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Sumar executiv

O prioritate strategică pentru toate guvernele care s-au succedat după 1992 este reglementarea 
conflictului transnistrean  şi  reintegrarea ţării. Toți liderii de partide politice parlamentare şi 
majoritatea celor extra-parlamentare au inclus în programele lor electorale diverse soluții de 
reglementare. Nu a făcut excepție nici actualul Guvern, al cărui prim-ministru Pavel Filip, a 
trasat elementele unei noi politici de reglementare a conflictului, în cadrul şedinţei Comisiei 
guvernamentale pentru reintegrarea ţării1, susținând că de atingerea acestui obiectiv depinde 
consolidarea stabilității şi securității țării, creşterea economică, eradicarea sărăciei şi ridicarea 
nivelului de trai al tuturor cetățenilor. 

Se crede, în general, că reglementarea definitivă a conflictului va produce securitate în plan 
regional şi internațional, prin eliminarea focarelor de insecuritate şi crimă organizată, creând 
condiții propice pentru promovarea comerțului exterior, atragerea investițiilor străine, dezvoltarea 
infrastructurii transporturilor şi comunicațiilor. Guvernul R. Moldova încă nu a anunțat un 
document unitar, adoptat prin consens politic, la nivel naţional, dar Biroul pentru Reintegrare al 
Guvernului a desfăşurat numeroase eforturi de cartografiere a problemelor economiei reintegrării. 
Au fost consultate numeroase instituții de cercetare, think tank-uri, comunități de politici, medii de 
afaceri pentru a identifica soluții viabile la situația actuală de status quo. Printre cele mai complexe 
probleme sunt legate de structurile economice şi financiar-bancare din regiunea separatistă, care 
trebuie să fie adaptate şi integrate în cazul unei reintegrări politice. Mulți susțin că evoluția paralelă 
a unor instituții bancare în stânga şi dreapta Nistrului a creat nişte condiții care nu pot fi depăşite. 
Analiza curentă demonstrează că deşi datele acestei probleme sunt complexe şi dificile există soluții 
tehnice şi politice care pot ajuta la reintegrare.

În acest moment, totalitatea banilor aflați în circulație sau masa monetară M3 pe ambele maluri ale 
Nistrului constituie 4,37 miliarde USD, dintre care malului drept îi revine 3,9 miliarde USD sau 
89,2%, iar malului stâng 470 milioane USD şi respectiv 10,8%. Masa monetară redusă pe malul 
stâng al Nistrului a determinat şi un grad redus de monetizare a economiei, calculat ca M3/PIB, 
care constituie doar 47% comparativ cu 59% pe malul drept, iar acest grad redus de monetizare 
creează dificultăți enorme agenților economici în contractarea creditelor. 

Viitoarea viziune, sau un document de politici în domeniul reintegrării, trebuie să fie coerentă în 
ambițiile ei, să fie o reflexie riguroasă şi cu adevărat predictivă a dinamicilor interne şi externe, şi nu 
în ultimul rând să ofere soluții robuste problemelor clar definite de interes naţional, ţinându-se cont 
de principiul de bază – Reglementarea prin Europenizare.  

1 http://gov.md/ro/content/pavel-filip-reglementarea-conflictului-transnistrean-si-reintegrarea-tarii-sunt-prioritati 

http://gov.md/ro/content/pavel-filip-reglementarea-conflictului-transnistrean-si-reintegrarea-tarii-sunt-prioritati
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Descrierea generală

Populația Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului constituie 3,39 milioane cetățeni, 
dintre care pe malul Drept conform rezultatelor ultimului recensământ locuiesc 2,9 milioane 
cetățeni cea ce reprezintă 86% din totalul populației, iar pe malul Stâng al Nistrului 475 mii sau 
14% din populația țării.

Produsul Intern brut, după cursul oficial de schimb constituie pentru ambele maluri ale Nistrului 
7,6 miliarde USD, dintre care pe malului drept al Nistrului PIB-ul constituie 6,6 miliarde USD sau 
86%, iar pe malul stâng 1 miliard USD şi respectiv 14%. După cum putem uşor observa, chiar dacă 
după destrămarea URSS gradul de industrializare pe malul stâng al Nistrului pe cap de locuitor 
era de circa 2,5 ori mai mare decât pe malul stâng, atunci în prezent PIB-ul pe ambele maluri are 
aceleaşi ponderi ca şi numărul populației. 

Cât priveşte rezervele valutare ale Băncii Centrale, situația de pe malul stâng al Nistrului este una dea 
dreptului catastrofală. Altfel spus rezervele valutare totale constituie 2.345 milioane USD, dintre 
care malului drept îi revin 2.333 sau 99,5%, iar malului stâng doar 12,5 milioane USD conform 
ultimilor date publice din martie 2016, cea ce constituie doar 0,5% din rezervele totale. Raportat la 
numărul populației rezervele valutare ale malului drept pe cap de locuitor sunt de 30 ori mai mari 
şi constituie 800 USD per capita, față de 26 USD pe malul stâng.

Lipsa de rezerve valutare pe malul stâng a Nistrului creează presiuni extrem de grave asupra valutei 
locale rubla transnistreană. Fără o injecție puternică de valută în regiune şi majorarea urgentă a 
rezervelor valutare, rubla transnistreană riscă o depreciere majoră. Deja primele simptome ale 
deprecieri şi-au făcut apariția astfel la finele primei jumătăți a anului 2017 rubla transnistreană s-a 
depreciat cu 30% de la 11,5 rub/USD la 15 rub/USD. Însă acest curs valutar nou nici pe departe 
nu reflectă situația reală din economia de pe malul stâng al Nistrului. 

Masa monetară M3 pe ambele maluri ale Nistrului constituie 4,37 miliarde USD, dintre care 
malului drept îi revin 3,9 miliarde USD sau 89,2%, iar malului stâng 470 milioane USD şi 
respectiv 10,8%. Masa monetară redusă pe malul stâng al Nistrului a determinat şi un grad redus de 
monetizare a economiei, calculat ca M3/PIB, care constituie doar 47% comparativ cu 59% pe malul 
drept. Gradul redus de monetizare creează dificultăți enorme agenților economici în contractarea 
creditelor.  Însă şi această masă monetară redusă pe malul stâng, care raportată la PIB este cu 25% 
mai mică decât pe malul drept nu are o acoperire cu rezerve valutare a Băncii Centrale.

