
Monitorul Economic
analize şi prognoze trimestriale

Q 1 / 2011

ME
C

en
tr

ul
 d

e 
P

ol
iti

ci
 E

co
no

m
ic

e 
al

 ID
IS

 “
V

iit
or

ul
“

Numărul 22





Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale
Numărul 22 / Q1 2011

3

Monitorul Economic
Analize şi prognoze trimestriale

Numărul 22

Trimestrul 1, 2011

Acest produs apare cu suportul financiar al the Balkan Trust for Democracy. 
Pentru orice informaţie legată de acest raport, contactaţi Centrul Politici 
Economice al Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, 
Coordonatorul produsului, Viorel Chivriga.

Adresa: MD-2005, Republica Moldova, Chişinău, str. Iacob Hancu, 10/1, 
IDIS „Viitorul”, pentru CPE;

Telefon: 37322-22-18-44, Fax: 37322-24-57-14

e-mail: viorel.chivriga@viitorul.org şi me@viitorul.org 

© IDIS Viitorul, 2011



Centrul de Politici Economice al IDIS “Viitorul”

4

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 naţional CPE este format din:

Dumitru Moldovanu, doctor habilitat, profesor universitar, decan Facul tatea 
Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice din 
Moldova

Natalia Burlacu, doctor habilitat, profesor universitar, şef catedră Mana-
gement şi Marketing, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Wojchiech Marchlewski, Expert, Asociaţia Experţilor în domeniul Admi-
nistraţiei Publice, Warsaw, Polonia 

Veaceslav Ioniţă, Dr. în economie, conferenţiar universitar, ASEM

……………………………………………………………………………………..
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 Cornel Ciurea, 
Viorel Chivriga, Viorel Dandara, 
Ion Perju, Corina Gaibu, 
Alexandru Fala, Ion Tornea, Ion 
Mişcişin şi Laura Bohanţov. 

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:

BASS – Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat
BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
BNM – Banca Naţională a Moldovei;
BNS - Biroul Naţional de Statistică al RM;
BPN – Bugetul Public Naţional;
BS – Bugetul de Stat;
BUAT – Bugetele Unităţilor Administrative Teritoriale;
cca – circa;
CIS –  Camera Înregistrării de Stat a RM;
CIS STAT – Comitetul interstatal de statistică a ţărilor CSI;
CPE - Centrul de Politici Economice, IDIS „Viitorul”;
CSI – Comunitatea Statelor Independente;
DST - drepturi speciale de tragere, unitate utilizată de FMI pentru propriile 

tranzacţii şi operaţiuni;
e – estimări;
ECE – Europa Centrală şi de Est;
EUR - Euro;
FAOAM – Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
FMI – Fondul Monetar Internaţional;
FNDR –  Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională; 
H – jumătate a anului;
IFPS – Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
IPC - Indicele preţurilor de consum;
IPI – indicele volumului producţiei industriale, preţuri comparabile, %;
IPP – Institutul de Politici Publice;
IPPI – indicele preţurilor producţiei industriale, %;
ISD – Investiţii străine directe;
ma – medie anuală;
MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
MDL – leul moldovenesc;
ME – „Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale”;
MEc – Ministerul Economiei;
MF – Ministerul Finanţelor;
MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
OIM – Organizaţia Internaţională a Muncii; 
OPEC - Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol;
p – prognoze;
p.p. – puncte procentuale.
PI pc – producţia industrială, preţuri curente;
PI reală - producţia industrială reală, preţuri comparabile;
PIB – Produsul Intern Brut;
PSRE – Programul de Stabilizare şi Relansare Economică;
RDC – Regiunea de Dezvoltare Centru;
RDCH –  Regiunea de Dezvoltare Chișinău;
RDN – Regiunea de Dezvoltare Nord;
RDS –  Regiunea de Dezvoltare Sud;
RDT – Regiunea de Dezvoltare Transnistria;
RDUTAG –   Regiunea de Dezvoltare Unitatea Teritorial Administrativă 

Găgăuzia;
Q – trimestru al anului;
rca – rata de creştere anuală (sfârşitul anului curent faţă de sfârşitul anului 

precedent); 
rmca – rata medie de creştere anuală;
rmsa - rata medie de schimb anuală;
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SBGC – Sondajul Bugetelor Gospodăriilor Casnice;
SCERS – Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei;
SNDR –  Strategia Naţională de Dezvoltare Regională; 
SUA – Statele Unite ale Americii;
SVRM –  Serviciul Vamal al RM;
UE- Uniunea Europeană;
USD - dolar american;
VABind reală – valoarea adăugată brută reală în industrie, preţuri 

comparabile;
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2007 2008 2009 2010 2011e
Producţia
PIB, milioane MDL, preţuri curente 53 430 62 840 60 043 71 849 83 352
PIB / capita, USD, rmsa 1 229 1 694 1 461 1 631 1 953
PIB real, rca 3,0 7,2 -6,5 6,9 5,6
Producţia industrială reală, rca -1,3 1,5 -22,2 7,0 8,5
Gospodării casnice
Venitul personal disponibil pe lună, MDL 1 019 1 189 1 166 1 274 1 400
Comerţ cu amănuntul, rca 7,6 8,8 -3,5 8,9 7,0
Preţuri
Indicele preţurilor de consum 113,3 107,1 100,5 107,9 108,4
Indicele preţurilor produse alimentare 115,4 106,5 96,2 107,0 107,0
Indicele preţurilor produse nealimentare 111,6 102,1 102,5 108,0 108,6
Indicele preţurilor servicii 113,0 117,4 102,2 109,0 110,0
Indicele preţurilor producţiei industriale 126,5 103,4 101,0 107,9 109,0
Piaţa muncii
Populaţia, mii 3 581 3 573 3 568 3 562 3 556
Populatia ocupată în economie, mii 1 247 1 251 1 184 1 143 1 130
Rata şomajului, metodologia OIM 5,1 4,0 6,4 7,4 6,2
Salariul mediu lunar, lei 2 065 2 529 2 748 2 978 3 340
Salariile reale, rca 12,0 9,0 5,5 0,7 4,0
Comerţ extern şi balanţă de plăţi
Exportul de bunuri şi servicii, rca 27,6 19,0 -18,4 21,9 17,2
Importul de bunuri şi servicii, rca 37,0 32,8 -33,1 17,6 18,1
Volumul comerţului extern cu bunuri şi servicii, milioane 
USD

5 032 6 496 4 576 5 437 6 407

Venituri din retribuirea muncii prestate peste hotare, 
milioane USD

1 218 1 660 1 182 1 243 1 460

Finanţe publice*
Venituri în bugetul consolidat, % din PIB 38,2 40,6 38,7 38,3 37,2
Datoria publică internă, % din PIB 7,0 5,6 8,5 7,0 6,6
Datoria publică externă şi garantată de guvern, % din PIB 28,0 23,0 16,0 18,9 17,5
Indicatori financiari
Masa monetara, milioane MDL 27 344 31 664 32 683 37 051 43 447
Rezerve valutare, milioane USD, sfîrşitul perioadei 1 050 1 505 1 480 1 718 2 064
Rata oficială de schimb media anuală MDL/USD 12,1 10,3 11,1 12,4 12,1
Rata dobânzii pentru credite în MDL, %, ma 18,9 21,1 20,3 16,3 15,1
Economia internaţională
PIB mondial, rca 4,9 2,5 -0,5 5,0 4,4
Media ponderată a creşterii PIB în principalele ţări parte-
nere (2/3 din exporturile Moldovei)

5,4 4,1 -4,0 2,3 2,9

Surse: BNS, BNM, prognoză CPE

INDICATORII PRINCIPALI
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REZUMAT

POLITICA. Există trei teme politice dominante care descriu realitatea 
politică în Republica Moldova – Constituţia, votarea Preşedintelui şi 
constituirea unei noi coaliţii de guvernare. Aceste teme implică mai cu-
rînd o triplă imposibilitate – imposibilitatea de a modifica Constituţia 
(sau inviolabilitatea Constituţiei), imposibilitatea de a alege preşedinte-
le, fie în Parlament, fie prin vot direct (sau blocajul politic continuu) şi 
imposibilitatea de a crea o nouă coaliţie prin aducerea PCRM la guver-
nare (sau frica trădării). Chiar dacă partidele politice parlamentare de-
pun eforturi susţinute pentru a ieşi din criză şi pentru a nărui status-
quo-ul în cel puţin unul din aceste subiecte, realitatea obtuză s-ar putea 
dovedi în cele din urmă mai puternică decât sforţările lor, putând să 
păstreze situaţia neschimbată, accentuând criza. Alegerile anticipate ar 
putea să devină iminente.

AGRICULTURA. În anul 2011, producţia globală agricolă va creşte cu 
circa 2%, producţia de cereale şi leguminoase boabe va înregistra circa 
2370 mii tone, de struguri - 580 de mii de tone, fructe şi pomuşoare - 
377 de mii de tone, legume - 380 de mii de tone, carne (greutate vie) - 
147 de mii de tone, lapte - 602 mii de tone, şi ouă - 710 milioane de 
bucăţi. În 2011, soldul balanţei comerciale în comerţul cu produse agro-
alimentare va fi pozitiv, în mare măsură datorită comercializării stocuri-
lor de produse agroalimentare produse în anul 2010.

Principalele provocări pentru agricultură în 2011, vor rămâne acelaşi ca 
şi în anii 2009-2010: prevalarea populismului în aplicarea politicilor 
agricole, lipsa de coerenţă în acţiunile structurilor statale în spaţiul ru-
ral, finanţarea rigidă a sectorului agrar, creşterea restanţelor la distribu-
irea subvenţiilor din fondurile pentru subvenţionarea producătorilor 
agricoli, creşterea preţurilor la principalele input-uri pentru agricultură. 
Și, respectiv, atestăm creşterea costurilor de producere a produselor 
agricole, modificări mai accentuate în structura fondului funciar şi mu-
taţii serioase în structura forţei de muncă.

BUSINESS. Economia Republicii Moldova în 2010 a înregistrat un par-
curs  neaşteptat de bun. Un argument elocvent este valoarea unuia 
dintre principalii indicatorii ai activităţii economice – ritmul de creştere 
a PIB-ului, care în 2010 a fost de 6,9%. Privită ca evoluţie istorică, în 
perioada 2000-2008 economia Republicii Moldova a crescut în mediu 
cu aproximativ 6%. Putem presupune că pe termen mediu creşterea 
economică a Republicii Moldova va oscila în jurul acestui nivel istoric. 
Totuşi, este destul de probabil să se producă şi depăşirea acestui ritm. 
Din cauza fragilităţii structurale, economia naţională este foarte sensi-
bilă la şocuri, atît interne, cît şi externe, fapt care va volatiliza ascensi-
unea. S-ar putea înregistra o lipsă a unei constante în procesul creşte-
rii economice - ritmurile bune fiind urmate de încetiniri.

Anul 2010 a fost unul benefic pentru dezvoltarea ramurii industriale. 
În 2010, volumul producţiei industriale, exprimat în preţuri curente, a 
constituit circa 27 miliarde MDL, ceea ce, în termeni reali, reprezintă o 
creştere de 7%. Totuşi, această relansare nu a permis sectorului să-şi 

Tripla 
imposibilitate 
din politica 
moldovenească

Prognoze pentru  
2011

Principalele 
provocări pentru 
agricultură în 
2011

Economia RM 
a înregistrat 
o creştere 
neaşteptată

Totuşi, se atestă 
insuficienţa 
reformelor 
structurale
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revină la nivelul de pînă la criză. În cazul unei creşteri anuale care ar 
devansa 7%, industria va avea nevoie de 2 ani pentru a atinge nivelul 
producţiei înregistrat pînă la declanşarea crizei. 

Totodată, revenirea economică nu e însoţită de o promovare autenti-
că a reformelor structurale. O problemă serioasă pentru promovarea 
reformelor ţine de calitatea instituţiilor. Republica Moldova are reuşite 
modeste la capitolul crearea unui cadru instituţional solid, ceea ce ar 
eficientiza creşterea economică. Acest fapt explică şi promovarea lentă 
în Republica Moldova a reformelor orientate spre crearea condiţiilor 
favorabile pentru mediul de afaceri.

COMERŢUL EXTERIOR. Volumul total al comerţului internaţional al 
Moldovei, în ianuarie-martie 2011, a crescut cu 48,0% faţă de anul 
2010, însumând 1577,8 milioane USD. În această perioadă, comerţul 
internaţional al Moldovei înregistrează o creştere şi faţă de perioada 
similară a anului 2008, cu 11,7%. În primul trimestru al anului 2011, 
exporturile au înregistrat o creştere cu 58,2%, iar importurile au înregis-
trat o majorare cu 44,0% faţă de perioada similară a anului trecut. Con-
form estimărilor ME, la finele anului 2011, volumul total al comerţului 
internaţional al Moldovei va înregistra o creştere cu 17,8 la sută, expor-
turile cu 17,2% şi importurile cu 18,1% comparativ cu anul 2010. În anul 
2011, deficitul balanţei comerciale va constitui 2698,9 milioane USD.

În anul 2011, există posibilităţi de menţinere a ritmurilor înalte de creş-
tere a exporturilor. În condiţiile în care conjunctura pe pieţele internaţi-
onale este una foarte favorabilă pentru bunurile tradiţionale exportate 
din R. Moldova, este necesar de evitat introducerea barierelor netarifa-
re la export, concomitent cu diminuarea complexităţii procedurilor actu-
ale din comerţul exterior. De asemenea, este importantă evitarea orică-
ror disensiuni în raporturile bilaterale cu principalii parteneri comerciali 
ai R. Moldova, în special Federaţia Rusă şi Belarus.

PIAŢA MONETARĂ. Trendul de majorare a masei monetare a conti-
nuat până în prezent, înregistrând în fiecare lună recorduri maxime. 
Recordul curent raportat de BNM este de 37,7 mlrd MDL, record marcat 
la sfârşitul lunii martie. Stabilitatea leului şi trendurile periodice de apre-
ciere au fortificat confidenţa populaţiei în valuta naţională. Astfel, de la 
început de an, depozitele la termen în MDL au câştigat teren de la de-
pozitele valutare 1 punct procentual din structura cumulată, iar timp de 
12 luni, 2.2 puncte procentuale. De asemenea, depozitele la termen în 
MDL au asigurat creşterea masei monetare în primul trimestru al anului 
2011, înregistrând o creştere de peste 7,7% sau o creştere absolută 
de mai bine de 700 mln MDL. Depozitele la vedere, dar şi numerarul 
în circulaţie au scăzut de la început de an sub presiunea politicii mai 
restrictive a BNM.

Rezervele valutare au atins o cotă fără precedent, de peste 1,9 mlrd $, 
premisă pentru garantarea unui curs stabil al leului pentru 2011.

Cât priveşte cursul valutar, acesta fiind un indicator stabil, guvernul 
cu uşurinţă va putea menţine oricare valoare prognozată. Din punct 
de vedere al echipei ME, o depreciere de 1-1.5% ar fi rezonabilă şi 
stimulatorie pentru economia naţională, dar 2011 fiind un an electoral, 
iar subiectul preţurilor fiind unul sensibil, guvernul va da preferinţă unui 
leu forte, plasând cursul mediu anual pentru 2011 la o valoare de 12 
cel mult 12.2 MDL/USD. De asemenea, în acest capitol va fi prezentat 

În anul 2011, 
comerţul 
internaţional 
al RM va creşte 
cu 17,8%, 
exporturile cu 
17,2, importurile 
cu 18,1%

În anul 2011, 
deficitul balanţei 
comerciale va 
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milioane USD

Rezervele 
valutare ale BNM 
ating cote record 
de 1,9 mlrd $

Cursul valutar 
– unicul factor 
monetar 
antiinflaţionist
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cursul valutar ca fiind unicul factor monetar important la influenţarea 
inflaţiei în condiţiile Moldovei. Alte măsuri monetare care nu au influ-
enţă directă asupra cursului valutar sunt inutile în combaterea inflaţiei. 
Cursul valutar este un instrument eficient în condiţiile Moldovei, dar nu 
trebuie ignorate şi efectele negative care anterior au fost provocate de 
abuzarea excesivă de acest mecanism care are impact grav pe termen 
lung, în special cu efect negativ asupra dezvoltării sectorului real al 
economiei şi creşterii economice durabile.

FINANŢE PUBLICE. În anul 2010, la bugetul public naţional au fost 
acumulate venituri în sumă totală de 27550,9 mil. lei, ceea ce constituie 
102,4 la sută faţă de indicii planificaţi pentru anul 2010. Din suma tota-
lă a veniturilor bugetului public naţional, veniturile fiscale au constituit 
22547,7 mil.lei, ceea ce reprezintă 103,8 la sută din indicii planificaţi 
pentru anul 2010. Comparativ cu perioada similară a anului 2009, veni-
turile fiscale s-au majorat cu 3016,0 mil. lei.

Ponderea veniturilor BPN în PIB se diminuează, în dinamică, de la 40,7 
la sută, în anul 2008, până la 38,4 la sută, în anul 2010, contribuţia 
veniturilor fiscale rămânând destul de impunătoare (31,4 la sută din 
PIB). 

Executarea bugetului la capitolul cheltuieli în anul 2010 s-a dovedit a 
fi cea mai problematică din ultimii trei ani, înregistrându-se un nivel de 
executare de 94,3 la sută faţă de prevederile anului 2010. Pentru anul 
2011, se prognozează atingerea nivelului de 95%.

PREŢURILE. Putem spune că economia a ieşit, în mare măsură, din 
hibernare în 2010, iar acest fapt va duce la o creştere de preţuri în 
2011. Totuşi, riscul inflaţionist va fi limitat în acest an la 8.4%, parţial din 
cauza politicii fiscale relativ stabile, a preţurilor mondiale prognozate a 
fi în creştere, dar şi a stabilităţii monedei naţionale.

Influenţa factorilor interni şi externi asupra modificării preţurilor în Re-
publica Moldova este fundamentală în stabilirea politicilor economice 
şi monetare ale ţării. Combaterea majorării preţurilor nu trebuie şi nu 
poate să constituie un scop în sine pentru autorităţi. Datorită faptului că 
mai bine de jumătate din produsele consumate sunt importate, influen-
ţa asupra acestor preţuri formate în afara ţării este imposibilă. Asta ar 
însemna o luptă cu inflaţia mondială sau, altfel spus, o luptă cu morile 
de vânt. Unicul instrument de gestionare a acestor preţuri rămâne a fi 
cursul valutar, care e necesar să fie menţinut stabil, cu o uşoară depre-
ciere în timp.

SITUAŢIA PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ. Rata şomajului în trimestrul 
IV al lui 2010 a constituit 7,5%, un nivel record pentru această perioadă 
a anului de când a fost adoptată actuala metodologie. Astfel, în pofida 
faptului că în trimestrele II şi III a fost remarcată o anumită ameliorare 
a situaţiei pe piaţa forţei de muncă, în comparaţie cu începutul anului 
datele din ultimul trimestru confirmă tendinţa generală care a predomi-
nat în 2010: creşterea şomajului, în condiţiile creşterii economice. Se 
aşteaptă ca în anul 2011, pe fondul creşterii economice, rata şomajului 
să scadă nesemnificativ. Însă, în condiţiile lipsei schimbărilor calitati-
ve în structura economiei naţionale, problemele vechi vor continua să 
persiste. Rezolvarea acestor probleme pe termen lung va depinde de 
eforturile guvernului în ceea ce priveşte generarea unor noi locuri de 
muncă prin stimularea sectorului privat şi crearea unor condiţii favora-
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bile pentru atragerea investiţiilor străine, precum şi prin implementa-
rea unor politici eficiente îndreptate spre creşterea calităţii capitalului 
uman. 

DEZVOLTAREA REGIONALĂ. Doar în condiţiile unui climat economic 
favorabil dezvoltarea regională poate miza pe o ascensiune durabilă şi 
calitativă. Ceea ce s-a realizat, dar şi nu s-a reuşit pe parcursul anului 
2010 au constituit principalele subiecte de discuţii în cadrul conferinţei 
naţionale sub genericul ”Realizări şi provocări în dezvoltarea regională 
în contextul cooperării internaţionale”, desfăşurate la Chişinău la sfâr-
şitul lunii ianuarie a anului curent.

Eforturi semnificative, în perioada de analiză, au fost depuse întru atin-
gerea scopului principal de impulsionare a implementării politicii de 
dezvoltare regională în Moldova, în conformitate cu priorităţile stabilite 
în Strategia naţională de dezvoltare pentru anii 2008-2011, orientate 
spre dezvoltarea acestui domeniu.

ECONOMIA MONDIALĂ. Revenirea rapidă a economiei mondiale din 
prima jumătate a anului s-a transformat către sfârşitul anului în ceea ce 
se prefigurează a fi o creştere lentă, dar sigură. După mulţi indicatori, 
aceasta a reuşit să revină la nivelul de dinainte de criză, cu excepţia 
unor ţări din Europa şi Asia Centrală. Locomotiva acestui proces au 
reprezentat-o ţările emergente şi în curs de dezvoltare, în special cele 
din Asia de Est (China şi India), precum şi ţările din America Latină. Pe 
seama acestora poate fi pusă 46% din creşterea mondială. Conform 
datelor FMI, creşterea economică mondială a fost de 5,0%.
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POLITICA

Există trei teme politice dominante care descriu realitatea politică în 
Republica Moldova – Constituţia, votarea Preşedintelui şi constituirea 
unei noi coaliţii de guvernare. Aceste teme implică mai curînd o triplă 
imposibilitate – imposibilitatea de a modifica Constituţia (sau inviolabi-
litatea Constituţiei), imposibilitatea de a alege preşedintele, fie în Par-
lament, fie prin vot direct (sau blocajul politic continuu) şi imposibilita-
tea de a crea o nouă coaliţie prin aducerea PCRM la guvernare (sau 
frica trădării). Chiar dacă partidele politice parlamentare depun eforturi 
susţinute pentru a ieşi din criză şi pentru a nărui status-quo-ul în cel 
puţin unul din aceste subiecte, realitatea obtuză s-ar putea dovedi în 
cele din urmă mai puternică decît sforţările lor, putînd să păstreze situ-
aţia neschimbată, accentuînd criza. Alegerile anticipate ar putea să 
devină iminente.

Trei teme politice majore 
în noua conjunctură politică

Criza politică din Republica Moldova cunoaşte o dezvoltare continuă, 
avînd cîteva segmente distincte. În primul rînd, are loc o discuţie în-
verşunată pe teme constituţionale, oferindu-se deseori tălmăciri halu-
cinante textului constituţional. În fond, dezbaterile gravitează în jurul a 
două teme mari – soluţii juridice pentru evitarea alegerilor parlamenta-
re anticipate şi interpretarea Constituţiei în materie de stabilirea datei 
alegerilor şi duratei interimatului. Caracterul insolit al acestor dezba-
teri ţine de faptul că partidele din Alianţă recurg la subterfugii juridice 
pentru a evita spiritul Constituţiei. Trebuie să recunoaştem că textul 
Constituţiei îngăduie asemenea abordări manipulatorii şi selective, în-
trucît formulările sînt destul de vagi, ceea ce generează un volunta-
rism în mînuirea sensurilor. Cu toate acestea, nu putem să nu semna-
lăm o flagrantă derivă a constituţionalismului din Republica Moldova, 
care alunecă spre modalităţi arbitrare şi nihiliste de abordare a Consti-
tuţiei, fapt semnalat şi de către instituţiile europene. 

În al doilea rînd, continuă luptele interne din cadrul Alianţei, luptă care 
îmbracă diverse forme şi care vizează în mod special două aspecte 
distincte – loviturile de imagine pe care partenerii din Alianţă şi le apli-
că în mod constant şi disensiunile legate de administrarea fiscal-buge-
tară. Din prima categorie fac parte campaniile mediatice lansate împo-
triva PDM şi PL la anumite posturi de televiziune – „Marian Lupu încur-
cat de o clătită la festivalul Masleniţa”1, „Marian Lupu corectat de elevii 
dintr-a cincea”2, spotul „Chirtoacă. Primar de 3 ani.”. De asemenea, nu 
poate fi ignorată continuarea campaniei anti-mafie, promovată de Ser-
giu Mocanu, care acuză oligarhizarea Republicii Moldova, proces da-
torat, în opinia fostului consilier al lui Voronin, lui Vlad Plahotniuc. Tot 
Sergiu Mocanu a pretins recent că şi Mihai Ghimpu, liderul PL, ar fi 
acceptat finanţarea campaniei propriului partid din buzunarul omului 

1  m.protv.md/.../marian-lupu-incurcat-de-o-clatita-la-festivalul-maslenita
2  http://m.protv.md/stiri/social/marian-lupu-corectat-de-elevii-dintr-a-cincea.html
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de afaceri Vlad Plahotniuc.3 Din cea de-a doua categorie fac parte re-
centele conflicte iscate în interiorul Alianţei în jurul rebalansării tarife-
lor oferite de Moldtelecom şi votarea bugetului pentru anul 2011. Fiind 
continuarea conflictului din Alianţă din septembrie 2010, care l-a opus 
pe Filat celorlalte componente ale Alianţei în chestiunea acordării sub-
venţiilor pentru cei nevoiaşi, aceste disensiuni reflectă inapetenţa 
Prim-Ministrului Filat de a accepta influenţe venite din afara Guvernu-
lui, el avînd senzaţia că scopul celorlalte partide este de a reduce pre-
rogativele şefului cabinetului. Această atitudine a fost exprimată în 
mod tranşant la sfîrşitul anului 2010, atunci cînd Filat a declarat că „eu 
nu voi merge la Guvern cu mîinile şi picioarele legate”.4  

În al treilea rînd, se remarcă accentuarea discuţiilor pe tema unei po-
sibile reconfigurări a Alianţei de guvernămînt. Despre aceasta a vorbit 
pe 24 februarie liderul PCRM Vladimir Voronin care, comentînd protes-
tul PNL în faţa sediului PLDM, a sugerat că „Dacă nu ne dorim alegeri 
anticipate, o soluţie tehnică de votare a preşedintelui poate fi găsită pe 
marginea înţelegerilor dintre PCRM şi PLDM”.5 În acelaşi timp, liderul 
PLDM Vlad Filat, a susţinut că nu vede nici măcar o soluţie tehnică, iar 
dacă problema alegerii şefului statului va fi cumva rezolvată, atunci 
aceasta se va întâmpla doar pe dimensiunea politică.6 Distincţia făcută 
între soluţia tehnică şi cea politică are menirea fie de a camufla inten-
ţia celor două partide, fie de a face o alianţă ocultă, nedeclarată, prin 
a vota conjunctural anumite chestiuni importante precum alegerea 
preşedintelui ţării în funcţie de interesele de moment (soluţie tehnică), 
fie de a fabrica oficial o nouă Alianţă pe fundalul disensiunilor tot mai 
mari din AIE 2 (soluţia politică). Aceste zvonuri au fost alimentate atît 
de declaraţiile politicienilor (Marian Lupu şi-a manifestat deschis îngri-
jorarea cu privire la posibilitatea înfiinţării unei asemenea noi alianţe), 
cît şi de întîlnirile neanunţate dintre Filat şi Voronin, dar şi de o coali-
zare neaşteptată dintre PCRM şi PLDM împotriva vicepreşedintelui 
raionului Ialoveni, membru al Partidului Democrat, precum şi în cazul 
remiterii în comisie a unui proiect de lege pe 25 februarie. În plus, un 
parlamentar britanic Graham Watson şi-a împărtăşit impresiile după 
întîlnirea cu Filat, subliniind posibilitatea creării unei Alianţe PLDM – 
PCRM: „Îmi este frică că el (Vlad Filat – n.n.) este tentat să aducă co-
munişti în Guvern, aceste intenţii nu sînt privite cu ochi buni la 
Bruxelles.”7 Toate aceste indicii demonstrează că PLDM se simte des-
tul de încorsetat în noua AIE 2 şi aplică diverse strategii pentru a redo-
bîndi libertatea de mişcare pe care a avut-o în AIE 1. Acest disconfort 
al PLDM a provocat imediat anumite acţiuni dezbinatorii ale PCRM 
care, conducîndu-se de principiul machiavelic „duşmanul duşmanului 
meu este prietenul meu” încearcă să rupă PLDM din garnitura guver-
namentală creată, amplificînd din ce în ce mai mult conflictele interne. 
Deocamdată nu putem şti cît de departe vor merge actorii politici în 
aceste jocuri, dar devine limpede că constituirea Alianţei pentru Inte-
grare Europeană la sfîrşitul anului 2010 a creat numeroase nemulţu-
miri şi supărări ascunse, iar condiţiile acordului de creare a Alianţei vor 
fi puse în continuare în discuţie. 

