spectaculoasă în ultimii 8 ani. Aprecierea 
dolarului se datorează unui şir de factori, printre care cel mai semnificativ 
constituie reducerea considerabilă a preţurilor la petrol, care a condus 
la slăbirea presiunilor inflaţioniste; intervenţia Chinei pe piaţa americană 
pentru a vinde dolari SUA4, astfel sporind valoarea relativă a dolarului; 
şi, bineînţeles, intervenţia Rezervei Federale americane prin reducerea 
dobînzii de referinţă. 

Deprecierea Euro a fost condiţionată de performanţa economică scăzută a 
ţărilor din zona euro şi în special a Germaniei care deţine influenţă economica 
dominantă în UE. Totodată, moneda Euro este supraevaluată cu cel puţin 
30 procente, iar deprecierea recentă nu este altceva decât o corectare a 
ratei de schimb. Pe termen scurt dolarul ar putea să-şi întărească poziţiile 
faţă de euro. Or, în perspectivă lungă euforia se va tempera, iar SUA va 

3   Exporturile Chinei, Braziliei şi Indiei în SUA constituie 70%, 20% şi 15% din PIB, respectiv. 
4   China deţine rezerve valutare care depăşesc un trilion dolari SUA, o mare parte a cărora constituie 
hîrtii de valoare emise de Rezerva Federală americană.



Centrul de Politici Economice al IDIS “Viitorul”

60

trebui să asigure deprecierea dolarului pentru susţinerea exportatorilor şi 
reducerea deficitului uriaş al balanţei comerciale şi al contului curent, astfel 
ca până la finele anului rata de schimb să oscileze în limitele de 1,5 dolari 
SUA pentru un Euro.

 

PIAŢA MONDIALĂ A PETROLULUI

În urma unei evoluţii ascendente a preţului mondial al petrolului, care a 
culminat în luna iulie cu un nivel de 147 dolari SUA barilul, în luna august 
acesta a scăzut de circa 1,3 ori, atingând un nivel de 110 dolari SUA barilul. 
Acest nivel, însă, nu a fost cel mai scăzut înregistrat pe parcursul celui de-
al treilea trimestru,  la mijlocul lunii septembrie preţul petrolului atingând 
nivelul minim de 90 dolari SUA barilul, după care treptat a început să 
crească, fiind ajungând la finele lunii septembrie la un preţ de 107 dolari 
SUA barilul. Deşi în linii mari, aceste oscilaţii semnificative sunt rezultatul 
unui conglomerat dintre cerere, ofertă, costuri de prelucrare şi distribuţie, 
rata de schimb a dolarului SUA, speculaţii şi geo-politică, reducerea recentă 
a preţului petrolului pare a fi  şi rezultatul unei corecţii pe termen scurt. 

Similar unui cerc vicios, evoluţia preţurilor la petrol în acest trimestru sunt 
determinate în mare măsură (şi determină, în acelaşi timp) de puterea 
dolarului. Aprecierea dolarului SUA în acest trimestru au avut impact şi 
asupra preţului petrolului care după apogeul înregistrat în luna iulie, a 
început să scadă. (Figura x). Această relaţie invers proporţională nu mai 
este sesizată în a doua jumătate a lunii august, perioada respectivă fiind 
caracterizată de declanşarea războiului de către Georgia şi cu această 
legătură stoparea temporară a activităţii conductei de petrol Baku – Tbilisi - 
Ceyhan, tensionarea relaţiilor dintre SUA şi Rusia în legătură cu războiul din 
Georgia şi acordul dintre SUA şi Polonia de amplasare pe teritoriul polonez 
a scutului antirachetă. Aceste evenimente nefaste, precum şi speculaţiile 
cu privire la decizia OPEC asupra creşterii/reducerii ofertei de petrol au 
condus la un comportament „ciudat” a preţului la petrol, determinat zilnic 
de diverse anticipări ale participanţilor pe piaţa petrolului, evoluând după o 
traiectorie similară ratei de schimb dolar SUA/Euro.

În pofida acestor evoluţii a preţului petrolului care ar putea continua până la 
finele anului curent, pe termen lung acesta va creşte în continuare, oferta 
nefiind în măsură să acopere cererea în creştere a economiilor emergente. 
Similar pronosticului efectuat la începutul anului, considerăm că preţul 
petrolului va oscila în limitele a 100 dolari SUA barilul, inclusiv datorită 
deciziei Chinei de a majora importurile de petrol, reducerii producerii zilnice 
a petrolului de către OPEC cu circa 520 mii barili, precum şi a livrărilor de 
petrol din Arabia Saudită.