Astfel valuta națională aflată în circulație pe maul stâng al Nistrului M2 este egală cu 2,5 miliarde 
ruble şi are o acoperire cu rezerve valutare de doar 4,8%. Pe când pe malul drept al Nistrului valuta 
națională aflată în circulație constituie 47 miliarde lei şi are un grad de acoperire cu rezerve valutare 
de peste 90%.
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Dacă estimăm cursul valutei locale după volumul monedei naționale aflate în circulație M2, raportat 
la rezervele valutare, atunci cursul valutar pe malul stâng al Nistrului constituie 200 rub/USD  cea 
ce este de 13 ori !!! mai mult decât cursul oficial care constituie 15 rub/USD. Pe malul drept al 
Nistrului cursul valutar după masa monetară acoperită cu rezerve valutare este de 20,1 Lei/USD 
cea ce este mai mult sau mai puțin comparabil cu cursul  oficial, care constituia în 2017 luna iunie 
18,7 Lei/USD.



   |   9

Sistemul finanțelor publice

Veniturile bugetului consolidat pe ambele maluri ale Nistrului executat în 2016 a constituit 2,63 
miliarde USD dintre care malului drept îi revine 2,3 miliarde sau 87,4%, iar malului stâng 330 
milioane sau 12,6%.

Cheltuielile bugetului consolidat a constituit 2,85 miliarde USD, dintre care pentru malul drept 
2,43 miliarde sau 85,3% iar malului stâng îi revine 425 milioane sau 14,7%. 

După cum bine observați ponderea cheltuielilor  pe malul stâng sunt mai mari decât ponderea 
veniturilor. Acest lucru se explică printr-un deficit bugetar mult mai mare pe malul stâng şi pe 
acumulări de datorii mult mai mari pe malul stâng decât pe malul drept al Nistrului.

Astfel acoperirea cu venituri a cheltuielilor bugetului consolidat pe malul stâng al Nistrului este 
de doar 77% comparativ cu 95% pentru malul drept. Trebuie să remarcăm ca această disciplină 
bugetară pe malul drept se datorează şi deciziei partenerilor externi de a suspenda orice finanțare a 
Republicii Moldova în anul 2016. Drept consecință malul drept a fost nevoit să-şi reducă cu peste 
5 miliarde de lei cheltuielile în 2016 şi fără mare dorință a reuşit să aibă un deficit bugetar mult sub 
nivelul malului stâng.

Situația pentru malul stâng este mult mai dramatică la capitolul acoperirea cu venituri a cheltuielilor 
bugetului central. Astfel pe malul stâng veniturile bugetare acoperă doar 54,5% din cheltuielile 
bugetare, restul cheltuielilor sunt acoperite cu împrumuturi interne. În lipsa unor venituri bugetare 
sigure, autoritățile din stânga Nistrului sunt într-un proces periculos de acumulare a datoriilor 
publice. Iar onorarea  obligațiunilor legale față de bugetare se realizează exclusiv prin împrumuturi 
financiare. Situația pe malul drept se prezintă mult mai bună, gradul de acoperire cu venituri a 
cheltuielilor bugetare este de 89,3%, însă trebuie să menționăm ca această performanță bună se 
datorează incapacității de a se împrumuta şi primi granturi în 2016 de la partenerii externi. Dacă 
finanțarea era să fie conform parametrilor planificați, atunci gradul de acoperire eră să ajungă la 
doar 65% cea ce oricum este mai bun decât pe malul stâng. Tot aici trebuie să remarcăm că gaura 
bugetară pe malul drept se acoperă în proporție de 30-40% din granturi şi restul împrumuturi, iar 
pe maul stâng al Nistrului gaura se acoperă preponderent din împrumuturi.

Datoria publică totală în 2017 constituie 3,82 miliarde USD, dintre care malului drept îi revine 
2,56 miliarde USD sau 67%, iar malului stâng 1,26 miliarde USD sau 33%. După cum putem 
observa 1/3 din datoria publică revine malului stâng, chiar dacă are o populație de doar 14%. 
Acest lucru se datorează accelerării procesului de creditare a autorităților din stânga Nistrului. Acest 
proces are loc din două motive fundamentale: 1) incapacitatea autorităților din stânga Nistrului de a 
creşte veniturile fiscale ale bugetului, 2) posibilități reduse de a contracta granturi pentru acoperirea 
necesităților bugetare. Drept consecință povara datoriei publice raportată la PIB în stânga Nistrului 
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este de 3,3 ori mai mare decât în pe malul drept. Astfel datoria publică pe malul stâng constituie 
126% din PIB, iar pe malul drept doar 38% din PIB. La fel stau lucrurile dacă comparăm mărimea 
datoriei publice per capita. Pe malul stâng ea constituie 2.650 USD per/cap, iar pe malul drept doar 
880 USD per/cap cea ce este de 3 ori mai puțin.

Datorită îmbătrânirii populației, micşorării continue a numărului de lucrători, creşterii speranței la 
viață, bugetele de asigurări sociale se confruntă cu mari probleme pe ambele maluri ale Nistrului. 
Însă situația pe malul stâng este mult mai dramatică decât pe malul drept.

Bugetul asigurărilor sociale de pe ambele maluri constituie 992 milioane USD, dintre care malului 
drept îi revin 755 milioane sau 76,1%, iar celui de pe malul stâng 237 milioane USD sau 23,9%. 
Observăm că bugetul de asigurări sociale de pe malul stâng al Nistrului are o pondere mult mai 
mare decât ponderea populației. Acest fapt se explică printr-o politică populistă şi neacoperită 
financiar a autorităților din stânga Nistrului, care oferă pensii mult mai ridicate populației de acolo 
fără a avea posibilă economice de a realiza acest lucru. Drept rezultat bugetul asigurărilor sociale de 
pe malul drept al Nistrului are acoperiri cu venituri în proporție de 66%, restul necesităților sunt 
acoperite din bugetul de stat, în detrimentul investițiilor şi altor cheltuieli bugetare. Pentru a reduce 
acest deficit al bugetului asigurărilor sociale, autoritățile de pe malul drept au inițiat o reformă a 
sistemului de pensionare, prin majorarea vârstei de pensionare. Acest lucru va permite majorarea 
pensiei şi reducerea deficitului bugetului asigurărilor sociale. Autoritățile din stânga Nistrului public 
nu au declarat nimic în vederea ameliorării situației deficitului bugetului de asigurări sociale de pe 
malul stâng, chiar dacă situația de acolo este mult mai proastă decât pe malul drept. 