3  http://www.azi.md/ro/story/16895
4  http://politicom.moldova.org/news/vlad-filat-eu-nu-voi-merge-la-guvern-cu-mainile-i-
picioarele-legate-214904-rom.html
5  http://portal.moldpres.md/default.asp?Lang=ro&ID=148160
6  http://www.stireazilei.md/news-7489
7  http://romanmihaes.wordpress.com/2011/02/13/voronin-graham-watson-si-vlad-filat-
alianta-pcrmpldm/
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Prin urmare, există trei teme politice dominante care descriu realitatea 
politică în Republica Moldova – Constituţia, votarea Preşedintelui şi 
constituirea unei noi coaliţii de guvernare. Toate aceste trei subiecte 
se află într-o strînsă conexiune, deşi pot fi privite şi în izolare. Chiar 
dacă aceste teme reflectă preocupările curente ale clasei politice din 
Moldova, ele presupun existenţa unor constrîngeri serioase care ar 
putea să împiedice dislocarea status-quo-ului şi să amplifice criza po-
litică din Moldova. Astfel, privite din perspectiva zilei de azi, aceste 
teme implică mai curînd o triplă imposibilitate – imposibilitatea de a 
modifica Constituţia (sau inviolabilitatea Constituţiei), imposibilitatea 
de a alege preşedintele, fie în Parlament, fie prin vot direct (sau bloca-
jul politic continuu) şi imposibilitatea de a crea o nouă coaliţie prin 
aducerea PCRM la guvernare (sau frica trădării). Chiar dacă partidele 
politice parlamentare depun eforturi susţinute pentru a ieşi din criză şi 
pentru a nărui status-quo-ul în cel puţin unul din aceste subiecte, rea-
litatea obtuză s-ar putea dovedi în cele din urmă mai puternică decît 
sforţările lor, putînd să păstreze situaţia neschimbată, accentuînd cri-
za.

Inviolabilitatea Constituţiei 
şi blocajul politic continuu

Discuţiile legate de modificarea Constituţiei continuă, chiar dacă su-
biectul este învăluit în ceaţă şi nu este deloc clar în ce măsură o even-
tuală schimbare a Legii Supreme a ţării poate rezolva criza politică. 
Este de remarcat că partidele politice creează senzaţia că pierd inte-
resul pentru o modificare constituţională explicită, chiar dacă discuţiile 
pe această temă nu sînt oprite. Sînt luate în calcul deocamdată două 
oportunităţi majore – prima ar fi specularea vidului constituţional legat 
de expirarea termenului de două luni necesar alegerii preşedintelui în 
cazul vacanţei funcţiei. În aceste condiţii, se propune alegerea preşe-
dintelui cu o nouă regulă minimalistă, adoptată printr-o lege organică.8 
Cea de-a doua oportunitate vizează adoptarea în Parlament a proiec-
tului de modificare a Constituţiei propus de PCRM în mai 2010, care 
prevede alegerea şefului statului în trei tururi. În primul, candidatul la 
funcţia de preşedinte al ţării trebuie să acumuleze 61 de voturi, în caz 
contrar urmează turul doi. În acest caz, candidatul trebuie să obţină 57 
de voturi pentru a fi ales şef al statului. În turul trei, candidatul care va 
întruni majoritatea simplă de 52 de voturi va deveni preşedinte al ţării. 
Dacă nici aşa nu va fi ales noul preşedinte, şeful Legislativului dizolvă 
Parlamentul şi anunţă data alegerilor anticipate. Această idee a fost 
avansată în mod special de comentatorul politic şi expertul ADEPT 
Igor Boţan.9 De asemenea, unii lideri PLDM admit posibilitatea votării 
în Parlament a modificării articolului 78 prin care Preşedintele ţării va 
fi ales în mod direct.

Amintim că promotorul ideii de modificare totală sau parţială a Consti-
tuţiei a fost Partidul Liberal care, în luna noiembrie 2009, a lansat o 
campanie energică în această direcţie, pledînd iniţial pentru adoptarea 
unei noi Constituţii şi nu o simplă modificare a ei.10 Ideea nu a fost 
acceptată de colegii din Alianţă (PDM, PLDM şi AMN), întrucît per-

8  http://www.stiri.md/ro/article/192332/vezi-cele-3-soluii-propuse-de-mihai-ghimpu-pentru-
depirea-crizei-politice/
9  http://unimedia.md/?mod=news&id=28180
10  http://politicom.moldova.org/news/idis-viitorul-pune-n-dezbatere-nevoia-de-a-modifica-
constituia-204441-rom.html
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sistau temeri că o Constituţie nouă ar putea modifica, pe lîngă altele, 
statutul limbii de stat şi statutul de neutralitate al Republicii Moldova. 
Astfel, s-a ajuns treptat la o viziune de compromis a AIE 2, care con-
sideră oportună doar modificarea articolului 78 cu privire la alegerea 
preşedintelui. În rezultat, în luna mai 2010 au fost avizate pozitiv două 
proiecte de modificare a articolului 78 (alegerea preşedintelui ţării în 
parlament cu 61 de mandate), unul aparţinînd AIE 1 şi cel de-al doilea 
PCRM. Proiectul Alianţei propunea modificarea prin referendum a ar-
ticolului 78 din Legea Supremă şi revenirea la alegerea preşedintelui 
prin votul tuturor cetăţenilor. Această iniţiativă a eşuat în septembrie 
2010, atunci cînd în urma referendumului constituţional organizat pe 
5 septembrie s-a constatat o participare modestă a cetăţenilor, fapt 
care a dus la invalidarea plebiscitului. Proiectul PCRM, descris mai 
sus, a fost iniţial respins de Alianţă pe motiv că Partidul Comuniştilor 
trişează, dorind astfel să forţeze Alianţa să voteze modificarea con-
stituţională în Parlament şi nu prin referendum, astfel controlînd mai 
bine procesul, dat fiind numărul impunător de deputaţi comunişti. Însă, 
imediat după formarea AIE 2, proiectul PCRM a fost preluat de unele 
componente ale Alianţei şi s-a propus votarea lui în Parlament, fiind 
simulată existenţa unui consens pe această temă. Deşi acest proiect 
urma să fie pus în discuţie în cadrul Comisiei Juridice a Parlamentului, 
PCRM a anunţat pe 2 februarie 2011 retragerea iniţiativei cu privire la 
modificarea Constituţiei, fapt care a demonstrat că PCRM nu-l mai ia 
în serios în calcul, avînd prioritate raţionamentele tactice.11 

Pentru a înţelege aceste ping-ponguri politice, trebuie să constatăm că 
modificarea articolului 78 din Constituţie niciodată nu a fost văzut de 
partidele puterii şi PCRM ca un scop în sine ci, mai ales, ca un pretext 
pentru obţinerea unor avantaje electorale şi strategice. În 2010, ideea 
centrală a AIE 1 a fost de a concepe o asemenea suită de proceduri 
care să le permită să ajungă la votarea Preşedintelui, fără a avea ne-
voie de serviciile colegilor din PCRM. Din acest punct de vedere, refe-
rendumul se plia perfect pe această viziune – la început poporul apro-
bă votarea directă a Preşedintelui, iar apoi tot poporul votează candi-
datura (Alianţei) la această funcţie. În contrast, PCRM urmărea să se 
asigure că votarea preşedintelui se va desfăşura în Parlament şi va 
necesita o majoritate calificată în condiţiile în care PCRM dispunea de 
o „minoritate de blocaj” (blocking minority). Aceste jocuri tactice au 
luat amploare în luna iunie 2010, atunci cînd oficialii Consiliului Euro-
pei au acceptat ideea modificării Constituţiei prin referendum, susţi-
nînd volens-nolens cauza AIE. PCRM şi-a retractat imediat poziţia, 
acceptînd ideea Alianţei de alegere directă a Preşedintelui, dar insist-
înd că modificarea Constituţiei să se producă în cadrul Parlamentului, 
şi nu prin referendum. Sugestia a fost respinsă de Alianţă, din motivul 
deja invocat al fricii faţă de o posibilă schimbare de macaz a deputaţi-
lor comunişti în ziua votării în Parlament. Astfel, în cele din urmă, în 
2010 atît AIE 1, cît şi PCRM au abandonat proiectul comuniştilor pri-
vind modificarea articolului 78.12  

Schimbarea contextului politic după alegerile din noiembrie 2010 a de-
terminat în mod evident o redefinire cardinală a poziţiilor actorilor în 
această chestiune. În noua situaţie, partidele din AIE 2 au început să 
agreeze proiectul comuniştilor de modificare a articolului 78, întrucît 
propria iniţiativă eşuase. Calculul consta în a-i determina pe comunişti 
11  http://unimedia.md/?mod=news&id=29406
12  http://politicom.moldova.org/news/voronin-accepta-modificarea-articolului-78-din-consti-
tutie-209646-rom.html
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să voteze împreună cu AIE 2 modificarea articolului potrivit propriu-
lui lor proiect înainte de alegerea preşedintelui în Parlament, pentru 
ca apoi să se dispenseze de PCRM şi să voteze cu 57 sau cu 52 de 
mandate candidatura Alianţei (Marian Lupu). Şi în aceste împrejurări, 
comportamentul PCRM a reflectat logica intransingentă a unui partid 
de opoziţie, comuniştii refuzînd să mai susţină fostul său proiect. În 
continuare, AIE 2 a încercat să aducă proiectul dat în Parlament, pen-
tru a-l pune la vot şi pentru a prinde pe picior greşit PCRM, arătînd pu-
blicului că partidul îşi reneagă propriul său copil. De dragul corectitudi-
nii, trebuie să remarcăm că un asemenea demers este de ordin tactic 
şi nu va putea să rezolve problema alegerii preşedintelui, în condiţiile 
în care PCRM nu va dori să voteze. De aceea, unii lideri PLDM admit 
posibilitatea revenirii la proiectul Alianţei cu privire la alegerea preşe-
dintelui de către popor, decizie care urmează a fi votată în Parlament. 
În fond, asta înseamnă preluarea de către unii lideri ai AIE 2 a ofertei 
PCRM din iunie 2010.13 

Trecerea în revistă a acestor încurcate repoziţionări şi lupte de uzură, 
adesea impenetrabile pentru publicul larg, demonstrează două lucruri. 
În primul rînd, modificarea Constituţiei se va face doar în condiţiile în 
care una din taberele politice implicate vor vedea avantaje clare în 
ceea ce priveşte atragerea alegătorilor şi consolidarea propriului ra-
ting politic. În al doilea rînd, tocmai din această cauză, Constituţia nu 
va putea fi modificată, întrucît în condiţiile unui relativ echilibru politic, 
niciuna dintre tabere nu va accepta să ofere prea multe avantaje poli-
tice celeilalte părţi. Astfel, Constituţia rămîne inviolabilă, dar nu datori-
tă caracterului sacru al textului, ci din cauza impasului politic iremedi-
abil existent. Acest impas politic poate fi depăşit printr-o reconfigurare 
a Alianţei de guvernămînt care, va întruni, într-o nouă formulă, un nu-
măr mult mai mare de mandate dar, în aceste condiţii, va dispărea 
necesitatea amendării Constituţiei.  

Frica de trădare

O altă temă majoră în politica moldovenească ţine de imposibilitatea 
„trecerii Rubiconului” şi creării unei Alianţe extinse, capabile să forme-
ze toate instituţiile statului, inclusiv să aleagă Preşedintele ţării. O ase-
menea Alianţă va presupune inevitabil o „contaminare malefică” între 
putere şi actuala opoziţie comunistă. Ar exista cîteva formule de acest 
gen dar, în ultimul timp, este vehiculată posibilitatea coalizării dintre 
PCRM şi PLDM. O asemenea „monstruoasă coaliţie” ar putea crea o 
guvernare stabilă pe o perioadă de patru ani. Cu toate acestea, ea 
este considerată imposibilă de anumiţi comentatori politici. De exem-
plu, Igor Boţan acreditează ideea potrivit căreia pînă la alegerile locale 
o asemenea coaliţie va fi respinsă de PLDM, iar după alegeri, comen-
tatorul admite doar o simplă cooperare nedeclarată dintre PCRM şi 
PLDM pentru slăbirea influenţei PDM. Comentatorul explică: „Și asta 
pentru că PCRM, chiar dacă îşi doreşte slăbirea AIE, nu este pregătit 
să guverneze împreună cu PLDM, iar PLDM, la rândul său, nu ar fi 
interesat să discute cu PCRM integrarea RM în Uniunea vamală cu 
Rusia.”14 O idee similară este exprimată de Nicolae Negru care în arti-
colul „Alianţa PLDM plus PCRM este imposibilă” din Jurnal de Chişi-

13  http://www.allmoldova.com/ro/moldova-news/politics/1249053943.html
14  http://www.jurnal.md/ro/news/pldm-i-pcrm-ar-putea-sa-coordoneze-pentru-a-slabi-influ-
en-a-pd-201996/

Constituţia 
rămîne 
inviolabilă, dar 
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opoziţie?
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nău din 15 februarie, susţine următoarele: „De ce să ne ascundem 
după deget, o alianţă între PLDM şi PCRM ar fi în interesul RM. Dar 
numai în anumite condiţii … Dacă dl Filat nu are de gînd să se sinucidă 
politic …, alianţa cu PCRM este posibilă numai dacă Voronin convoacă 
de urgenţă un congres, schimbă numele partidului, renunţă la seceră 
şi ciocan şi demisionează.”  

În replică, unii comentatori apropiaţi de PLDM au început să acrediteze 
ideea unei „conjuraţii imposibile” între PDM şi PL împotriva PLDM, cu 
scopul demiterii guvernului Filat. De exemplu, Petru Bogatu susţine că 
„acest atac la Filat, întreprins în mod organizat de toţi miniştrii PDM şi 
PL, i-a împins pe unii observatori politici să bănuiască o conspiraţie. O 
urzeală în culise menită să conducă la debarcarea premierului. Exage-
rare. Acest lucru este puţin probabil în actualele condiţii, întrucât demi-
sia prim-ministrului ar provoca în mod automat căderea Cabinetului.”15 
Astfel, cei trei comentatori consideră că, în ciuda evidenţelor care nu 
mai pot fi camuflate, realitatea politică le dictează principalelor actanţi 
să se menţină pe poziţiile existente şi să nu iasă din tranşeele Alianţei 
şi opoziţiei de frica “obuzelor încărcate cu mînie” ale alegătorilor şi ale 
instituţiilor europene. 

Evident, cele două teorii ale unor posibile coalizări secrete sînt diferite 
ca greutate. În cazul ipotezei cu privire la apariţia unei alianţe secre-
te între PCRM şi PLDM, există evidenţe care confirmă desfăşurarea 
unor discuţii separate între cele două partide. Chiar şi liderii politici ale 
celor două partide au confirmat că au avut loc consultări între ei, iar 
presa a scris despre posibilitatea unei “alianţe secrete temporare”.16 
De asemenea, deocamdată, în cel puţin un raion, reprezentanţii PCRM 
au votat împreună cu membrii PLDM pentru demiterea unui vicepreşe-
dinte PDM. În plus, se fac sesizabile atitudinile oarecum sfidătoare ale 
liderilor PLDM, care nu doresc discutarea anumitor chestiuni în interi-
orul Alianţei, preferînd declaraţiile în presă, unde deţin superioritatea. 
Din contra, posibilitatea demiterii guvernului Filat nu este confirmată 
decît de cîteva comentarii ale unor jurnalişti care, posibil, umflă un ba-
lon de săpun. Atît într-un caz, cît şi în altul, concluzia finală este totuşi 
că AIE 2 nu se va destrăma în ciuda tuturor disensiunilor din interiorul 
Alianţei. 

Astfel, vorbim despre o “imposibilă trădare”. Aşa să fie oare? Experien-
ţa lui 4 aprilie 2005 demonstrează că nu putem exclude din start even-
tualitatea unei acuplări cu fostul inamic politic. Este adevărat că anul 
2005 a demonstrat costurile enorme pe care urmează să le suporte un 
partid politic în situaţia în care “trece Rubiconul”, făcînd astfel această 
opţiune extrem de neatractivă. În acelaşi timp, se atestă un grad din ce 
în ce mai înalt de aversiune între partenerii din AIE 2, fapt generat, în 
special, de rivalitatea dintre Lupu şi Filat şi de acţiunile unilaterale pe 
care le întreprinde PLDM în cadrul Guvernului. În aceste condiţii, AIE 2 
nu va putea funcţiona în mod normal şi vor urma cu siguranţă “acţiuni 
de disidenţă voalată” în favoarea PCRM, la care se va deda în mod 
special PLDM, care este singurul jucător în poziţia de a juca la două 
capete. PDM nu poate face asta din cauză că şi-a epuizat creditul de 
încredere în urma refuzului de a crea o alianţă cu comuniştii la sfîrşi-
tul anului 2010, iar PL nu poate colabora cu PCRM din considerente 
ideologice.

15  http://www.jurnal.md/ro/news/bogatu-nimeni-nu-i-nebun-sa-dea-jos-guvernul-201991/
16  http://www.hotnews.md/articles/view.hot?id=8444
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Concluzii

Cu toate acestea, cel mai probabil pronostic legat de evoluţiile politice 
viitoare ar putea prevedea existenţa formală pe viitor al AIE 2, în care 
PLDM va juca rolul spărgătorului de grevă de ocazie iar PCRM va 
rămîne într-o opoziţie destul de virulentă, încercînd să-şi consolideze 
relaţia cu PLDM. În aceste condiţii, într-o logică politică conflictua-
lă, “inamicul public” numărul unu începe să devină Partidul Democrat, 
care va fi atacat în egală măsură atît din stînga, cît şi din dreapta. 
PDM va încerca în continuare să consolideze relaţiile de aliat credibil 
cu Partidul Liberal, chiar dacă această complicitate nu poate să aducă 
avantaje electorale semnificative, fiind mai curînd un nou exemplu de 
complicitate perversă. Logica supravieţuirii în Alianţă îi va dicta însă 
PDM o asemenea apropiere, pentru a putea da credibilitate argumen-
telor în condiţiile în care contrargumentele PLDM şi PCRM sînt mult 
mai bine mediatizate şi au o mai bună circulaţie. 

Situaţia politică existentă astăzi în Republica Moldova este marcată de 
un echilibru care paralizează orice acţiune ce urmăreşte ieşirea din 
impas. Observăm efectele perverse pe care poate să le producă un 
sistem democratic, în condiţiile în care forţele politice, deşi respectă în 
mare regulile de joc, nu sînt apte să însuşească arta compromisului şi 
împing dinamica relaţionării interpartinice în zona rezultatelor iraţiona-
le. Din această cauză, partidele ajung să producă rezultate pe care nu 
le doresc – doresc să schimbe Constituţia, dar eşuează să o facă, do-
resc crearea unei alianţe stabile de guvernare, dar ratează monumen-
tal acest obiectiv şi, în final, nu doresc sub nicio formă alegeri antici-
pate, dar, se pare că se mişcă tocmai în această direcţie. Alegerile 
anticipate încep să prindă contururi, devenind din ce în ce mai reale. 
În condiţiile actuale, ele pot fi stopate doar prin aplicarea unor soluţii 
neortodoxe şi dubioase – fie prin încălcarea frumos justificată a Con-
stituţiei, fie prin trădări de diverse feluri. Ambele soluţii comportă ris-
curi enorme.  

       

Echilibrul politic 
paralizează 
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AGRICULTURA

Anul agricol 2010 poate fi considerat unul reuşit, datorită conjuncturii 
favorabile apărute pe pieţele internaţionale, şi apoi pe cea internă. Acest 
fapt a determinat în mare măsură creşterea producţiei agricole cu 7,9% 
faţă de anul 2009. Majorarea producţiei globale agricole a fost determi-
nată de creşterea producţiei animaliere cu 13,6% şi a producţiei vegeta-
le cu 5,2%. O contribuţie mai mare la majorarea producţiei agricole glo-
bale în 2010 faţă de anul 2009 revine culturilor tehnice (floarea soarelui, 
sfecla de zahăr, soia), cerealelor, în special porumbului pentru boabe şi 
creşterea producţiei animaliere. Conform datelor BNS, ponderea pro-
ducţiei vegetale în producţia globală agricolă a constituit 66%, fiind în 
descreştere comparativ cu anul 2009. Cote mai importante în totalul 
producţiei vegetale revin următoarelor culturi: cereale şi leguminoase 
boabe – 18,9%, culturi tehnice – 12,8%, cartofi, legume şi bostănoase 
– 13,0%, fructe şi pomuşoare – 3,9%, struguri – 12,1%. Este necesar de 
menţionat, că producţia redusă de struguri a influenţat semnificativ la 
reducerea producţiei vegetale (-5,6%). Producţiei animale i-a revenit 
34% (în anul 2009 – 32%), din care de vite şi păsări – 18,8% (16,7%), 
lapte – 10,1% (10,7%), ouă – 3,9% (3,8%).

În anul 2010, preţurile la produsele agroalimentare, după cum s-a esti-
mat în numerele anterioare ale ME, au atins niveluri record pe piaţa in-
ternă. Acest proces a atins cote maxime în semestrul II al anului trecut. 
Preţurile producătorilor la produsele agricole în anul 2010, comparativ 
cu anul precedent, au crescut cu 42,9%1. Preţurile medii de vânzare la 
produsele vegetale s-au majorat cu 57,8%, la produsele animaliere – cu 
4,7%. Cele mai avansate creşteri ale preţurilor au fost înregistrate la 
floarea soarelui (cu 89,4%), la struguri (cu 82,9%), la culturile cerealiere 
şi leguminoase (cu 69,2%), la fructe şi pomuşoare (cu 57,3%), la lapte 
(cu 12,5%) şi ouă (cu 6,3%). Pe de altă parte, s-au diminuat preţurile 
de vânzare a bovinelor şi porcinelor în masă vie, respectiv, cu 14,5% şi 
cu 1,1%.

În primul trimestru al anului curent, preţurile au fluctuat periodic, dar în 
general tendinţele au rămas aceleaşi. Astfel, în ianuarie - martie 2011, 
preţurile la produsele agricole au crescut cu 17,3%. Preţurile de vânzare 
la produsele vegetale s-au majorat cu 31,3%, la produsele animaliere 
au scăzut cu 7,0%. O creştere mai alertă este înregistrată la produsele 
cerealiere cu 41,1% (din care: la grâu – cu 67,8%, porumb – cu 43,1%), 
la fructe şi pomuşoare – cu 38,5%, floarea soarelui – cu 38,0%, şi lapte 
– cu 19,3%. Preţurile de vânzare a vitelor şi păsărilor în masă vie s-au 
micşorat cu 11,1%, datorită reducerii preţurilor la porcine cu 25,3%. În-
tre timp, au crescut esenţial preţurile de vânzare la ovine şi caprine şi 
bovine, respectiv, cu 30,7% şi cu 16,1%, datorită reducerii efectivului de 
animale în gospodăriile agricole. Pentru anul 2011, anticipăm o stabili-
zare relativă a preţurilor la finele semestrului I şi o reducere lentă a 
preţurilor la majoritatea produselor vegetale în semestrul II.

1  Preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole

Creştere a producţiei 
agricole cu 7,9% la 
sută în anul 2010 şi 
creştere estimată 
pentru anul 2011 de 2 
la sută

În anul 2011, 
stabilizare şi reducere 
relativă a preţurilor în 
trimestrul III
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Sectorul animalier

La începutul anului curent, în sectorul animalier este remarcată reluarea 
procesului de diminuare a efectivului de bovine, ovine şi caprine, în spe-
cial în cadrul întreprinderilor agricole. Efectivul de bovine la data de 1 
ianuarie 2011 a cunoscut o reducere modestă de 1,5%, care a fost es-
tompată în mare măsură datorită menţinerii numărului de animale în 
cadrul gospodăriilor populaţiei. În cadrul gospodăriilor agricole, reduce-
rea numărului de animale a fost mult mai accentuată şi a înregistrat o 
cădere a numărului de bovine cu 12 la sută, inclusiv a numărului de vite 
cu 11,1%, şi ovine şi caprine cu 11,9 la sută. În mare măsură, diminua-
rea efectivului de animale datorează creşterii preţurilor la nutreţuri. Pe 
de altă parte este remarcată creşterea esenţială a efectivului de porci-
ne, cu 27,4%. În cadrul întreprinderilor agricole, efectivul este în creşte-
re cu 47%, iar în gospodăriile populaţiei cu 20,9 la sută.

Tabelul 1. Efectivul de animale, mii la începutul anului

La 1 ianuarie 2011 Ponderea, %.
Mii capete. În % faţă de 1 ianuarie 

2010.
Bovine, total 218,4 98,5 100

Întreprinderile agricole 11,6 88,0 5,3
Gospodăriile populaţiei 206,8 99,2 94,7
din care vaci 159,4 98,9 100
Întreprinderile agricole 4,6 93,1 2,9
Gospodăriile populaţiei 154,8 99,1 97,1
Porcine 480,6 127,4 100
Întreprinderile agricole 138,9 147,0 28,9
Gospodăriile populaţiei 341,7 120,9 71,1
Ovine şi caprine 887,2 97,0 100
Întreprinderile agricole 21,1 88,1 2,4
Gospodăriile populaţiei 866,1 97,2 97,6
Păsări 3412,3 101,7 x

În trimestrele II şi III ale anului curent, tendinţele profilate în anul trecut 
de reducere a numărului de animale în cadrul întreprinderilor agrico-
le vor pierde din intensitate. Deja în primul trimestru sunt semnalate 
semnale de înviorare a activităţilor economice din sector. În această 
perioadă este înregistrată creşterea de vite şi păsări - cu 15,3%, care a 
fost influenţată în special de mărirea producţiei (creşterii) bovinelor - cu 
13,9%, porcinelor - cu 25,5% şi păsărilor - cu 5,3%. 

Comerţul cu produse agricole

Comerţul exterior cu produse agroalimentare în anul 2010, dar şi în pri-
mul trimestru al curent a înregistrat creşteri semnificative datorită con-
juncturii favorabile pe pieţele principalilor parteneri comerciali ai R. Mol-
dova. Sunt înregistrate creşterile fără precedent ale exporturilor moldo-
veneşti de 58,2 la sută în primele trei luni ale anului curent, în mare 
măsură datorită comerţului cu produse agricole. În anul 2011, Guvernul, 
pe de o parte a facilitat crearea oportunităţilor pentru majorarea expor-
turilor, iar pe de altă parte a interzis exporturile cereale.

Reducere a 
efectivului 
de animale la 
întreprinderile 
agricole

Comerţul 
exterior cu 
produse agricole 
- între facilităţi 
şi piedici puse 
exportatorilor
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O oportunitate pentru exportatori este adoptarea de către Parlamentul 
European a Deciziei de Modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al 
Consiliului de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru 
Republica Moldova. Conform deciziei aprobate, preferinţele comercia-
le autonome acordate Republicii Moldova de către UE vor fi prelungite 
până la finele anului 2015. Pentru susţinerea producătorilor din industria 
vitivinicolă din Moldova, a fost acceptată iniţiativa Comisiei Europene de 
a majora contingentul tarifar pentru livrările de vinuri până la 1,5 milioa-
ne de decalitri în 2011, ceea ce reprezintă o creştere cu 80 la sută faţă 
de anul trecut. În 2012, contingentul acordat pentru exportul vinului va 
constitui 1,8 milioane decalitri iar spre 2015 urmează să ajungă la 2,4 
milioane decalitri2.

Tabelul 2. Cotele tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană345

Codul 
NC

Denumirea mărfurilor Cota 
totală 

pe 2011

Cota disponibilă 

la situaţia 
din  28.04.2011

Cote utilizate 
(confirmat prin 
copiile declaraţiilor 
de export)

1001 
90 91 
1001 
90 99

Alt alac (decât alacul 
destinat însămânţării), 
grîu comun şi meslin

400001 30060,084 9939,921

1003 
00 90

Orz 350001 350001 01

1005 
90

Porumb 300001 227,261 28527,531

1701 
99 10

Zahăr alb 260001 260001 01

2204 
21 şi 
2204 
29

Vinuri din struguri 
proaspeţi, altele decît 
vinurile spumoase

1000002 50753,5125 30090,302

Pe de altă parte, statul a obstrucţionat exporturile de grîu prin emiterea 
unei Hotărâri de Guvern cu privire la sistarea temporară a exportului de 
grîu, care a fost abrogată la insistenţa Fondului Monetar Internaţional 
peste 3 luni de la aprobare, la începutul lunii mai 20116.
2 Ministerul Economiei.
3 http://www.licentiere.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=233&nod=1&
4 Tone (greutate netă).
5 Hectolitri.
6 HG nr. 52 din 02.02.2011 cu privire la sistarea temporară a exportului de grîu. Moni-
torul Oficial nr.18-21a/71 din 03.02.2011. Abrogată prin Hotărârea Guvernului nr.320 din 
04.05.2011
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Resursele umane

În perioada 2008-2010, în agricultură a continuat procesul de diminuare 
a numărului populaţiei active ocupate în agricultură. În acest interval, 
numărul angajaţilor s-a redus cu 23,5%. Asta, în timp ce numărul anga-
jaţilor din industrie s-a redus cu 12,1%, în construcţii - cu 22,7%, secto-
rul serviciilor - cu 0,1%, şi în total pe economie - cu 9,4%. În anul 2011, 
acest proces va continua, dar cu ritmuri mai lente. 