 

PIAŢA MONDIALĂ A GRâULUI

Similar pieţei petrolului, piaţa grâului a fost caracterizată prin evoluţii 
pozitive cu caracter temporar, pe fundalul pronosticului negativ pe termen 
lung. După o creştere a preţului grâului la începutul anului 2008 până 
la 450 dolari SUA pentru o tonă, în luna iulie, datorită unui an agricol 
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suficient de bun şi reducerii preţului petrolului, 
grâul a fost procurat pe piaţa mondială practic 
la jumătate de preţ. Luna august, totuşi, este 
decisivă, condiţiile climaterice fiind în măsură să 
influenţeze primordial recolta şi respectiv, preţul 
grâului. Totodată, deja se poate de constatat că 
recolta în anul curent va depăşi nivelul înregistrat 
în anul precedent cu circa 10%. Această creştere 
va fi generată de ţări ca SUA, UE, Rusia, 
Ucraina şi India, care s-au bucurat de condiţii 
climaterice prielnice, spre deosebire de aşa ţări 
ca Kazakhstan şi Afganistan, recolta de grâu 
a cărora va scădea în 2008, comparativ cu anul precedent5. Totodată, 
în UE, în cazul în care va fi promovată legea pentru interzicerea utilizării 
pesticidelor pentru cultivarea grâului şi a altor culturi cerealiere, recolta ar 
putea să se reducă cu circa 30%, iar preţurile respectiv, să crească. În anul 
2008 preţurile medii la grâu vor fi mai mici decât în anul precedent, dar pe 
termen lung vor avea o tendinţă de creştere, datorită sporirii inevitabile a 
cererii pe fundalul creşterii mondiale a populaţiei şi sporirii producţiei de 
biocombustibil în detrimentul grâului alimentar.  

EvOLUŢIA ECONOMICĂ A PRINCIPALILOR PARTENERI 
CoMERCIALI AI REPUBLICII MoLDoVA

RUSIA

În cel de-al doilea trimestru al anului 2008 economia Rusiei a continuat să 
crească, în pofida scăderii preţurilor la petrol. În prima jumătate a anului 
creşterea PIB a constituit 8%, pe fundalul unei inflaţii de 8,7% - un nivel 
considerabil, care a determinat Guvernul să majoreze pronosticul pe 
întregul an, de la 10,5 la 11,8 procente. Totodată, declanşarea războiului 
în Osetia de Sud şi Abhazia de către Georgia va avea, probabil, un impact 
negativ asupra economiei Rusiei care are un interes geopolitic asupra 
acestor regiuni şi implicarea căreia în acest conflict pare a fi inevitabilă. 
Aceasta ar putea tempera ritmul de creştere economică în anul curent. 
La mai puţin de o săptămână de declanşarea războiului, efectele acestuia 
sunt deja resimţite; rubla rusească a scăzut cu 1,3 procente faţă de dolarul 
SUA, fiind în creştere, de asemenea, riscul pentru investiţii.  De asemenea, 
în mai mult de o săptămână, rezervele băncii centrale a Rusiei s-au redus 
cu 16,4 miliarde, un nivel comparabil cu cel de la criza financiară din 1998. 
Totodată, pentru anumiţi investitori, războiul ar putea fi o oportunitate, preţul 
actual redus al acţiunilor fiind atractiv pentru tranzacţii ulterioare. Cu toate 
că comportamentul investitorilor nu poate fi prognozat cu certitudine, este 
evident, totuşi, că Rusia şi-a zdruncinat relaţiile cu occidentul (cauzând, 
printre altele, tergiversarea acceptării Rusiei drept membru al OMC) iar 
impactul economic negativ este inevitabil, cauzând Rusiei pierderi de sute 
de milioane dolari SUA. 

�    Raportul USDA, august 2008
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UCRAINA

Economia Ucrainei a crescut în cel de-al doilea semestru al anului 2008 
cu 6,3 procente, cea mai mare creştere fiind înregistrată în primele luni 
ale anului. Pentru prima dată în decurs de cinci ani Ucraina a înregistrat în 
luna iulie o deflaţie de 0,5%, comparativ cu o inflaţie de 1,5% în iulie 2007. 
Aceasta se datorează atât unor factori sezonieri cât şi scăderii preţurilor la 
petrol şi la grâu, datorită unei recolte suficient de mari. Totodată, pronosticul 
cu privire la inflaţie pentru întregul an 2008 rămâne a fi în continuare 
pesimist, inclusiv datorită creşterii tarifelor la gazele naturale începând 
cu 1 septembrie 2008, impactul măsurilor antiinflaţioniste, promovate de 
Guvernul actual, fiind resimţit doar în anul 2009, când inflaţia ar putea să nu 
depăşească 13%.  De asemenea, problemele economice care s-ar putea 
dezlănţui în Rusia - principalul partener comercial al Ucrainei şi furnizor de 
gaze şi combustibil, ar putea influenţa negativ economia Ucrainei. Totodată, 
pe termen scurt, datorită unei diversificări mai sporite a riscurilor, s-ar putea 
ca Ucraina să fie subiectul unui influx de investitori, care anterior preferau 
piaţa Rusiei. 

ROMâNIA

Economia României se află pe o pistă ascendentă, înregistrând în 
primul semestru al anului 2008 o creştere a PIB de 8,6%, deşi aceasta 
evoluează pe fundalul unei inflaţii sporite, de 8,7%, care a depăşit în primul 
semestru al anului 2008 ţinta anuală şi a unei rate a şomajului, care a 
constituit în luna iunie 3,8 procente, cea mai scăzută din ultimii 16 ani. 
Creşterea economică, cea mai înaltă din Europa de sud-est, se datorează 
în special, dificultăţilor cu care se confruntă ţările europene, care determină 
reorientarea investiţiilor spre aşa ţări, ca România, mai puţin afectate de 
criză şi cu costuri de producere scăzute. În primele şase luni ale anului 
2008 datorită atractivităţii României, inclusiv a cotei unice de impozitare de 
16%, care este cea mai mică din UE, investiţiile străine directe au atins 4,8 
miliarde dolari şi ar putea să se dubleze până la finele anului. Creşterea 
PIB ar putea să ajungă la un ritm de 8-9% în acest an, în condiţiile în care 
inflaţia s-ar putea tempera până la 6-7% la finele anului 2008. În scopul 
reducerii presiunilor antiinflaţioniste, în iulie BNR a majorat dobânda de la 
10% până la 10,25%. Această ţintă însă, va fi însă greu de atins, deoarece 
economia României pare a fi supraîncălzită, crescând peste potenţial.