Bugetul de pe malul stâng are o acoperire cu venituri în proporție de 52%, restul sunt acoperite 
de bugetul central al regiuni. Acest deficit enorm impune autoritățile să reducă la maxim orice 
activitate investițională şi aprofundează şi mai tare împovărarea cu datorii a regiuni.

Totodată, trebuie să menționăm că povara fiscală privind protecția socială pe malul drept constituie 
29%, iar pe malul stâng este mult mai mare şi se ridică la 40%. Acest lucru duce la costuri mult mai 
mari a forței de muncă în stânga Nistrului față de malul drept. Autoritățile din stânga Nistrului, vor 
fi obligate să recurgă la reforma sistemului de pensionare, care trebuie să includă câteva elemente: 
1) reducerea treptată a poverii fiscale de la 40% actual la 29%, 2) creşterea vârstei de pensionare, 3) 
indexarea pensiilor ținând cont de posibilitățile reale ale bugetului asigurărilor sociale.

În prezent, protecția socială pe malul stâng a Nistrului este realizată prin intermediu la 3 fonduri 
separate subordonate preşedintelui regiuni. Este necesar de unificat într-un singur fond şi în loc de 
mai multe taxe să existe o singură taxă pentru fondul de protecție socială.

Totodată, în stânga Nistrului lipseşte sistemul de Asigurare Medicală. Întreținerea sistemului de 
sănătate cade pe umerii bugetelor centrale şi locale. Crearea unui sistem de Asigurare Medicală va 
reduce din presiunile asupra bugetelor publice.

Presiunea fiscală, care se determina ca Volumul Veniturilor Fiscale a Bugetului Consolidat raportat 
la PIB pe malul stâng este mai mică decât pe malul drept. Astfel în stânga Nistrului presiunea fiscală 
este de 33% din PIB, iar pe malul drept constituie 35%. Această povară fiscală redusă, de rând cu 
obligațiuni sociale mai mari pe malul stâng al Nistrului a dus la creşterea accelerată a datoriei publice.
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Trebuie să menționăm că pe malul stâng în prezent se discută prudent privind o eventuală introducere 
a TVA în regiune, impozit care în prezent acolo lipseşte.

Introducerea TVA-ul în regiune ar apropia destul de mult ambele sisteme al finanțelor publice şi ar 
permite reducerea decalajului enorm al datoriilor publice de pe ambele maluri ale Nistrului. Trebuie 
să menționăm că veniturile din TVA pe malul drept al Nistrului constituie circa 11% din PIB, cea 
ce este de 5 ori mai mult decât necesarul pentru a egala diferențele din presiunea fiscală.

Însă trebuie să menționăm că sistemul de impozitare pe maul drept este mai mult axat pe persoanele 
fizice, iar pe malul stâng pe persoanele juridice. Introducerea TVA trebuie să aibă loc treptat pe o 
perioadă de minim 10 ani şi să includă câteva elemente importante:

1. Cota de TVA să fie de 20% ca pe malul drept
2. Să existe o listă lungă de produse şi bunuri de primă necesitate, asupra cărora se va aplica TVA 

la cota redusă de 8%. Această listă se va reduce treptat pe o perioadă de 10-20 ani. Anume 
prin acest proces a trecut şi malul drept al Nistrului.

3. Să existe facilități la plata TVA pentru agenții economici, agriculturi, cei care fac investiții, etc.
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Sistemul bancar de pe ambele maluri

Privire generală asupra sistemului bancar de pe ambele maluri
Sistemul bancar este caracterizat de existența a 11 bănci comerciale pe malul drept, dintre care 4 
sucursale ale băncilor străine şi de 6 bănci comerciale pe malul stâng.

Diferența majoră este determinată de structura depozitelor în sistemul bancar. Pe malul drept 
al Nistrului depozitele în sistemul bancar sunt dominate de depozitele persoanelor fizice, care 
constituie 68% din total, iar pe malul stâng a depozitelor persoanelor juridice, care reprezintă 65% 
din total. Acest lucru poate fi explicat prin încrederea mult mai redusă a populației de pe malul 
stâng în băncile locale şi veniturile lor mai reduse.

Tabel 1. Structura portofoliului de credite pe ramuri ale economiei (mai 2017)

Ramura economica Dreapta nistrului stânga nistrului
Mil. USD % din total Mil. USD % din total

agriculturii și Industriei alimentare 318 17,7% 41 14,2%
construcții 41 2,3% 1 0,5%
Instituții financiare 76 4,3% 8 2,8%
Guvernului, aPl, instituțiilor publice 6 0,3% 36 12,5%
Industrie inclusiv energetica 170 9,5% 101 35,3%
comerț și servicii 621 34,6% 39 13,7%
Transport, telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei 94 5,2% 1 0,2%
alte persoane juridice 100 5,6% 9 3,2%
Persoane Fizice 369 20,6% 50,24 17,6%
ToTal 1.795 285

Sura: BNM.md, http://www.cbpmr.net 

Volumul total de credite oferit de sistemul bancar de ambele maluri constituie 2,08 miliarde USD, dintre 
care malului drept îi revin 1,8 miliarde sau 86,3%, iar malului stâng 285 milioane USD sau 13,7%. 

Structura portofoliului de credite diferă esențial pe câteva direcții de bază. Astfel, creditarea autorităților 
publice pe malul stâng constituie 12,5% din portofoliul de credite, comparativ cu 0,3% pe malul 
drept. Însă trebuie să remarcăm că Guvernul de pe malul drept practic nu apelează la credite pentru 
împrumuturi, dar foloseşte un alt instrument Hârtiile de Valoare de Stat. Dacă ținem cont de acest 
aspect atunci volumul de creditare a autorităților publice este relativ egal pe ambele maluri.

Însă două discrepanțe majore totuşi există în finanțarea sectorului energetic, care în stânga Nistrului 
are o pondere de 3,7 ori mai mare decât pe malul drept şi constituie 35,3% din totalul portofoliului 
de credite față de 9,5% pe malul drept. Aceasta denotă importanța sectorului energetic în economia 
malului stâng.
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A doua discrepanță ține de finanțarea comerțului şi serviciilor care este de 2,5 ori mai mare ca 
pondere pe malul drept decât pe malul stâng. Astfel pe malul drept ponderea portofoliului de 
credite pentru comerț şi servicii constituie 34,6% comparativ cu 13,7% pe malul stâng. 