În anii 2008-
2010, numărul 
angajaţilor din 
agricultură s-a 
redus cu 23,5%

ARGUMENTE CONTRA INTERDICŢIEI EXPORTURILOR DE 
CEREALE7.

Una din acţiunile prioritare ale programului de 
guvernare este eliminarea barierelor inutile la 

exportul produselor agricole şi simplificarea proce-
durilor de export al produselor agricole şi agroali-
mentare. Ca urmare, stoparea exporturilor nu ar fi 
conformă acţiunilor prioritare pe care s-a angajat 
să le întreprindă Guvernul.

În al doilea rând, avem câteva exemple destul 
de concludente care arată cu ce s-ar putea solda 

atare  măsuri restrictive şi care ar putea fi impactul 
lor asupra diferitor grupuri de producători şi ex-
portatori, precum şi asupra populaţiei. În anul 2000 
Guvernul de atunci a introdus unele interdicţii la 
exportul grâului, aproape similare cu cele de astăzi. 
Se ştie foarte bine care au fost efectele. Banca Mon-
dială a condiţionat acordarea unor credite Moldo-
vei de anularea interdicţiei la exportul de cereale. 
Instituirea acestor restricţii a fost calificată drept 
un pas înapoi în liberalizarea activităţii economice 
externe. Reacţia altor instituţii internaţionale a fost 
similară. FMI a considerat că piedicile la exportul de 
cereale instituite de Guvern denotă reglementarea 
excesivă şi imixtiunea administrativă în economie, 
în timp ce Guvernul anunţa liberalizarea pieţei şi 
crearea condiţiilor egale pentru toţi participanţii 
la piaţă.

Dacă luăm anul 2004, când a fost aprobată fai-
moasa hotărâre de Guvern nr. 834 din 26 iulie, 

potrivit cărora exporturile erau permise doar prin 
intermediul Bursei de Mărfuri de la Chişinău cu 
înregistrare preliminară la serviciile vamale, aceas-
ta a avut un impact foarte negativ. Producătorii de 
cereale au fost puşi în situaţia de a comercializa 
bunurile din stocurile pe care le deţineau la pre-
ţuri derizorii, grâul alimentar a ajuns la 50 de bani 
kilogramul, cu mult sub nivelul preţurilor din regi-
une. În consecinţă, o bună parte din producătorii 
au falimentat, iar o altă parte a abandonat aceste 
activităţi.

De asemenea, s-a creat o situaţie de concurenţă 
neloială între producătorii de pâine şi alte 

produse de panificaţie. Avem firme private în do-
meniul respectiv şi agenţi economici, în care statul 
deţine pachete de acţiuni, chiar importante.  Ulti-
mii au fost totdeauna privilegiaţi în relaţia cu sta-
tul. Au avut de pierdut foarte mult exportatorii care 
aveau contracte pe o perioadă mai mare, iar după 
introducerea interdicţiilor, au fost puşi în imposibi-
litatea de a-şi onora angajamentele contractuale. 

Or, aceasta nu înseamnă altceva decât ruperea unor 
contracte şi relaţii care se construiesc cu anii, care 
în fine duc la prejudicii financiare şi de imagine.

Să nu uităm şi de restricţionarea exportului de stru-
guri de soiuri tehnice, în baza unor decizii volun-

tare ale unor instituţii de stat. Partidele care se află 
astăzi la guvernare au atenţionat Guvernul în 2009 
că astfel de practici sunt dăunătoare pentru unele 
domenii sensibile şi importante pentru ale economiei 
naţionale, cum ar fi viticultura şi vinificaţia.

Efectele stopării exportului de cereale ar putea fi 
nocive pentru agricultură. Vor fi în pierdere, în 

primul rând, producătorii de cereale. O parte din ei nu 
vor dori să mai cultive culturi cerealiere. Există un risc 
destul de mare şi din alt punct de vedere, în toamna 
anului 2010 au fost însămânţate cu culturi cerealiere 
suprafeţe mai mici decât în 2009. Agenţii economici 
trebuie să fie stimulaţi să investească, astfel ca să ob-
ţină în 2011 o recoltă mai mare. Şi, nu în ultimul rând, 
trebuie să ţinem cont de faptul că pe piaţa produselor 
cerealiere, a produselor de morărit şi panificaţie deja 
există un dezechilibru şi un dezechilibru major, dacă 
vorbim de preţuri. Agenţii economici privaţi au ridicat 
demult preţurile la produsele de panificaţie şi pâine. 
Şi nu este cazul ca întreprinderile cu capital de stat să 
fie practic îngropate prin menţinerea preţurilor. Su-
portă şi ele costuri destul de mari şi nu trebuie să li se 
impună unele măsuri luate de Guvern. Ele trebuie să 
se adapteze la regulile de piaţă, ca să poată concura 
cu producătorii mici.

Ce soluţii au existat? În campania de  recoltare 
din 2010 statul putea să achiziţioneze cereale 

pentru rezerva de stat în cantităţi care i-ar fi per-
mis ulterior să intervină pe piaţă într-un moment 
mai dificil. Intervenţii cu 20-30 mii de tone de grâu 
puteau să diminueze sau să stabilizeze preţurile 
la un anumit nivel. La începutul anului 2010, ME a 
anticipat faptul că în 2010-2011 o să se producă o 
creştere rapidă a preţurilor la produsele agricole 
şi în special la cereale. Atunci trebuia să se facă un 
pas care ar fi permis creşterea importurilor prin 
anularea taxelor vamale la unele produse destul 
de sensibile pentru noi, ca porumbul, hrişca, unele 
produse de morărit şi să coboare plafonul TVA până 
la zero, în special la grâu. Lucrul acesta putea fi 
făcut în iunie, iulie şi poate în august. Recoltarea a 
fost încheiată pe 10 august.7

7    http://www.imedia.md/libview.
php?l=ro&idc=242&id=1740 
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Tabelul 3. Evoluţia populaţiei ocupate după sectoarele 
economiei, mii persoane

INDICATORUL Anul
2008 2009 2010

TOTAL 1251,0 1184,4 -5,6 1143,4 -3,6
Agricultură 388,6 333,7 -16,5 314,7 -6,0
Industrie 163,4 155,4 -5,1 145,8 -6,6
Construcţii 82,8 72,9 -13,6 67,5 -8,8
Servicii 616,3 622,4 1,0 615,4 -1,1

În anul 2010, s-a diminuat şi decalajul dintre salariul mediu nominal lu-
nar al unui lucrător din agricultură şi minimul de existenţă pentru popu-
laţia în vârstă aptă de muncă. Asta în timp ce salariile angajaţilor din 
agricultură şi piscicultură sunt cele mai mici din activităţile economice. 
În anul 2010, după o creştere înregistrată pe parcursul a doi ani conse-
cutiv, 2008 - 102,6% şi 2009 - 17,4%, co-raportul dintre salariul mediu 
nominal lunar al unui lucrător din agricultură şi minimul de existenţă 
pentru populaţia în vârstă aptă de muncă s-a redus până la 112,8%. În 
anul 2010, salariul mediu nominal lunar al unui lucrător din agricultură a 
constituit 1638,6 lei, în timp ce salariul mediu nominal lunar al unui lu-
crător din economie constituia 2971,7 lei, iar minimul de existenţă-a 
constituit în medie pe o persoană 1373,4 lei, fiind în creştere faţă de 
anul 2009 cu 15,6%. În funcţie de mediu de reşedinţă, minimul de exis-
tenţă pentru anul 2010 se caracterizează prin valori maxime pentru me-
diul urban (1498,1 lei) şi respectiv valori minime pentru mediul rural 
(1285,2 lei). Acest decalaj este determinat de diferenţele existente în 
componenţa coşului alimentar, dar şi a structurii cheltuielilor de consum 
a gospodăriilor din mediul urban şi rural8.

Finanţarea sectorului agrar

În anul 2010, finanţarea sectorului agrar, după cum a anticipat echipa 
ME, a devenit mai rigidă şi pe termen scurt va fi redusă drastic. În anul 
2010, prin intermediul fondului de subvenţionare au fost repartizate 
400 de milioane de lei pentru subvenţionarea agriculturii, iar pentru 
anul 2011 sunt prevăzute numai 250 de milioane de lei, dintre care 
246 de milioane sunt prevăzute pentru stingerea datoriilor acumu-
late în anul 2010. Principalele carenţe în politicile de susţinere a produ-
cătorilor agricoli de către stat remarcate în anul 2010 sunt9.

1. Reformele instituţionale, implementate în sistemul de subvenţiona-
re sunt tergiversate. În condiţiile cînd HG privind crearea AIPA a 
fost aprobată la începutul anului 2010, instituţia şi-a început parţial 
activitatea doar spre sfârşitul anului. Mai mult ca atât, pe parcursul 
anului 2010 prin diverse ordine ale MAIA a fost încălcată legislaţia 
în vigoare, iar solicitanţii de subvenţii în multe cazuri au fost ignoraţi 
de autorităţi din motivul incapacităţii AIPA de acceptare a dosarelor 
pentru subvenţionare; 

2. Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pen-
tru subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2010 a fost 
aprobat cu o întârziere de aproape 3 luni, fără a informa preventiv 

8  http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=3367
9  http://www.viitorul.org/public/3264/ro/POLITICI_PUBLICE_4%20Subventii.pdf
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producătorii agricoli, cel puţin referitor la direcţiile de subvenţionare 
care urmează să constituie o prioritate pentru stat; 

Acelaşi lucru se întâmplă şi în anul 2011. Regulamentul nu este 
aprobat nici în a doua decadă a lunii mai.

3. Regulamentul a fost unul extrem de birocratizat şi a conţinut o serie 
de constrângeri neargumentate. Criteriile de eligibilitate şi documen-
tele solicitate de la beneficiarii de subvenţii au servit mai degrabă 
drept bariere în obţinerea subvenţiilor, decât condiţii posibile de în-
deplinit, ceea ce a dus la diminuarea în anul de analiză faţă de anul 
2009, atât a numărului beneficiarilor de subvenţii, cât şi a fondului 
total pentru subvenţionare;

4. MAIA nu şi-a atins obiectivul declarat de a oferi acces mai mare 
gospodăriilor agricole mici şi mijlocii la sursele financiare destinate 
subvenţionării. Dimpotrivă, condiţiile impuse în regulament au limi-
tat accesul micilor fermieri la subvenţii. Aceştia au asimilat doar 21,4 
la sută din suma totală;

5. Regulamentul privind criteriile de evaluare a dosarelor  producători-
lor agricoli pentru subvenţionare a fost unul netransparent şi extrem 
de complicat pentru a fi pe înţelesul producătorilor agricoli, ceea ce 
a permis manipularea şi discriminarea unor agenţi economici;

6. Plafonarea valorii maxime a subvenţiei a limitat investiţiile în secto-
rul agroalimentar, o parte din fonduri rămânând nevalorificate. Creş-
terea sumei maxime a subvenţiei, prin modificarea regulamentului, 
a permis doar la o parte din producători să beneficieze de sume 
maxime posibile;

7. Modificarea şi ajustarea parţială a regulamentului la cerinţele produ-
cătorilor agricol a fost efectuată prea târziu (octombrie), de aceea şi 
efectele acestor modificări au fost slabe; 

8. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comer-
ciale şi instituţiile financiare nebancare nu a avut efectul scontat. 
Cu toate că a fost o măsură solicitată de ani de zile, producătorii au 
asimilat doar 2,8 mil lei, comparativ cu 30 mil în 2003. Motivul este 
acelaşi - condiţiile regulamentului. Mai mult ca atât, niciun producă-
tor agricol, beneficiar de împrumut cu destinaţie agricolă de la  AEÎ 
nu a beneficiat de subvenţii;

9. Măsura privind stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în 
agricultură rămâne a fi nevalorificată pe deplin şi, după cum arată 
practica, cea mai mare cotă este deţinută de întreprinderile mari; 

10. Sumele oferite pentru subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea 
plantaţiilor multianuale s-au diminuat mai bine de 2 ori faţă de anul 
2009, ca rezultat diminuându-se şi suprafaţa plantată cu livezi.

Previziuni pentru anul 2011

Principalele previziuni ale ME pentru sectorul agricol sunt următoarele: 
în anul 2011, producţia globală agricolă va creşte cu circa 2%, producţia 
de cereale şi leguminoase boabe va înregistra circa 2370 de mii de tone, 
de struguri – 580 de mii de tone, fructe şi pomuşoare – 377 de mii de 
tone, legume – 380 de mii de tone, carne (greutate vie) - 147 de mii de 
tone, lapte - 602 mii de tone, şi ouă - 710 milioane de bucăţi. În 2011, 
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soldul balanţei comerciale în comerţul cu produse agroalimentare va fi 
pozitiv, în mare măsură datorită comercializării stocurilor de produse 
agroalimentare produse în anul 2010.

Principalele provocări pentru agricultură în 2011, vor rămâne aceleaşi 
ca şi în anii 2009-2010:

•	 prevalarea populismului în aplicarea politicilor agricole.

•	 lipsa de coerenţă în acţiunile structurilor statale în spaţiul rural.

•	 finanţarea rigidă a sectorului agrar.

•	 creşterea restanţelor la distribuirea subvenţiilor din fondul pentru 
subvenţionarea producătorilor agricoli.

•	 creşterea preţurilor la principalele input-uri pentru agricultură, şi re-
spectiv creşterea costurilor de producere a produselor agricole.

•	 insuficienţa unor factori sporitori de randamente (produse de uz fito-
sanitar şi fertilizanţi).

•	 modificări mai accentuate în structura fondului funciar şi mutaţii se-
rioase în structura forţei de muncă.
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BUSINESS

Economia Republicii Moldova a înregistrat în 2010 un parcurs  neaştep-
tat de bun.  Un argument elocvent este valoarea unuia dintre principalii 
indicatorii ai activităţii economice – ritmul de creştere a PIB-ului, care în 
2010 a fost de 6,9%. Privită ca evoluţie istorică, în perioada 2000-2008 
economia Republicii Moldova a crescut în mediu cu aproximativ 6%. 
Putem presupune că, pe termen mediu, creşterea economică a Republi-
cii Moldova va  oscila în jurul acestui nivel istoric. Totuşi, este destul de 
probabil să se producă şi depăşirea acestui ritm. Revenirea economică 
la nivel mondial va stimula procesul creşterii prin mărirea fluxurilor valu-
tare orientate spre Republica Moldova, cum ar fi: ISD-urile, exporturile 
şi remiterile. Însă, din cauza fragilităţii structurale, economia naţională 
este foarte sensibilă la şocuri, atît interne, cît şi externe, fapt care va 
volatiliza ascensiunea. S-ar putea înregistra o lipsă a unei constante în 
procesul creşterii economice - ritmurile bune fiind urmate de încetiniri.

Ipoteza de bază privind evoluţia economică din anul 2011 se rezumă la 
presupunerea temperării ritmului de creştere, acesta cifrîndu-se în jur 
de 5%. Însă, “istoria creşterii economice” a Republicii Moldova” pare să 
fie un argument în favoarea tezei privind posibilitatea de a avea în 2011 
o avansare care ar depăşi 5%. Sub aspect structural, PIB-ul în 2011 nu 
va avea modificări esenţiale. Ponderea valorii adăugate brute în PIB se 
va afla în proximitatea valorii de 83% (nivel înregistrat şi în 2010). 

Tendinţele de ascensiune se vor manifesta şi pentru alţi parametri ce 
caracterizează evoluţia economică, precum: volumul producţiei indus-
triale, investiţiile, comerţul intern. Aceste reuşite nu vor putea influenţa 
decisiv asupra “modelului de dezvoltare a Republicii Moldova”. Pe ter-
men mediu, economia naţională va rămâne dependentă de influxul de 
remiteri, iar creşterea economică va fi susţinută de consum.

Un rol aparte pentru mediul de afaceri îl reprezintă  raportul său cu insti-
tuţiile publice.  Aici putem menţiona două aspecte : 

1. Comportamentul ambiguu al actorilor guvernamentali:

- Pe de o parte, se tinde spre o îmbunătăţire a relaţiei cu mediul 
de afaceri. În acest sens ne vorbeşte deschiderea instituţiilor 
publice către agenţii economici şi încercarea, deocamdată într-o 
manieră timidă, de a utiliza dialogul ca instrument în procesul 
de luare a deciziilor. De asemenea, la capitolul aprecieri, trebuie 
de remarcat şi modul în care ANRE a negociat noul tarif la gaz. 
Evident că majorarea preţului la gaz este împovărătoare pentru 
agenţii economici, dar economia este mult mai imună la o mărire 
a tarifului mediu cu 12,2% (nivel final stabilită de ANRE în urma 
negocierilor cu Moldova-Gaz) decît la o creştere a acestuia cu 
17% (majorare solicitată de monopolistul Moldova-Gaz); 

- Pe de altă parte, avem situaţia cînd se realizează anumite măsuri, 
care cu greu pot fi apreciate ca fiind calitative. Accentul se pune 
pe atingerea rapidă a obiectivelor, iar aspecte precum: previziu-
nea, abordarea metodică şi sistemică, evaluarea efectelor, au un 
rol secund şi practic nu sunt luate în consideraţie. O asemenea 
abordare are un efect redus în soluţionarea unor probleme, ce 
derivă din funcţionarea anacronică a economiei naţionale.
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2. “Conduita obraznică” a unor agenţi economici, în special a com-
paniilor care au capacitatea de a influenţa piaţa. Un argument 
al acestei afirmaţii vine din Raportul de competitivitate globală 
20102011: conform acestui studiu efectuat pe un eşantion de 
139 de state, la capitolul comportamentul etic al firmelor, Re-
publica Moldova se află la coada clasamentului, ocupînd locul 
107. 

În acest context, merită de menţionat cîteva exemple. Primul ţine de 
reglementarea pieţii farmaceutice. Pe această piaţă în perioada 2000-
2010 preţurile au avut o evoluţie spectaculoasă şi au crescut aproximativ 
de 4 ori (în comparaţie, în aceeaşi perioadă nivelul general al preţurilor 
a crescut de 2,5 ori). Guvernul a invocat argumentul privind practicarea 
unor scheme frauduloase de către agenţii economici, care se finalizau 
cu majorări nejustificate a preţurilor. În fond, ordonarea pieţii farmace-
utice este o necesitate obiectivă, anumiţi agenţii economici din acest 
sector fiind suspecţi de organizarea unor acţiuni “subversive”, precum: 

- crearea deficitelor artificiale de medicamente, în condiţiile în 
care aceste produse sunt în stocuri, pentru a obliga spitalele să 
le procure la preţuri mai mari (cazul insulinei de la sfîrşitul lunii 
februarie 2010);

- înţelegerile existente între unele farmacii şi unii doctori, astfel 
încît aceşti medicii, practic “îi impun” pe pacienţi să procure me-
dicamente de la anumite farmacii.

Pentru a contracara majorările preţurilor, a fost emisă Hotărârea de Gu-
vern Nr.525 din  22.06.2010 “Pentru aprobarea regulamentului cu privire 
la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medi
camente”. Conform acestei hotărîri,  preţul de vânzare a medicamente-
lor în farmacii trebuia să fie calculat în baza preţului producătorului sta-
bilit în catalog. Reevaluarea preţurilor în funcţie de noua formulă trebuia 
începută pe 1 septembrie 2010, însă acest alineat a fost introdus abia  la 
sfîrşitul anului 2010 prin Hotărârea de guvern Nr. 1115 din  06.12.2010 
“Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului  cu privire la 
modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medi
camente”. Acest fapt face ca reglementarea în cauză să depăşească 
câmpul legal şi să fie retroactivă. 

Catalogul de preţuri a fost introdus în ianuarie 2011. În aceste condiţii, 
farmaciile au fost nevoite să-şi revadă preţurile la produsele aflate în 
stoc, care au fost procurate până la introducerea catalogului. Ca rezul-
tat, multe farmacii, în special cele mici, au avut de suportat pierderi. La 
rîndul său, iniţial catalogul a fost completat parţial. Acest fapt a creat in-
comodităţi adiţionale pentru agenţii economici – farmaciile neştiind care 
vor fi noile preţuri, nu au riscat să-şi renoveze stocurile.

Ca rezultat al acestei acţiuni, reducerea preţurilor la majoritatea  produ-
selor farmaceutice va fi nesemnificativă, iar la unele leacuri chiar se vor 
înregistra majorări de preţuri – astfel în expresie nominală, consumatorii 
nu prea vor simţi o micşorare a valorii medicamentelor.  Un argument 
în susţinerea acestei teze vine din evidenţa  privind evoluţia preţurilor 
- în ianuarie 2011, în comparaţie cu decembrie 2010, preţurile la me-
dicamente au scăzut doar cu 3%, iar în luna februarie s-a înregistrat o 
uşoară creştere de 0,2% faţă de luna ianuarie. Reglementarea dată ar 
putea contribui la o oricare stabilizarea a preţurilor, astfel încât pe viitor 
majorările acestora să fie mai mici. 

O altă situaţie se referă la neutilizarea capacităţilor predictive,  care 
a afectat exportatorii de cereale. Era previzibilă situaţia privind redu-
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cerea ofertei de cereale pe pieţele internaţionale, în condiţiile în care 
incendiile din 2010 au prejudiciat considerabil recolta din Rusia – stat 
care este unul dintre principalii exportatori. O evaluare a situaţiei ar fi 
permis Republicii Moldova să-şi  creeze rezerve necesare, pentru a evi-
ta deficitul de cereale, şi respectiv scumpirea acestora şi a produselor 
fabricate din acestea. 

Neefectuarea acestui exerciţiu a creat o situaţie neplăcută pentru expor-
tatorii de cereale din Republica Moldova. Reducerea ofertei de cereale 
pe pieţele internaţionale a determinat sporirea exporturilor din Repu-
blica Moldova. Ca rezultat, micşorarea stocurilor de cereale ar fi putut 
cauza creşterea preţului la pâine. Pentru a  evita acest risc, Guvernul a 
introdus interdicţia la exportul de cereale (decizie la care nu trebuia de 
ajuns, dar care, în noile condiţii, era necesară de luat, pentru a asigura 
securitatea alimentară şi a preveni efectele sociale nefaste, cauzate de 
scumpirea produselor de panificaţie), asigurând producătorii că preţul 
intern de procurare va fi comparabil cu cel internaţional. În această situ-
aţie, producătorii de cereale sunt expuşi riscului, deoarece Guvernul ar 
putea diminua preţul de achiziţie a cerealelor.

Este recomandabil ca instituţiile publice în continuare să-şi orienteze 
eforturile spre îmbunătăţirea relaţiilor cu mediul de afaceri. Atingerea 
anumitor obiective sociale, precum stoparea majorării preţurilor, urmea
ză a fi realizate prin  neadminetrea incomodităţilor pentru mediul de afa
ceri. Totodată, este absolut necesară promovarea autentică a reformelor 
structurale, precum: 

- dezvoltarea mediului concurenţial; 

- restructurarea întreprinderilor de stat;

- ameliorarea mediului de afaceri.

De asemenea, trebuie de intensificat acţiunile de identificare a agenţilor 
economici, care realizează acţiuni frauduloase, iar aceştia urmează a fi 
sancţionaţi efectiv. 

INDUSTRIE

Anul 2010 a fost unul benefic pentru dezvoltarea ramurii  industriale. 
În 2010, volumul producţiei industriale, exprimat în preţuri curente, a 
constituit circa 27 miliarde MDL, ceea ce, în termeni reali, reprezintă 
o  creştere de 7%. Creşterea volumului producţiei a fost determinată în 
special de majorarea output-ului în industria prelucrătoare cu 8%, ceea 
ce reprezintă o contribuţie de 6,8%. Ascensiunea din industria extractivă 
de 5,6% şi din sectorul energetic de 1% a influenţat nesemnificativ ritmul 
de creştere, contribuţia sa fiind de 0,1% .

În particular, cele mai semnificative contribuţii la creşterea producţiei 
industriale au avut-o următoarele sectoare:

- fabricarea zahărului – 2,1%;

- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 0,9%;

- fabricarea produselor de tutun – 0,6%;

- fabricarea vinului – 0,5%;
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- fabricarea produselor lactate – 0,4%;

- producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei 
– 0,4%;

- fabricarea de maşini şi echipamente - 0,4%.

Totuşi, această relansare nu a permis sectorului să-şi revină la nivelul 
de pînă la criză. În cazul unei creşteri anuale, care ar devansa 7%, 
industria va avea nevoie de 2 ani pentru a atinge nivelul producţiei înre-
gistrat pînă la declanşarea crizei. 

Figura 1. Evoluţia anuală a volumului producţiei industriale 

Sursa: CPE, în baza datelor preluate de pe www.statistica.md

În 2011, aşteptăm ca volumul producţiei industriale să atingă o valoa-
re de 31,8 miliarde MDL (dintre care 24,7 miliarde MDL vor reveni în-
treprinderilor industriale, cuprinse în cercetarea statistică lunară). În 
termeni reali, prognozăm o creştere de 8,5%. Predicţia se bazează pe 
prezumţia că indicile preţurilor producţiei industriale (utilizat în calitate 
de deflator la transformarea datelor în expresie reală), în 2011, va varia 
între 108,5-109%.

Figura 2. Evoluţia trimestrială a volumului producţiei industriale

Sursa: CPE, în baza datelor preluate de pe www.statistica.md

Pe fundalul unor evoluţii bune în economia naţională, ramura industrială îşi pier-
de importanţa. Ponderea producţiei industriale în valoarea adăugată brută are o 
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tendinţă descrescătoare, iar „invazia importurilor” indică direct asupra competiti-
vităţii slabe a produselor autohtone, comparativ cu mărfurile din exterior. 

Figura 3. Evoluţia ponderii industriei în valoarea adăugată brută

Sursa: CEP în baza datelor preluate de pe www.statistica.md

 

Cel mai probabil, pe termen mediu, sectorul industrial va fi în ascensiu-
ne, însă  aceasta nu-i va asigura un rol mai important în economia naţi-
onală. Pentru a spori capacităţile de performanţă a sectorului, e nevoie 
de o îmbunătăţire generală a mediului de afaceri, privatizarea şi/sau 
restructurarea întreprinderilor de stat ce activează în ramură şi care, 
de obicei, au o eficienţă redusă, precum şi promovarea altor reforme 
structurale (pot fi menţionate domenii ca inovaţia şi educaţia, a căror 
remodelare ar permite impulsionarea generală a activităţii economice).

Evoluţiile pozitive din industrie pot fi periclitate de anumiţi factori:

	Incertitudinea relaţiiilor cu partenerii comerciali din est. Apli-
carea unor măsurii prohibitive pentru importul de produse din 
Republica Moldova este un risc ce planează constatnt pentru 
exportatorii autohtoni;

	Evoluţiile nefavorabile pe pieţele internaţioanle ale preţurilor 
unor materii prime, în special, a celor agricole, sau a combusti-
bililor, ar putea impune întreprinderile industriale să-şi mărească 
costurile de producţie.

INVESTIŢII

Activitatea investiţională în 2010 a cunoscut o bună relansare.  Indica-
torul ce reflectă activitatea investiţională per ansamblu – formarea brută 
de capital, în 2010 a crescut cu 18,7%, atingînd valoarea de aproxima-
tiv 17 miliarde MDL. În fond, putem afirma că activitatea investiţională 
şi-a revenit după criză şi pe termen mediu, în acest domeniu se vor 
atesta evoluţii pozitive. Relansarea înregistrată în 2010 nu a transfor-
mat învestiţiile într-o „locomotivă” a creşterii, ponderea acestora în PIB 
rămîne a fi mică, de doar 23,6% - nivel, care, practic, este de 2 ori mai, 
decît cel înregistrat în 2008. 

Activitatea 
investiţională 
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Figura 4. Evoluţia ponderii formării brute de capital în PIB

Sursa: CPE, în baza datelor preluate de pe www.statistica.md

Stocurile au evoluat contrar aşteptărilor. Se prognoza o modificarea a 
stocurilor ce va depăşi valoarea de 2 miliarde MDL, totuşi datele oficiale 
indică asupra unui nivel de 691 milioane MDL. O asemenea evoluţie 
poate fi explicată prin sporirea cererii în ultimile luni ale anului 2010, în 
special din partea sectorului extern, care a fost satisfăcută inclusiv prin 
vînzările din stocuri. Începînd cu septembrie, exporturile au „explodat” 
( exportul în septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2010 com-
parativ cu aceleaşi luni a anului 2009 a crescut cu mai mult de 40%)

Se atestă şi o dinamizare a activităţii investitorilor străini. Investiţiile 
străine directe în primele 9 luni ale anului 2010 au constituit aproximativ 
153,5 de milioane USD, volum ce a depăşit valoarea totală a intrările de 
ISD-uri din 2009, cînd acestea au înregistrat un nivel de 127,8 de milio-
ane MDL. Totuşi, în ansamblu, avem o situaţie nefavorabilă la capitolul 
atragerea ISD. Un indicator relevant este stocul ISD pe cap de locuitor 
– la acest parametru avem o poziţie dezavantajoasă în comparaţie cu 
alte state din Europa de Est.  