ITALIA 

Economia Italiei continuă să evolueze pe o pistă descendentă, fiind 
caracterizată prin stagnarea consumului şi investiţiilor. PIB a înregistrat 
o performanţă scăzută, diminuându-se în al doilea trimestru cu 0,3% 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, fiind cea mai scăzută 
realizare trimestrială din ultimii cinci ani. Contractarea economiei s-a produs 
pe fundalul unei inflaţii de 4%, cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani. Indicele 
confidenţei businessului a atins cel mai scăzut nivel în ultimii şapte ani. Cel 
mai mare producător de automobile, Fiat, a închis patru din cele şase uzine 
în rezultatul reducerii cererii interne. Cea mai mare fabrică producătoare 
de produse lactate, Parmalat, şi-a redus semnificativ prognozele cu 
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privire la profituri pe acest an, datorită reducerii cererii interne şi mondiale. 
Deprecierea temporară a monedei Euro, va propulsa puţin exporturile, 
dar nu va putea reversa pe termen scurt trendul negativ pe care s-a situat 
Italia.

GERMANIA

Contrar aşteptărilor, Germania, care menţinea economia zonei euro „la 
suprafaţă”, a deraiat de pe traiectoria ascendentă, în cel de-al doilea trimestru 
PIB fiind în descreştere cu 0,5% comparativ cu trimestrul precedent, pe 
fundalul unei inflaţii în luna iulie de 3,3% – cel mai înalt nivel din ultimii 15 
ani. Stagnarea în majoritatea ţărilor europene, în special Spania şi Italia, a 
avut o reacţie în lanţ faţă de economia Germaniei, care oferă circa două 
treimi din exporturi ţărilor europene. Vânzările în străinătate au scăzut cu 
5,1 procente, în timp ce comenzile interne s-au diminuat cu 0,6 procente. 
Comenzile din zona euro au scăzut cu 7,7 procente, iar cele din afara regiunii 
cu 3,1 procente. În cazul în care Germania nu va spori exporturile, ţara va 
intra în recesiune. Companiile producătoare de maşini, precum Daimler 
şi BMW, deja au menţionat că nu vor reuşi să obţină profiturile scontate. 
Conform pronosticurilor de la începutul anului, economia Germaniei va 
creşte în continuare, dar nu va depăşi la finele anului nivelul de 2%.  
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aNexe STaTiSTiCe
Tabelul 1. PiB după utilizări, milioane mDl, preţuri curente

Anul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009p
PIB 19052 22556 27619 32032 37652 44754 53354 62200 74000

Consum final 19263 23289 29706 33298 41368 50972 60104 70700 80500
gospodării 16385 18493 24417 28125 34694 41360 48826 56800 64400
administraţie publică şi privată 2878 4796 5739 5173 6674 9612 11278 13900 16100

Formarea brută de capital 4436 4886 5916 8443 11607 14656 20368 25800 30400
formarea brută de capital fix 3190 3682 4668 6787 9258 12691 17764 23000 28000
modificarea stocurilor 1246 1204 1248 1656 2349 1965 2604 2800 2400

Exporturi nete de bunuri şi servicii -4647 -5619 -8325 -9936 -14042 -21004 -27118 -34300 -36900
exporturi de bunuri şi servicii 9536 11834 14487 16398 19526 20591 24176 28000 38750
importuri de bunuri şi servicii -14183 -17453 -22812 -25107 -33568 -41595 -51294 -62300 -75650

Memo: PIB în milioane USD, rsma 1481 1663 2007 2520 2895 3356 4484 6547 7789
Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 2. Structura PiB după utilizări, %
Anul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009p

PIB 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Consum final 101.1 103.3 110.3 103.9 109.9 113.9 134.3 113.7 108.8

gospodării 86.0 82.0 89.5 87.8 92.1 92.4 109.1 91.3 87.0
administraţie publică şi privată 15.1 21.3 20.8 16.1 17.7 21.5 25.2 22.3 21.8

Formarea brută de capital 23.2 21.7 23.2 26.4 30.8 32.7 45.5 41.5 41.1
formarea brută de capital fix 16.7 16.3 18.6 21.2 24.6 28.4 39.7 37.0 37.8
modificarea stocurilor 6.5 5.3 4.6 5.2 6.2 4.4 5.8 4.5 3.3

Exporturi nete de bunuri şi servicii -24.3 -24.9 -33.5 -30.3 -37.3 -46.9 -60.6 -55.1 49.9
exporturi de bunuri şi servicii 50.1 52.4 53.3 51.2 51.9 46.0 54.0 45.0 52.4
importuri de bunuri şi servicii -74.4 -77.3 -86.8 -81.5 -89.2 -92.9 -114.6 -100.1 -102.2

Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 3. Producţia industrială, milioane mDl, preţuri curente
Anul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009p

Total industrie 10428 12624 15963 17591 20770 22371 26174 30885 36600
Industrie prelucrătoare 8108 10066 13311 14665 17627 18718 21390 25133 29782

Energie electrică, gaze şi apă 1902 1974 1989 2069 2235 2368 3176 3827 4460
Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 4.  Produsul agricol brut, milioane mDl
Total Modificarea 

anuală reală, %
Producţia 
vegetală

M o d i f i c a r e a 
anuală reală(%)

Producţia 
animală 

Modificarea 
anuală reală, 

%

Servicii Modificarea 
anuală reală

2001 8646 6.4 5727 8.8 2655 1.2 264 -4.3
2002 9474 3.4 6298 2.5 2870 5.7 306 15.9
2003 10354 -13.6 7086 -17.3 2937 -4.9 331 8.1
2004 11819 20.8 7900 29.3 3524 4.0 395 19.3
2005 12688 0.8 8449 -2.2 3851 8.4 388 1.3
2006 13734 -1.1 8864 -3.4 4521 4.0 310 5.0
2007 12550 -23.1 7280 -33.4 4884 -1.8 386 -

Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME
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Tabelul 5.  Principalele produse agricole
Perioada Cereale şi 

leguminoase 
boabe, mii tone

Struguri, mii tone Fructe şi 
pomuşoare, mii 
tone

Legume, mii tone Carne(greutate 
vie), mii tone

Ouă, milioane Lapte, mii tone

2001 2628 505 317 448 115 618 579
2002 2587 641 327 397 120 671 604
2003 1613 677 617 361 118 620 593
2004 2994 686 430 315 119 668 628
2005 2838 518 384 389 121 762 659
2006 2298 465 460 478 135 766 628
2007 902 598 310 221 142 704 603

2008e 3200 620 380 420 117 750 540
2009p 2650 580 420 410 127 768 590

Surse: BNS; estimări de ME

Tabelul 6. Bugetul naţional, mln. lei
Anul 2004 2005 2006 2007 2008e 2009p

Total venituri 35.6 39.9 38.1 38.2 37.1 38.0
Venituri fiscale 29.3 31.7 32.8 32.2 31.3 31.3
Impozite directe (fără BASS şi FAOAM) 5.6 4.9 4.9 4.6 3.6 4.5

Impozitul pe profitul corporaţiilor 2.4 1.9 2.0 2.0 1.0 2.0
Impozitul pe venitul persoanelor fizice 2.5 2.4 2.4 2.2 2.2 2.2
Impozitul pe proprietate 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5

Incasări în bugetele speciale BASS şi FAOAM 8.6 9.2 9.5 9.5 9.6 9.8
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 7.7 8.0 8.3 8.1 8.0 8.0
Primele de asigurări medicale 0.9 1.2 1.2 1.4 1.6 1.6

Impozite indirecte 15.1 17.6 18.4 18.1 18.1 18.1
TVA 10.7 12.6 14.1 14.2 14.1 14.2
Accize 2.8 3.2 2.4 2.4 2.3 2.4
Impozite pe comerţul extern 1.5 1.8 1.9 1.4 1.7 1.7

Venituri nefiscale 2.5 3.0 2.3 2.4 2.5 2.5
Taxe rutiere 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Venitul net al BNM - 0.6 0.3 0.2 0.3 0.3
Venituri din operaţii cu capital 0.2 0.5 0.2 0.1 0.2 0.2
Taxele locale 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Alte venituri nefiscale 1.5 1.4 1.3 1.6 1.6 1.6

Alte venituri 3.6 4.5 3.2 3.7 3.5 3.6
Granturi 0.4 1.3 0.8 1.3 1.3 1.3

Pentru susţinerea bugetului 0.3 0.6 0.3 0.7 0.6 0.6
Pentru proiecte investiţionale 0.1 0.7 0.5 0.6 0.7 0.7

Venituri speciale 3.2 3.3 2.5 2.4 2.3 2.3
Veniturile fondurilor speciale 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Veniturile din mijloacele speciale 2.9 2.9 2.2 2.1 2.0 2.1

Total cheltuieli 35.1 37.9 37.5 38.2 36.6 37.0
Serviciile de stat cu destinaţie generală 2.3 2.5 2.1 2.3 2.2 2.3
Activitatea economică externă 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
Justiţia şi jurisdicţia constituţională 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Menţinera ordinii publice, apărarea şi securitatea statului 2.8 2.9 2.3 2.7 2.6 2.7
Cheltuieli de ordin social 22.0 24.0 29.1 25.1 23.5 24.5
Învăţământul 6.8 7.3 8.9 7.7 7.3 7.5
Cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7
Ocrotirea sănătăţii 4.2 4.3 5.7 5.0 4.8 5.0
Asistenţă şi susţinerea socială 10.2 11.5 13.6 11.7 10.7 11.0
Ştiinţă şi inovare 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
Cheltuieli de ordin economic 4.2 5.3 4.7 4.7 5.3 5.3
Deservirea datoriei de stat 2.4 1.3 1.4 1.1 1.0 1.0
Alte cheltuieli 0.4 0.6 0.6 1.1 0.7 0.8