Sistemul bancar de pe malul drept 
Sectorul bancar reprezintă o componentă de bază a pieței financiare din R. Moldova, despre aceasta 
vorbeşte şi faptul că activelor din sectorul bancar le revin 91,31% din total active în sistemul financiar. 
De aici deducem nivelul de dezvoltare fragilă a pieței de capital, prezența redusă a companiilor de 
microfinanțare şi creditare nebancară, leasing, şi, practic lipsa fondurilor de investiții şi a capitalului 
de risc. Diversificarea redusă a pieței financiare şi ”monopolizarea” acesteia de către sectorul bancar 
este şi motivul pentru care acces la resurse financiare de către agenții economici este limitat (băncile 
solicită gajuri) şi ratele la dobânzi sunt destul de ridicate.

Sistemul bancar din R. Moldova este compus din două nivele, primul fiind reprezentant de Banca 
Națională a Moldovei (BNM), iar cel de-al doilea – de 11 bănci comerciale, după decizia BNM din 5 
august 2015 (în cadrul şedinței Comitetului de Stabilitate Financiară), de a lichida cele 3 bănci aflate 
în acel moment sub administrare specială a BNM (Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank). 

Ulterior (11.06.2015), BNM a instituit procedura de supraveghere specială pe un termen de 3 luni 
asupra altor 3 cele mai mari bănci din țară, care împreună dețin împreună o cotă de 66,5% după 
valoarea activelor şi 69,7% după valoarea creditelor acordate (”BC „Moldindconbank” S.A., 
B.C. „Victoriabank” S.A. şi BC „Moldova - Agroindbank” S.A.). 

Decizia respectivă a fost luată că urmare a constatării unor aspecte ce țin de angajarea în operațiuni 
de creditare cu risc sporit şi structura netransparentă a acționarilor. Ulterior, în câteva rânduri 
(septembrie 2015, decembrie 2015, martie 2016, mai 2016) termenul pentru procedura de 
supraveghere specială a fost prelungit ca urmare a problemelor nesoluționate ce vizează transparența 
structurii acționarilor şi angajarea în tranzacții cu risc sporit.

O altă caracteristică a sistemului bancar din R. Moldova este şi prezența relativ scăzută a grupurilor 
financiare străine, astfel, dintre cele 11 bănci comerciale, doar 4 sunt sucursale ale băncilor şi 
grupurilor financiare străine.

Tabelul 2: Structura sectorului bancar din R. Moldova
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1. Moldova – 
agroindbank 1 000,8 28,2 568,9 29,4 460,8 81,0 159,0 25,8

2. Moldinconbank 766,2 21,6 464,9 24,1 404,2 86,9 101,1 16,4

3. Victoriabank 591,33 16,7 313,3 16,2 282,6 90,2 108,1 17,5
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4. Mobiasbancă 393,71 11,1 192,93 10,0 135,9 70,4 63,7 10,3

5. eximbank-Gruppo 
Veneto Banca 297,68 8,4 116,5 6,0 95,9 82,4 64,6 10,5

6. Procredit Bank 197,27 5,6 125,8 6,5 123,3 98,0 23,0 3,7

7. Fincombank 92,83 2,6 53,3 2,8 45,2 84,8 22,0 3,6

8. energbank 88,15 2,5 42,7 2,2 35,4 82,7 25,6 4,2

9. BcR chișinău 57,75 1,6 20,9 1,1 15,6 74,7 21,6 3,5

10. comerțbank 40,64 1,1 22,3 1,2 21,6 96,7 14,7 2,4

11. eurocreditBank 20,38 0,6 9,6 0,5 6,1 63,4 12,9 2,1

Total 3 546,7 100,0 1 931,2 100,0 1 626,5 84,2 616,3 100,0

Sursa: calculele autorului în baza datelor BNM (www.bnm.md)

În trimestrul I al anului 2016, activele sistemului bancar au constituit 69 515,2 mil. lei (3 546,7 
mil. USD), fiind în creştere cu circa 0,8% comparativ cu finele anului precedent. Portofoliul de 
credite, însă a înregistrat o reducere semnificativă de circa 14% față de primul trimestru al anului 
2015, constituind 37 851,2 mil. lei. Cauza acestei reduceri a fost politica monetară dură aplicată 
de către BNM în 2015, prin majorarea ratei de bază până la un nivel record de 19,% (menținută 
până în februarie curent). Aceasta, la rândul său a cauzat scumpirea excesivă a creditelor, ca urmare 
a penuriei de lichidități în sectorul bancar şi probleme mediului afaceri, atât prin dificultăți în 
achitarea ratelor la credite, cât şi accesul tot mai dificil la resurse financiare. Ratele la credite în lei 
au fost într-o continuă ascensiune, astfel dacă rata medie ponderată a dobânzilor în luna decembrie 
2014 constituia 11,17%, atunci în ianuarie 2016 aceasta a atins valoarea de 16,49%, în creştere cu 
circa 5 p.p.  

Începând cu luna februarie 2016, BNM început să relaxeze politica monetară, prin scăderea 
ratei de bază în câteva etape, astfel aceasta ajungând de la 19,5% la 10% în iulie, curent. Drept 
efect, a scăzut şi rata creditelor pe piața bancară, deşi nu esențial, până la 15,23% în luna 
mai curent. Actualmente, băncile comerciale din R. Moldova oferă credite agenților economici 
la o rată anuală care variază între 15-20%. Oferta băncilor comerciale cuprinde şi categorii 
aparte de credite/microcredite destinate IMM-urilor, inclusiv afacerilor mici şi mijlocii, 
producătorilor agricoli, întreprinzătorilor individuali, persoanelor fizice ce desfăşoară activitate 
de antreprenorială. 

Din datele prezentate în tabelul de mai sus, vedem că ponderea creditelor acordate persoanelor 
juridice constituie 84,2% din totalul creditelor. Dintre aceştia nu ştim care este ponderea creditelor 

http://www.bnm.md
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acordate IMM-urilor, din cauza lipsei datelor statistice în acest sens. Totuşi, accesul agenților 
economici (şi, în special al IMM-urilor) la credite este limitat de costul relativ înalt al acestora şi 
deficitul de resurse financiare pe termen lung. 