Figura 5. ISD pe cap de locuitor, aspecte comparative

Sursa: CPE, în baza datelor preluate de pe www.unctad.org şi www.imf.
org 

Pentru 2011 prognozăm că indicatorii investiţionali vor avea următoare-
le valori:
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- formarea brută de capital - 19,6 de miliarde MDL, ceea ce repre-
zintă o creştere de 5,5%;

- formarea brută de capital fix – 18,9 miliarde de MDL,  înregis-
trînd o creştere de 6%;

- investiţiile în capital fix – 16,2 de miliarde MDL, majorîndu-se 
cu 15%.

Prognozarea s-a realizat utilizînd un deflator PIB de circa 10% (valoare 
care de asemenea a fost prognozată). 

Figura 6. Evoluţia trimestrială a indicatorilor activităţii investiţio-
nali

Sursa: CPE, în baza datelor preluate de pe www.statistica.md

Din păcate, evoluţiile pozitive vor continua să se desfăşoare într-un me-
diu care constrînge potenţialul investiţiilor. Factorii care reţin dezvolta-
rea mai intensă a activităţii investiţionale sunt:

- economia locală mică, care nu permite realizarea economiilor 
de scară; 

- resursele naturale limitate;

- infrastructura subdezvoltată;

- climatul de afaceri nefavorabil; 

- neîncrederea în justiţie şi corupţia;

- conexiunea insuficientă a sistemului educaţional cu cerinţele 
pieţii.

COMERŢ ŞI SERVICII

Comerţul intern care reflectă direct dinamica economică şi la fel ca şi 
alte componente ale economiei naţionale, în 2010 s-a aflat pe o traiec-
torie ascendentă. În 2011, sectorul, va continua să crească, iar compo-
nentele sale vor constitui:

- comerţul cu amănuntul, inclusiv şi vînzările din pieţe - 43,6 mili-
oane MDL (creştere de 7%);

Comerţul intern 
se va menţine 
pe o traiectorie 
ascendentă
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- serviciile prestate populaţiei - 15,9 milioane MDL (creştere de 
5,3%).

Figura 7. Evoluţia trimestrială a comerţului cu amănuntul şi a servi-
ciilor prestate populaţiei

Sursa: CPE, în baza datelor preluate de pe www.statistica.md

TRANSPORTURI

Transportul de mărfuri a fost afectat dramatic de criză şi revenirea sa 
este lentă. În anul 2011 transportul mărfurilor va înregistra o uşoară 
creştere. Anticipăm o majorare a cantităţii mărfurilor transportate - va 
fi de circa 11 milioane tone, comparativ cu 10 milioane transportate în 
2010.

Figura 8. Evoluţia trimestrială a cantităţii de mărfuri transportate

Sursa: CPE, în baza datelor preluate de pe www.statistica.md

Pe termen mediu, sectorul transporturilor îşi va continua traiectoria as-
cendentă. Transportul de mărfuri reflectă starea economiei, iar revigora-
rea generală a activităţii economice va stimula acest sector.
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COMERŢUL EXTERIOR

Volumul total al comerţului internaţional al Moldovei, în ianuarie-martie 
2011, a crescut cu 48,0% faţă de anul 2010, însumând 1577,8 milioane 
USD. În această perioadă, comerţul internaţional al Moldovei înregis-
trează o creştere şi faţă de perioada similară a anului 2008, cu 11,7%. 
În primul trimestru al anului 2011, exporturile au înregistrat o creştere cu 
58,2%, iar importurile au înregistrat o majorare cu 44,0% faţa de perioa-
da similară a anului trecut. Conform estimărilor ME, la finele anului 2011, 
volumul total al comerţului internaţional al Moldovei va înregistra o creş-
tere cu 17,8 la sută, exporturile cu 17,2% şi importurile cu 18,1% com-
parativ cu anul 2010. În anul 2011, deficitul balanţei comerciale va con-
stitui 2698,9 milioane USD.

În anul 2011, există posibilităţi de menţinere a ritmurilor înalte de creş-
tere a exporturilor. În condiţiile în care conjunctura pe pieţele internaţio-
nale este una foarte favorabilă pentru bunurile tradiţionale exportate din 
R. Moldova, este necesar de evitat introducerea barierelor netarifare la 
export, concomitent cu diminuarea complexităţii procedurilor actuale din 
comerţul exterior. De asemenea, este importantă evitarea oricăror di-
sensiuni în raporturile bilaterale cu principalii parteneri comerciali ai R. 
Moldova, în special Federaţia Rusă şi Belarus.

EVOLUŢIILE CURENTE ÎN COMERŢUL 
EXTERIOR AL R. MOLDOVA

În anul 2010, exporturile au înregistrat o creştere peste aşteptări, ce 
presupune un avans de 21,9% faţă de anul 2009. Ritmul de creştere a 
exporturilor a fost superior şi comparativ cu cel a importurilor (17,6%). 
Pe de altă parte, ponderea exporturilor în ţările Uniunii Europene (UE-
27) din totalul exporturilor s-a redus de la 51,9% la 47,2 la sută, în timp 
ce cota exporturilor în statele CSI a înregistrat 39,4% (38,1% în anul 
2009). La creşterea exporturilor R. Moldova a influenţat decisiv majora-
rea exporturilor în Federaţia Rusă, România, Turcia, Polonia şi Regatul 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Ritmurile de creştere a exportu-
rilor în aceste state au determinat în ansamblu majorarea exporturilor a 
R. Moldova în proporţie de 17 la sută. Saltul fluxurilor comerciale spre 
Rusia a fost temperat într-o oarecare măsură de animozităţile apărute 
în comerţul bilateral cu produse, care deţin întâietatea în schimburile 
comerciale reciproce: băuturile alcoolice şi produsele vegetale. 

Datele statistice din primul trimestru al anului 2011 denotă o ameliorare 
a situaţiei din comerţul exterior şi creşteri ale exporturilor şi importurilor 
peste aşteptări, dar şi o redresare a fluxurilor comerciale cu principalii 
parteneri comerciali ai R. Moldova.
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Tabelul 4. Principalii parteneri comerciali ai Moldovei în anul 2010

Volumul co-
merţului bila-
teral

în % 
faţă de 
2009

Ex-
port

în % faţă 
de 2009

Import în % faţă 
de  2009

Balanţa 
comerciala

în % faţă 
de  2009

1. Federaţia Rusă 990,7 150,2 404,2 141,1 586,5 156,6 -182,3 de 2,1 ori
2. România 644 116,8 257,3 107,4 386,7 124,1 -129,4 179,5
3. Ucraina 620,1 114,8 91,6 112,6 528,5 115,2 -436,9 115,8
4. Italia 418,8 114,1 148,1 109,1 270,7 117,0 -122,6 128,1
5. Germania 370,1 112,9 75,4 99,9 294,7 116,8 -219,3 124,0
6. China 320,2 129,4 320,2 129,9 -317,9 129,4
7. Turcia 288,3 140,3 82,5 de 2,5 ori 205,8 119,4 -123,3 88,6
8. Belarus 199,4 91,4 80,3 99,5 119,1 86,7 -38,8 68,4
9. Polonia 151,8 125,1 46,7 138,7 105,1 120,0 -58,4 108,3
10. Regatul Unit al Marii Bri-

tanii şi Irlandei de Nord
134,7 121,5 82,1 136,1 52,6 104,2 29,5 de 3,0 ori

11. Grecia 116,8 167,5 23,5 137,3 93,3 177,2 -69,8 196,4
12. Franţa 91,6 109,6 23,3 104,9 68,3 111,5 -45,0 115,2
13. Statele Unite ale 

Americii
83,8 146,5 22,0 180,0 61,8 137,5 -39,8 121,6

14. Ungaria 71,9 109,9 8,1 61,6 63,8 122,2 -55,7 142,7
15. Austria 70,1 111,2 10,8 137,7 59,3 107,4 -48,5 102,4
16. Bulgaria 67,7 123,8 18,8 135,3 48,9 120,0 -30,1 112,1
17. Brazilia 49,5 310,4 49,5 de 3,2 ori -49,4 de 3,2 ori
18. Olanda 51,7 119,2 10,9 99,4 40,8 125,7 -29,9 139,1
19. Republica Cehă 50,5 118,0 7,8 149,4 42,7 125,7 -34,9 107,9
20. Japonia 34,4 107,1 34,4 109,0 -34,0 109,6

Sursă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

În această perioadă, ponderea statelor UE ca destinaţie în totalul expor-
turilor R. Moldova a fost în creştere, înregistrând un nivel apropiat celui 
din anul 2010-50,8% (în 2010 – 50,9%). Exporturile de mărfuri în statele 
UE au înregistrat 243,1 milioane USD, ceea ce reprezintă o creştere cu 
58,1%, comparativ cu I trimestru al anului 2010. Importurile de bunuri 
din statele UE au înregistrat 445,4 mil. dolari SUA, ceea ce reprezintă 
o creştere cu 45,6% faţă de ianuarie-martie 2010 şi fiind puţin mai mari 
decât importurile din statele CSI. Cota statelor UE în totalul importurilor 
a înregistrat o creştere uşoară faţă de anul 2009 (40,5%-în anul 2011 şi 
40,1% în ianuarie-martie 2010).

Cota statelor CSI ca destinaţie în totalul exporturilor R. Moldova a fost 
în descreştere şi a înregistrat 38,2% (în trimestru I al anului 2010 – 
36,8%). Exporturile de mărfuri în statele CSI au înregistrat 175,9 milioa-
ne USD, ceea ce reprezintă o creştere cu 52,2%, comparativ cu ianua-
rie-martie 2010. Importurile de bunuri din statele CSI au înregistrat 411,2 
mil. dolari SUA, ceea ce reprezintă o creştere cu 43,1% faţă de I trimes-
tru al anului 2010. Cota statelor CSI în totalul importurilor este aproape 
aceiaşi ca şi în anul 2010 (37,4%-în anul 2011 şi 37,6% în 2010).

Cota statelor CSI 
ca destinaţie în 
totalul exporturilor 
R. Moldova în 
descreştere
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Figura 9. Evoluţia comerţului exterior al R. Moldova pe grupe de ţări 
în ianuarie-martie 2011, mil. USD

În trimestrul I al anului 2011, exporturile au înregistrat o creştere spec-
taculoasă comparativ cu perioada similară a anului 2010. Acestea au 
înregistrat o creştere cu 58,2% faţă de ianuarie-martie 2010 şi cu 27,5% 
faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008. Este necesar de menţionat că 
anul 2008 poate fi considerat un an de referinţă pentru comerţul exterior 
al R. Moldova, datorită faptului că anume în acest an, exporturile şi im-
porturile RM au marcat cele mai înalte volumuri din ultimii 20 de ani. 

O contribuţie mai mare la majorarea exporturilor revine tranzacţiilor cu 
mărfuri, care deţin tradiţional o pondere mai mare în structura exporturi-
lor de bunuri - produselor vegetale, băuturilor, minereurilor metalifere şi 
deşeurilor de metale, mobilei, grăsimilor şi uleielor vegetale, maşinilor şi 
aparatelor electrice, îmbrăcămintei, etc. Astfel, în primele trei luni ale 
anului curent, exportul de cereale şi preparate pe bază de cereale a în-
registrat o creştere de 2,1 ori faţă de ianuarie-martie 2010 (30,1 milioa-
ne USD, din care cota cea mai mare revine lunii martie - 12,5 milioane 
USD). Şi asta după intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 52 din 
02.02.2011 cu privire la sistarea temporară a exportului de grâu, prin 
care a fost sistat temporar exportul din Republica Moldova a grâului 
clasificat la poziţia tarifară 1001, cu excepţia poziţiei tarifare 1001 90 
910 – grâu comun şi meslin destinat însămânţării1. 

Figura 10. Comerţul exterior al R. Moldova în ianuarie – martie 
2011

În aceeaşi perioadă, exporturile de legume şi fructe s-au majorat cu 
30,1% (54,5 de milioane USD), seminţe şi fructe oleaginoase de 3,2 ori 
(54,7 de milioane USD), zahăr de 3,2% (2,9 de milioane de USD. Expor-
1  Monitorul Oficial nr.18-21a/71 din 03.02.2011. 
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turile produselor din această subsecţiune în luna martie au fost extrem 
de modeste, în valoare de 500 de mii de USD), minereuri metalifere şi 
deşeuri de metale de 6,3 ori (17,8 de milioane de USD), grăsimi şi uleiuri 
vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate cu 95,0% (18,7 de milioa-
ne de USD), maşini şi aparate electrice cu 29,0% (32,2 de milioane de 
USD), îmbrăcăminte şi accesorii cu 22,6% (64,0 de milioane de USD) şi 
mobilă de 2,7 ori (15,4 de milioane de USD). La începutul anului curent, 
în mod surprinzător s-au redus exporturile de băuturi, care au înregistrat 
o diminuare cu 11,0% comparativ cu anul 2010 (35,0 milioane USD), şi 
de produse medicinale şi farmaceutice cu 17,3% (15,5 milioane USD). 

O influenţă mai mare asupra creşterii exporturilor se datorează majorării 
livrărilor de bunuri în Federaţia Rusă (cu 55,4%), România (cu 52,5%), 
Italia (cu 36,1%), Ucraina (cu 70,6%), Germania (cu 80,3%), Regatul 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (cu 40,4%), Turcia (cu 71,5%), 
Belarus (cu 25,4%), Polonia (de 2,4 ori), Grecia (cu 61,9%), Statele Uni-
te ale Americii (de 2,8 ori), Franţa (cu 34,2%), Bulgaria (de 2,6 ori), Litu-
ania (de 3,0 ori), Ungaria (de 3,4 ori), Olanda (de 2,7 ori), şi Panama (de 
8,0 ori). Datele statistice din primele două luni ale anului curent denotă 
o îmbunătăţire a situaţiei în comerţul cu statele, în care exporturile mol-
doveneşti au stagnat sau au regresat pe parcursul anului 2010, cum ar 
fi Romania, Belarus, Germania, Ungaria, Olanda şi Italia. 

În ianuarie-martie 2011, importurile au înregistrat ritmuri înalte de creş-
tere, însă mai mici decât exporturile de bunuri. Valoarea acestora a con-
stituit 1099,2 milioane USD, fiind cu 44,0 la sută mai mare decât în anul 
2010 şi cu 4,2% mai mare decât în anul 2008. Creşterea nesemnificativă 
a importurilor în primele 3 luni ale anului 2011 faţă de anul 2008 se dato-
rează avansului acumulat în lunile ianuarie şi martie. În luna februarie, 
importurile au fost inferioare cu circa 4 la sută faţă de cele înregistrate 
în perioada respectivă a anului 2008. 

Creşterea importurilor în primele trei luni ale anului 2011 se datorează 
în mare măsură majorării livrărilor de bunuri pe piaţa R. Moldova din 
Federaţia Rusă cu 33,3%, Ucraina cu 39,2%, România cu 57,9%, China 
cu 21,1%, Germania cu 48,2%, Turcia cu 79,5%, Italia cu 35,8%, Bela-
rus de 2,3 ori, Grecia cu 59,6%, Polonia cu 33,1%, Ungaria cu 79,1%, 
Franţa cu 50,7% şi Statele Unite ale Americii cu 49,7%. 

În acelaşi timp, o contribuţie mai mare la majorarea importurilor revine 
tranzacţiilor cu:

•	 gaze şi produse industriale obţinute din gaz, valoarea cărora s-a 
majorat cu 24,7 la sută şi care au deţinut o cotă de 15,2% din 
totalul importurilor. 

•	 petrol, produse petroliere şi produse înrudite, care au fost într-o 
creştere mai accelerată decât bunurile din prima subsecţiune. 
Importul acestor bunuri a înregistrat o creştere de 2,2 ori faţă 
de perioada similară a anului trecut şi asta concomitent cu creş-
terea ponderii importurilor acestor produse de la 7,7% în anul 
2010 la 10,8% în anul 2011.

•	 uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate 
pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare, importul cărora 
s-a majorat cu 15,0%. Ponderea acestora în totalul importurilor 
este în scădere de la 2,4% în anul 2010 la 1,9% în anul 2011.

•	 îngrăşăminte minerale sau chimice, valoarea cărora a crescut 
de 2,4 ori faţă de perioada respectivă a anului trecut. 

•	 materiale plastice sub forme primare şi materiale plastice prelu-
crate, care au crescut cu 32,9% şi respectiv cu 43,0% compara-
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tiv cu perioada similară a anului 2010.
•	 cauciuc prelucrat, în creştere cu 72,4% faţă de anul 2010. 
•	 hârtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din 

carton cu o creştere de 54,5% faţă de anul 2010. 
•	 fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse 

conexe, în creştere cu 39,2% faţă de anul 2010.
•	 articole din minerale nemetalice, fier şi oţel şi articole prelucrate 

din metal, valoarea cărora a crescut  cu 35,5% la sută, 75,0% şi 
respectiv cu 38,0 faţă de perioada similară a anului 2010.

•	 maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice, în 
creştere de 2,7 ori faţă de anul 2010.

•	 maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese 
detaşate ale acestor maşini, maşini şi aparate electrice şi părţi 
ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi 
aparatelor de uz casnic) şi vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu 
pernă de aer), în creştere cu 72,9% şi respectiv cu 31,0 la sută 
şi cu 88,9% faţă de anul 2010. 

În primul trimestru al anului curent, concomitent cu majorarea preţurilor la resursele energetice, sunt re-
marcate reduceri semnificative ale volumului fizic de gaze naturale importate. În această perioadă, volu-

mul gazelor naturale procurate s-a redus cu 3,3%. Un impact mai mare asupra diminuării volumului gazelor 
naturale procurate (cu 14,7%) este exercitat de creşterea preţurilor la 
acest tip de resurse energetice în prima lună a anului 2011. In următoare-
le 2 luni, importurile de gaze au revenit pe linia de creştere, înregistrând 
creşteri nesemnificative faţă de anul 2010. Pe de altă parte, valoarea im-
porturilor de gaze naturale raportată în valuta naţională a crescut cu 
16,2%, iar în USD cu 22,3%. 

Tabelul 5. Procurarea gazelor naturale de la S.A.D. “Gazprom”

Perioada
Volumul Costul Preţul fără TVA
mii m3 mii lei mii USD lei/ 1000 m3 USD/ 1000 m3

Q
 I,

 2
01

0

ian. 224 903 652 600 52 087,6 2 901,69 231,60
febr. 182 288 540 706 42 228,8 2 966,22 231,66
martie 137 048 394 309 31 788,3 2 877,15 231,95
total 544 239 1 587 614 126 104,7 2 917,13 231,71

Q
 I,

 2
01

1

ian. 195 787 686 804 57 328,3 3 507,92 292,81
febr. 183 897 645 962 53 854,4 3 512,62 292,85
martie 146 810 512 296 43 015,4 3 489,51 293,00
total 526 494 1 845 062 154 198,0 3 504,43 292,88

Q I, 2011 faţă de Q I, 2010, % 96,7 116,2 122,3 120,1 126,4

În trimestrul I al anului 2011, concomitent cu creşterea în câteva etape a preţului mediu a benzinei impor-
tate, a crescut cu circa 1/3 faţă de anul 2010, cantitatea de combustibil importată. În această perioadă au 

fost importate 42506,2 de mii de tone de benzină în valoare de 481354,1 de mii lei sau 39903,8 de mii de 
USD. Este ilustrativ şi exemplul reduceri cantităţii de combustibil importată în lunile februarie-martie faţă 
de luna ianuarie. În trimestrul I al anului curent, valoarea benzinei importate a crescut cu 65,2% (suma in lei) 
şi cu 71,8% (suma în USD) faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce preţul mediu în lei a înregistrat 
o creştere cu 21,5%, iar cel în USD cu 26,3 la sută.

Reduceri 
semnificative ale 
volumului fizic 
de gaze naturale 
importate

EVOLUŢIA IMPORTURILOR DE PRODUSE ENERGETICE
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Tabelul 6. Informaţia privind cantitatea şi preţul mediu de import a benzinei

Perioada Cantitatea, tone Suma, mii lei Suma,   mii 
dolari SUA

Preţ mediu, 
lei/tona

Preţ 
mediu, $/
tona

Q
 I,

 2
01

0

ianuarie 12 845,6 116 067,3 9 387,7 9 035,6 730,8

februarie 8 555,2 78 341,5 6 142,8 9 157,2 718,0

martie 9 854,2 96 971,6 7 693,8 9 840,6 780,8
total 31 255,0 291 380,4 23 224,2 9 322,7 743,1

Q
 I,

 2
01

1

ianuarie 14 668,2 161 559,4 13 198,6 11 014,3 899,8
februarie 13 476,2 148 931,8 12 398,5 11 051,5 920,0

martie 14 361,8 170 862,9 14 306,7 11 897,0 996,2

total 42 506,2 481 354,1 39 903,8 11 324,3 938,8
Q I, 2011 faţă de Q I, 2010, % 136,0 165,2 171,8 121,5 126,3

În perioada ianuarie-martie 2011, preţul mediu al motorinei importate a crescut 
cu 32% (în lei) şi cu 37,4 la sută (în USD) comparativ cu perioada similară a anului 

2010. Cantitatea de motorină importată s-a majorat cu 59,5% faţă de anul 2010, 
iar valoarea acesteia a înregistrat o creştere dublă.

Tabelul 7. Informaţia privind cantitatea şi preţul mediu de import a motorinei.

Perioada Cantitatea, tone Suma, mii lei Suma,   mii 
dolari SUA

Preţ mediu, 
lei/tona

Preţ 
mediu, $/
tona 

Q
 I,

 2
01

0

ianuarie 16 475,6 138 832,8 11 233,3 8 426,6 681,8
februarie 12 844,6 106 695,0 8 369,1 8 306,6 651,6
martie 15 215,7 133 578,4 10 609,6 8 779,0 697,3
total 44 535,8 379 106,2 30 212,0 8 512,4 678,4

Q
 I,

 2
01

1

ianuarie 24 816,7 264 429,4 21 635,9 10 655,3 871,8
februarie 19 882,1 218 808,7 18 223,7 11 005,3 916,6
martie 26 325,4 314 542,0 26 348,8 11 948,2 1 000,9
total 71 024,3 797 780,1 66 208,4 11 232,5 932,2

Q I, 2011 faţă de Q I, 2010, % 159,5 210,4 219,1 132,0 137,4

Creştere cu 
36 la sută a 
cantităţii de 
combustibil 
importată

Creşterea importurilor, odată cu majorarea accizelor, a influenţat şi ve-
niturile acumulate din achitarea drepturilor de import şi export. În anul 
2010, acestea au crescut cu 26,4% comparativ cu anul precedent. În 
2010 au fost calculate drepturi de import-export în sumă de 9 750 342,8 
mii lei. În această perioadă, este înregistrată o creştere a încasărilor din 
contul TVA la mărfurile importate cu 26,7%, accizelor la rachiu, lichioruri 
şi alte băuturi spirtoase cu 13,5%, accizelor la vinurile din struguri, la 
divinuri şi vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon cu 22,8%, 
accizelor la produsele de tutun cu 28,2%, accizelor la bijuterii, inclusiv 
cu briliante cu 0,5%, accizelor la benzină şi motorină cu 36,6%, a plăţilor 
pentru procedurile vamale cu 24,6%, a taxelor vamale cu 21,4 la sută. 

Pe de altă parte s-au redus încasările din contul accizelor la autoturisme 
cu 12,4%, la produsele petroliere altele decât benzina si motorina cu 
20,4%, bere cu 23,6 şi taxele speciale cu 31,3 la sută.

Creşterea 
veniturilor de 
la achitarea 
drepturilor de 
import şi export cu 
26,4%
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Tabelul 8. Evoluţia perceperii drepturilor de import-export pentru 
anul 20102

Impozite si taxe
Calculate 

plăţi 
Calculate 

drepturi de im/
ex anul 2010

Raportul a.2010/a.2009

în anul 2009 (mii lei) (%)
2  5 8,0 9
TVA la marfurile importate 5517888,9 6 989 045,0 1471156,1 126,7
- Accize la rachiu, licioruri si alte 
bauturi spirtoase 25012,8 28 390,9 3378,1 113,5

- Accize la vinurile din struguri, 
la divinuri si vinurile din struguri 
saturate cu dioxid de carbon

10666,2 13 093,9 2427,7 122,8

- Accize  la bere 60413,8 46 151,3 -14262,5 76,4
- Accize la produsele din tutun 87126,7 285 925,2 198798,5 328,2
- Accize la bijuterii, inclusiv cu 
briliante 6739,4 6 771,3 31,9 100,5

- Accize la benzina si motorina 661268,3 903 082,5 241814,2 136,6

- Accize la alte marfuri 15124,8 28 820,6 13695,8 190,6

- Accize la autoturisme 446110,6 390 761,5 -55349,1 87,6
- Accize la produsele petroliere 
altele decit benzina si motorina 46,3 36,8 -9,5 79,5

Total ACCIZE 1312508,9 1 703 034,0 390525,1 129,8

Taxe vamale 626070,1 759 803,0 133732,9 121,4

Proceduri vamale 200295,4 249 594,4 49299,0 124,6

Taxe speciale 34022,2 23 375,0 -10647,2 68,7

  20,4   

Amenzi aplicate de Serv. Vamal 4274,0 3 299,6 -974,4 77,2
Total drepturi de import-
export 7695059,5 9 728 171,4 2033111,9 126,4

Taxa pentru folosire 
drumurilor de autovehicolele 
neinmatriculate in R.M.

701,9 807,7 105,8 115,1

Taxa pentru folosire drumurilor 
de autovehicolele ale caror 
masa totală, sarcină masică 
depaşeşte limitele admise

7 216,1 8 408,5 1192,4 116,5

Taxa p/u import gaz lichefiat 11 885,0 12 813,5 928,5 107,8

Taxa de eliberare a autorizatiilor 
p/u transporturi internationale 128,0 141,7 13,7 110,7

Total venituri gestionate de 
Serviciul Vamal 7714990,5 9 750 342,8 2035352,3 126,4

2  Datele Serviciului Vamal.
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PIAŢA MONETARĂ

MASA MONETARĂ

Anul 2010 a fost marcat de un trend crescător a masei monetare, 
depăşind valoarea de 37 mlrd în decembrie. În ianuarie 2011 valoarea 
totală a masei monetare practic nu a suferit schimbări. Fiind schimbată 
doar componenţa internă, masa monetară a înregistrat o majorare de 
peste 600 mln MDL la depozite şi o diminuare aproape echivalentă a M1, 
cea mai lichidă componentă a masei monetare. Acesta este un fenomen 
natural sezonier, explicat prin diminuarea semnificativă a comerţului în 
ianuarie vs decembrie şi respectiv a necesităţii de mijloace lichide, care 
au fost redirecţionate în acest caz spre o formă mai rentabilă de păstrare 
a mijloacelor băneşti - depozite. Încrederea populaţie în valuta naţională 
a determinat majorarea ponderii depozitelor în MDL versus depozite 
valutare cu 2.2 puncte procentuale în martie 2011 comparativ cu martie 
2010 atingând valoarea de 43.5% din total depozite la termen.

Figura 11. Evoluţia masei monetare

Sursa: BNM 

Anul 2010 de asemenea a înregistrat un volum de sterilizări impunător 
de peste 3.2 mlrd MDL. În pofida acestui factor M2, care reprezintă 
masa monetară în valută naţională, a înregistrat o creştere practic 
neîntreruptă. Sterilizările au avut un rol benefic asupra stabilizării 
sectorului bancar, oferind o alternativă de plasare a lichidităţilor libere 
neabsorbite de economia reală.

Teoriile economice moderne indică o corelaţie suficient de directă între 
masa monetară şi inflaţie, dar un consens deplin privind efectele exacte 
nu este atins în lumea academică. Cert este faptul că aceste teorii au 
la bază studii profunde în economiile mari, care au o piaţă de desfacere 
impunătoare, un procent mare de consum intern, respectiv independenţă 

Masa monetară 
a avut trend 
crescător 
continuu în 2010 
şi începutul 2011
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relativă (în termeni de consum) de pieţele externe, iar în unele cazuri 
consumul intern al acestor state influenţează preţurile pe piaţa 
internaţională. Studii profunde ale acestor teorii asupra economiilor mici 
şi în special în curs de dezvoltare, nu au fost efectuate. Or, Moldova este 
o ţară mică, cu economie deschisă, complet dependentă de conjunctura 
economică regională şi internaţională. Este o întrebare firească dacă 
teoriile date sunt pe deplin aplicabile în aceste condiţii.

2010 este un an în care masa monetară în valută naţională (M2) a avut 
o ascendenţă practic continuă. Alţi parametri ai politicilor monetare 
au fost în mare parte constanţi, cu modificări nesemnificative sau 
irelevanţi pentru analiza dată. Condiţiile obţinute în 2010 reprezintă un 
cadru experimental apropiat de ideal pentru verificarea corelaţiei Masă 
monetară – Inflaţie.

În graficul de mai jos este reflectată evoluţia M2 şi a inflaţiei pe parcursul 
2010 şi ianuarie 2011.

Figura 12. Evoluţia masei monetare M2 versus Inflaţie

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

Ja
n-

10

Fe
b-

10

M
ar

-1
0

A
pr

-1
0

M
ay

-1
0

Ju
n-

10

Ju
l-1

0

A
ug

-1
0

Se
p-

10

O
ct

-1
0

N
ov

-1
0

D
ec

-1
0

Ja
n-

11

Masa monetara, M2
milioane MDL

Evolutie masa monetara M2 vs Inflatie

Masa monetara M2

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0
Inflatia, %

Inflatia

Sursa: BNM 

Primele 8 luni ale anului demonstrează trenduri absolut opuse ale acestor 
indicatori. De facto, inflaţia şi-a urmat cursul absolut natural sezonier ca 
şi în ceilalţi ani, fiind suplimentat cu 2 factori critici care au determinat 
evoluţia inflaţiei: tarife reglementate la început de an, influenţate de 
preţurile la combustibili şi conjunctura nefavorabilă regională la o serie de 
produse agricole. Având în vedere aceste fapte, o analiză mai detaliată 
a factorilor care influenţează inflaţia şi rolul fenomenelor monetare, va fi 
prezentată în următorul subcapitol.

INFLAŢIA

Inflaţia în 2010 a avut o evoluţie suficient de predictibilă prognozată 
în baza factorilor non-monetari, sezonalitatea pronunţată şi în baza 
inflaţiei importate. Mai sus a fost menţionat că teoriile economice nu au 
fost verificate pentru economii mici, cu economie deschisă şi în curs de 
dezvoltare. De ce depinde inflaţia în Moldova?

2010 a 
demonstrat din 
nou că inflaţia 
în Moldova este 
un fenomen 
nemonetar şi 
corelaţia inflaţie 
– masă monetară 
este suficient de 
slabă pentru a 
fi luat în calcul 
în calitate 
de pârghie 
regulatorie
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Pentru a găsi corelaţia inflaţiei în Moldova de factorii macroeconomici, 
este necesar să pornim de la noţiunea de inflaţie: preţurile bunurilor şi 
serviciilor din coşul de consum. Efectuând o analiză a coşului de consum 
ajungem la concluzia că peste 75% din coşul de consum depinde de 
produse şi servicii care:

1. Sunt direct importate.

2. Au un procent mare de materie primă importată şi costul de 
producţie depinde masiv de acestea.

3. Sunt produse local, dar preţurile sunt masiv influenţate direct sau 
indirect de conjunctura de piaţă regională sau internaţională.

Este cert faptul că în timp scurt modificările de preţuri la categoriile date 
de produse, vor influenţa evoluţia mărfurilor şi serviciilor rămase (mai 
puţin de 25%) care aparent nu fac parte din categoriile menţionate mai 
sus.

În aceste condiţii combaterea inflaţiei este echivalentă cu combaterea 
inflaţiei regionale sau mondiale, fapt care, la dimensiunile Moldovei, nu 
înseamnă altceva decât lupta cu morile de vânt. În condiţiile date, doar 
măsurile de politică tarifar-vamală au efecte directe asupra preţurilor. 
Dar şi acestea nu trebuie supraapreciate, fiind efective doar pe termen 
scurt, maxim mediu. Un decalaj mare de preţuri faţă de regiune pe 
termen mai îndelungat generează apariţia canalelor de contrabandă, 
care reduc semnificativ din eficienţa măsurilor date şi aduc prejudicii 
bugetului. Aceste politici pot fi aplicate eficient doar pe termen scurt 
pentru a atenua unele trenduri negative externe.

Eliminând factorii minori, inflaţia în Republica Moldova poate fi exprimată 
ca funcţie de:

IRM = f(Ii, Ptf,tv, ∆Ex) + f(Pvnt, TRM),

unde:

IRM – Inflaţia în Republica Moldova,

∆Ex – Modificarea cursului de schimb valutar pentru perioada 
precăutată,

Ii – Inflaţia internaţională (regională şi mondială agregată),

Ptf,tv – Politica tarifar-fiscală şi tarifar-vamală, care modifică preţul final 
oferit pe piaţa internă,

Pvnt – Politica vamală netarifară (care restricţionează importul sau 
exportul anumitor bunuri prin măsuri cantitative, licenţiere, alte bariere 
netarifare, influenţând direct cantitatea de cerere şi oferta pe piaţa 
internă)

TRM – Tarife reglementate de către autorităţi publice,

Din corelaţia dată, rezultă 2 componente de bază ale inflaţiei explicate 
în detaliu în capitolul Preţurile: unul fiind inflaţia generată prin importul 
de inflaţie externă şi al doilea - dependenţa de reglementări directe. 

Combaterea 
inflaţiei prin 
diminuarea 
cererii interne 
prin pârghii 
monetare 
(reducerea/
sterilizarea 
masei monetare) 
este absolut 
inutilă
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Cumulativ, aceşti 2 factori sunt determinanţi la evoluţia preţurilor a cel 
puţin 80-85% din componentele coşului de consum şi sunt decisive la 
formarea inflaţiei.

În această ecuaţie, unicul element monetar notabil este cursul valutar. 
Trebuie de menţionat că preţurile sunt mai rigide versus apreciere leu 
şi mult mai elastic în cazul deprecierii lui. De aceea, elementul critic 
este asigurarea nivelării fluctuaţiilor de curs valutar pentru a asigura 
o confidenţă întreprinzătorilor (în special importatorilor) privind riscul 
valutar şi pierderile minime provocate de fluctuaţiile de curs valutar, pe 
care tind să-l acopere printr-un preţ mai mare.

Anul 2011 va fi unul similar cu cel anterior. Curba inflaţionistă va fi absolut 
neutră la oricare măsură monetară cu excepţia celor ce pot determina 
modificarea cursului valutar, fapt care este demonstrat şi prin următorul 
grafic, unde poate fi observat că: evoluţia negativă a cursului agregat 
EUR şi USD, duce la diminuarea inflaţiei sau stabilizarea ei, iar creşterea 
cursului valutar (curba graficului este de asupra liniei zero) provoacă 
accelerarea inflaţiei. Astfel se observă că în lunile martie-august, cursul 
valutar agregat USD şi EUR a fost în scădere (valoarea evoluţiei acestui 
indicator este negativă, sub linia zero) a contribuit direct la temperarea 
procesului inflaţionist.

Nu este excepţie nici începutul 2011, astfel Moldova, datorită stabilităţii 
MDL şi chiar o uşoară apreciere a acestuia faţă de valutele forte, 
înregistrează cele mai joase trenduri inflaţioniste din CSI.

Figura 13. Evoluţia Inflaţiei şi a creşterii agregate a USD şi EUR

Sursa: BNM, BNS

Astfel putem concluziona că inflaţia a fost determinată pe parcursul 
2010 masiv de:

1. Preţurile reglementate cu efect imediat în ianuarie-februarie 
curent;

2. Reducerea preţurilor la legume şi fructe în perioada estivală va 
fi factor decisiv deflaţionist;
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3. Evoluţia cursului valutar, care de asemenea înregistrează 
trenduri sezoniere de creştere şi descreştere sub influenţe 
provocate în principal de creşterea sezonieră a exporturilor de 
produse agricole (influx de valută) şi minimizarea importurilor de 
resurse energetice (diminuare reflux de valută), iar în perioada 
iarnă-primăvară efect invers.

4. Alţi factori nemonetari definiţi în capitolul preţurile.

Este important ca Parlamentul şi Guvernul să nu pună un accent critic 
şi imperativ asupra autorităţilor monetare privind monitorizarea şi 
redresarea proceselor inflaţioniste. Unicul obiectiv pe care autoritatea 
monetară îl poate realiza în această direcţie este politica valutară.

Recomandarea noastră rămâne în continuare: Cursul valutar trebuie să 
fie menţinut cât mai stabil şi cu un trend uşor de depreciere a valutei 
naţionale pentru stimularea exporturilor, care de altfel pe termen lung 
vor asigura substituirea remitenţelor în termeni de influx de valută şi va 
asigura stabilitatea macroeconomică a ţării, după cum şi sursa durabilă 
de creştere economică.

CURSUL VALUTAR

În paragraful anterior, am menţionat că anume cursul valutar este 
indicatorul monetar cheie în influenţarea inflaţiei. Media anuală în 2010 
s-a situat în proximitatea de 12,4 de lei, deci mai puţin decât premisele 
puse în calcul la efectuarea prognozelor macroeconomice. Cursul a 
înregistrat fluctuaţii semnificative pe parcursul anului, atât din motivele 
sezoniere ale operaţiunilor de import şi export, cât şi datorită fluctuaţiilor 
însemnate ale EUR/USD pe piaţa internaţională.

Dolarul, valuta de referinţă de bază a început anul la un curs de 12.3 şi 
a finalizat cursa la o valoare de 12.15 pentru un USD. Astfel, chiar dacă 
media anuală a cursului USD pentru 2010 a fost în creştere cu 11% faţă 
de media cursului MDL/USD pentru 2009, de la 11.11 la 12.3 acesta nu 
este un indicator relevant pentru indicatorii macroeconomici.

Stabilitatea cursului pe termen lung după cum a fost prognozat nu a 
fost ameninţată de niciun factor economic intern sau extern. Factorii de 
influenţă a cursului valutar: remitenţele, importurile şi exporturile, alţi 
factori mai puţin importanţi se aşteaptă să fie la fel de neclintiţi pentru 
anul 2011. Putem declara cu fermitate că nu există nici o premisă ca leul 
naţional să sufere de o potenţială criză valutară.

În condiţiile specifice ale economiei naţionale, cursul valutar este un 
instrument monetar puternic, uneori subestimat. Trendurile cursului 
valutar pot fi uşor gestionate de către Guvern şi pot influenţa masiv 
trendurile exporturilor şi importurilor. De asemenea, cursul valutar poate 
aduce corecţii la inflaţie şi nivela impactul sezonier. Diminuarea cursului 
dolarului în primele luni ale anului amortizează efectele importurilor 
masive şi a influenţei lor decisive în special în sezonul de iarnă-primăvară 
asupra inflaţiei. Remitenţele care indică semne de creştere pronunţate 
vor asigura cu un flux suficient pentru a permite BNM să modeleze 

Recomandare 
pentru 2011: 
Curs valutar 
stabil, cu un 
uşor trend de 
depreciere

Potenţiala ”criză 
a leului” este 
imposibilă în 
conjunctura 
actuală 
macroeconomică 
şi stabilitatea lui 
este asigurată pe 
parcursul anului 
2011
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oricare politică valutară ar fi necesară pentru realizarea obiectivelor sale 
şi ale guvernului în întregime.

Din punct de vedere al echipei ME, o depreciere de 1% ar fi rezonabilă şi 
stimulatorie pentru exportatori în particular şi pentru economia naţională 
pe termen lung, dar, într-un an electoral este puţin probabil scenariul 
dat, mediatizarea intensă şi ”preocuparea” excesivă a opiniei publice 
privind inflaţia preţurilor va impune fortificarea leului, plasând cursul 
mediu anual pentru 2011 la o valoare de 12,0 cel mult 12.2 MDL/USD.

RECOMANDĂRI

Pentru a asigura stabilizarea situaţiei economice şi continuarea trendului 
general de creştere economică, recomandările pentru 2011, la nivel 
macroeconomic, sunt următoarele:

1. Targetul global al tuturor ramurilor guvernării este asigurarea 
unei creşteri economice de peste 5% cu orientarea spre 
8-10% anual. Moldova are potenţial ca să recupereze decalajul 
economic negativ acumulat pe parcursul ultimilor 10 ani. Pentru 
aceasta este necesar ca inflaţia să se situeze la valori de 
+3-4 puncte procentuale faţă de creşterea economică. 
Adică peste 8% cu admitere de creştere până la 13-14%, fără a 
interveni cu măsuri restrictive.

2. Pentru stimularea creşterii economice, este necesară 
reducerea ratei de refinanţare la cel puţin o valoare de 5%, 
care va permite reducerea dobânzilor la resursele financiare. 
Politica monetară actuală este îndreptată în direcţie opusă, 
considerându-se fals că reprezintă instrument de influenţare a 
inflaţiei.

3. Menţinerea unui exces uşor de lei în economie pentru a provoca 
ieftinirea resurselor financiare.

4. Sectorul financiar este lipsit de resurse financiare interne pe 
termen lung, în afară de capitalul propriu al băncilor comerciale. 
Este critică examinarea de către Guvern şi crearea unui 
instrument ce ar permite apariţia în economia Moldovei a unei 
surse de finanţare pe termen lung sustenabilă, care ar putea fi 
utilizată de sectorul financiar-bancar. La momentul actual, pe 
lângă resursele externe ale investitorilor sau a instituţiilor de 
finanţare internaţionale, alte surse nu există.

5. Cursul valutar este unicul factor de natură monetară de influenţă 
a preţurilor în Moldova. Asigurarea stabilităţii lui este unicul 
target monetar care ar trebui să fie adoptat în condiţiile Moldovei 
în ceea ce priveşte inflaţia monetară. 

6. Modificarea politicii valutare spre favorizarea exportatorilor şi 
defavorizarea importatorilor prin intervenţia pe piaţa valutară şi 
asigurarea unui curs valutar uşor mai ridicat în perioada vară-
toamnă faţă de iarnă-primăvară. Trendul general trebuie să fie 
orientat uşor spre depreciere, în proporţie de 1-2% anual.

Cursul valutar 
mediu anual 
prognozat în 
2011 este 12-
12.2 MDL/USD
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FINANŢE  PUBLICE

TENDINŢE GENERALE

Veniturile Bugetului Public Naţional

Pentru Republica Moldova, anul 2010 a fost un an mai previzibil, în ceea 
ce priveşte veniturile şi  cheltuielile la Bugetul Public Naţional. În nume-
rele anterioare ale ME s-a menţionat că executarea bugetului 2010 a fost 
condiţionată de ajutorul financiar considerabil din exterior şi implementarea 
unor măsuri de politică fiscală, ceea ce a permis de a asigura executarea 
bugetului public naţional la capitolul venituri de la un nivel de 102,4%.

În anul 2010, conform datelor preliminare ale Ministerului Finanţelor, la bu-
getul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 27550,9 
mil. lei, ceea ce constituie cu 4033,2 mil. lei mai mult decât în perioada 
similară a anului 2009. Faţă de sarcinile stabilite pe anul 2010, încasările 
au înregistrat un nivel de 102,4 la sută, confirmându-se, astfel, prognozele 
noastre din numerele precedente ale ME.

Figura 14. Planificarea şi executarea veniturilor la BPN pentru anii 
2008 – 2010
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Sursa: Informaţie operativă privind executarea BPN, sursa electronică: 
www.minfin.md

Urmărind dinamica executării părţii de venituri ale BPN, se observă o ten-
dinţă de creştere (vezi figura 15).

Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, veniturile fiscale au 
constituit 22547,7 mil. lei, ceea ce constituie 103,8 la sută din indicii pla-
nificaţi pentru anul 2010. Comparativ cu perioada similară a anului 2009, 
veniturile fiscale  s-au majorat cu 3016,0 mil. lei.
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Figura 15. Executarea BPN la capitolul venituri, %
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Sursa: Informaţie operativă privind executarea BPN, sursa electronică: 
www.minfin.md, Prognozele experţilor CPE

Remarcăm că la unele venituri fiscale nu s-a atins nivelul planificat de înca-
sări, printre acestea enumerăm:

•	 TVA la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teri-
toriul Republicii, cu un nivel de executare de 94,2% din suma 
planificată;

•	 Impozitele pe proprietate, cu un nivel de executare de 
97,2% din suma planificată;

•	 Contribuţiile de asigurări sociale obligatorii de stat, cu un 
nivel de executare de 99,4% din suma planificată;

•	 Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, cu 
un nivel de executare de 99,1% din suma planificată.

Totuşi, din contul acumulării peste limita planificată a altor  venituri fiscale, 
a fost posibilă executarea părţii de venituri a BPN.  În acelaşi timp, s-a re-
curs la transferarea poverii deficitului bugetar pe umerii agenţilor economici 
prin nerestituirea integrală a sumelor TVA (în anul 2010 s-au restituit doar 
81,7% din suma planificată).

Urmărind evoluţia ponderii veniturilor BPN în PIB, observăm că acestea se 
diminuează, în dinamică (vezi figura de mai jos), dar contribuţia veniturilor 
fiscale rămâne a fi foarte semnificativă. 

Figura 16. Evoluţia veniturilor BPN ca pondere în PIB pentru anii 2008 - 2010, %
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Sursa: Informaţie operativă privind executarea BPN, sursa electronică: 
www.minfin.md

Notă: PIB: 2008 – 62921 mil.lei; 2009 – 60430 mil.lei; 2010 – 71849 mil.lei
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Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, 53,7 la sută (în 
perioada respectivă a anului 2009 – 58,2 la sută) revine veniturilor ad-
ministrate de către Serviciul Fiscal de Stat şi 35,4 la sută (faţă de 32,8 la 
sută în ianuarie-decembrie  al anului trecut) – veniturilor administrate de 
către Serviciul Vamal. Sarcina de colectare a veniturilor de către orga-
nele fiscale, prevăzută pentru ianuarie-decembrie  2010, a fost realizată 
la nivel de 100.4 la sută, iar de către organele vamale – la nivel de 107.0 
la sută. Faţă de perioada similară a anului 2009, ritmurile încasărilor 
s-au majorat cu 8,2 la sută – la veniturile administrate de către Serviciul 
Fiscal de Stat şi cu 26.4 la sută – la veniturile administrate de către or-
ganele Serviciului Vamal.

Cheltuielile Bugetului Public Naţional

Partea de cheltuieli a bugetului public naţional s-a executat în sumă de 
29328,9 mil. lei, ceea ce constituie 94,3 la sută faţă de prevederile pe-
rioadei gestionare. Totodată, comparativ cu perioada similară a anului 
2009, cheltuielile bugetului public naţional sunt în creştere cu 1974,6 
mil. lei sau cu 7,2 la sută.

Partea preponderentă a cheltuielilor publice – 73,0 la sută, au fost direc-
ţionate pentru realizarea programelor cu caracter socialcultural, pentru 
domeniul economiei naţionale – 10,9 la sută, apărare, menţinerea ordinii 
publice şi securităţii naţionale – 5,3 la sută, servicii de stat cu destinaţie 
generală – 4.6 la sută.

Printre domeniile care au fost cel mai mult afectate de lipsa resurselor 
bugetare se numără:

	 Serviciile legate de activitatea economică, pentru care 
s-au alocat 66,1% din suma planificată a cheltuielilor bugetare;

	 Completarea rezervelor de stat, pentru care s-au alocat 
69,5% din suma planificată a cheltuielilor bugetare;

	 Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a 
fondului de locuinţe, pentru care s-au alocat 75,8% din suma 
planificată a cheltuielilor bugetare;

	 Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi 
informatica, pentru care s-au alocat 77,5% din suma planificată 
a cheltuielilor bugetare.

Pentru celelalte domenii, suma cheltuielilor a depăşit 80 la sută din cele 
planificate. 

Executarea bugetului la capitolul cheltuieli în anul 2010 s-a dovedit a 
fi cea mai problematică din ultimii trei ani (vezi figura de mai jos), înre-
gistrându-se un nivel de executare de 94,3 la sută faţă de prevederile 
anului 2010. Pentru anul 2011, se prognozează atingerea nivelului de 
95%. 
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Figura 17.  Executarea Bugetului Public Naţional la capitolul chel-
tuieli pentru anii 2008 - 2010
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Sursa: Informaţie operativă privind executarea BPN, sursa electronică: 
www.minfin.md

Deficitul Bugetului Public Naţional
Executarea bugetului public naţional în perioada ianuarie-decembrie  
2010 a rezultat cu un deficit în sumă totală de 1778,0 mil. lei, ceea ce 
constituie 2,5 la sută în raport cu PIB, comparativ cu 5,5 la sută prevăzut 
cumulativ pe toate  componentele bugetului public naţional.

Executarea Bugetului de stat 
În anul 2010, veniturile la bugetul de stat pe toate componentele au 
constituit 17170,0 mil. lei, mai mult cu 597,0 mil. lei  faţă de prevederile 
anuale,  ceea ce constituie 103,6% din suma veniturilor planificate. Tot-
odată, în comparaţie cu anul 2009, veniturile acumulate s-au majorat cu 
3337,0 mil. lei sau cu 24,1 la sută.

Acumularea veniturilor la bugetul de stat a depăşit prognozele experţilor 
CPE cu 2,9 la sută (în  ME nr.  1 din 2010 am prognozat executarea bu-
getului de stat la capitolul venituri la nivelul de 100,7 la sută).

Partea de cheltuieli a bugetului de stat pe toate componentele s-a 
realizat în sumă de 18791,9 mil. lei sau la nivel de 93,8 la sută faţă de 
prevederile perioadei gestionare şi este cu 1588,9 mil. lei sau cu 9,2 
la sută mai mult, comparativ cu perioada respectivă a anului 2009.

Din punct de vedere statistic, anul 2009 nu este cel mai reuşit an pentru 
comparaţie, deoarece suma veniturilor şi a cheltuielilor în acest an au 
fost planificate, reieşind din austeritatea bugetului şi au cele mai mici 
valori din ultimii trei ani.

Executarea bugetului de stat în perioada ianuarie-decembrie  2010 s-a 
soldat cu un deficit în sumă de 1621,9 mil. lei. Surse de finanţare au 
fost:

•	 încasările de la valorile mobiliare de stat – 200,0 mil. 
lei, 
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•	 împrumuturile debursate de către donatorii externi în 
sumă de 2619,2 mil. lei,

•	  mijloacele din vânzarea şi privatizarea patrimoniului pu-
blic – 97,5 mil. lei, 

•	 alte obligaţiuni ale bugetului – 68,3 mil. lei, 

•	 diferenţa de curs cu valoare negativă – 58,8 mil. lei. 

Totodată, în perioada de gestiune au fost onorate obligaţiuni faţă de cre-
ditorii externi pentru rambursarea sumei principale –565,6 mil. lei.

Soldurile în conturile bugetului de stat, la situaţia din 31 decembrie 
2010, s-au majorat cu 738,7  mil. lei, comparativ cu situaţia din 1 ianua-
rie 2010, şi au constituit 2646,7 mil. lei.

Datoria de stat. La data de 31 decembrie 2010 soldul datoriei de stat a 
constituit 18870,8 mil. lei, majorându-se cu 4248,4 mil. lei comparativ 
cu începutul anului. 

Datoria de stat externă. La situaţia din 31 decembrie 2010, soldul dato-
riei de stat externe a constituit 13565,9 mil. lei, majorându-se cu 4048,4 
mil. lei comparativ cu începutul anului. Această creştere este cauzată în 
mare parte de intrările de împrumuturi externe, care au depăşit rambur-
sările de împrumuturi externe.

Executarea bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale

În anul 2010, la  bugetele unităţilor administrativ-teritoriale s-au acu-
mulat venituri în sumă de 7614,3 mil. lei, ceea ce constituie 100,8 la sută 
faţă de prevederile perioadei de gestiune. Acumulările veniturilor au 
depăşit prognozele noastre cu 0,8 la sută (experţii CPE au prognozat un 
nivel de executare de 100,0 la sută).

Totodată bugetelor respective, în perioada de gestiune, de la bugetul de 
stat le-au fost alocate transferuri din fondul pentru nivelare bugetară şi 
cu destinaţie specială în sumă totală de 4670,8 mil. lei.

În perioada ianuarie-decembrie curent, de la bugetele unităţilor adminis-
trativ-teritoriale s-au efectuat cheltuieli în sumă totală de 7609,1 mil. lei 
sau la nivel de 94,3 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune şi 
constituie cu 1078,2 mil. lei sau cu 16,5 la sută mai mult, comparativ cu 
perioada similară a anului precedent.

Ca rezultat, în perioada dată, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 
au înregistrat un excedent în sumă de 5,2 mil. lei.

Executarea bugetul asigurărilor sociale de stat
Executarea BASS, chiar din primele luni ale anului 2010 s-a arătat pro-
blematică, acest fapt adeverindu-se la finele anului.
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În anul 2010, la BASS s-au acumulat venituri în sumă de 8424,3 mil. lei 
(inclusiv transferurile de la bugetul de stat – 2426,3 mil. lei), cu 68,1 mil. 
lei mai puţin faţă de prevederile perioadei de gestiune. Respectiv, BASS 
a fost asigurat cu venituri la nivel de 99,2 la sută.

Partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost execu-
tată în sumă totală de 8637,6 mil. lei sau în proporţie de 99,3 la sută faţă 
de prevederile perioadei de gestiune.

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat s-a încheiat cu un defi-
cit în sumă de 213,3 mil. lei.

Executarea fondurilor asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală

La fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală au fost în-
casate venituri în sumă totală de 3424,5 mil. lei, (inclusiv transferurile 
de la bugetul de stat în sumă de 1926,6 mil. lei), cu 10,1 mil. lei mai 
puţin faţă de prevederile anului 2010.  Respectiv, pe parcursul anului 
2010 s-au acumulat 99,7 la sută din veniturile planificate pentru pe-
rioada de gestiune.

Cheltuielile fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 
au fost realizate în sumă de 3367,8 mil. lei sau la nivel de 98,1 la sută 
faţă de prevederile perioadei de gestiune.

Executarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală a în-
registrat un excedent în sumă de 56,7 mil. lei, ceea ce a contribuit la 
majorarea mijloacelor acumulate la conturile acestor fonduri. 
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PREŢURILE

TENDINŢELE DE BAZĂ

Prognoza inflaţiei pentru anul 2010 s-a adeverit, aceasta situându-se la 
nivelul de 7,9%. În 2011, după cum a mai fost menţionat, anticipăm o 
inflaţie de peste 8%. În aşa fel ritmul de creştere a preţurilor a revenit la 
nivelul anului anterior crizei. Primele semnale arată că şi economia s-a 
revigorat după perioada de amorţire din 2009 (vezi capitolul Business). 
Or, acesta este un lucru esenţial care trebuie să însoţească fenomenul 
inflaţionist. 

Putem spune că economia, în mare măsură, în 2010 a ieşit din hiberna-
re iar acest fapt va duce la o creştere de preţuri în 2011. Totuşi, riscul in-
flaţionist va fi limitat în acest an la 8.4%, din cauza politicii fiscale relativ 
stabile şi a stabilităţii monedei naţionale. În primele luni ale anului inflaţia 
va fi mai accelerată, însă ne aşteptăm la încetinirea ei spre sfârşit de an, 
ca urmare a atenuării impactului majorării tarifelor. Sursa suplimentară 
de majorare a inflaţiei ar putea fi creşterea peste aşteptări a preţurilor 
alimentelor la nivel mondial, posibilitatea obţinerii unei producţii agricole 
modeste, precum şi explozia preţurilor la combustibili. Ultima va trage 
după sine scumpirea, în primul rând, a serviciilor de transport, urmată 
de majorarea preţurilor la produse alimentare, dar şi nealimentare.

Menţinem prognoza din numărul precedent, precum că anul acesta pro-
dusele alimentare vor înregistra un avans al preţurilor, mai puţin produ-
sele nealimentare şi serviciile. Indicele preţurilor de consum va depinde 
de factorili de sezonalitate, dar şi de evoluţia preţurilor la produsele ali-
mentare pe plan mondial.

Figura 18. Ratele anuale ale inflaţiei în Republica Moldova şi esti-
mările pentru 2011, %

Influenţa factorilor interni şi externi asupra modificării preţurilor în Re-
publica Moldova este fundamentală în stabilirea politicilor economice 
şi monetare ale ţării. Combaterea majorării preţurilor nu trebuie şi nu 
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poate să constituie un scop în sine pentru autorităţi. Datorită faptului că 
mai bine de jumătate din produsele consumate sunt importate, influenţa 
asupra acestor preţuri formate în afara ţării este imposibilă. Asta ar în-
semna o luptă cu inflaţia mondială sau, altfel spus, o luptă cu morile de 
vânt. Unicul instrument monetar de gestionare a acestor preţuri rămâne 
a fi cursul valutar, care este necesar să fie menţinut stabil cu o uşoară 
depreciere în timp şi politicile fiscale şi tarifare.

Figura 19. Ratele trimestriale ale IPC pentru ultimii 5 ani

Astfel, inflaţia în Republica Moldova poate fi exprimată ca funcţie de:

IRM = f(Ii, Ptf,tv, ∆Ex) + f(Pvnt, TRM),

unde:

IRM – Inflaţia în Republica Moldova,

∆Ex – Modificarea cursului de schimb valutar pentru perioada analiza-
tă,

Ii – Inflaţia internaţională (regională şi mondială agregată),

Ptf,tv – Politica tarifar-fiscală şi tarifar-vamală, care modifică preţul final 
oferit pe piaţa internă,

Pvnt – Politica vamală netarifară (care restricţionează importul sau expor-
tul anumitor bunuri prin măsuri cantitative, licenţiere, alte bariere netari-
fare, influenţând direct cantitatea de cerere şi oferta pe piaţa internă)

TRM – Tarife reglementate de către autorităţi publice,

Din corelaţia dată, rezultă 2 componente de bază ale inflaţiei:

1. f(Ii, Ptf,tv, ∆Ex) – care reprezintă inflaţia generată prin importul 
de inflaţie externă, modificată de politica tarifar-fiscală şi tarifar-
vamală şi influenţată direct de modificarea cursului de schimb 
valutar. În componenţa funcţiei date lipseşte cererea şi oferta, 
prezentă în teoriile economice. Cererea este o componentă care 
poate fi influenţată prin Masa monetară. Moldova face excepţie 
de la această teorie. De ce? Modificarea cererii în Republica 
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Moldova duce foarte repede la ajustarea ofertei. Stocurile pen-
tru marea majoritatea a mărfurilor este limitată în Moldova şi nu 
poate provoca deflaţie datorită suprastocurilor sau supraproduc-
ţiei. Acestea se află în alte ţări. Limitarea cererii, pe orice cale 
monetară sau non-monetară, duce doar la diminuarea impor-
turilor ca volum. Preţurile sunt inflexibile la aceste modificări. 
Majorarea cererii interne în orice cantitate rămâne nesemnifica-
tivă pe plan regional şi internaţional şi este rapid acoperită prin 
majorarea importurilor. Cererea şi oferta de produse sunt fac-
tori care nu au influenţă asupra inflaţiei în Republica Moldova. 
Respectiv, orice politică monetară sau non-monetară orientată 
spre modificarea cererii prin intermediul căreia se aşteaptă o 
influenţare asupra inflaţiei este absolut inutilă.

2. f(Pvnt, TRM) – Politica vamală netarifară şi reglementările ce îm-
piedică importul sau exportul de mărfuri sunt acele instrumente 
care direct influenţează în proporţie importantă cererea şi oferta 
internă, capabile să influenţeze decisiv preţurile la o serie de 
mărfuri. Acestea sunt restricţiile temporare sau de durată privind 
exportul de produse agricole strategice; crearea de coridoare de 
export, licenţierea limitată a importurilor sau exporturilor. Ace-
eaşi intervenţie directă o au reglementările ce determină regle-
mentat preţurile la anumite produse.

Cumulativ, aceste 2 elemente afectează cel puţin 80-85% din coşul de 
consum şi sunt decisive la formarea inflaţiei.

Figura 20. Ratele lunare ale inflaţiei pentru 2010 şi pronosticurile 
pentru 2011

Deşi, în ansamblu, IPC s-a majorat cu 7,9% în 2010 faţă de anul prece-
dent, totuşi trebuie să menţionăm unele majorări semnificative la anu-
mite produse. După cum relatează BNS: s-a observat tendinţa de ma-
jorare a preţurilor producătorului la principalele produse agricole, mai 
considerabil – la floarea soarelui (cu 89,4%), la struguri (cu 82,9%), la 
culturile cerealiere şi leguminoase (cu 69,2%), la fructe şi pomuşoare 
(cu 57,3%), la lapte (cu 12,5%), la ouă (cu 6,3%). Este o influenţă des-
tul de directă a conjuncturii regionale în domeniul agriculturii. Moldova, 
fiind o piaţă mică şi cu o economie deschisă, a fost direct influenţată de 
trendurile regionale la culturile date.
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Structura de consum a populaţiei pe parcursul anului 2010, conform 
BNS: din 100 MDL populaţia a cheltuit 35 MDL pentru alimentaţie, 38 
lei pentru produsele nealimentare, şi 27 lei pentru servicii. În continu-
are, anticipăm că populaţia nu se va grăbi să investească în produse 
nealimentare, mai ales în contextul presiunii suplimentare a preţurilor la 
alimente prognozată în 2011.

INFLAŢIA GASTARBAITERILOR

După cum a fost anticipat, volumul remitenţelor pentru 2010 a fost 
puţin în creştere faţă de anul precedent, cu cca 60 de milioane de dolari. 
Populaţia dependentă de resursele din exterior, este taxată mai mult 
sau mai puţin, în funcţie de aprecierea sau deprecierea valutei naţiona-
le. Astfel chiar şi în cazul unor tarife stabile la serviciile comunale, pen-
tru populaţia dependentă de remitenţe tarifele date nu sunt constante, ci 
variabil în dependenţă de politica valutară a ţării.

Figura 21. Inflaţia gastarbaiterilor pentru anul 2010, în EUR şi USD

În 2010 pentru cei cu veniturile în Euro creşterea de preţuri a constituit 
peste 15,7%, iar populaţia care obţine veniturile în dolari a avut de su-
portat o inflaţie de 5,5%. Respectiv, cei cu veniturile în dolari au avut de 
câştigat deoarece creşterea de preţuri i-a afectat mai puţin cu 2% faţă 
de cei cu venituri în MDL.

Deprecierea valutei naţionale determină creşterea preţurilor, şi a celor 
tarifare şi a celor netarifare. Însă, aici BNM şi Guvernul trebuie să gă-
sească un compromis bine echilibrat pentru a balansa puterea de cum-
părare a celor care au venituri în lei, versus cei care obţin venituri din 
remitenţe valutare, aceştia fiind şi din păturile sociale mai vulnerabile, 
şi care vor fi afectaţi invers proporţional cu politica valutară comparativ 
cu primii. Pentru cei din urmă Biroul de statistică nu prezintă nicio in-
formaţie privind efectele inflaţioniste şi este o greşeală să construieşti 
strategia monetară şi economică dependentă de o cifră calculată şi su-
praestimată ca importanţă (inflaţia în MDL), atunci când peste o treime 
din populaţia ţării este dependentă de venituri în valută. 

În aceeaşi ordine de idei, o apreciere a valutei prea semnificativă va 
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afecta exportatorii fără de care nu avem nici o şansă să realizăm o creş-
tere economică durabilă. Stabilitatea cursului valutar cu un trend uşor 
de depreciere a valutei naţionale, cu controlarea perturbaţiilor provocate 
de factori psiho-sociali trebuie să fie obiectivul de bază al guvernului. 
Inflaţia este un indicator agregat care este compus din mai mulţi factori, 
atât monetari cât şi nemonetari. Un progres major în stabilirea politicii 
date este excluderea unei serii de factori din politica de targetare a infla-
ţiei de către BNM. (vezi capitolul Piaţa Monetară).

În anul 2011, pronosticul CPE este că inflaţia va avansa până la nivelul 
de 8,4%.

Anul acesta se va resimte efectul creşterii puternice a cotaţiei petrolului, 
determinată de tensiunile geopolitice şi violenţele din Orientul Mijlociu 
(vezi capitolul Economia Mondială). Moldova este afectată enorm de 
presiunile suplimentare a preţurilor din exterior. Impactul cel mai mare al 
acestor scumpiri va fi în agricultură şi transporturi, mărind astfel preţurile 
produselor şi serviciilor, pentru a compensa costurile mai mari. Creşte-
rea cotaţiei petrolului până la 119 dolari pe baril a dus la creşterea pre-
ţurilor carburanţilor şi a pus în pericol redresarea economică mondială, 
noi nefiind excepţie al acestui fenomen. Prelungirea crizei economice 
în unele din ţările exportatoare de petrol, dar şi a crizei politice în unele 
din acestea, poate menţine trendul ascendent al preţurilor la petrol şi 
ar putea accelera inflaţia în Moldova, în consecinţă prezentând risc de 
încetinire a redresării economice.

Guvernul ar putea să îşi asume un rol sporit pe piaţa produselor alimen-
tare, să mărească stocurile şi subvenţiile sau să impună restricţii co-
merciale externe. Astfel, autorităţile vor trebui să aibă grijă să ia măsuri 
pentru a preveni majorarea preţurilor la produsele alimentare. Creşterea 
importurilor sau recurgerea la rezervele de stat ar fi o soluţie pentru a 
tempera inflaţia alimentată de cererea în creştere şi oferta limitată, dacă 
vremea nefavorabilă va afecta producţia agricolă. Indicele mondial al 
preţurilor alimentelor, calculat de ONU, a crescut la început de an la un 
maxim record, ca urmare a costurilor mari ale grâului (vezi capitolul Eco
nomia Mondială), zahărului şi produselor lactate. Preţul grâului a atins 
cel mai ridicat nivel după august 2008, şi a avansat cu 84% anul trecut. 
În cazul porumbului, creşterea preţului a fost de 88%, iar pentru soia de 
43%. Preţul zahărului s-a dublat de la sfârşitul lunii mai a anului trecut.

Creşterea continuă a eficienţei şi productivităţii în economie, însoţită de 
o majorare a veniturilor populaţiei va putea contrabalansa creşterea de 
preţuri la produsele alimentare. Totodată, ajustarea preţurilor la venituri-
le populaţiei este un concept totalmente eronat. Redresarea economică 
trebuie să fie suficient de puternică pentru a permite creşterea salariilor 
şi veniturilor, astfel încât costurile să fie absorbite.

Anul 2011 va 
fi marcat de 
preţurile la 
materiile prime 
combustibile

Contrabalansar-
ea creşterii de 
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SITUAŢIA PE PIAŢA 
FORŢEI DE MUNCĂ 

Anul 2010 a fost unul marcat de relansarea economiei naţionale, după 
o perioadă de criză ce a lovit puternic peste toate sectoarele şi ramurile 
economiei din Republica Moldova, afectând grav problema şomajului. 
Produsul intern brut în anul 2010 a crescut cu 6,9%, astfel depăşind 
cele mai optimiste prognoze ale Guvernului şi organismelor financia-
re internaţionale şi sugerând îmbunătăţirea situaţiei pe piaţa forţei de 
muncă. Acest lucru însă n-a fost confirmat de către datele statistice, 
rata şomajului înregistrând o creştere surprinzătoare, pe fondul unei 
creşteri generale în economia naţională. Printre posibilele explicaţii se 
numără şi specificul economiei din Republica Moldova, dependenţa de 
economiile altor ţări prin fluxurile migraţioniste a forţei de muncă, lipsa 
unor schimbări calitative în structura creşterii economice. Rezolvarea 
acestor probleme va depinde de eforturile Guvernului în ceea ce priveş-
te generarea unor noi locuri de muncă prin stimularea sectorului privat 
şi crearea unor condiţii favorabile pentru atragerea investiţiilor străine, 
precum şi de implementarea unor politici eficiente îndreptate spre creş-
terea capitalului uman.

ŞOMAJ

Cu toate că se aştepta ca evoluţiile indicatorilor economici care reflec-
tă situaţia de pe piaţa muncii în 2010 în mare parte să fie corelate cu 
schimbările pe plan macroeconomic ce au survenit după anul de criză, 
acest lucru nu s-a întâmplat. Rata creşterii economice a atins un nivel 
relativ înalt, în comparaţie cu aşteptările iniţiale, însă aceasta relansare 
a economiei naţionale a avut numai un efect moderat asupra tendinţelor 
de pe piaţa muncii. Aşadar, în primul trimestru al anului 2010, rata şo-
majului a atins un nivel record de 9,1%, aceasta fiind cea mai mare cifră 
care a fost înregistrată după trimestrul I 2006, şi fiind cu 1,4 p.p., sau cu 
18,2% mai înaltă în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2009. Pe 
parcursul anului, totuşi, s-a observat o anumită ameliorare a situaţiei: cu 
toate că şi pentru trimestrele II şi III nivelul ratei de şomaj continua să 
depăşească cel înregistrat în anul 2009, această discrepanţă se micşo-
ra în termeni relativi. Pentru trimestrele II şi III, rata şomajului depăşea 
cea de anul precedent cu 0.9 p.p., sau cu 14,8% mai mult, şi, respectiv, 
cu 0.8 p.p., sau cu 14,0% mai mult. Totodată, în trimestrul IV situaţia 
iarăşi s-a inversat şi rata şomajului a înregistrat un nivel record din 2006 
încoace pentru această perioadă a anului, atingând nivelul de 7,5 p.p., 
cu 20,1% mai mult în comparaţie cu 2010.
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Figura 22. Creşterea economică şi şomajul în 2009-2010

Sursa: Diagrama realizată de CPE în baza datelor BNS

Această reacţie lentă a pieţei muncii poate avea câteva explicaţii, ce ţin 
şi de anumite particularităţi a economiei moldoveneşti. În primul rând, 
nivelul şomajului în Republica Moldova depinde nu numai de evoluţiile 
pe plan intern, dar şi de situaţia pe pieţele muncii din alte ţări cu un 
număr mare de cetăţeni moldoveni aflaţi la muncă. Ca urmare a crizei 
economice mondiale, o parte din migranţi din Republica Moldova au în-
tâmpinat dificultăţi în găsirea locurilor de muncă peste hotare şi au fost 
nevoiţi să se întoarcă, cel puţin temporar, în ţară. Fluxurile de migraţie 
temporară afectează rata şomajului, contribuind la creşterea ei chiar şi 
pe fondul creşterii interne. Merită menţionat faptul că odată cu relansa-
rea proceselor migraţioniste în 2010, creşterea ratei şomajului n-a mai 
fost atât de pronunţată, în timp ce scăderea numărului de migranţi în 
trimestrul IV a fost însoţită de revenirea acesteia la un trend ascendent. 
Un alt aspect important ce ar putea explica această stagnare a indicato-
rului de şomaj este tranziţia între populaţia ocupată şi cea subocupată, 
agenţii economici reacţionând prin ajustarea numărului de ore de lucru, 
fără să se limiteze la angajarea sau disponibilizarea personalului nou. 

Figura 23. Migraţia şi şomajul în 2009-2010

Sursa: Diagrama realizată de CPE în baza datelor BNS
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În luna ianuarie 2011, numărul total al şomerilor înregistraţi de ANOFM a 
constituit 40719 persoane, adică cu 2043 persoane mai mult decât pen-
tru aceeaşi perioadă al anului precedent. La finele trimestrului IV 2010, 
conform datelor estimate de ANOFM, 4514 persoane au beneficiat de 
ajutor de şomaj, sau 11,1% din totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul 
lunii decembrie. La finele trimestrului IV 2009 au existat 5390 beneficiari 
sau 13,9% din numărul total de şomeri înregistraţi la finele trimestrului. 
Acest lucru se datorează faptului că, în pofida creşterii economice, şo-
majul a continuat să crească la începutul anului. Acest trend şi-a schim-
bat direcţia abia în trimestrul III 2010.

Figura  24. Evoluţia trimestrială a ratelor şomajului, de activitate şi 
de ocupare în 2008-2010

Sursa: Diagrama realizată de CPE în baza datelor BNS.

Se aşteaptă ca în anul 2011, pe fondul creşterii economice, rata şoma-
jului să scadă nesemnificativ, însă în condiţiile lipsei schimbărilor cali-
tative în structura economiei naţionale, problemele vechi vor continua 
să persiste. Conform prognozelor CPE, rata şomajului pentru anul 2011 
este preconizată la nivelul de 6,0%.

Figura 25. Evoluţia numărului de persoane aflate în căutarea unui 
loc de muncă (persoane)

Sursa: Diagrama realizată de CPE în baza datelor ANOFM
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VENITURILE POPULAŢIEI ŞI REMUNERAREA 
SALARIAŢILOR

În trimestrul IV al lui 2010, venitul disponibil mediu a constituit 1337,3 lei 
pe lună, cu 12,0% mai mult în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 
trecut. Principalele surse de formare au fost activitatea salariată, 44,9%, 
prestaţii sociale, 18,5%, remitenţele, 16,8%, activitatea individuală agri-
colă, 9,4%, şi activitatea individuală non-agricolă, 6,5%. 

Conform datelor oficiale, în decembrie 2010 salariul mediu lunar al unui 
lucrător din economia naţională a constituit 3553,4 lei, fiind în creştere 
cu 7,0% faţă de perioada similară a anului precedent. Salariul real a 
scăzut cu 1,0%. În sectorul bugetar, salariul mediu a constituit 2661,8 
lei, ceea ce înseamnă cu 9,6% mai puţin faţă de decembrie 2009. În 
sectorul real, salariul mediu lunar a constituit 4069,5 lei, fiind în creştere 
cu 14,6%. Salariile medii au crescut cel mai mult în domeniile activităţi-
lor financiare, cu 31,7%, agriculturii, vânatului, silviculturii, cu 25,9%, şi 
în industrie, cu 19,1%. În acelaşi timp, salariile angajaţilor în învăţământ 
au scăzut cu 18,4% (însă, în luna decembrie 2009 au fost operate şi in-
cluse recalculările salariilor cadrelor didactice pentru lunile septembrie-
decembrie 2009, în baza majorărilor dispuse în conformitate cu modifi-
cările operate prin Legea nr.83 din 3 decembrie 2009), iar în piscicultura 
chiar a fost înregistrată o scădere, cu 7,2%. 

După recentele estimări, salariul mediu lunar pe activităţile economice 
pentru luna decembrie a crescut cu 582 lei, sau 21,2% comparativ cu 
luna septembrie 2010, acesta fiind trend-ul şi în anii precedenţi pentru 
ultima lună a anului. Cea mai mare scădere în comparaţie cu trimestrul 
III a fost înregistrată în domeniul industriei extractive, iar cea mai mare 
creştere s-a produs în piscicultură, învăţământului şi sectorul agricol.

Conform prognozelor CPE, pentru 2011 se preconizează că salariul me-
diu va constitui cca 3340 lei, iar minimul de existenţă 1466 lei. În acelaşi 
timp, salariul real va înregistra o creştere de 3,6%.

Figura 26. Salariu mediu lunar al unui lucrător pe activităţi economice

Sursa: Diagrama realizată de CPE în baza datelor BNS
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Totodată, conform BNS, în luna decembrie 2010, indicele preţurilor de 
consum a constituit 8,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Pre-
ţurile la produse alimentare au crescut cu 7,1%, la mărfuri nealimentare 
cu 7,7%, la servicii de plată prestate populaţiei cu 9,7%, din care la 
servicii comunal-locative cu 18,9% (inclusiv: încălzire centrală – 25,3%,  
gaze naturale din reţea – 26,2%  şi energie electrică – 20,4%).

Figura 27. Evoluţia preţurilor şi salariilor nominale în 2010, %

Sursa: Diagrama realizată de CPE în baza datelor BNS

Consumul final al gospodăriilor în trimestrul III al anului 2010 a consti-
tuit 1462,9 lei pe persoană, înregistrând o creştere de 12,5% faţă de 
perioada corespunzătoare a anului 2009. În continuare, cea mai mare 
parte a cheltuielilor revine produselor alimentare şi întreţinerii locuin-
ţei. În comparaţie cu trimestrul III 2009, schimbări esenţiale în structura 
cheltuielilor nu s-au produs, însă putem nota că ponderea cheltuielilor 
de întreţinere a locuinţei, a cheltuielilor de sănătate şi a cheltuielilor de 
învăţământ a crescut cu 3,0 p.p., 1,2 p.p. şi 0,8 p.p. Totodată, gospodă-
riile au cheltuit cu 3,3 p.p. mai puţin pentru produsele alimentare şi cu 
0,9 p.p. mai puţin pentru îmbrăcăminte.
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DEZVOLTAREA 
REGIONALĂ

Doar în condiţiile unui climat economic favorabil dezvoltarea regională 
poate miza pe o ascensiune durabilă şi calitativă. Ceea ce s-a realizat, 
dar şi ceea ce nu s-a reuşit pe parcursul anului 2010 au constituit prin-
cipalele subiecte de discuţii în cadrul conferinţei naţionale sub genericul 
”Realizări şi provocări în dezvoltarea regională în contextul cooperării 
internaţionale”, desfăşurate la Chişinău la sfârşitul lunii ianuarie a anului 
curent.

Eforturi semnificative, în perioada de analiză, au fost depuse întru atin-
gerea scopului principal de impulsionare a implementării politicii de dez-
voltare regională în Moldova, în conformitate cu priorităţile stabilite în 
Strategia naţională de dezvoltare pentru anii 2008-2011, orientate spre 
dezvoltarea acestui domeniu. Dintre activităţile de bază desfăşurate pe 
parcursul anului 2010 putem menţiona:

- aprobarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 
(SNDR);

- crearea Agenţiilor de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud;

- alocarea mijloacelor financiare din Fondul naţional pentru 
dezvoltare regională pentru asigurarea activităţii Agenţiilor de dez-
voltare regională;

- aprobarea Manualului Operaţional privind modul de utilizare a 
mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltarea regională (FNDR) 
şi a Instrucţiunii pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de 
proiecte pentru finanţare din FNDR;

- aprobarea Documentului Unic de Program (DUP) pentru anii 
2010-2012;

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2010 nr. 133 din 23.12.2009, 
pentru FNDR au fost preconizate 135,4 mil. lei. Prin rectificările ulteri-
oare, alocările din fond au fost diminuate până la 113.75 mil. lei, inclusiv 
28.4 mil. lei suport bugetar alocat de către Guvernul Marii Britanii, în 
baza Memorandumului de înţelegere dintre Departamentul pentru Dez-
voltare Internaţională al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord (DFID) şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la 29.07.2010.

În vederea asigurării  activităţii Agenţiilor de  Dezvoltare  Regională 
(ADR), pe parcursul anului 2010, în baza Deciziei Consiliului Naţional 
nr. 2/10 din 19 februarie 2010, din Fondul naţional pentru dezvoltare 
regională s-a preconizat alocarea mijloacelor financiare în sumă de 
2261,40 mii lei, inclusiv:

•	 761,868 mii lei - Agenţiei de dezvoltare regională Nord;

•	 729,875 mii lei - Agenţiei de dezvoltare regională Centru;

•	 769,598 mii lei - Agenţiei de dezvoltare regională Sud.

La finele anului 2010, de către ADR au fost valorificate mijloace finan-
ciare în sumă de 1767.53 mii lei, sau 78.2% din mijloacele financiare 
preconizate, după cum urmează:
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•	 ADR Nord – 572,31 mii lei, sau 75.1%;

•	 ADR Centru – 633,0 mii lei, sau 86.7%;

•	 ADR Sud – 562,22 mii lei, sau 73.1% .

Diferenţa de 494,0 mii lei se datorează faptului că DGDR şi ADR au fost 
susţinute financiar de către partenerii de dezvoltare.

La 10 mai 2010 a fost lansat Apelulpilot de propuneri de proiecte pentru 
finanţare din mijloacele FNDR in perioada 20102012.

Între 10 mai şi 10 iunie 2010 - perioada de aplicare pentru proiecte, au 
fost recepţionate 135 propuneri, după cum urmează:

Tabelul 9

Nr. Denumirea priorităţilor Total 
proiecte ADR Nord ADR 

Centru ADR Sud

1 Reabilitarea 
infrastructurii fizice 82 18 46 18

2 Suport pentru 
dezvoltarea sectorului      
privat şi dezvoltarea  
pieţii   forţei de muncă

14 10 2 2

3 Protecţia mediului        
şi atractivitatea turistică 39 11 19 9

Total 135 39 67 29

Solicitanţii din regiuni au depus proiectele, conform cerinţelor stipulate 
în Ghidul aplicantului, pe toate trei priorităţi în valoare de 2011 mln. lei, 
inclusiv 1424 mln. lei din Fondul naţional pentru dezvoltare regională. 
Rezultatul primului apel de proiecte a demonstrat că autorităţile publice 
locale de nivelul I şi II sunt preocupate de problemele care ţin de mo-
dernizarea infrastructurii fizice a regiunilor la care au fost depuse 59% 
din proiecte; la capitolul protecţia mediului şi atractivităţii turistice s-au 
depus 37% din proiecte şi pentru prioritatea doi - dezvoltarea sectorului 
privat şi dezvoltarea pieţii forţei de muncă numai 4%.

DUP include 56 propuneri de proiecte: regiunea de dezvoltare Nord - 19; 
regiunea de dezvoltare centru - 23; regiunea de dezvoltare Sud - 14. 
Proiectele incluse in DUP şi finanţate din FNDR vor fi monitorizate de 
către agenţiile de dezvoltare regională şi minister pe întreaga perioadă 
de implementare a acestora.

Ulterior, prin decizia CNCDR din 20 septembrie, din propunerile de pro-
iecte incluse în DUP au fost aprobate spre finanţare din FNDR în anul 
2010 doar 14 propuneri de proiecte: RD Nord - 5 proiecte; RD Centru - 6 
proiecte; RD Sud - 3 proiecte. 

INDUSTRIA ÎN PLAN REGIONAL
Volumul producţiei industriale în preţuri curente, în perioada ianuarie-
decembrie 2010 a  constituit 27056,5 mln lei, în creştere cu 7 la sută 
faţă de perioada similară a anului precedent. Contribuţia majoră, de 57 
la sută, de regulă aparţine RDCH, totodată Chişinăul a avut o creştere 
de 7,3% în perioada de analiză.
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Tabelul 10. Producţia Industrială, ianuarie-decembrie 2010
RDN RDC RDS RDUTAG RDCH Total

Valoarea producţiei  
industriale

5351,5 2764,7 660,7 521,8 12345,8 27056,51

în % faţă de ianuarie 
decembrie 2009

108,3 107,2 105,8 93,0 107,3 107,0

BNS: 1 Inclusiv calculele suplimentare estimative a producţiei întreprin
derilor care prezintă dările de seamă anual

Situaţia din sectorul industrial al economiei Chişinăului este determinată 
preponderent de activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare, 
cărora în ianuarie-decembrie 2010 le-au revenit 76,5% din volumul total 
de producţie obţinut la întreprinderile cu activităţi industriale. În aceas-
tă perioadă au fost înregistrate diminuări ale volumelor la fabricarea 
de maşini agricole (26,2%) şi prelucrarea şi conservarea fructelor şi le-
gumelor (18,1%). Totodată, la unele produse s-au înregistrat majorări: 
la fabricarea produselor de tutun ( 28,1%), industria chimică 15,5%. În 
domeniul energetic, volumul serviciilor industriale s-a majorat cu 0,5% 
faţă de ianuarie-decembrie 2009. În industria extractivă volumul de pro-
ducere s-a micşorat cu 14,1% in raport cu perioada similară a anului 
precedent. 

În ianuarie-decembrie 2010, din volumul total de producţie, întreprinde-
rilor cu capital privat le-au revenit 35,2%, cu capital mixt (public şi privat) 
– 21,6%, cu capital public –19,6%, întreprinderilor mixte – 15,1% şi celor 
cu capital străin – 8,5%.

RDN – a doua zonă industrială a ţării a contribuit în această perioadă 
cu 24 la sută la producerea producţiei industriale, având o creştere de 
8,3 la sută comparativ cu aceiaşi perioadă a anului 2010, pe când RDS, 
care în I trimestru al anului 2010 a avut o creştere de 17% a volumului 
total al producţiei industriale, în special datorită producţiei de origine 
animală, a finalizat anul cu un spor de 5,8%. RDUTAG este unica regiu-
ne unde sectorul industrial îşi revine mai greu din criza economică, fiind 
în diminuare, faţă de anul 2010 cu 7%. Regiunea a avut rezultate sem-
nificative în producţia de lactate, inclusiv lapte şi frişcă cu un conţinut de 
grăsimi până la 6% (149,8%), unt (117%), brânzeturi proaspete (119%). 
În ciuda acestor rezultate, diminuările în final s-au datorat descreşterii 
puternice a volumului producţiei de conserve de legume – cu 87,3%, 
fructe prelucrate şi conservate – cu 80,3%, mezeluri – cu 5 la sută. 

AGRICULTURA ÎN PLAN REGIONAL
Producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprin-
derile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile po-
pulaţiei) în anul 2010, conform estimărilor preliminare, a constituit în 
preţuri curente 19715 mil. lei, marcând o creştere cu 7,9% (în preţuri 
comparabile) faţă de anul 2009. Majorarea producţiei globale agricole a 
fost determinată de creşterea atât a producţiei animaliere cu 13,6%, cât 
şi a producţiei vegetale cu 5,2% faţă de anul precedent.
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Tabelul 11. Recolta globală la principalele produse agricole în aspect 
regional, tone

RDN RDC RDS RDUTAG RDCH Total
Cereale şi 
leguminoase 
pentru boabe 
(cu excepţia 
porumbului)

342203 152384 190152 62244 2351 749334

% din total 45,67 20,34 25,38 8,31 0,31

grâu 272261 120574 134294 44644 1756 573529

% din total 47,47 21,02 23,42 7,78 0,31

porumb 93184 49116 68985 22927 646 234858

% din total 39,68 20,91 29,37 9,76 0,28

Floarea soarelui 148872 62547 63904 17025 912 293260

% din total 50,76 21,33 21,79 5,81 0,31

Sfecla de zahăr 705087 50654 - - - 755741

% din total 93,29 6,71 - - -

Legume de cîmp 35621 16145 6711 386 277 59140

% din total 60,23 27,30 11,35 0,65 0,47

Fructe şi 
pomuşoare

93785 22714 18153 2605 2749 140006

% din total 66,99 16,22 12,97 1,86 1,96

Struguri 338 17993 40183 10414 2888 71816

% din total 0,47 25,05 55,95 14,50 4,02

Analiza recoltei medii la un hectar a principalelor culturi agricole în în-
treprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti în profil teritorial indică că 
cea mai înaltă roadă medie faţă de cea pe ţară la majoritatea culturilor 
a fost înregistrată în gospodăriile RDN şi anume: de cereale şi legumi-
noase pentru boabe (cu excepţia porumbului) – cu 18,5%, de grâu – cu 
15,0%, de porumb pentru boabe – cu 13,8%, de floarea soarelui – cu 
9,2%, de soia – cu 1,6%, de fructe şi pomuşoare – cu 20,9%.

Totodată, cea mai înaltă roadă medie la un hectar de legume de câmp 
(cu 22,7%) a fost înregistrată în RDS, de struguri (cu 16,7%) şi de cartofi 
(cu 18,3%) – în RDCH, de tutun (cu 12,7%) – în UTA Găgăuzia, iar de 
sfeclă de zahăr (cu 2,4%) – în RDC.

În acelaşi timp, roada medie la hectar a strugurilor, dar şi a fructelor a 
avut de suferit în anul 2010, ca rezultat a condiţiilor nefavorabile, ce a 
influenţat direct recolta globală a producţiei agricole.

După cum şi era de aşteptat, RDN a ţinut întâietatea la majoritatea 
culturilor agricole, înregistrând o cotă majoritară în producţia agricolă 
globală de sfeclă de zahăr (93,3%), fructe şi pomuşoare (67%), legu-
me de câmp (60,2%), floarea soarelui (50,7%), grâu (47,5%) şi porumb 
(39,7%). Contribuţia RDC şi RDS la volumul producţiei agricole globale 
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se menţine le nivelul de 20-25% la majoritatea culturilor, cu excepţia 
producţiei de struguri, în care RDS deţine o cotă de 55,9% din totalul 
pe ţară. 

Cu referinţă la producţia sectorului zootehnic, menţionăm că în anul 
2010, comparativ cu anul precedent, volumul de creştere a vitelor şi pă-
sărilor s-a majorat în regiunile de dezvoltare: Sud – cu 35%, Centru – cu 
24%, municipiul Chişinău – cu 22%, UTA Găgăuzia – cu 20%. Totodată, 
s-a înregistrat micşorarea volumului de creştere a vitelor şi păsărilor cu 
2% în întreprinderile agricole din regiunea de dezvoltare Nord. Vânzarea 
animalelor şi păsărilor pentru sacrificare în întreprinderile agricole de 
asemenea s-a majorat cu 22%. Volumul de vânzare a vitelor şi păsărilor 
a crescut în regiunile de dezvoltare: Sud – cu 43%, municipiul Chişinău 
– cu 27%, Centru – cu 23%, Nord şi UTA Găgăuzia – cu câte 7%. 

Volumul producţiei de lapte de vacă în întreprinderile agricole s-a mic-
şorat cu 7,5% în rezultatul diminuării efectivului mediu de vaci cu 3,5% 
şi productivităţii lor – cu 3,9%. Descreşterea producţiei de lapte de vacă 
s-a înregistrat în întreprinderile agricole din regiunile de dezvoltare: Cen-
tru – cu 16%, Sud – cu 13%, Nord – cu 9%. Totodată, producţia de lapte 
de vacă s-a majorat în UTA Găgăuzia cu 35% şi în RDCH – cu 24%.

INVESTIŢII ŞI CONSTRUCŢII ÎN PLAN 
REGIONAL
Cu toate că în 2010 valoarea investiţiilor în capitalul fix s-a majorat în total 
pe ţară cu 16,7 la sută faţă de anul precedent, această majorare se dato-
rează doar investiţiilor efectuate în RDC, care are o creştere a acestui in-
dicator CU 8,1%. În acest sens pot fi evidenţiate raioanele Orhei şi în spe-
cial Hînceşti unde investiţiile au crescut cu 67 şi, respectiv 89,5 la sută. 
Sporirea investiţiilor în capitalul fix şi în special în lucrările de construcţie 
şi montaj pot fi explicate prin alocările financiare operate de Guvern, întru 
lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010.   

Tabelul 12. Investiţii în capitalul fix şi construcţii

Investiţii în capital fix din care, lucrări de construcţii-
montaj

Regiunile de 
dezvoltare

realizări, mil. lei în % faţă 
ianuarie-iunie 
2009

realizări, mil. lei în % faţă 
ianuarie-iunie 
2009

Mun. Chişinău 5835,5 99,1 2747,8 83,6

Nord 1824,0 92,9 821,3 87,6

Centru 1763,9 108,1 1120,2 113,2

Sud 941,2 92,1 494,9 94,9

UTA Găgăuzia 264,7 57,3 143,3 48,3

Total 12927,4 116,7 6479,3 107,4

Distribuţia în profil regional arată că cel mai mare volum al construcţiilor 
de locuinţe s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în 
folosinţă 1667 apartamente cu suprafaţa totală de 239,4 mii m2 (68,7% 
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din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară), totuşi 
fiind în descreştere cu 25,3% faţă de perioada respectivă a anului pre-
cedent.

Tabelul 13. Volumul locuinţelor date în folosinţă în ianuarie-decem-
brie 2010 pe regiuni de dezvoltare se caracterizează

Numărul apar-
tamentelor 
construite, 

unităţi

Suprafaţa totală
mii m2 în % faţă de:

ianuar ie -de -
cembrie 2009

total

Total 2670 348,4 78,0 100,0
Mun. Chişinău 1667 239,4 74,7 68,7
Nord 346 39,2 76,0 11,2
Centru 338 31,3 93,2 9,0
Sud 204 22,6 93,3 6,5
UTA Găgăuzia 115 15,9 94,3 4,6

TRANSPORTUL RUTIER PE REGIUNI
Atât  transportul de mărfuri prin întreprinderile de transport auto, cât şi 
cel de pasageri, au înregistrat în perioada analizată Indicatori pozitivi 
şi, în viziunea noastră, aceştia vor avea tendinţa de creştere şi în anul 
2011,

Tabelul 14. Volumul de mărfuri transportate cu transportul auto şi 
parcursul mărfurilor în anul 2010, pe regiuni de dezvoltare

Mărfuri transportate Parcursul mărfurilor

mii tone în % faţă 
de 2009

mil. 
tone-km

în % faţă 
de 2009

Întreprinderi de transport 4394,0 127,3 2175,9 121,7
Mun. Chişinău 2160,8 119,0 1314,4 118,1

Nord 1194,9 129,7 333,6 130,7

Centru 769,1 140,7 330,0 128,1

Sud 218,6 170,6 165,8 123,1

UTA Găgăuzia 50,6 124,6 32,1 117,5

Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu trans-
portul auto revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (49,2%), în 
creştere cu 19 la sută faţă de anul 2009,  regiunile Nord (27,2%) şi Cen-
tru (17,5%), fiind în creştere cu 29 şi, respectiv, cu 40 la sută. Şi RDS 
a avut o evoluţie pozitivă a acestor indicatori, fiind în creştere cu 70%, 
însă volumul mărfurilor transportate nu a fost semnificativ.

REGIUNEA DE DEZVOLTARE TRANSNISTRIA
Analiza indicatorilor ce vizează dezvoltarea social-economică a Regiunii 
de Dezvoltare Transnistria pentru anul 2010 evidenţiază efectele nega-
tive ale crizei economice mondiale, care a afectat regiunea pe parcursul 
ultimilor doi ani, dar şi politicile economice slabe, promovarea cărora nu 
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a permis Transnistriei să evalueze pozitiv la începutul anului 2011. 

Valoarea producţiei industriale pentru anul 2010 a constituit în preţuri 
curente 6905,7 mln rub., sau în diminuare cu 5 la sută (în preţuri com-
parabile) faţă de anul 2009. Totodată,  împreună cu întreprinderile mici 
şi mijlocii, valoare producţiei industriale a constituit 7296,6 mln rub, sau 
în creştere cu 6,8%. Indicele volumului fizic al producţiei industriale, în 
anul de analiză, a constituit 94,7 la sută comparative cu anul 2009. 

În total, pe regiune, doar 65 de întreprinderi industriale (55,1% din nu-
mărul total de întreprinderi), şi-au mărit volumul producţiei, în timp ce 
altele 28 întreprinderi (23,7% din numărul total) au suportat diminuări şi 
pierderi în volumul producţiei industriale. De la începutul anului 2010, 21 
de întreprinderi staţionează din cauza dificultăţilor financiare.

Tabelul 15. Dinamica producţiei industriale

Valoarea producţiei an. 
2010 mln. rub.

În % faţă de 2009

Producţia industrială – total,
inclusiv

6905,7 95,0

Electroenergetica 2702,0 98,9
Metalurgia 1345,8 55,5
Industria chimică 107,5 de  2,0р.
Industria prelucrătoare de 
maşini şi prelucrării metalelor

430,1 140,2

Industria lemnului 5,7 113,6
Material de construcţie 308,5 107,3
Industria uşoară 1017,5 126,4
Industria alimentară 844,6 117,7
Industria produselor făinoase 
şi a furajelor

105,6 153,3

Industria poligrafică 38,4 116,7

Volumul producţiei electroenergetice s-a diminuat cu 1,1% comparativ cu anul 
2009, inclusive cu 2,7% producerea energiei electrice, totodată, producerea 
energiei termice s-a majorat cu 10,6 la sută. În situaţie catastrofală rămâne 
industria metalurgică, care s-a diminuat cu 44,5%, economia regiunii bazându-
se anume pe veniturile această subramuri a industriei. În acelaşi timp, se simte 
o înviorare a industriei chimice, volumul producţiei căreia s-a majorat practic de 
două ori, industriei prelucrării lemnului (+13,6%), inclusiv producerea mobile a 
crescut cu 47,7%, industria materialelor de construcţie (+7,3%). 

Din cauza staţionarii unui mare număr de întreprinderi în anul 2010, nu-
mărul angajaţilor în câmpul muncii s-a diminuat cu peste 2020 persoane, 
sau cu 1,9%. Astfel, pe parcursul anului de analiză au fost angajate 21234 
persoane, iar concedierile au afectat 23254 persoane.

A continuat să crească indicele preţului de consum, în special la produsele 
alimentare. Astfel, în luna decembrie comparative cu noiembrie 2010 preţu-
rile s-au majorat la majoritatea produselor alimentare în mediu cu 4-6%.

Situaţia rămâne tensionată şi în sfera socială. La 8 luni de când Rusia a 
suspendat oferirea asistenţei umanitare pensionarilor transnistreni, autori-
tăţile de la Tiraspol solicită în continuare reluarea acestuia, însă fără niciun 
rezultat. 
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ECONOMIA MONDIALĂ

TENDINŢE GENERALE
Revenirea rapidă a economiei mondiale din prima jumătate a anului s-a 
transformat către sfârşitul anului în ceea ce se prefigurează a fi o creş-
tere lentă, dar sigură. După mulţi indicatori, aceasta a reuşit să revină 
la nivelul de dinainte de criză, cu excepţia unor ţări din Europa şi Asia 
Centrală. Locomotiva acestui proces au reprezentat-o ţările emergente 
şi în curs de dezvoltare, în special cele din Asia de Est (China şi India), 
precum şi ţările din America Latină. Pe seama acestora poate fi pusă 
46% din creşterea mondială. Conform datelor FMI, creşterea economi-
că mondială a fost de 5,0%.  Tabelul 16 de mai jos prezintă rezultatele 
anului 2010 în ceea ce priveşte creşterea PIB-ului, precum şi progno-
zele pentru anii 2011 şi 2012:

Tabelul 16: Creşterea economică mondială în 2010 şi prognozele 
pentru 2011-2012

Ţara
Creşterea PIB faţă de anul precedent, %

2009 2010 2011 p. 2012 p.
Creşterea economică mondială -0,5 5,0 4,4 4,5
Economiile avansate -3,4 3,0 2,4 2,6
SUA -2,6 2,8 2,8 2,9
Zona euro -4,1 1,7 1,6 1,8
Germania -4,7 3,5 2,5 2,1
Japonia -6,3 3,9 1,4 2,1
Economiile emergente şi în curs 
de dezvolt. 2,7 7,3 6,5 6,5
Europa Centrală şi de Est -3,6 4,2 3,7 4,0
CSI -6,4 4,6 5,0 4,7
Rusia -7,8 4,0 4,8 4,5
China 9,2 10,3 9,6 9,5
India 6,8 10,4 8,2 7,8
Brazilia -0,6 7,5 4,5 4,1

Sursa: FMI, World Economic Outlook, Aprilie 2011

După cum am relatat şi în numărul precedent, creşterea nu a fost una 
uniformă pe parcursul anului. În ultimul trimestru, evoluţia controver-
sată de pe parcursul anului s-a transformat în ceea ce se aşteaptă să 
fie o creştere lentă, dar mai durabilă şi mai în corespundere cu trendul 
pe termen lung. Redresarea economică mondială a căpătat mai multă 
consistenţă, s-a maturizat şi s-a extins, cuprinzând mai multe ţări şi mai 
multe componente ale cererii. 

Caracteristicile de bază ale actuale creşteri economice sunt următoa-
rele:

- Creşterea economică, asigurată în cea mai mare parte de ţările 
emergente şi în curs de dezvoltare, s-a datorat, în special, majorării ce-
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rerii interne de consum. Această situaţie a fost caracteristică mai ales 
ţărilor în curs de dezvoltare cu venituri medii;

- În ţările cu venituri mici revenirea nu a fost atât de spectaculoa-
să, însă acestea au beneficiat de o creştere a remitenţelor, o evoluţie 
moderată a investiţiilor străine directe precum şi de creşterea preţurilor 
la materiile prime;

- Dobânzile mici din ţările dezvoltate au determinat ca fluxul ca-
pitalurilor să se îndrepte către economiile în creştere ale ţărilor în curs 
de dezvoltare (+44% faţă de anul 2009). Acest lucru a impulsionat in-
vestiţiile şi a permis ocuparea capacităţilor de producţie până aproape 
de nivelul de dinainte de criză; 

- Cea mai mare parte a fluxurilor de capital l-au constituit, însă, 
capitalurile speculative pe termen scurt, ceea ce a pus presiuni de 
apreciere pe valutele ţărilor în curs de dezvoltare, presiuni străine de 
tendinţele economice fundamentale. Investiţiile străine directe, după o 
cădere majoră în 2009, au crescut cu doar16%;

- În contrast, revenirea în ţările dezvoltate (şi în unele ţări în curs 
de dezvoltare din Europa şi Asia Centrală) nu a fost destul de puter-
nică, pentru a diminua din rata şomajului şi a reveni la capacităţile de 
producţie de până la criză. Perspectivele acestor economii, multe dintre 
care au fost în centrul boom-ului financiar de până la criză, continuă să 
fie afectate de restructurările sectoarelor bancare, datoriile înalte ale 
gospodăriilor casnice şi cele publice, de optimizarea sectoarelor care 
au crescut speculativ pe parcursul perioadei de boom. 

Economia Statelor Unite s-a aflat în anul 2010 într-o perioadă de reveni-
re după cea mai lungă şi adâncă recesiune după al II-lea război mondial. 
Însă, ritmul revenirii (2,8%) a fost cel mai mic din experienţa post-recesiune a 
acestei ţări. În pofida deprecierii cu 9% a dolarului începând cu luna ianuarie 
2009 şi majorării exporturilor, “scurgerile” sub formă de importuri şi ieşiri de 
capital continuă să împiedice eforturile de susţinere a creşterii prin stimu-
larea cererii. Învigorat de măsurile de stimulare adoptate la sfârşitul anului 
2010, menite să reducă dobânzile şi să impulsioneze investiţiile, precum şi 
de creşterea consumului intern (+ 4,4% în 2010),PIB-ul SUA este prognozat 
să menţină acelaşi ritm ce creştere în următorii 2 ani:2,8% în 2011 şi 2,9% 
în 2012. Acest ritm nu va permite, însă, un progres semnificativ în ceea ce 
priveşte nivelul şomajului şi gradul de îndatorare al gospodăriilor casnice. 
Restabilirea locurilor de muncă pierdute pe perioada crizei va necesita circa 
patru ani. 

China a devenit în anul 2010 a doua putere economică a lumii, după 
cea a SUA, devansând în acest clasament Japonia, după volumul PIB. 
Această ţară a atins o creştere impresionantă de două cifre în anul 
2010, continuând să atragă investiţiile cele mai mari pe plan mondial, 
în special după ce situaţia în ţările dezvoltate a provocat exodul capi-
talurilor. Împreună cu creşterea impresionantă a creditării, promovată  
prin măsuri de stimulare de către autorităţile chineze pe parcursul cri-
zei, acest lucru a provocat un început de „supraîncălzire” a economiei 
Chinei, primele simptome ale căreia au fost creşterea inflaţiei şi „bulele” 
de pe pieţele imobiliare. Se aşteaptă ca în anul curent autorităţile să în-
ăsprească politica monetar-creditară, ceea ce va determina încetinirea 
ritmului de creştere economică pe parcursul anilor 2011 şi 2012 până 
la 9,6-9,5%.
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Revenirea impresionantă a Japoniei în prima jumătate a anului 2010, 
determinată de măsurile de stimulare de stat şi creşterea netă a ex-
porturilor, a încetinit în a doua jumătate a anului. Creşterea anuală a 
fost de 3,9% în 2010, dar se aşteaptă să se reducă până la 1,4% în 
2011, sub presiunea deflaţiei şi a datoriei interne de stat, iar recent şi 
ca urmare a cutremurului de pământ, a tsunami-ului care l-a urmat şi 
a dezastrului de la centrala nucleară. Evenimentele din urmă au făcut 
ca estimările anterioare pentru anul curent să fie reduse cu 0,2%, în 
schimb cele pentru 2012 au fost majorate cu 0,3%. Însă, impactul va 
depinde mult şi de gravitatea consecinţelor scurgerilor de la centrala 
nucleară, care nu pot fi estimate cu exactitate la moment. În trimestrul 2 
al anului curent se aşteaptă chiar o contractare a PIB-ului. Yenul în con-
tinuă apreciere va pune presiune pe exporturi şi producţia industrială 
a ţării. Deflaţia (0,4% în 12010) nu a putut fi oprită nici cu ajutorul ratei 
0% de refinanţare, introdusă de Banca Centrală a Japoniei începând cu 
luna octombrie 2010. 

După o creştere neînsemnată de 1,7% în anul 2010, ţările din zona 
euro vor avea o evoluţie tot aşa de modestă şi în următorii 2 ani (creş-
teri de 1,6% şi 1,8% conform prognozelor FMI), mai ales ţările în care 
măsurile fiscale austere şi ratele înalte ale şomajului erodează puternic 
cererea internă de consum. Acesta este mai ales cazul Greciei, Irlandei, 
Portugaliei şi Spaniei, care sunt prinse în capcana deficitelor bugetare 
şi a datoriilor publice mari. Se aşteaptă ca aceste economii să rămână 
în recesiune, sau să stagneze pe termen scurt. În aceste condiţii, „an-
cora” care menţine economia zonei euro pe linia de plutire o reprezintă 
economia Germaniei, care se restabileşte într-un ritm de invidiat pentru 
multe ţări din zonă. Rata şomajului şi volumul PIB în Germania practic 
au revenit la nivelurile de dinainte de criză. În acelaşi timp, economia 
zonei euro practic s-a segmentat. În timp ce în Germania economia s-a 
restabilit în multe din sectoare,  recuperarea economică în celelalte ţări 
ale zonei euro are loc extrem de încet.

În concluzie, dinamica în creştere a economiei mondiale pare una bine 
aşezată, în special în ţările în curs de dezvoltare. Ca rezultat, îngrijoră-
rile în privinţa unui al doilea val de recesiune s-au mai atenuat. Cu toate 
acestea, redresarea economică rămâne expusă unor riscuri semnifica-
tive pe termen scurt şi pe termen lung, care o pot deraia.

Riscurile pe termen scurt includ:

- Criza deficitelor bugetare şi a datoriilor publice în ţările din zona euro 
(Grecia, Irlanda, Portugalia, Spania). Există riscul restructurării acestor 
datorii, reducerii cheltuielilor de stat şi a măsurilor de stimulare, a intră-
rii acestor ţări în recesiune;

- Dobânzile foarte mici din ţările cu venituri înalte stimulează în con-
tinuare fluxuri majore de capital cu caracter volatil către ţările în curs 
de dezvoltare, ceea ce destabilizează cursurile de schimb ale valutelor 
acestor ţări, preţurile la mărfuri şi active, creând riscuri de supraîncălzi-
re a economiilor şi „bule” speculative;

- Riscul diminuării încrederii în piaţa obligaţiunilor de stat ale SUA, din 
cauza deficitului bugetar şi a datoriilor publice mari. Aceasta ar însem-
na exodul în continuare al capitalurilor, creşterea dobânzilor la credite 
şi la resursele financiare, cu repercusiuni nefaste asupra consumului şi 
a creşterii economice;

Japonia şi ţările 
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- Înăsprirea politicii monetar-creditare a Chinei, reducerea stimulen-
telor pentru economie şi a ritmurilor de creştere a creditelor. „Răcirea” 
economiei chineze va avea consecinţe negative asupra cererii interne 
şi a cererii de resurse pe plan mondial, cu repercusiuni asupra econo-
miilor mai multor ţări din regiune şi din lume;

- Înrăutăţirea situaţiei în economia Japoniei, pe fundalul reducerii com-
petitivităţii exporturilor şi a mutării producţiei în alte ţări, reducerii in-
vestiţiilor străine, riscului destabilizării pieţei interne de împrumut, din 
cauza datoriilor publice enorme, a necesităţii de finanţare a deficitului 
bugetar înalt, precum şi a consecinţelor dezastrului natural şi nuclear.

Riscurile pe termen lung se referă la posibilitatea ca politicile de re-
dresare din ţările cele mai afectate de criză să eşueze să-şi îndrepte 
atenţia de la măsuri de management de criză pe termen scurt către 
măsuri care să adreseze probleme de natură structurală, care au stat 
la originea crizei. Fără reforme structurale, nu există ieşire din situaţia 
în care s-au pomenit ţările din zona euro şi chiar SUA, însă reformele 
structurale sunt legate de dezechilibre interne şi externe, din care cauză 
implementarea acestora este împinsă, deocamdată, cât mai departe. 

VALOAREA DOLARULUI SUA FAŢĂ DE 
MONEDA EUROPEANĂ
După cum am arătat şi în numărul precedent, anul 2010 a fost un an al 
oscilaţiilor puternice a perechii $/€. Dolarul s-a apreciat cu circa 10% 
faţă de euro (de la 1.46 $/€ în decembrie 2009 până la 1.32 $/€î n de-
cembrie 2010), cu variaţii puternice în acest interval. Problemele SUA 
şi ale ţărilor din zona euro a determinat fuga investitorilor pe alte pieţe, 
mai ales pe cele ale ţărilor în curs de dezvoltare, ceea ce a provocat 
aprecierea puternică a valutelor acestora şi intervenţii din partea băn-
cilor centrale în scop de devalorizare. Un timp s-a vorbit chiar despre 
începutul „războaielor valutelor” sau despre „cursa devalorizărilor”. La 
summit-ul G-20 din Seul din noiembrie 2010 părţile s-au înţeles să nu 
permită oscilaţii excesive ale cursurilor de schimb ale valutelor lor, în 
scop concurenţial, cu intenţia de stimulare a creşterii economice, ceea 
ce a mai temperat puţin din turbulenţele de pe pieţele valutare. 

Majoritatea experţilor recunosc că dolarul SUA şi euro sunt valute ne-
sigure la moment, însă alternativele acestora sunt puţine. Diapazonul 
confortabil, după cum am relatat şi în numărul precedent, pentru pere-
chea $/€ este cel între 1,2-1,5. Apropierea de graniţa de jos ar provoca 
fuga intensivă a investitorilor de pe pieţele activelor europene, în timp 
ce apropierea de graniţa de sus ar crea condiţii nefavorabile pentru 
producătorii europeni. Evoluţiile perechii $/€ vor fi marcate, pe termen 
scurt, de politicile ratelor de refinanţare ale băncilor centrale. Astfel, 
după aşteptările din martie şi majorarea efectivă a ratei de refinanţare 
de către Banca Centrală Europeană (BCE) la începutul lui aprilie, euro 
cunoaşte o apreciere, şi aceste aşteptări sunt încurajate de perspecti-
vele ca BCE să mai ridice o dată rata de refinanţare în acest an, în timp 
ce Sistemul Federal de Rezervă al SUA nu se aşteaptă să facă acelaşi 
lucru, cel puţin până la mijlocul anului 2012. Însă, criza datoriilor din 
ţările zonei euro va tempera tendinţa de apreciere al euro. În acest 
context, prognozăm o valoare medie anuală de circa 1,36$ pentru 1 € 
în anul curent. 
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PIAŢA MONDIALĂ A PETROLULUI
În ciuda saltului de la sfârşitul anului, preţurile mondiale la petrol au 
fost relativ stabile pe parcursul anului trecut, în comparaţie cu variaţiile 
puternice din anii 2008-2009. Preţurile medii la petrol în 2010 au con-
stituit 79,04 dolari SUA pe baril, cu 28% mai mult faţă de anul 2009. 
Această creştere a fost determinată de reducerile în extragerile de pe-
trol operate de OPEC şi de relansarea cererii mondiale, care a crescut 
cu aproximativ 2.9%, sau cu  2.3 milioane de barili pe zi în 2010, după 
doi ani de declin. Ţărilor în curs de dezvoltare din Asia le-a revenit circa 
jumătate din creşterea cererii de petrol, doar China mărind cerere cu 
10,5%sau 0,9 milioane de barili pe zi. Pe termen mediu, cererea de pe-
trol este estimată să crească în ritmuri moderate. Aceasta creştere se 
prognozează la nivelul de 1,5-2% pe an, în următorii 1-2 ani, cea mai 
mare parte a acestei cereri va proveni din ţările în curs de dezvoltare. 

Infuziile majore de lichidităţi în economia SUA şi a ţărilor în curs de 
dezvoltare, precum şi situaţia instabila din ţările exportatoare din Africa 
de Nord şi Orientul Mijlociu au provocat deja la începutul anului curent 
creşterea preţului peste nivelul de 100 $ pe baril. Cu toate acestea, pe 
termen lung, nu se prevăd crize majore în livrările de petrol sau perioa-
de foarte lungi de preţuri înalte. Pe termen scurt, instabilităţile politice 
din regiunile menţionate vor face ca preţul să rămână la un nivel înalt, 
însă în a doua jumătate a anului se aşteaptă ca acesta să înceapă să 
se reducă. Prognozăm că în anul 2011 preţurile la petrol vor fi mult mai 
volatile decât au fost pe parcursul anului 2010, cu valori medii anuale 
cuprinse în jurul a 107 dolari SUA pe baril. Este de aşteptat ca OPEC 
să restricţioneze în continuare extragerile de petrol, pentru a nu per-
mite diminuarea preţurilor, însă surplusul de capacităţi de extragere 
şi prelucrare, utilizarea tot mai largă a bioenergiei în ţările dezvoltate 
şi presiunile de reducere a intensităţii energetice în China, vor duce la 
diminuarea preţului la petrol pe termen mediu şi lung. 

PIAŢA MONDIALĂ A GRÂULUI
Producţia mondială de grâu în anul 2010 este estimată la 647mil. tone, 
cu 31 mil. tone mai puţin decât în anul 2009. Estimările pentru consu-
mul mondial sunt puţin mai mari, de 661mil. tone, mai mult cu 11 mil. 
tone decât în anul precedent. Estimările pentru stocurile mondiale de 
grâu la sfârşitul anului se cifrează la 185 mil. tone, cu13mil. tone mai 
puţin decât cu un an mai înainte. După micşorarea bruscă din sezonul 
precedent, suprafaţa însămânţată cu grâu în sezonul 2011/2012 este 
estimată să crească cu 3%, stimulată de preţurile mai mari şi o revenire 
la rate mai mici de abandonare, mai ales în Rusia. La o valoare medie 
a roadei la hectar, producţia este estimată să crească până la 670 mil. 
tone în 2011/2012. Prognozele pentru roada de grâu în emisfera de 
nord sunt în general favorabile la această etapă, cu toate că mult va 
depinde de măsura în care producătorii vor extinde însămânţările cul-
turilor de primăvară, în special cele de porumb şi orz.
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Tabelul 17. Principalii indicatori ai pieţei mondiale de grâu, mil. 
tone

Grâu 06/07 07/08 08/09 09/10 est. 10/11 est.
Producţia 598 609 686 678 647
Comerţul 111 110 136 127 123
Consumul 610 612 638 650 661
Stocurile 125 122 170 198 185
- modific. faţă de anul 
preced. -12 -3 +48 +28 -13
Exportatorii majori* 47 40 65 72 55

*  Argentina, Australia, Canada, UE, Kazahstan, Rusia, Ucraina, SUA

Sursa: International Grain Council

După cum am relatat şi în numărul precedent, preţul grâului a variat 
puternic pe parcursul anului, cu creşteri fulminante în a doua jumătate 
a anului, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a roadei 
reduse în marile ţări exportatoare de grâu. În mediu, preţul la grâu în 
anul 2010 a crescut cu 84%, de la circa 200 $/tona în ianuarie 2010, 
până la circa 370 $/tona. Conform ONU, preţurile înalte la grâu şi ali-
mente se vor menţine încă câteva luni. Analiştii nu înclină să creadă că 
vor fi depăşite maximum-urile din sezonul 2007/2008. În primul rând, 
livrările de grăunţoase sunt cu 18% mai înalte acum decât în perioada 
2007/2008. În al doilea rând, producţia globală se aşteaptă să crească 
cu 10% faţă de media anilor 2004/05-2006/07 şi cu 4% faţă de sezonul 
precedent. În al treilea rând, preţurile la input-uri, în special combustibil 
şi fertilizanţi, au fost stabile pe parcursul anului 2010 şi nu se prevăd 
majorări esenţiale pe termen mediu. Prognozele noastre pentru preţul 
mediu al grâului în anul curent sunt de circa 328$/tona, cu o reducere 
până la circa 268$/tona în anul 2012, dacă nu intervin situaţii extraordi-
nare de natură meteorologică sau economică.

EVOLUŢIA ECONOMICĂ A PRINCIPALILOR 
PARTENERI COMERCIALI AI REPUBLICII 
MOLDOVA

RUSIA
Rusia a înregistrat în anul 2010 un avans economic de 4,0%, reuşind 
să compenseze doar circa jumătate din reducerea din anul precedent. 
Ritmul mai mare de creştere din trimestrul 2, a fost temperat de seceta 
severă, care a costat această ţară în final circa 1% din PIB. În trimestrul 
4 economia a crescut cu 5%, impulsionată de creşterea industrială şi 
a preţurilor la resursele energetice. Driver-ii creşterii au fost, conform 
datelor Rosstat,  extracţiile de minereuri, industria prelucrătoare, trans-
portul şi comunicaţiile, comerţul cu amănuntul şi ridicata. În preţurile 
curente ale anului 2010 volumul extracţiilor de minereuri au crescut cu 
4,8%, industria extractivă - cu 13,4%, serviciile de transport şi comuni-
caţii – cu 7%, comerţul a crescut cu 4,5%.În minus au fost agricultura 
– cu 12,1%, piscicultura – cu 4,7% şi construcţiile – cu 0,9%.

În afară de preţurile la resursele energetice şi  materiile prime, econo-
mia reală a Rusiei a fost ajutată în anul 2010 de stimulentele fiscale, 
echivalente cu 5.3% din PIB. Inflaţia în 2010 a constituit 8,8%, mărime 
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similară cu cea din anul de criză 2009. Cel mai mult în 2010 au crescut 
preţurile produsele alimentare –cu 12,9%. Deficitul bugetului federal a 
constituit 3,9% din PIB. 

Perspectivele de creştere a economiei ruseşti vor continua să fie de-
pendente de preţurile la materia primă pe plan mondial, în special cele 
la petrol şi gaz, precum şi de măsurile de stimulare a economiei, care 
nu se prevede să fie retrase până la alegerile din 2012. Prognozele 
pentru preţul la petrol în anul curent sunt favorabile pentru Rusia, de 
aceease aşteaptă ca PIB-ul să crească cu circa 4,8%. În anul 2012 
creşterea PIB-ul se estimează să se reducă până la 4,5%, din cauza 
problemelor structurale, care vor constrânge activitatea economică, cel 
puţin pe termen mediu. 

ROMÂNIA
România s-a confruntat în anul 2010 cu măsuri dure de austeritate, 
parte a angajamentelor în schimbul creditului de 20 de miliarde de euro 
de la FMI, UE şi Banca Mondială. Salariile funcţionarilor publici au fost 
reduse cu 25%, au fost efectuate ale “optimizări ale cheltuielilor publi-
ce, însemnând în primul rând disponibilizări, iar TVA a fost majorat în-
cepând cu 1 iulie 2010. În rezultatul acestor măsuri şi a reducerii cererii 
interne care a urmat,  economia s-a contractat cu 1,3%. Aceasta este 
mai puţin, însă, decât estimările autorităţilor, FMI şi Băncii Mondiale, 
care anticipau o reducere de 1,9-2%.În trimestrul IV 2010, PIB-ul a 
avansat chiar uşor, cu 0,1% fata de trimestrul anterior.

Semnalele pozitive de revenire a economiei au venit în primul rând din 
partea exporturilor şi a industriei. Exporturile au crescut cu peste 28% 
faţă de 2009, până la 37,2 miliarde euro, depăşind cu 10,4% şi nivelul 
din 2008,creştere susţinuta, în primul rând, de cererea din partea state-
lor UE. Totodată, comenzile noi pentru industria românească au crescut 
cu 26,3% comparativ cu anul precedent. Inflaţia anuală a fost de 7,96% 
în luna decembrie. Autorităţile româneşti şi Banca Mondială estimează 
pentru anul 2011 o creştere economică de 1,5%, susţinută de majora-
rea exporturilor şi o revenire graduală a cererii interne de consum, iar 
pentru anul 2012 se prognozează o creştere a PIB-ului cu 4,4%. Cu 
toate acestea, riscurile majore pentru România sunt legate de posibile-
le instabilităţi, generate de rezistenţa la măsurile de austeritate.

UCRAINA
PIB-ul Ucrainei a crescut cu 4,2% în 2010, creştere susţinută în primul 
rând de  cererea externă, mai ales cea de metale, şi de restabilirea co-
operării cu FMI, care a acordat volume importante de finanţări pe par-
cursul anului, precum şi de o revenire a cererii interne de consum, care 
a beneficiat de un mediu politic şi regulator mult mai stabil. Industria a 
crescut cu 11%, volumul comerţului cu amănuntul - cu 7,6%. În acelaşi 
timp, agricultura a înregistrat un declin de 1%, iar construcţiile – cu 
5,4%. Indicele preţurilor de consum s-a majorat cu 9,4%, deficitul bu-
getar a crescut până la 5,95% din PIB, faţă de 3,9% în 2009, iar datoria 
externă – până la 39,9%. Acestea nu vor constitui, însă, o ameninţare 
majoră în următorii ani, deoarece guvernul a reuşit să obţină finanţările 
pentru acoperirea deficitului bugetar, precum şi să re-finanţeze o parte 
din datorii.  
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Dacă ritmul de restabilire în anii 2011-2012 se menţine la nivelul anului 
2010, economia Ucrainei va reveni la nivelul de dinainte de criză câtre 
anul 2013. Iar majoritate organizaţiilor internaţionale prognozează anu-
me o astfel de creştere, de circa 4,5-4,9% pentru următorii 2 ani. Princi-
palul factor de creştere în anul curent va fi cererea internă de consum, 
iar riscurile de bază sunt legate de fluctuaţiile cererii externe, pericolul 
inflaţionist şi reacţiile adverse ale mediului de afaceri la reforma fiscală 
introdusă. În general, economia Ucrainei rămâne încă foarte depen-
dentă de conjunctura externă, printre care cele mai importante rămân 
paritatea preţurilor la metale şi resursele energetice, precum şi nivelul 
de activitate al băncilor străine pe piaţa creditară din Ucraina. 

ITALIA
Economia italiană  a crescut cu 1,3% pe parcursul anului 2010. Ac-
tivitatea economică la sfârşitul anului a fost puţin mai lentă decât în 
trimestrele 3 şi 2, determinată de deprecierea temporară a euro, care 
a impulsionat exporturile şi turismul. Odată cu apreciere euro, însă, 
rata de creştere a încetinit. Exporturile au crescut pe parcursul anului 
cu 7,4%, însă spre sfârşitul anului s-a înregistrat o reducere a comen-
zilor de export şi a celor industriale. Pentru următorii 2 ani se prevede 
o reducere în continuare a ritmurilor de creştere a exporturilor până la 
2.7% în 2011 şi 2.4% în 2012, din cauza măsurilor de austeritate fiscală 
în ţările din Europa, principala destinaţie a exporturilor italiene. Indicele 
preţurilor de consum a crescut în luna decembrie până la cel mai înalt 
nivel din ultimii 2 ani, când rata anuală faţă de aceiaşi lună a anului 
2009 a fost de 1.9%. 

Încetinirea ritmului de creştere a exporturilor se va transmite şi ritmului 
de creştere al PIB-ului, care se aşteaptă să încetinească până la 1,1% 
în anul curent şi să revină la 1,5% în 2012, sub media europeană. 
Motorul principal de creştere vor fi în continuare exporturile, în timp 
ce investiţiile vor creşte într-un ritm moderat. Rata şomajului, estimată 
la 8,3% în 2010, cu 0,5% mai mult decât în 2009şi se aşteaptă să se 
reducă nesemnificativ, până la 8,0% în 2011 şi 2012. Inflaţia va rămâne 
în continuare înaltă, de circa 2,4% şi respectiv 2,1% în următorii 2 ani. 
Slăbiciunile structurale rămân punctul nevralgic al economiei Italiei, şi 
indică asupra necesităţii implementării reformelor. Consolidarea fiscală 
începută în anul curent este un început în acest sens, însă este nevoie 
de o mai mare reducere a unor componente structurale de cheltuieli. 
Riscurile principale vor fi legate în primul rând de instabilitatea politică, 
care poate duce la alegeri anticipate.  

GERMANIA
Economia Germaniei a revenit rapid în anul 2010, impulsionată iniţial 
de creşterea exporturilor nete, iar mai apoi de o relansare a investiţiilor 
şi cererii de consum. După o contractare cu 4,7% în 2009, PIB-ul a 
crescut în anul trecut cu 3,5%. Exporturile au crescut cu 14,2%, în timp 
ce importurile cu doar 13,0%. Exporturile nete au contribuit cu 1.1% la 
creşterea PIB-ului. Formarea brută de capital fix (FBCF) a contribuit cu 
1,0% la avansul PIB, inclusiv 0,6% FBCF în construcţia de maşini şi 
utilaje şi 0,3% FBCF în construcţii şi 0,1% în alte sectoare. Majorarea 
stocurilor a contribuit cu alte 0,8% la majorarea PIB-ului. Consumul 
privat şi cel public au crescut cu 0,5% şi 2,2%, contribuind cu 0,3% şi 
respectiv 0,4% la creşterea PIB. Şi piaţa muncii din Germania a avut 
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o evoluţie impresionantă, nivelul şomajului reducându-se de la 8,2% 
până la 6.9%, cel mai jos nivel de după unificarea Germaniei. Inflaţia 
a fost relativ moderată – de circa 1,1%, în timp ce deficitul bugetar a 
crescut puţin – de la 3,0% până la 3,5%, cu 0,5 p. p. mai mult decât 
prevede acordul de la Maastricht. 

Cu semnalele de creştere actuale din industrie şi export, care au în-
viorat şi cererea internă de consum, anticipăm pentru anul curent o 
creştere economică de circa 2,5% şi de circa 2,1% în 2012. Cererea de 
consum intern se aşteaptă să crească cu circa 1,2%-1.5% în următorii 
2 ani, în timp ce ritmul de creştere al exporturilor se va mai tempera 
până la circa 9,5% şi 7,5%. Investiţiile în capital fix de asemenea se 
aşteaptă să crească în continuare, deşi într-un ritm mai moderat. Rata 
şomajului se aşteaptă să se diminueze în continuare, până la circa 
7,4% şi 7,2% în următorii 2 ani, iar inflaţia anuală se estimează la ni-
velul de 1,7-1,8%. Deficitul bugetar se aşteaptă să se reducă până la 
circa 2,7% şi 1,8% din PIB, Germania continuând să fie punctul central 
de stabilitate al zonei euro şi locomotiva creşterii economice a acestei 
regiuni pentru următorii 2 ani.



Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale
Numărul 22 / Q1 2011

81

Tabelul 1. PIB după utilizări, milioane MDL, preţuri curente
Anul 2007 2008 2009 2010 2011e

PIB 53 430 62 921 60 043 71 849 83 352
Consum final 60 618 71 451 67 738 82 611 98 388

gospodării 49 178 57 804 52 354 65 649 79 721
administraţie publică şi privată 11 440 13 647 15 384 16 962 18 667

Formarea brută de capital 20 360 24 683 14 261 16 997 19 892
formarea brută de capital fix 18 222 21 392 13 491 16 306 18 908
modificarea stocurilor 2 138 3 291 770 691 984

Exporturi nete de bunuri şi servicii -27 548 -33 213 -21 956 -27 759 -34 929
exporturi de bunuri şi servicii 24 354 25 684 22 115 28 447 33 368
importuri de bunuri şi servicii -51 902 -58 897 -44 071 -56 206 -68 297

Memo: PIB în milioane USD, rsma 4 484 6 048 5 215 5 771
53 430 62 921 60 043 71 849 83 352

Surse: BNS 

Tabelul 2. Structura PIB după utilizări, %
Anul 2007 2008 2009 2010 2011e

PIB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Consum final 112,7 113,8 112,8 115,0 118,0

gospodării 91,5 92,2 87,2 91,4 95,6
administraţie publică şi privată 21,1 21,6 25,6 23,6 22,4

Formarea brută de capital 38,2 39,3 23,8 23,7 23,9
formarea brută de capital fix 34,2 34,0 22,5 22,7 22,7
modificarea stocurilor 4,0 5,2 1,3 1,0 1,2

Exporturi nete de bunuri şi servicii -50,8 -50,8 -36,6 -38,6 -41,9
exporturi de bunuri şi servicii 45,3 40,7 36,8 39,6 40,0
importuri de bunuri şi servicii -96,1 -91,5 -73,4 -78,2 -81,9

Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 3. Producţia industrială, milioane MDL, preţuri curente
Anul 2007 2008 2009 2010 2011e

Total industrie 26 174 29 655 23 267 27 056 31 794
Industrie prelucrătoare 21 390 24 045 14 422 17 895 27 129

Energie electrică, gaze şi apă 3 176 3 853 3 035 3 414 4 610
Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 4. Produsul agricol brut, milioane MDL
Total Modificarea 

anuală reală, 
%

Producţia 
vegetală

Modificarea 
anuală 

reală(%)

Producţia 
animală

Modificarea 
anuală reală,

Servicii Modificarea 
anuală reală

2007 12 825 -23,1 7 941 -33,6 4 509 -1,4 375 5,0
2008 16 503 32,1 10 600 68,9 5 519 -18,9 384 -
2009 13 242 -9,9 7 740 -17,4 5 152 11,8 350 -
2010 19 715 7,9 13 005 5,2 6 245 13,6 465

Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME

ANEXE STATISTICE
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Tabelul 5. Principalele produse agricole
Perioada Cereale şi leguminoa-

se boabe, mii tone
Struguri, mii tone Fructe şi pomuşoare, 

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

mii tone
Ouă, milioane Lapte, mii tone

2007 902,0 598,0 277,0 222,0 141,0 704,0 604,0
2008 3 169,0 635,0 370,0 376,0 110,0 562,0 543,0
2009 2 171,0 682,0 305,0 307,0 128,0 640,0 575,0
2010 2428,0 481,0 321,0 343,0 154,0 725,0 585,0

2011e 2 370,0 580,0 377,0 380,0 147,0 710,0 602,0
Surse: BNS; estimări de ME

Tabelul 6. Bugetul Naţional mld. MDL
2007 2008 2009 2010 2011e

BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL 22 292 25 517 23 244 27 551 31 016
I. Bugetul de Stat 14 059 15 978 13 568 17 170 19 087
II. Bugetul Asigurărilor Sociale 5 157 6 363 7 574 8 424 9 162
III. Bugetul de Asigurărir în Medicină 2 036 2 689 2 851 3 425 3 673
IV. Bugetele locale 5 649 6 129 6 286 7 614
Transferuri de la bugetul de stat spre alte bugete 4 456 5 511 7 035 9 082

Surse: BNS; estimări şi calcule de ME

* De la 2004 se calculează Bugetul Public Naţional 
Tabelul 7. Indicatori monetari, sfârşitul perioadei

Numerar în circulaţie Agregatul M1 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 %
Q1’07 4 856,1 -5,6 7 946,9 -3,9 12 681,8 1,7 19 948,3 2,0 750,0 12,5
Q2’07 5 421,6 11,6 8 744,4 10,0 14 199,7 12,0 22 110,0 10,8 745,2 12,4
Q3’07 5 928,4 9,3 9 518,3 8,9 15 846,9 11,6 24 767,2 12,0 950,6 12,0
Q4’07 6 664,9 12,4 10 923,5 14,8 18 379,4 16,0 27 344,2 10,4 1 050,0 11,4
Q1’08 6 367,4 -4,5 10 241,0 -6,2 19 108,5 4,0 28 470,4 4,1 1 093,8 11,1
Q2’08 6 594,1 3,6 10 859,3 6,0 20 497,6 7,3 30 149,1 5,9 1 186,6 10,3
Q3’08 7 176,5 8,8 11 400,2 5,0 21 779,3 6,3 32 356,0 7,3 1 303,9 10,2
Q4’08 7 578,7 5,6 11 609,2 1,8 21 757,2 -0,1 31 663,9 -2,1 1 505,3 10,4
Q1’09 5 612,0 -26,0 8 966,2 -22,8 17 159,1 -21,1 28 110,4 -11,2 1 132,3 10,6
Q2’09 6 600,5 17,6 10 167,7 13,4 17 787,7 3,7 29 055,4 3,4 1 210,0 11,2
Q3’09 7 258,0 10,0 11 223,0 10,4 18 424,4 3,6 29 576,6 1,8 1 290,0 11,2
Q4’09 8 849,0 21,9 13 206,8 17,7 20 940,7 13,7 32 683,0 10,5 1 480,3 11,4
Q1’10 8 503,0 -3,9 13 145,0 -0,5 21 193,0 1,2 32 666,0 -0,1 1 464,0 12,6
Q2’10 8 813,0 3,6 13 498,0 2,7 21 801,7 2,9 32 951,0 0,9 1 421,8 12,7
Q3’10 9 170,3 4,1 14 434,4 6,9 23 022,0 5,6 34 764,5 5,5 1 619,3 12,3
Q4’10 10 108,0 10,2 15 720,6 8,9 24 769,6 7,6 37 050,6 6,6 1 717,7 11,9
Q1’11 9 731,0 -3,7 15 250,7 -3,0 24 999,6 0,9 37 681,7 1,7 1 793,4 12,1
Q2’11e 9 974,3 2,5 15 764,4 3,4 26 049,5 4,2 39 074,0 3,7 1 816,7 11,8
Q3’11e 10 373,2 4,0 16 441,3 4,3 27 271,5 4,7 41 051,5 5,1 1 931,2 11,9
Q4’11e 11 037,1 6,4 17 311,5 5,3 28 813,2 5,7 43 447,5 5,8 2 064,4 12,2
Q4’11p 10 704,5 6,4 17 415,2 7,1 28 196,2 6,7 42 083,4 6,6 1 870,0 12,4

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, % 

Rata dobânzii la 
credite în lei, %

Rata dobânzii 
la credite în 

valută, %

Q1’07 4 734,9 14,0 5 283,2 5,6 14,5 18,6 11,1
Q2’07 5 455,3 15,4 5 582,9 5,9 13,5 18,7 11,0
Q3’07 6 328,6 15,1 5 940,7 6,1 15,3 18,9 10,8
Q4’07 7 455,9 15,5 6 717,7 6,3 16,0 19,0 10,8
Q1’08 8 867,5 15,9 7 033,2 6,6 16,3 19,1 10,9
Q2’08 9 638,3 17,3 7 312,0 8,8 18,0 20,3 11,4
Q3’08 10 379,1 18,8 8 178,7 10,7 18,0 22,4 12,5
Q4’08 10 148,0 19,7 7 955,6 11,4 15,5 22,5 13,6
Q1’09 8 192,9 20,2 8 565,0 11,2 11,5 23,1 13,5
Q2’09 7 620,0 16,2 8 789,7 8,4 9,0 20,7 12,8
Q3’09 7 201,4 14,0 8 484,8 5,9 5,0 19,2 12,1
Q4’09 7 733,9 10,3 8 943,0 5,0 4,2 18,2 11,4
Q1’10 9 049,0 9,1 9 197,1 3,5 7,0 17,4 10,4
Q2’10 9 748,9 7,1 8 558,4 3,3 7,0 16,7 10,3
Q3’10 10 285,1 7,7 8 941,8 3,5 7,0 16,1 9,8
Q4’10 10 830,2 6,7 9 359,6 3,2 7,0 15,3 9,4
Q1’11e 11 501,7 7,5 9 629,0 3,4 8,0 14,8 9,2
Q2’11e 10 285,1 7,6 9 885,6 3,3 8,0 15,0 9,1
Q3’11e 10 830,2 7,7 10 459,0 3,5 8,0 15,0 9,1
Q4’11e 11 501,7 7,9 11 122,1 3,4 8,0 15,3 9,3

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

(media perioadei)
Creşterea faţă de trimestrul 

precedent, % 
Valoarea minimului de 

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

perioadei

Raportul dintre salariul 
mediu nominal şi minimum 

de existenţă, %

Q1’07 1 783,0 -8,5 980,2 181,9
Q2’07 2 069,0 16,0 1 062,6 194,7
Q3’07 2 135,0 3,2 1 025,3 208,2
Q4’07 2 353,0 10,2 1 142,1 206,0
Q1’08 2 286,0 -2,8 1 318,3 173,4
Q2’08 2 583,0 13,0 1 389,3 185,9
Q3’08 2 602,0 0,7 1 260,5 206,4
Q4’08 2 747,0 5,6 1 355,8 202,6
Q1’09 2 569,0 -6,5 1 338,0 192,0
Q2’09 2 792,0 8,7 1 238,0 225,5
Q3’09 2 771,0 -0,8 1 085,0 255,4
Q4’09 2 920,0 5,4 1 120,0 260,7
Q1’10 2 747,0 -5,9 1 343,0 204,5
Q2’10 2 966,0 8,0 1 385,8 214,0
Q3’10 3 030,1 2,2 1 305,1 232,2
Q4’10 3 184,6 5,1 1 354,3 235,1
Q1’11 3 118,9 -2,1 1 476,3 211,3
Q2’11e 3 310,7 6,1 1 506,5 219,8
Q3’11e 3 373,5 1,9 1 397,7 241,4
Q4’11e 3 558,3 5,5 1 486,2 239,4

Surse: BNS; calcule şi prognoze de ME

Tabelul 10. Structura populaţiei ocupate,  mii oameni
2007 2008 2009 2010 2011e 2011p

Total populaţie 3581 3573 3568 3562 3556 3546
Populaţia activă 1314 1303 1265 1235 1205 1190

Populaţia ocupată în economie 1247 1251 1184 1143 1130 1124
Şomeri 70 52 80,9 92 75 66

Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME



Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale
Numărul 22 / Q1 2011

85

Tabelul 11. Rata inflaţiei, %
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec Faţă de 

decem-
brie anul 

precedent
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 13,3
2008 1,4 1,5 1,1 1,6 1,5 -1,2 -0,9 0,7 0,6 0,8 0,0 -0,2 7,1
2009 -0,1 -1,1 -0,8 0,3 0,2 -0,3 -0,6 -1,1 0,6 1,5 1,0 0,9 0,5
2010 2,3 2,1 0,7 0,3 0,1 -0,5 -0,6 -0,9 0,8 1,5 0,6 1,3 7,9
2011e 1,1 1,2 0,8 1 0,7 -0,3 -0,6 -0,5 1,1 1,3 1,2 1,1 8,4

Surse: BNS; BNM; prognoze de ME

Tabelul 12. Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională netă, milioane USD
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Contul curent -19,80 -130,17 -46,13 -225,81 -379,72 -695,14 -1 009,34 -439,29
Soldul balanţei comerţului cu mărfuri -377,80 -623,01 -754,17 -1 191,50 -1 585,66 -2 307,95 -3 223,39 -1 943,55

Exporturi FOB 659,70 805,09 994,07 1 104,58 1 058,76 1 368,46 1 646,65 1 329,16
Importuri FOB -1 037,50 -1 428,10 -1 748,24 -2 296,08 -2 644,42 -3 676,41 -4 870,04 -3 272,71

Balanţa serviciilor -40,34 -44,33 -20,97 -20,74 4,20 20,01 25,85 -28,76
Venituri, inclusiv 156,58 230,79 357,04 410,89 402,06 414,27 583,90 313,73

Compensare pentru muncă 185,69 289,02 438,94 476,83 522,60 592,89 763,00 497,73
Transferuri curente 241,76 306,38 371,97 575,54 799,68 1 178,53 1 594,30 1 219,29

Contul de capital şi financiar 43,90 82,64 -54,54 47,56 315,42 556,55 925,82 376,83
Contul de capital -19,27 -19,01 -12,81 -3,83 -22,78 -7,96 -14,67 -17,54
Investiţii directe 83,60 73,64 147,79 190,86 251,79 481,39 679,40 79,45
Investiţii de portofoliu -27,38 -23,75 -9,77 -6,95 -4,79 -4,51 6,38 -5,82
Alte investiţii 33,91 65,78 -32,33 -2,31 231,77 616,96 705,78 119,85

Erori / omisiuni -24,10 47,53 100,67 178,25 64,30 138,59 83,52 62,46
Poziţia investiţională netă -1 545,73 -1 679,60 -1 575,91 -1 701,98 -2 086,50 -2 726,45 -3 735,92 -4 072,09

Surse: BNM

Tabelul 13. Creşterea PIB în principalele ţări-partenere 
2008 2009 2010 2011e Ponderea în expor-

turile Moldovei, %, 
ian-dec 2010

Rusia 5,6 -7,9 4,0 4,8 25,5
Zona Euro: 0,9 -4,1 1,7 1,6

Italia -1.0 -3,2 1,3 1,1 9,4
Germania 1,3 -2,9 3,5 2,5 4,8
România 7,1 -8,5 -1,3 1,5 16,3

Ucraina 2,1 -15,0 4,2 4,5 5,8
Surse: FMI,  estimări şi prognoze de ME
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Tabelul 14. Importurile Moldovei după ţările de origini, milioane USD
2007 2008 2009 2010 2011e

CSI 1333,7 1737,2 1140,4 1256,9 1489,4
Rusia 498,6 666,1 373,2 586,5
Ucraina 687,0 838,9 458,8 528,5
Belarus 118,7 199,1 137,4 119,1
Altele 29,4 33,1 170,6 22,8

UE 1681,30 2105,40 1422,5 1704,2 2002,4
România* 449,1 590,8 311,7 386,7

Germania 319,4 364,5 252,3 294,7
Italia 269,3 306,2 231,5 270,7
Altele 643,5 843,9 627,0 752,1

ALTE ŢĂRI 674,90 1056,30 715,4 894,2 1061,3
România* - - - -
China 202,9 325,5 246,5 320,2
Turcia 166,8 231,9 172,4 205,8

Celelalte ţări 305,2 498,9 296,5 368,2
Total 3689,9 4898,9 3278,3 3855,3 4553,1

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

2007 2008 2009 2010 2011e
CSI 550,3 627,9 490,5 624,2 725,3

Rusia 232,7 318,4 286,5 404,2
Ucraina 167,9 142,8 81,3 91,6
Belarus 82,0 92,8 80,7 80,3
Altele 67,7 73,9 42,0 48,1

UE 679,30 820,10 678,5 746,5 881,6
România 211,2 335,8 239,6 257,3

Germania 86,3 63,8 75,5 75,4
Italia 140,2 167,1 135,7 148,1
Altele 241,6 253,4 227,7 265,7

ALTE ŢĂRI 112,20 149,30 128,7 211,4 247,3
China 0,9 2,2 0,9 2,3
Turcia 32,1 33,4 33,1 82,5
Celelalte ţări 79,2 113,7 94,7 126,6

Total 1341,8 1597,3 1297,7 1582,1 1854,2
Total 1051,6 1341,8 1597,3 1297,7 1534,1

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, %
2007 28 220 7,6 11 568,5 1,1
2008 34 684 8,8 13 152,5 -2,2
2009 32 143 -3,5 12 262,0 4,3
2010 38 356 8,9 14 245,0 5,3

2011e 43 630 7,0 15 951,0 5,3
Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME
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IDIS „Viitorul” reprezintă o instituţie de cercetare, instruire şi iniţiativă publică, care 
activează pe o serie de domenii legate de: analiză economică, guvernare, cercetare politică, 
planificare strategică şi management al cunoştinţelor.  IDIS activează în calitate de platformă 
comună care reuneşte tineri intelectuali, preocupaţi de succesul tranziţiei spre economia de 
piaţă şi societatea deschisă în Republica Moldova. 

Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” este succesorul de drept al 
Fundaţiei Viitorul, şi păstrează în linii mari tradiţiile, obiectivele şi principiile de acţiune ale 
fundaţiei, printre care se numără: formarea de instituţii democratice şi dezvoltarea unui spirit 
de responsabilitate efectivă printre oamenii politici, funcţionari publici şi cetăţenii ţării noastre, 
consolidarea societăţii civile şi spiritului critic, promovarea libertăţilor şi valorilor unei societăţi 
deschise, modernizate şi pro-europene.
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