Surse: BNS; estimări şi calcule de ME
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Tabelul 7. indicatori monetari, sfârşitul perioadei
Numerar în circulaţie Rezervele băncilor Baza monetară Agregatul M2 Agregatul M3 Rezerve

valutare
ale BNM,
milioane

USD

MDL/USD 
media 

perioadei
milioane 

MDL
creştere 

%
milioane 

MDL
creştere 

%
milioane 

MDL
creştere 

%
milioane 

MDL
creştere 

%
milioane 

MDL
creştere 

%

Q1’03 2193.1 -4.2 944.0 -3.1 3137.1 -3.8 4455.1 -1.4 6885.7 5.7 250.4 14.2
Q2’03 2364.1 7.8 915.3 -3.0 3279.4 4.5 4749.5 6.6 7300.7 6.0 260.1 14.4
Q3’03 2907.5 23.0 797.4 -12.9 3704.9 13.0 5384.6 13.4 8199.0 12.3 285.9 13.9
Q4’03 2740.5 -5.7 1078.4 35.2 3818.9 3.1 5621.9 4.4 8509.2 3.8 302.3 13.3
Q1’04 2632.8 -3.9 1233.7 14.4 3866.5 1.2 5800.9 3.2 8659.2 1.8 309.6 12.9
Q2’04 2853.4 8.4 1350.4 9.5 4203.8 8.7 6130.1 5.7 9099.1 5.1 295.7 11.9
Q3’04 3320.9 16.4 1679.5 24.4 5000.4 18.9 7140.9 16.5 10384.9 14.1 391.6 12.0
Q4’04 3699.9 11.4 1613.2 -4.0 5313.1 6.3 8137.0 13.9 11719.6 12.9 470.3 12.4
Q1’05 3656.1 -1.2 1970.3 22.1 5626.4 5.9 8432.9 3.6 12103.3 3.3 461.2 12.5
Q2’05 3895.2 6.5 2102.0 6.7 5997.2 6.6 9692.0 14.9 13345.7 10.3 482.6 12.6
Q3’05 4350.0 11.7 1970.6 -6.3 6320.6 5.4 10505.9 8.4 14932.7 11.9 582.1 12.6
Q4’05 4571.2 5.1 2431.7 23.4 7002.9 10.8 11125.5 5.9 15826.8 6.0 597.4 12.7
Q1’06 4541.2 -0.7 1437.2 -40.9 5978.4 -14.6 11050.5 -0.7 16299.6 3.0 587.7 12.9
Q2’06 4924.0 8.4 1415.7 -1.5 6339.7 6.0 11592.5 4.9 17790.0 9.1 632.7 13.2
Q3’06 4744.7 -3.6 1458.9 3.1 6203.6 -2.1 11308.1 -2.4 17835.4 0.3 647.0 13.3
Q4’06 5145.8 8.5 1366.5 -6.4 6512.3 5.0 12485.2 10.4 19558.0 9.7 775.3 13.2
Q1’07 4856.1 -5.6 1641.0 20.1 6497.1 -0.2 12715.6 1.8 19948.3 2.0 750.0 12.5
Q2’07 5421.6 11.6 1490.4 -9.2 6912.0 6.3 14230.6 11.9 22110.0 10.8 745.2 12.4
Q3’07 5928.4 9.3 1570.8 5.4 7499.2 8.5 15867.1 11.5 24767.2 12.0 950.6 12.0
Q4’07 6664.9 12.4 2872.3 82.9 9537.2 27.2 18396.7 15.9 27344.2 10.4 1050.0 11.4
Q1’08 6367.4 -4.4 2997.1 4.3 9364.5 -1.8 19114.5 3.9 28476.5 4.1 1093.8 11.1
Q2’08 6594.1 3.6 2985.2 -0.4 9579.3 2.3 20503.4 7.3 30154.9 5.9 1186.6 10.3

Q3’08e 7403.1 12.3 3341,9 11.9 10745.0 12.2 22573,4 10.0 32298,0 7.1 1803.9 9.8
Q4’08p 7910.0 6.8 3625,7 8.5 11535.7 7.4 25091,3 11.2 35929,1 11.2 2000.0 10.1
Q1’09p 7625.3 -3.6 3875,2 6.9 11500.5 -0.3 26658,7 6.2 38680,5 7.8 1800.0 10.0
Q2’09p 8260.8 8.3 4245,5 9.6 12506.3 8.7 29069,3 9.0 42314,9 9.4 2000.0 10.1
Q3’09p 9274.2 12.3 4651,1 9.6 13925.3 11.1 32244,4 10.9 46599,7 10.1 2200.0 10.2
Q4’09p 9909.3 6.8 5046,1 8.5 14955.4 7.4 36034,5 11.8 52033,2 11.7 2400.0 10.2

Surse: BNM; calcule şi prognoze de ME
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Tabelul 8.  indicatori creditari, milioane mDl, dacă nu este indicat altceva, 
sfârşitul perioadei