Privitor la profitabilitatea sectorului bancar din R. Moldova, în primul trimestru al anului curent, 
profitul în sector s-a majorat cu 4,4%, (472,4 mil. lei), din contul majorării veniturilor la dobânzi 
cu 52,3% (urmare a politicii monetare restrictive). Cu toate acestea, ”sectorul bancar rămâne a fi 
vulnerabil şi dependent de circumstanțele mediului intern şi extern”, recunoaşte însăşi BNM.2

Sistemul bancar de pe malul stâng 
Sistemul bancar al reg. transnistrene este unul format din două nivele, similar celui din R. Moldova, 
format din Banca Republicană Transnistreană (BRT), Banca de Economii a RMN,  8 bănci 
comerciale şi alte instituții creditare autorizate să efectueze anumite operațiuni bancare. Deşi Banca 
de Economii a RMN este indicată separat de celelalte bănci, de facto nu există nici o deosebire 
dintre acestea. Primul nivel este reprezentat de BRT, îndeplinind funcția unei bănci centrale şi fiind 
responsabilă de realizarea politicii monetar-creditare în reg. transnistreană. 

Al doilea nivel este constituit din 6 bănci comerciale cu 21 filiale, care îşi desfăşoară activitatea pe 
teritoriul reg. Transnistrene. Dat fiind faptul că acestea nu dețin licențe emise de BNM, ci doar 
”permisuri” pentru efectuarea operațiunilor bancare emise de către BRT, acestea nu sunt recunoscute 
pe plan internațional şi, prin urmare nu pot efectua operațiuni internaționale de decontare. Totuşi, 
acestea realizează operațiuni de decontare prin intermediul băncilor din Federația Rusă. În reg. 
transnistreană există şi o bancă de dezvoltare agricolă -  Bank Selihozrazvitia, care a fost creată în 
scopul finanțării programelor din domeniul agriculturii şi al cărei acționar uni este statul. Deşi 
agricultura deține o pondere semnificativă în economie, trebuie să menționăm că această ”bancă 
de dezvoltare” deține o pondere foarte mică, 1,8% (după valoarea activelor) şi 2,5% (după valoarea 
creditelor acordate). Cea mai mare bancă din regiune este Agroprombank, care deține mai bine 
de o treime din activele sectorului bancar (38,7%) şi circa 37,4% din portofoliul total de credite 
acordate. Actualmente, alte 2 bănci se află în proces de lichidare. 

Din informațiile disponibile, cel puțin trei bănci sunt în totalitate cu capital de stat. Pe lângă 
cele două bănci amintite mai sus, Eximbank este o altă bancă, în care unicul acționar este 
o structură de stat: ”Biroul pentru gestionarea activelor RMN”. Astfel, ponderea băncilor cu 
capital de stat în activele totale şi portofoliul de credite ale sectorului bancar transnistrean este 
de cel puțin 53%. 3

Din datele prezentate în tabelul de mai jos, vedem că în trimestrul I, 2016, activele totale ale 
sistemului bancar din reg. transnistreană au constituit 6 013,8 mil rub. transnistrene (541,8 mil. 
USD), înregistrând o reducere nesemnificativă de circa 0,5% față de aceeaşi perioadă a anului 
precedent. Și portofoliul de credite al băncilor transnistrene a înregistrat o reducere, de data aceasta 
semnificativă de circa 9% în trimestrul I, 2016 comparativ cu 2015. Din totalul creditelor acordate, 
ponderea creditelor acordate persoanelor juridice constituie 78,7%.

2 https://www.bnm.md/ro/content/situatia-financiara-sectorului-bancar-trimestrul-i-2016 
3 Policy Brief nr. 2 (ianuarie, 2014), Realități Nistrene, www.viitorul.org,  Ion Tornea

https://www.bnm.md/ro/content/situatia-financiara-sectorului-bancar-trimestrul-i-2016
http://www.viitorul.org


16   |   

Tabelul 3. Indicatori ai activității bancare din reg. transnistreană
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Pridnestrovskii 
sberbank 97,9 18,1 62,3 16,9 40,2 10,9 26,9 22,5

eximbank 79,3 14,6 45,5 12,3 30,1 8,5 14,5 12,1

Tiraspromstroibank 52,3 9,6 42,5 11,6 34,9 9,4 11,8 9,9

agroprombank 209,7 38,7 138,3 37,4 118,9 32,2 53,2 44,5

Ipotecinyi 93,0 17,2 71,3 19,3 56,3 15,2 11,3 9,5

Bank selihozrazvitia 9,6 1,8 9,4 2,5 9,4 2,5 1,8 1,5

Total 541,8 100,0 369,3 100,0 289,8 78,7 119,5 100,0

Sursa: calculele autorului în baza datelor BRT (www.prbank.idknet.com)

Realizarea deficitară a activităților comerciale şi economice şi relația dintre celor două sectoare 
bancare au avut drept cauză relațiile tensionate dintre autoritățile de pe cele două maluri ale 
Nistrului. Aceasta a dus şi la închiderea filialelor băncilor moldoveneşti din stânga Nistrului, unde, 
au fost deschise primele bănci ”transnistrene” în baza subdiviziunilor din Tiraspol a fostelor bănci 
sovietice, independente de cele de la Chişinău.

Apropierea sistemelor financiare de pe ambele maluri
În contextual în care, autoritățile de la Tiraspol şi-au cerut dreptul la independență şi promovarea 
propriilor politici în domeniul monetar-creditare, în mai 1997, a fost semnat un Memorandum cu 
privire la normalizarea relațiilor dintre R. Moldova și regiunea Transnistreană4, Însă, în dorința de a 
activa şi pe plan internațional (BNM nu poate licenția o bancă din stânga Nistrului, atâta timp cât 
nu dispune de mecanisme de control şi supraveghere care se aplică băncilor licențiate din dreapta 
Nistrului, pe motiv că băncile din stânga Nistrului nu se supun legilor din R. Moldova), autoritățile 
de la Tiraspol au solicitat celor din R. Moldova să legalizeze instituțiile bancare din regiune.