Depozite la 
termen în MDL

Rata medie a 
dobânzii pentru 
total depozite în 

MDL, % 

Depozite la 
termen în valută

Rata medie a 
dobânzii pentru 
total depozite în 

valută, % 

Rata de refinan-
ţare a BNM, % 

Credite acordate 
economiei de 

bănci

Rata dobânzii 
la credite în 

lei, %

Rata dobânzii 
la credite în 

valută, %

Q1’03 1211.9 12.3 1544.1 3.0 10.5 4675.2 19.5 11.0
Q2’03 1280.1 11.9 1654.7 2.9 10.5 4878.9 19.6 10.8
Q3’03 1330.4 12.2 1741.6 2.8 12.0 5615.5 18.7 10.2
Q4’03 1469.6 13.8 1813.0 3.7 14.0 5999.7 19.4 11.2
Q1’04 1725.9 15.0 1806.0 4.5 14.0 6168.1 20.8 11.5
Q2’04 1856.3 14.8 1909.0 4.9 14.0 6290.0 21.1 11.3
Q3’04 2145.9 15.8 2051.8 5.1 14.5 6846.7 21.0 11.3
Q4’04 2572.3 15.5 2393.6 5.4 14.5 7399.3 21.0 11.5
Q1’05 2901.5 15.4 2538.0 5.3 14.0 7619.3 20.9 11.3
Q2’05 3260.7 13.5 2614.0 5.2 13.0 8117.9 19.6 11.2
Q3’05 3596.2 12.7 2709.5 5.1 12.5 8976.9 18.7 11.0
Q4’05 3792.3 11.5 2800.0 5.1 12.5 9990.5 17.8 10.9
Q1’06 4057.8 11.3 3463.7 5.0 12.5 10761.6 18.3 11.0
Q2’06 3911.0 11.1 4184.9 5.2 12.5 11520.0 17.8 11.0
Q3’06 3711.5 11.8 4579.3 5.2 12.5 12319.7 18.2 11.1
Q4’06 4202.0 13.2 4893.2 5.3 14.0 13767.8 18.5 11.3
Q1’07 4734.9 14.0 5283.2 5.6 14.5 14821.0 18.6 11.1
Q2’07 5455.3 15.4 5582.9 5.9 13.5 16471.6 18.7 11.0
Q3’07 6328.6 15.1 5940.7 6.1 15.3 18555.2 18.9 10.8
Q4’07 7455.9 15.5 6717.7 6.3 16.0 20883.8 19.0 10.8
Q1’08 8867.5 15.9 7033.2 6.6 16.3 22741.8 19.1 10.9
Q2’08 9638.3 17.3 7312.0 8.8 18.0 23932.9 20.3 11.4

Q3’08e 10580,4 17.0 7853,84 9.0 17.0 27559,7 20.8 11.5
Q4’08p 12277.0 16.5 8649,23 8.5 17.0 31457,2 20.5 11.3
Q1’09p 14305,8 16.2 9485,09 8.1 16.0 34103,6 19.5 11.0
Q2’09p 15686,8 16.0 10339,3 7.6 16.0 37153,7 19.0 11.0
Q3’09p 17220,1 15.5 11105,5 6.5 14.5 42784.0 18.5 10.5
Q4’09p 19981,5 15.0 12230,2 6.5 14.5 48834,6 18.0 10.5

Surse: BNM; calcule şi prognoze de ME
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Tabelul 9. Salarii
Salariul lunar nominal, MDL 

(media perioadei)
Creşterea reală faţă de trimestrul 

precedent, % ajustată sezonier
Valoarea minimului de existenţă 

(medii lunare pe o persoană, lei), 
media perioadei 

Raportul dintre salariul mediu 
nominal şi minimum de 

existenţă, %
Q1’03 775.7 11.0 702.0 110.5
Q2’03 864.2 0.7 656.8 131.6
Q3’03 921.3 3.4 541.9 170.0
Q4’03 1088.7 6.8 619.1 175.7
Q1’04 976.0 -2.1 702.0 139.0
Q2’04 1087.7 4.7 726.9 149.6
Q3’04 1123.3 4.1 584.1 192.3
Q4’04 1282.3 2.9 682.4 187.9
Q1’05 1148.0 -10.4 771.7 148.7
Q2’05 1296.0 12.9 766.7 169.0
Q3’05 1335.3 3.0 647.1 206.4
Q4’05 1532.7 14.7 771.7 198.6
Q1’06 1454.3 -5.1 878.7 165.5
Q2’06 1684.0 15.8 968.2 173.9
Q3’06 1774.0 5.3 816.6 217.2
Q4’06 1948.0 9.8 929.0 209.7
Q1’07 1783.0 -8.5 980.2 181.9
Q2’07 2069.0 16.0 1062.6 194.7
Q3’07 2135.0 3.2 1025.3 208.2
Q4’07 2353.0 10.2 1142.1 206.0
Q1’08 2286.0 -2.8 1315.3 173.8
Q2’08 2583.0 13.0 1400.0 184.5

Q3’08e 2650.0 2.6 1350.0 196.3
Q4’08p 2700.0 1.9 1500.0 180.0
Q1’09p 2500.0 -7.5 1600.0 156.3
Q2’09p 2700.0 8.0 1650.0 163.6
Q3’09p 2850.0 5.6 1550.0 183.9
Q4’09p 3000.0 5.3 1700.0 176.5

Surse: BNS; calcule şi prognoze de ME

Tabelul 10. Structura populaţiei ocupate,  mii oameni
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009p

Total populaţie 3635 3627 3618 3607 3600 3589 3581 3573 3560
Populaţia de peste 15 ani 2807 2840 2868 2881 2899 2910 2915 2910 2910