Primele tentative de apropiere şi integrare a celor două sectoare bancare de pe ambele maluri ale 
Nistrului datează încă din anul 1995 (28 iunie), atunci când Guvernatorul BNM, Leonid Talmaci 
şi cel al BRT din stânga Nistrului au negociat şi parafat un document ”Recomandări privind 
integrarea monetar-creditară dintre Republica Moldova şi Transnistria” ce presupunea o integrare 
a sectorului bancar din stânga Nistrului în cel al R. Moldova în două etape. Acestea se refereau în 
special la armonizarea legislației financiar-economice din stânga Nistrului cu cea a R. Moldova, 
politica comercială externă unică, regimul unic al actelor normative, cursul unic de schimb valutar, 
4 http://rusofis.ru/mezhdunarodnoe-zakonodatelstvo/2899-memorandum-ob-osnovah-normalizatsii-

otnoshenijmezhdu-respublikoj-moldova-i-pridnestrovempodpisan-v-g-moskve-08051997.html 

http://www.prbank.idknet.com
http://rusofis.ru/mezhdunarodnoe-zakonodatelstvo/2899-memorandum-ob-osnovah-normalizatsii-otnoshenijmezhdu-respublikoj-moldova-i-pridnestrovempodpisan-v-g-moskve-08051997.html
http://rusofis.ru/mezhdunarodnoe-zakonodatelstvo/2899-memorandum-ob-osnovah-normalizatsii-otnoshenijmezhdu-respublikoj-moldova-i-pridnestrovempodpisan-v-g-moskve-08051997.html
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cerințe unice de supraveghere a sistemului bancar. armonizarea legislației financiar-economice din 
stânga Nistrului cu cea a R. Moldova, politica comercială externă unică, regimul unic al actelor 
normative, cursul unic de schimb, cerințe unice de supraveghere a sistemului bancar.

Inexplicabil este faptul că, deşi semnat o săptămână mai târziu (5 iulie), documentul respectiv se 
diferenția substanțial de cel inițial negociat, şi nu se mai referea la ”integrarea” celor două sisteme 
monetar-creditare ci doar la stabilirea unor ”relații” dintre acestea. Prin urmare, prevederile care 
în esență se refereau la integrarea celor două sisteme bancare ”au dispărut” din documentul final, 
care se referea la: circulația fără numerar şi, în paralel a leului moldovenesc în stânga Nistrului, 
schimbul de dări de seamă în domeniile financiar-economice dintre părți şi coordonarea politicii 
comerciale externe. Dar chiar şi aceste prevederi, ce vizau ”încălzirea” relațiilor dintre cele două 
sistemele monetar-creditare, nu s-au respectat.

Următorul pas în apropierea celor două sectoare bancare a fost făcut de către R. Moldova, prin 
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din data de 19 iunie 1996 (nr. 885 “privind deschiderea 
la Banca Națională a Moldovei a unui cont corespondent temporar Centrului de casă și decontări din 
Tiraspol”), prin care autoritățile R. Moldova au permisă BNM-ului să deschidă la filiala din Tiraspol 
un cont corespondent în lei moldoveneşti (până la stabilirea statutului zonei transnistrene)5. Prin 
această hotărâre, au fost facilitate plățile dintre entitățile înregistrate pe ambele maluri ale 
nistrului, cu mențiunea că BNM nu poartă  răspundere pentru datoriile interne şi externe ale 
regiunii transnistrene formate în decontările Centrului de casă şi decontări din Tiraspol.  

Ulterior, prin Hotărârea Guvernului din 02.08.2005 (nr. 815 ”cu privire la regularizarea traficului de 
mărfuri și servicii ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior a agenţilor economici din Transnistria”), 
agenților economici din stânga Nistrului li s-a permis, începând cu data de 25 ianuarie 2006, 
înregistrarea provizorie în Registrul de Stat al Întreprinderilor şi în Registrul de Stat al Organizațiilor 
din R. Moldova (actualmente Registrul de Stat al Unităților de Drept), atribuindu-li-se codul IDNO. 
Aceasta urmând să fie efectuată în baza copiilor de pe actele de constituire şi certificatele de înregistrare 
eliberate de autoritățile din stânga Nistrului. ”Întru confirmarea luării în evidenţă a agenţilor economici 
din Transnistria, Camera Înregistrării de Stat va elibera acestora un extras din Registrul de Stat privind 
înregistrarea provizorie, care va permite obţinerea unor licenţe pentru genurile de activitate care se 
licenţiază şi perfectarea documentelor necesare efectuării operaţiilor de export-import şi servicii de 
transport auto în organele vamale şi fiscale şi în instituţiile financiare din Republica Moldova.”6

Prin permiterea participării Centrului de casă şi decontări din or. Tiraspol în sistemul automatizat de 
plăți interbancare (SAPI), sistem prin care sunt efectuate plățile interbancare în lei moldoveneşti pe 
teritoriul R. Moldova, autoritățile din R. Moldova şi-au propus facilitarea sistemului de plăți dintre 
entitățile de pe cele două maluri ale Nistrului. Alte inițiative şi acțiuni care să vizeze apropierea 
dintre cele două sisteme bancare şi facilitarea relațiilor financiar-bancare nu au existat.

Ulterior, în 2012, după blocarea de către SUA şi UE a operațiunilor externe ale băncilor transnistrene 
în euro şi dolari, efectuate prin băncile ruseşti7, autoritățile de la Tiraspol şi-au intensificat solicitările 
5 http://lex.justice.md/md/330297/ 
6 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304897 
7 h t tp : / /www.dw.com/ro/ue-%C5%9Fi - sua -au-b loca t -opera%C5%A3iuni l e -b%C4%83nc i lo r -

transnistrene/a-16368230 

http://lex.justice.md/md/330297/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304897
http://www.dw.com/ro/ue-%C5%9Fi-sua-au-blocat-opera%C5%A3iunile-b%C4%83ncilor-transnistrene/a-16368230
http://www.dw.com/ro/ue-%C5%9Fi-sua-au-blocat-opera%C5%A3iunile-b%C4%83ncilor-transnistrene/a-16368230
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privind legalizarea instituțiilor financiare din reg. transnistreană prin obținerea de către acestea a 
licențelor de activitate de la BNM. Astfel, ”BRT” a venit cu inițiativa de a permite monitorizarea 
financiară a activității acesteia cu participarea reprezentanților la procesul de negocieri în formatul 
5+2, în cadrul grupului de lucru pe problem bancare. Reprezentanții ”BRT” au propus şi semnarea 
unui Memorandum de înțelegere mutuală dintre băncile centrale din stânga şi dreapta Nistrului, ce 
ar presupune colaborarea în domeniul supravegherii bancare şi monitorizării financiare. Autoritățile 
R. Moldova nu au acceptat să discute pe marginea acestui document. Semnarea unui acord cu 
autoritățile din sting a Nistrului, ar însemna recunoaşterea de către R. Moldova a ”BRT” ca şi 
autoritate de reglementare şi supraveghere bancară. Or, pe teritoriul unui stat nu pot exista două 
asemenea autorități.