Populaţia ocupată în 
economie

1499 1505 1356 1316 1319 1301 1390 1320 1300

Şomeri 118 110 117 116 104 102 104 100 100
       

Rata de ocupare 0.54 0.53 0.48 0.46 0.45 0.45 0.47 0.45 0.45
Rata de dependenţă 

economică
1.42 1.41 1.66 1.57 1.58 1.60 1.66 1.63 1.63

Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME
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Tabelul 11.  rata inflaţiei, %
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec Faţă de 

decembrie 
anul 

precedent 

Media 
anuală

1997 1.9 1.4 1.0 0.8 0.6 2.0 -1.0 -0.8 1.2 0.9 1.1 1.5 11.2 12.0
1998 1.3 0.4 -0.1 0.7 0.2 -1.1 -1.4 -0.6 0.2 1.4 8.6 7.8 18.3 8.0
1999 5.4 1.5 0.6 2.0 4.1 7.2 2.5 0.7 1.7 2.1 4.3 5.0 43.7 39.0
2000 2.9 1.3 0.1 1.6 1.4 4.4 0.7 0.8 1.4 1.0 0.8 0.8 18.4 31.0
2001 1.2 0.3 0.3 1.5 0.5 -3.5 -1.7 -0.5 0.9 1.3 1.1 1.9 6.3 10.0
2002 1.3 -3.4 0.5 1.9 1.6 -3.4 -1.5 -0.6 0.8 1.2 1.2 1.9 4.4 5.2
2003 1.9 1.8 0.9 1.5 0.5 1 1.3 0.4 1.6 2.1 1.1 0.7 15.7 11.6
2004 1.5 0.9 0.6 0.9 0.5 0.1 0.3 0.5 1 2.2 1.8 1.6 12.5 12.4
2005 1.1 2.1 0.8 1.4 0.1 -0.8 -1.1 0.2 1.2 1.5 1.9 1.4 10.0 11.9
2006 1.9 1.4 1.5 1.0 1.2 0.2 -0.4 0.8 1.1 1.6 1.7 1.2 14.1 12.7
2007 0.8 0.6 0.6 1.0 0.9 0.0 1.1 2.2 1.6 1.6 1.3 0.9 13.1 12.3

2008e 1.4 1.5 1.1 1.6 1.5 -1.1 -0.9 0.7 1.3 1.2 1.6 1.8 12.3 11.2
2009p 1.2 1.3 0.9 1.4 0.7 -0.2 -0.1 0.3 0.9 1.0 1.3 1.4 10.5 10.4

Surse: BNS; BNM; prognoze de ME

Tabelul 12. Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională netă, milioane uSD
 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Contul curent -19.80 -130.17 -46.13 -225.81 -379.72 -695.14
Soldul balanţei comerţului cu mărfuri -377.80 -623.01 -754.17 -1191.5 -1585.66 -2307.95

Exporturi FOB 659.70 805.09 994.07 1104.58 1058.76 1368.46
Importuri FOB -1037.50 -1428.1 -1748.24 -2296.08 -2644.42 -3676.41

Balanţa serviciilor -40.34 -44.33 -20.97 -20.74 4.20 20.01
Venituri, inclusiv 156.58 230.79 357.04 410.89 402.06 414.27

Compensare pentru muncă 185.69 289.02 438.94 476.83 522.60 592.89
Transferuri curente 241.76 306.38 371.97 575.54 799.68 1178.53

Contul de capital şi financiar 43.90 82.64 -54.54 47.56 315.42 556.55
Contul de capital -19.27 -19.01 -12.81 -3.83 -22.78 -7.96
Investiţii directe 83.60 73.64 147.79 190.86 251.79 481.39
Investiţii de portofoliu -27.38 -23.75 -9.77 -6.95 -4.79 -4.51
Alte investiţii 33.91 65.78 -32.33 -2.31 231.77 616.96

Erori / omisiuni -24.10 47.53 100.67 178.25 64.30 138.59
Poziţia investiţională netă -1545.73 -1679.60 -1575.91 -1701.98 -2086.50 -2726.45

Surse: BNM; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 13.  Creşterea PiB în principalele ţări-partenere 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009 Ponderea 

în ex-
porturile 

Moldovei, 
%, 2007

Ponderea 
în produsul 

mondial, 
%

Rusia 5.0 4.3 7.3 6.1 6.4 6.7 6.5 7.2 6.3 17.3 2.7
Zona Euro: 1.5 0.9 0.5 1.9 1.3 2.7 1.6 1.3 0.8 50.6 15.7

Italia 1.8 0.4 0.4 1.2 0.1 1.8 0.8 0.1 0.2 10.4 3.0
Germania 0.8 0.2 -0.1 1.7 0.9 2.7 1.3 1.9 0.9 6.4 4.4
Franţa 2.1 1.2 0.5 2.4 1.4 2.3 1.5 1.1 0.9 1.8 3.2

   România 5.7 4.9 4.5 8.0 4.1 7.7 4.8 5.6 4.8 15.7 0
Ucraina 9.2 5.2 9.4 12.0 2.8 7.1 4.1 5.9 5.8 12.5 0
Belarus 4.7 4.7 6.8 11.0 9.2 9.9 8.2 6.3 7.9 6.1 0