Pe de altă parte, autoritățile R. Moldova au încercat în repetate rânduri să apropie cele două 
sisteme bancare prin integrarea activităților instituțiilor bancare din stânga Nistrului în legislația 
R. Moldova, dar de fiecare data au rămas fără rezultate. Chiar şi aşa, anumite compromisuri au 
fost realizate, astfel încât să permit transferurile şi plățile dintre agenții economici de pe cele două 
maluri ale Nistrului astfel încât activitatea acestora să nu fie afectată. Despre aceasta vorbesc mai 
multe inițiative legislative ale autorităților de la Chişinău, inclusiv cele două menționate mai sus: 
Hotărârea Parlamentului R. Moldova din 1996 şi Hotărârea Guvernului din 2005. Alte două 
documente care demonstrează lipsa unor restricții privind plățile/transferurile care se efectuează în 
lei moldoveneşti între rezidenții R. Moldova (adică între cele două maluri ale Nistrului) sunt:

- Regulamentul privind transferul de credit aprobat prin HCA al BNM (nr. 157 din 01.08. 
2013), care reglementează modalitatea de efectuare a transferului de credit de către prestatorii 
de servicii de plată, fără nici o există restricție privind plățile / transferurile care se efectuează 
în lei moldoveneşti între rezidenți ai Republicii Moldova.

- Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronica (nr. 114 din 18.05.2012), 
care reglementează activitatea prestatorilor de servicii de plată şi a emitenților de monedă 
electronică, condiţiile şi modul de licenţiere a acestora, regimul de transparenţă a condiţiilor 
de prestare a serviciilor de plată, de emitere şi de răscumpărare a monedei electronice, 
drepturile şi obligaţiile prestatorilor de servicii de plată, ale emitenţilor de monedă electronică 
în contextul prestării serviciilor cu titlu profesional, drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 
de servicii, supravegherea prudenţială a prestatorilor de servicii de plată şi a emitenţilor de 
monedă electronică.  Prevederile respectivei legi oferă un acces egal prestatorilor de servicii de 
plată către persoanele care îndeplinesc criteriile stabilite în lege.8

Reprezentanții băncilor comerciale din reg. transnistreană consideră că din cauza interacțiunii 
aproape inexistente dintre instituțiile financiare de pe cele două maluri ale Nistrului, plățile reciproce 
dintre agenții economici sunt dificile şi implică costuri suplimentare. 

Până în anul 2007, sectoarele bancare de pe cele două maluri ale Nistrului au cooperat în mod 
activ, deținând conturi corespondente unele la altele, ceea ce facilita plățile şi transferurile. În reg. 
Transnistreană erau prezente două bănci din R. Moldova, unde, totodată, activau sucursale ale unor 
bănci din stânga Nistrului. Până la acel moment, existau aceste necesități şi s-au găsit mecanisme 

8 Informație prezentată în cadrul mesei rotunde de către Olga Movilă, Departamentul Sisteme de Plăți din cadrul BNM
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de implementare. Lipsa de continuitate a acestor relații dintre cele două sectoare bancare este 
condiționată de factorul politic, şi nu trebuie asociată cu activitatea mediului de afaceri.9

Agenții economici care activează în stânga Nistrului, dar sunt înregistrați în R. Moldova, conform 
legislației acesteia, dispun de toate posibilitățile pentru a accesa credite de la băncile comerciale 
moldoveneşti. Există totuşi o constrângere majoră de ordin legislativ, care reiese din incertitudinea 
în privința gajului, a modului de soluționare a eventualelor litigii, în condițiile în care autoritățile 
din R. Moldova nu recunosc actele emise de ”autoritățile” din reg. transnistreană. Prețul creditului 
în reg. Transnistreană este de 2-3 ori mai mare decât pe malul drept, lucru care împinge agenții 
economici de acolo să caute soluții de finanțare în Republica Moldova. Formal băncile din Moldova 
pot acorda credite, însă ele preferă să evite clienții din reg. Transnistreană.

Un alt aspect important, care îngreunează relațiile dintre agenții economic din stânga Nistrului şi 
băncile comerciale din Moldova, este demararea procesului de privatizare în reg. Transnistreană. 
Astfel republica Moldova nu recunoaşte privatizările din stânga Nistrului respectiv titlurile de 
proprietate asupra bunurilor, lucru care limitează enorm posibilitatea de finanțare din partea 
băncilor moldoveneşti. 

Toți exportatorii din stânga Nistrului au conturi deschise în Băncile din Republica Moldova şi 
operațiunile de import/export le realizează prin intermediul băncilor moldoveneşti.

9 Informație prezentată de dna Oxana Victorovna, avocat Asociația Avocaților din RMN
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Recomandări

1. Încă din anul 1995 a fost elaborat un mecanism de integrarea a sistemelor financiare de  pe 
ambele maluri ale Nistrului, însă autoritățile din reg. Transnistreană din motive necunoscute 
au stopat acest proces.

2. Agenții economici din stânga Nistrului care efectuează operațiuni de export/import au conturi 
deschise în băncile din Moldova.

3. Forma băncile moldoveneşti nu au nici un impediment legal de a oferi credite băncilor din 
stânga Nistrului, însă statului incert al actelor la dosarul de credit, dificultăți în recuperarea 
gajului, problemele legate de modul de judecare a cazurilor în instanțele de judecată, impun 
băncile din Moldova să evite oferirea de credite.

4. Privatizările din stânga Nistrului nu sunt recunoscute de autoritățile Moldovei, fapt, care 
deteriorează şi mai mult relațiile între agenții economici din stânga Nistrului şi băncile 
comerciale din Moldova, deoarece titlurile lor de proprietate nu pot servi drept gaj.

5. Accesul la resurse financiare în stânga Nistrului este extrem de limitat, iar costul banilor este de 
2-3 ori mai mare decât în dreapta Nistrului, din acest motiv identificarea unor cai şi posibilități 
de finanțare din partea băncilor din Moldova pentru agenții economici transnistreni este vital.

6. Aflarea băncilor comerciale din stânga Nistrului înafara câmpului legal al republici Moldova, 
duce la lipsa de încredere din partea populației în sistemul bancar şi drept consecință avem o 
pondere extrem de mică a depozitelor persoanelor fizice în stânga Nistrului. Întrarea în câmpul 
legal al băncilor din stânga Nistrului ar creşte volumul depozitelor şi ar oferi băncilor mai multe 
oportunități de deservire a agenților economici, inclusiv în tranzacții internaționale.

7. Chiar şi-n condițiile actuale este posibil de creat o piață unică a serviciilor financiare nebancare. 
În mod special în domeniul asigurărilor unde există deja o tradiție de cooperare şi în domeniul 
microfinanțărilor, unde reglementările sunt mult mai reduse.

8. Armonizarea sistemului fiscal de pe ambele maluri, ar creşte competitivitatea agenților 
economic, ar soluționa problema deficitelor bugetare.

9. Este necesar de introdus TVA pe malul stâng al Nistrului, cu aplicarea la etapa inițială a 
facilităților la plata TVA şi a cotei reduse de TVA.

10. În scopul armonizării protecției sociale este necesar de unificat sistemul de protecție socială din 
stânga Nistrului, din cele trei fonduri existente de creat un singur fond de protecție socială. Iar 
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suma impozitelor trebui reduse de la 40% cumulativ în prezent la un singur impozit de 29% 
car există pe malul drept. Aceasta va creşte competitivitatea întreprinderilor de pe malul stâng 
şi va ieftini costurile agenților economici aferente forței de muncă.

11. Pe malul stâng al Nistrului este necesar de creat sistemul de Asigurări în Medicină, astfel va fi 
redusă povara de pe bugetul regiuni şi va creşte calitatea serviciilor medicale pentru populație.

12. Unificarea sistemului finanțelor publice trebuie să țină cont şi de acumulările de datorii diferite 
pe ambele maluri. Astfel, pe malul drept datoriile raportate la PIB sau cap de locuitor sunt de 
3-3,5 ori mai mici decât pe malul stâng. 
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Anexe

Anexa 1. Date generale

stânga Dreapta

- Populația, mii locuitori 475 2.913

- Curs valutar, Rubt/USD, Leu/USD, iunie 2017 15,0 18,25

- Curs valutar, Rubt/USD, Leu/USD, media 2016 11,25 19,92

Rezervele valutare ale Băncii Centrale, mil USD 12,5* 2.333

Rezervele Valutare ale BC per capita USD 26 800

PIB, miliarde USD 1,01 6,6

Masa Monetară M3, mil USD 470

Monetizarea economiei M3/PIB 47% 59%

Gradul de acoperire a valutei naționale în circulație M2 cu valută din 
rezervele valutare

4,8%
(2,5 mrd rub)

90%
(47 mrd lei)

Estimarea cursului valutar ținând cont de M2 şi rezervele valutare 200 rub 20,1 lei

* Date martie 2016

Anexa 2. Statistica bugetară, milioane USD, 2016

stânga Dreapta

Veniturile Bugetului Consolidat 330 2.305

Cheltuielile Bugetului Consolidat 425 2.431

Acoperirea Cheltuielilor cu Venituri a Bugetului Consolidat 77% 94,8%

Veniturile Bugetului Central 134 1.447

Cheltuielile Bugetului Central 246 1.621

Acoperirea Cheltuielilor cu Venituri la Bugetul Central 54,5% 89,3%

Bugetul Asigurărilor Sociale, mil USD 237 755

Deficitul Bugetului Asigurări Sociale 48% 34%

Datoria Publica, mil USD
Datoria la PIB
Datoria Per/cap

1.260
126%
2.650

2.560
38%
880
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Anexa 3. Elementele sistemului financiar

stânga Dreapta

- Volumul activelor în Sistemul Bancar, mil USD 590 4.100

- Volumul activelor per capita, USD 1.240 1.400

- Depozite persoane fizice, mil USD 91 1.120

- Depozite persoane juridice, mil USD 174 545

- Depozite persoane fizice per capita, USD 192 385

- Piața de asigurări, Venituri Brute Subscrise, mil USD (estimativ în 
baza datelor dezagregate) 5,3 66

- Piața de asigurări, Prime per capita, USD 11,2 23

Anexa 4. Activele și volumul creditelor oferite de băncile comerciale de pe ambele maluri 
ale Nistrului 

Denumirea Băncii active Deținute credite oferite

Bc „MolDoVa - aGRoInDBanK” sa 1.079,2 566,0

Bc „coMeRTBanK” sa 66,7 25,4

Bc „eurocreditBank” sa 36,3 13,8

Bc „eneRGBanK” sa 136,1 47,9

Bc „eXIMBanK - Gruppo Veneto Banca” sa 262,4 99,6

„FincomBank” sa 144,1 63,8

Bc „MoBIasBanca - Groupe societe Generale” sa 502,4 221,7

Bc „Moldindconbank” sa 774,1 374,4

Bc „Procredit Bank” sa 178,7 112,6

BcR chisinau sa 73,0 26,7

Bc „VIcToRIaBanK” sa 716,7 244,1

TOTAL Dreapta Nistrului 3.969,7 1.795,9

ЗАО "Приднестровский Сбербанк" 117,0 94,3

ОАО "Эксимбанк" 58,2 22,8

ЗАО "Тираспромстройбанк" 39,5 29,7

ЗАО "Агропромбанк" 196,2 112,3

ЗАО АКБ "Ипотечный" 36,3 23,0

ЗАО "Банк сельхозразвития" 6,8 6,7

TOTAL Stânga Nistrului 454,0 288,7

ToTal aMBele MalURI 4.423,6 2.084,6

leu/UsD 18,7

Rub/UsD 15,0
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Anexa 5. Activitatea creditară a băncilor pe ambele maluri ale Nistrului, milioane 
USD. Mai 2017

Volumul creditelor în dependență de valuta utilizată, milioane USD

Dreapta stânga ToTal

credite ToTal 1795,9 284,9 2080,8

Valuta Locală 1052,4 150,6 1203,0

USD 255,4 120,9 376,3

EURO 488,1 7,6 495,7

RUB 0 5,87 5,87

Volumul creditelor după domeniile de creditare

agriculturii și Industriei alimentare 318 41 359,0

construcții 41 1 41,9

Instituții financiare 76 8 84,0

Guvernului, aPl, instituțiilor publice 6 36 42,0

Industrie inclusiv energetica 170 101 271,0

comerț și servicii 621 39 660

Transport, telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei 94 1 95,0

alte persoane juridice 100 9 109,0

Persoane Fizice 369 50,2 419,2

ToTal 1.795 285 2080,0
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