USA 0.3 2.4 3.0 4.4 3.2 3.3 3.4 1.6 0.9 1.1 21.1
Surse: FMI,  estimări şi prognoze de ME
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Tabelul 14. importurile moldovei după ţările de origini, milioane uSD
2001 2002 2003 2004 2005 2006e 2007 2008e 2009p

CSI 334.5 434.8 593.4 764.8 915.9 1020.8 1333.7 1907,2 2708,2
Rusia 136.3 168.6 183 212.3 273.6 417.0 498.6 688,1 *
Ucraina 164.2 225.3 309.3 436.3 491.4 516.5 687.0 996,2 *
Belarus 38.7 39.1 50.6 64.3 84.5 74.6 118.7 178,1 *
Altele 4.7 1.8 50.5 51.9 66.4 12.7 29.4 44,8 *

UE 249.0 290.6 505.8 581.1 752.3 837.5 1681.3 2387,0 3377,9
   România* - - - - - - 449.1 718,5 *

Germania 93.6 101.3 135.6 150.2 190.9 214.1 319.4 399,3 *
Italia 61.1 82.8 118.7 131.6 152.3 196.3 269.3 333,9 *
Altele 94.3 106.6 252.5 299.3 409.1 427.1 643.5 935,3 *

ALTE ŢĂRI 313.7 377.7 303.6 422.6 643.6 834.9 674.9 1033,5 1479,2
România* 107.1 126.2 98.2 164.1 257.4 345.9 - - *
China 8.4 11.8 21.5 37.7 73.9 116.8 202.9 385,5 *
Turcia 19.7 32.7 48.2 69.1 93.0 113.8 166.8 257,7 *

Celelalte ţări 178.5 207.0 135.7 151.7 219.3 258.1 305.2 390,3 *
Total 897.2 1103.1 1402.8 1768.5 2311.8 2693.2 3689.9 5327,7 7565,3

Surse: BNM; BNS;  prognoze de ME
*De la 1 ianuarie 2007 România este membră a Uniunii Europene 

Tabelul 15. exporturile moldovei după ţările de destinaţie, milioane uSD
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009p

CSI 348.0 368.8 423.8 502.4 551.2 424.1 550.3 686,2 789,1
Rusia 249.9 251.7 308.4 353.3 347.5 182.0 232.7 342,1 *
Ucraina 62.0 64.9 56.2 64.8 99.7 128.8 167.9 193,1 *
Belarus 30.2 39.6 41.1 58.7 71.2 74.0 82.0 100,9 *
Altele 5.9 12.6 18.1 25.6 32.8 39.3 67.7 50,1 *

UE 122.3 172.9 211.0 296.3 324.3 368.0 679.3 915,0 1043,1
   România* - - - - - - 211.2 348,5 *

Germania 41.1 52.6 56.2 71.3 47.4 51.9 86.3 91,7 *
Italia 47.7 64.4 82.4 136.4 133.6 116.9 140.2 180,9 *
Altele 33.6 56.0 72.4 88.6 143.3 199.2 241.6 293,9 *

ALTE ŢĂRI 99.9 168.9 155.2 186.5 215.8 259.5 112.2 116,3 128,9
România* 40.2 59.7 90.2 98.9 111.7 155.6 - - *
China - 1.3 0.1 0.1 0.6 0.4 0.9 1,2 *
Turcia 2.3 4.1 7.2 12.3 24.7 28.5 32.1 25,0 *

Celelalte ţări 57.4 103.8 57.7 75.2 78.8 75.0 79.2 90,1 *
Total 570.2 710.6 790.0 985.2 1091.3 1051.6 1341.8 1717,5 1961,1

Surse: BNM; BNS; prognoze de ME 
*De la 1 ianuarie 2007, România este membră a Uniunii Europene

Tabelul 16. Comerţul cu amănuntul, servicii şi construcţii de case particulare, 
milioane mDl, dacă nu este indicat altceva

Comerţul cu amănuntul Creşterea anuală reală, % Servicii prestate populaţiei Creşterea anuală reală, %
2001 7612 14.8 3404.4 21.2
2002 10753 34.2 4221.7 11.8
2003 14537 18.2 5298.9 13.3
2004 16575.8 5.6 6970.4 5.3
2005 19487.7 5.3 8209.5 9.2
2006 23356.6 6.9 9964.0 5.6
2007 28304.0 8.0 11853.2 3.9

2008e 33400 7.0 13100.0 5.0
2009p 36000 6.0 14200.0 3.5

Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME
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Tabelul 17.  veniturile nominale disponibile şi cheltuielile de consum ale 
gospodăriilor casnice, milioane mDl

Anul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009p
Venitul disponibil 10492 13961 18285 23838 28913 33249 39899 44100 48000

salarii 3966 5166 6820 9003 12237 15908 17816.9 19600 21100
din activităţi agricole 3347 4174 5284 6510 6945 7300 7800 8200 8500
din activităţi individuale 283 363 713 1098 1320 1550 1900 2250 2550

din proprietate 31 14 110 157 210 230 280 320 370
indemnizaţii sociale 1144 1969 2560 3379 4075 4686.3 5249 5900 6300
alte indemnizaţii 42 42 18 22 38 45 51 55 58
alte transferuri curente 1679 2234 2779 3669 4088 4880 2010 2250 2400

Cheltuieli de consum 10831 14144 18610 24156 30150 34672 35088 36600 38000
Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME


