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Despre IDIS “Viitorul”

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

Cercetarea economică la IDIS “Viitorul”

În cadrul IDIS “Viitorul” cercetarea economică şi educaţia economică a 
publicului este efectuată de Centrul de Politici Economice (CPE). CPE 
este orientat spre analiza politicilor economice, spre educarea publică prin 
promovarea cunoştinţelor economice şi spre influenţarea procesului de 
formulare 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 internaţional al CPE este format din:

1. Profesorul Wladimir Andreff, Director onorific al centrului ROSME, 
Universitatea Paris-1, Franţa;

2. Profesorul William Coleman, Universitatea Cambridge, Marea 
Britanie;

3. Profesorul Daniel Dăianu, Centrul de Politici Economice, Academia de 
Studii Economice, Bucureşti, România;

4. Profesorul Radu Vranceanu, Universitatea Paris-2, directorul Centrului 
de Studii Economice MESEC, Franţa;

……………………………………………………………………………………..

CPE depune toate eforturile pentru a asigura o calitate cât mai înaltă a 
cercetărilor 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 
trimestriale fost efectuat de Centrul de Politici Economice al Institutului 
pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale “Viitorul”. la elaborarea studiului 
au contribuit Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Ghenadie Russu, Adrian 
Vrabie, Veaceslav Ioniţă, Alexandru Net, Victor Sula, Dan lavric şi Tatiana 
lariuşina. 

Centrul de Politici Economice al IDIS “Viitorul” îşi exprimă recunoştinţa 
sa Institutului pentru o Societate Deschisă / Open Society Institute / din 
Budapesta pentru susţinerea morală şi financiară care au făcut posibilă 
apariţia acestei serii.

Datorăm mulţumirile noastre tuturor experţilor externi care au oferit 
comentarii 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.
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ACRONIME ŞI ABREVIERI

În prezenta publicaţie au fost utilizate următoarele acronime şi abrevieri:

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

BNM – Banca Naţională a Moldovei;

CISR – Centrul pentru Investigaţii Strategice şi Reforme;

CSI – Comunitatea Statelor Independente;

CPE - Centrul de Politici Economice, IDIS Viitorul

DSS – Departamentul de Statistică şi Sociologie ale Republicii Moldova;

ECE – Europa Centrală şi de Est

IPP – Institutul de Politici Publice;

ISD – Investiţii străine directe;

MDl – leul moldovenesc;

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

MEc – Ministerul Economiei;

MF – Ministerul de Finanţe;

MMPS – Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;

OIM – Organizaţia Internaţională a Muncii 

SBGC – Sondajul Bugetelor Gospodăriilor Casnice;

SCERS – Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei;

H – jumătate a anului;

Q – trimestru al anului;

e – estimări;

p – prognoze;

rmsa  - rata medie de schimb anuală;

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

rmca – rata medie de creştere anuală;

ma – medie anuală;

p.p. – puncte procentuale;
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indicatorii principali
(Transnistria nu este inclusă)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005e 2006p
Producţia 
PIB, milioane MDl, preţuri 
curente 12322 16020 19052 22566 27297 31992 36755 43000

PIB / capita, USD, rmsa 321 354 408 459 543 765.6 892 890

PIB real, rca -3,4 2,1 6,1 7,8 6,3 7,3 7,1 6.0
Producţia industrială reală, rca -11,6 8,0 13,7 10,8 16,0 5,0 8,2 5.0
Producţia agricolă reală, rca -8,4 -3,3 6,4 3,4 -13,6 20,4 1,0 6.0
Investiţii brute în capital fix, % 
din PIB 18,4 15,4 16,7 16,3 17,1 15,6 17,8 23,3

Gospodării casnice
Venitul personal disponibil pe 
lună, MDl 133 186 241 322 422 491,4 568,6 670

Venitul disponibil real, rca -18,7 6,1 17,7 26,5 17,4 3,5 5,0 5.0
Comerţ cu amănuntul, rca -29,6 27,4 15,1 34,3 21,1 11,0 10,0 10,0
Preţuri
Indicele preţurilor de consum 143.7 118.4 106.3 104.4 115.7 112.5 111,9 113
Indicele preţurilor produse 
alimentare 144 123.1 106.1 102.8 120 113.1 113.7 108,7

Indicele preţurilor produse 
nealimentare 135.6 112.5 107.9 108.2 111.5 111.9 112.3 116,4

Indicele preţurilor servicii 155.6 111.6 104.5 104.4 112.6 111.6 107.8 112,1
Piaţa muncii
Populaţia, mii 3646 3639 3631 3623 3612 3386 3383 3385
Populatia ocupată în economie, 
mii 1,495 1,515 1,499 1,505 1,356 1316 1303 1280

Rata şomajlui, metodologia 
OIM 11,1 8,5 7,3 6,8 7,9 7.8 7.8 8.0

Salariul mediu lunar, lei 304.6 407.9 544 692 891 1104 1320 1700
Salariile reale, rca -12.5 2.2 21.2 21.1 15.0 10.2 5.2 4,5
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Indicatorii principali (continuarea tabelului)   

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005e 2006p
Comerţ extern şi balanţă de plăţi
Exportul de bunuri şi servicii, 
rca -23,5 5,5 14,5 18,3 21,1 24.8 10.8 18

Importul de bunuri şi servicii, 
rca -36,1 22,3 11,2 18,1 34,6 26.5 30.7 20

Volumul comerţului extern 
cu bunuri şi servicii, milioane 
USD

1035,4 1248,9 1467,4 1813,2 2193,0 2760.5 3480 4800

Contul curent, % of PIB -4,0 -9,4 -7,3 -6,2 -7,4 -3.2 -3.0 -3,5
ISD, milioane USD 38,8 127,5 148,5 110,4 39,4 50,0 75 60
Venituri din retribuirea muncii 
prestate peste hotare, milioane 
USD

90,1 126,2 183,7 239,1 258 450 600 600

Finanţe publice 
Venituri în bugetul consolidat, 
% din PIB 25,2 25,6 22,7 22,5 24,3 23,5 24 24,5

Soldul bugetar, % din PIB -3,2 -1,0 0,0 -0,5 1,6 0,2 1,5 1,0
Datoria publică internă, % din 
PIB 15,5 12,6 12,6 12,5 10,7 11,6 12.0 11,5

Datoria publică externă şi 
garantată de guvern, % din 
PIB

65,9 79,3 64,5 59,4 51,5 29,2
25,0 23,0

Arierate la energie, % din PIB 35,5 24,6 19,4 18,1 15,9 11,1 10,0 8,0
Indicatori financiari 
Basa monetară, rca 41,3 29,8 27,9 31,1 17,0 38 37 40
Rezerve valutare, milioane 
USD, end of the year 180,5 222,5 228,5 269,6 302,3 470 550 600

Rata oficială de schimb media 
anuală MDl/USD 10,52 12,43 12,87 13,57 13,92 12.3 12.7 13,0

Rata dobânzii pentru credite în 
MDl, %, ma 35,5 33,3 28,5 23,1 19,2 21 18.2 18,5

Economia internaţională
PIB mondial, rca 3,7 4,7 2,4 3,0 3,9 4,8 4,5 4,0
Media ponderată a creşterii 
PIB în principalele ţări 
partenere (2/3 din exporturile 
Moldovei)

2,5 5,3 4,0 2,8 3,8 3,5 3,2 4,1

Surse: DSS, BNM, prognoză de ME
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Transnistria, indicatori selectaţi
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005e

PIB regional, milioane USD 332 281 199 250 309 405,00 517,5
PIB regional, rca -30,1 -20,9 10,0 -2,7 18,1 16,2 11,8
Producţia industrială, rca -3,8 16,5 9,0 -18,7 21,4 47,00 17
Populaţia, mii (estimări) 658,0 651,8 633,6 630,1 621,8 616,5 610
Comerţ cu amănuntul şi 
servicii, rca -18,3 11,9 23,1 18,4 7,6 7,30 20

Investiţii în capital fix, rca 34,6 3,8 15,6 -32,7 -14,7 70,00 111
Exporturi, milioane USD 258 328 378 243 433 535,10 580
Importuri, milioane USD 417 489 541 450 530 758,00 856
Indicele preţului 
consumatorilor 240 190 127 111 133 120,40 115

Surse: “BCRMN”, CISR, estimări de ME



Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale
Numărul 5 / Q1 2006

�

rezumat 
POlITICĂ. Alegerile din martie au adus mai multă stabilitate politică în 
Republica Moldova, decît cele din anii precedenţi, întemeindu-se pe rigorile 
unui acord de cooperare încheiat între opoziţie şi putere - o inovaţie absolută 
pe plan intern. Existenţa unui context internaţional favorabil a uşurat munca 
diplomaţiei moldoveneşti în 2005 care, după lungi şi îndelungate eforturi, 
a reuşit să “câştige” atenţia Brusselului. Interesul UE pentru această zonă 
limitrofă Rusiei este în creştere şi aceasta, în primul rând, datorită situaţiei 
geografice, riscurilor de securitate şi pieţei comune. Pe plan intern Partidul 
Comunist din RM continuă să domine peisajul simpatiilor politice. 

Anul 2005 a scos în evidenţă viabilitatea construcţiilor de partid politic, 
care răbufnind în exterior, cu nemulţumiri disidente au pronunţat fragilitatea 
construcţiei interne de partid. Capacitatea nesatisfăcătoare a aparatului 
Parlamentului l-a făcut pe speakerul Marian lupu să solicite sprijin extern 
pentru o reformă reală a legislativului, în condiţiile unui dialog sistematic cu 
societatea civilă şi donatorii. 

Organizaţiile financiare internaţionale şi opoziţia consideră Guvernul 
responsabil de stagnarea principalelor reforme structurale. Anul 2005 
a produs noi şi încurajatoare semnale pozitive privind reglementarea 
conflictului din stânga Nistrului.

AGRICUlTURA. Anul 2005 s-a remarcat printr-o serie de evenimente, care, 
în mod vădit, vor genera schimbări pe termen lung în agricultură. În primul 
rând, ne referim la reformele structurale, revizuirea politicilor agricole ale 
statului, optimizare suprafeţelor agricole, etc.

Producţia agricolă globală a înregistrat o creştere în preţuri comparabile de 
6% faţă de anul 2004. Această creştere, în primele 9 luni ale anului, în mod 
special, a fost influenţată de majorarea producţiei animaliere cu 8,7% şi mai 
puţin a producţiei vegetale - 4,6%.

În fitotehnie, suprafeţele exagerate de culturi cerealiere sau menţinut în 
pofida preţurilor derizorii la aceste produse, care s-au micşorat în primul 
trimestru ale anului 2005 faţă de perioada similară a anului 2004 cu 46%. 
Suprafaţa culturilor tehnice a crescut nesemnificativ comparativ cu 2004, 
dar s-au redus considerabil în comparaţie cu 2003. Distribuţia echitabilă 
şi transparentă a cotelor de export la zahăr a favorizat atât producătorii 
de zahăr cât şi producătorii agricoli. Începînd cu anul 1997 s-a redus 
considerabil suprafaţa plantaţiilor multianuale. Cu toate acestea, în ultimii 
ani, se înregistrează o creştere a volumului producţiei totale de fructe.

Potrivit legii bugetului de stat, pentru anul 2006 se preconizează o majorare 
considerabilă, până la 220 mln. lei, a fondului pentru subvenţionarea 
producătorilor agricoli. Pe lângă aceasta, în buget este prevăzut crearea 
Fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole, în mărime de 60 
mln. lei.

INDUSTRIE ŞI SERVICII. În anul 2005 Industria Republicii Moldova şi-a 
încetinit ritmul de creştere din cauza unor factori externi nefavorabili şi a 
unui nivel de investiţii capitale scăzut. Sectorul serviciilor a continuat să-şi 
aducă aportul major la creşterea economiei naţionale datorită sporirii puterii 

Serviciile au 
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motrice a creşterii 
economice în anul 
2005
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de cumpărarea a populaţiei, creşterii consumului intern şi dezvoltării 
subsectoarelor: telecomunicaţii, comerţ şi construcţii. 

Introducerea taxei pe valoarea adăugată la importul utilajelor va genera 
posibilităţi mai reduse de achiziţionare a acestor utilaje pentru întreprinderi 
şi, prin urmare, a modernizării sectorului industrial.  

Pentru anul 2006 ritmul de creştere a producţiei industriale va continua 
să descrească până la nivelul de 5%. O tendinţă similară se va păstra şi 
pentru anul 2007. Industria prelucrătoare va avea o creştere a indicelui 
volumului producţiei de 5%. Dacă nu se vor realiza investiţii considerabile 
în acest sector, anul 2007 se va solda cu o stagnare în ritmul de creştere. 

Simptoame alarmante au fost înregistrate la fabricarea vinului, care a 
înregistrat o creştere de doar 1%, fapt agravat şi de creşterea stocurilor.

COMERţUl EXTERN. Anul 2005 a fost cel mai nefavorabil pentru comerţul 
extern al Moldovei. Pentru prima dată volumul importurilor au fost de 2 ori 
mai mari decât volum exporturilor, iar balanţa comercială negativă a depăşit 
1 miliar de dolari SUA. la finele anului a fost lansat proiectul de promovare 
a investiţiilor străine sub egida OECD, iniţiativă care, sperăm să 
îmbunătăţiască climatul de afaceri şi potenţialul de export al economiei 
naţionale.

Republica Moldova continuă să piardă pieţele tradiţionale, fără a reuşi să 
găsească noi pieţe de desfaceri. Principala piaţă de desfacere - Rusia a 
fost închisă pentru produsele noastre aproape de 6 luni. Această politică de 
“prietenie” a dus la reducerea cotei Rusiei în exporturile noastre cu 5%, iar 
balanţa comercială pozitivă s-a redus cu 30%.

Ponderea cea mai mare în importurile noastre o constituie produsele 
finite. 

POlITICI MONETARE. Pentru anul 2005 însă, gradul de monetizare al 
PIB-ului a fost planificat la nivel 31,4%. În realitate, acesta a atins cota de 
37% din PIB. Considerăm această valoare extrem de riscantă pentru 
sistemul financiar al Republicii Moldova, deoarece poate genera un val 
inflaţionist extrem de puternic. Această cifră înaltă demonstrează că în 
sistemul financiar al Republicii Moldova fondurile monetare nu circulă 
eficient, BNM fiind nevoită, de fiecare dată să mărească masa monetară 
pentru a satisface nevoile de lichiditate ale statului, ale unor bănci şi ofertei 
mare de valută străină,  în timp ce alte bănci suferă de exces de 
lichiditate.

Pentru anul 2006, BNM nu şi-a modificat esenţial politica sa. Principalul 
obiectiv rămâne: rata inflaţiei scăzute. Aceasta nu trebuie să depăşească 
8%-10% însă, în opinia noastră, acest indicator va depăşi limita superioară 
stabilită. Pentru anul 2006, BNM planifică creşterea bazei monetare cu 
20%, a indicatorului monetar М2 cu 40% şi, totodată menţinerea gradului 
de monetizare al PIB-ului la 35%.

Creşterea masei monetare cu ritmuri galopante şi  excesul de lichiditate în 
sistemul bancar, le-a permis băncilor comerciale să dicteze ratele dobînzii 
la depozite reducîndu-le până la 10,55%.

Pe parcursul anului 2005, leul a avut o tendinţă de apreciere determinată în 
primul rînd de oferta mare de valută străină pe teritoriul Republicii Moldova 
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şi, paralel, de cererea mare a leului din partea populaţiei. Pentru primele 
2 trimestre ale anului 2006 aşteptăm o rată de schimb leu/dolar de peste 
13 lei/dolari, determinată de aprecierea dolarului pe arena internaţională. 
Pentru a doua jumătate a anului, rata de schimb leu/dolar ar putea coborî 
din nou sub cifra de 13, deoarece prognozăm deprecierea dolarului pentru  
acea perioadă.

FINANţElE PUBlICE. În anul 2005, bugetul de stat şi atins limitele sale de 
creştere. Pentru perioada anilor 2003-2005, sursa de creştere a bugetului 
a constituit-o TVA la bunurile de import. În condiţiile epuizării acestei surse, 
pentru 2006, prognozăm o reducere esenţială a ritmului de creştere, care 
poate duce la o criză bugetară în anii 2007-2008. 

Anul 2006 va fi marcat de căutarea noilor surse de venituri în bugetul 
consolidat. Pe termen scurt, o sursă poate fi majorarea accizelor la 
produsele petroliere. Pe termen lung, impozitul pe venit a persoanelor fizice 
şi impozitul pe proprietate.

Datorită remitenţelor sporite de peste hotare şi supra executarea bugetului 
de stat la capitolul venituri, în anul 2005, practic, a fost realizat programul 
naţional de gazificare până în 2010. 

PREţURI. Rata inflaţiei a rămas cel mai controversat indicator al anului 
2005. Suspicios de mult a fost deflaţia din vară, supranumită şi “deflaţia 
cartofului”. Cu toate că Departamentul de Statistică a raportat o rată a 
inflaţiei de 10%, considerăm că datorită metodologiei învechite, modificărilor 
rapide a structurii consumului populaţiei, inflaţia reală a constituit  cel puţin 
12% în anul 2005.

Creşterea preţului la gaz se va reflecta în IPC prin creşterea preţurilor la 
servicii comunale, şi într-o măsură mai mică prin creşterea preţurilor la 
produsele nealimentare.

GOSPODĂRIIlE CASNICE. În anul 2005 a continuat încetinirea ritmurilor 
de creştere a veniturilor reale a populaţiei, în esenţă, din cauza creşterii 
preţurilor la bunuri şi servicii de primă necesitate, precum şi a nivelului mic 
a salariilor. Încetinirea ritmurilor de creştere a veniturilor şi cererea amînată, 
la rîndul său, reţin cheltuielile de consum al familiilor.

În 2005 continuă menţinerea unei diferenţe între ritmul de creştere a 
consumului final şi veniturile gospodăriilor casnice. Aceasta se explică prin 
proporţiile mari ale economiei tenebre. Compararea veniturilor oficiale şi 
a consumurilor populaţiei permit concluzionarea: pentru fiecare unitate 
suplimentară de venit oficial, revin două unităţi de venit neînregistrat, 
destinat consumului. 

Cele mai receptive la creşterea preţurilor la bunuri şi servicii de primă 
necesitate rămîn veniturile grupurilor modeste şi sărace ale populaţiei. 
Veniturile bogaţilor întrec veniturile săracilor de 18 ori. 

Prezenţa proprietăţii asupra pămîntului, incusiv a loturilor cu destinaţie 
agricolă, nu cresc nivelul de bunăstare a gospodăriei casnice din localităţile 
rurale.

Prognozele noastre indică continuarea restabilirii nivelului de Consum în 
medie cu 8-10% anual pe parcursul următorilor 2-3 ani.
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Reglementări în repartizarea cotelor la 
exportul zahărului din Republica Moldova în 
România
Centre şi plaiuri vitivinicole pentru producere 
vinurilor cu denumire de origine
Industria tehtilă în căutarea de noi suluţii în 
activitate
Comerţul asimetric cu Uniunea Europeană - o 
cale de salvare pentru Moldova sau o iluzie ?

Evoluţii recente în rentabilitatea băncilor 
comerciale a RM
Bâta oarbă a TVA 
Impozitul pe bunuri imobiliare o moştenire 
sovietică
Salariul mediu de cca 300 USD şi creşterea 
populaţiei ocupate cu 300 mii oameni către 
2008???

În acest număr

PIAţA FORţEI DE MUNCĂ. Pe parcursul anilor 2000-2005 populaţia 
ocupată s-a redus cu peste 200 mii persoane, fără schimbări structurale 
importante, iar puterea de cumpărare a banilor s-a redus de două ori.

Agricultura este ramura în care vor fi atestate importante reduceri ale 
populaţiei ocupate. la momentul, actual unui angajat din agricultură i 
se revine în mediu cca. 3 ha de terenuri, ceia ce-i permite să practice o 
agricultură de subzistenţă. Sub influenţa unor cauze naturale: îmbătrânirea 
forţei de muncă, mortalitatea înaltă în zona rurală, migraţia populaţiei tinere 
la oraşe sau peste hotare, populaţia ocupată în agricultură se va reduce cu 
cca. 200 mii oameni în următorii 10 ani. 

Până acum sectorul privat era promotorul creşterilor salariale, însă în anul 
2005, creşterea salarială s-a datorat în mare măsură creşterii salariilor 
bugetarilor. Creşterile salariale din sectorul real nu s-au situat peste nivelul 
mediu al inflaţiei.  

TRANSNISTRIA. Primele 9 luni ale anului curent s-au manifestat printr-o 
ridigizare a monostructurii economiei. Ponderea industriei metalurgice şi 
textile devine tot mai importantă în economia transnistriei. 

Creşterea PIB conform datelor BNT a constituit 19 %. Todată,trebuie să 
menţionăm că unul din factorii ce au condiţionat o astfel de creştere este 
modificarea metodologiei de calcul a PIB (includerea sferei serviciilor în 
calculul PIB). 

Procesul de privatizare este în plină desfăşurare. În conformitate cu legea 
cu privire la privatizare, în anii 2005-2006 se planifică a privatiza şi a vinde 
patrimoniul a circa 125 întreprinderi. 

Industria transnistreană îşi păstrează structura definită în perioadele 
precedente astfel, principalul aport l-a avut industria metalurgică (52%), 
urmată de industria energetică (17%). Pe locul trei s-a clasat industria 
uşoară, reprezentată în mare parte de industria textilă (13 %), urmate de 
industria alimentară (8%) şi producţia de maşini şi utilaje (6%). 

Pe parcursul anului 2005, în regiune, putem constata dezvoltarea continuă 
a sectorului bancar. S-a observat creşterea cererii la produse bancare. În 
primele 9 luni ale anului trecut activele băncilor comerciale a crescut cu mai 
mult de 80%.  
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PoliTică
Tendinţe generale
Alegerile din Ucraina şi Belarus au consolidat tendinţele generale pe plan 
regional: avem astfel un pluralism multipolar accentuat în cazul Ucrainei 
şi un nou triumf al regimului autoritar belarus, în al doilea caz. Occidentul 
şi Rusia şi-au precizat poziţiile în raport cu aceste evoluţii, predictibile de 
altfel, cu mult înainte de cunoaşterea rezultatelor finale, astfel încât şi logi-
ca marilor puteri nu a surprins pe nimeni pe plan internaţional. Câtă vreme 
aparenta «stabilitate» de după alegerile belaruse conservă la Minsk un re-
gim dictatorial şi anacronic, «instabilitatea oranj» din scrutinul ucrainean 
conduce spre un rezultat diametrail opus: el coagulează o nouă coaliţie 
post-electorală, întărind pe baza unor principii unanim acceptate traiectoria 
euro-atlantică pe care se înscrie tot mai mult Ucraina, ca vârf de lance a 
«Opţiunii Democratice» în spaţiul ex-sovietic, reducând la tăcere specula-
ţiile despre o posibilă revanşă filorusă în orientarea generală a ţării. Preşe-
dintele lukaşenko se menţine popular prin represalii susţinute contra unei 
opoziţii inerte sau dezbinate. Preşedintele Iuşcenko trebuie să-şi calce pe 
ambiţie pentru a da naştere unei platforme comune de cooperare în numele 
interesului naţional. Rusia a continuat să utilizeze resursele energice cu 
scopul de a-şi consolida poziţiile pierdute pe plan internaţional. Conflictul 
energetic a evoluat în lunile martie-aprilie spre o nouă etapă de conflict 
între furnizori şi consumatori. Pentru Moldova şi Ucraina această etapă 
se asociază cu introducerea unui adevărat “embargo” al vinurilor şi altor 
produse agricole de către Rusia, pe fundalul unei largi ofensive mediatice. 
Rusia intenţionează să sugrume cursul geopolitic asumat de elitele aces-
tor ţări, forţându-le să bată în retragere. Excluderea vinurilor importate din 
Georgia şi Moldova din reţelele comerciale ruseşti este însă mai mult dcât 
un avertisment. Este un război care nu este aplicat însă regiunilor secesio-
niste. Acest tratament selectiv confirmă caracterul politizat şi unilate-
ral al noilor politici comerciale şi face şi mai ambiguă, mai absurdă şi mai 
nejustificată aflarea Republicii Moldova la spaţiul CSI. De altfel, oficialităţile 
ruse nici nu ascund că aceste măsuri punitive sunt un răspuns la aplicarea 
controlui de frontieră între Moldova şi Ucraina. Misiunea UE de Asistenţă la 
frontiera moldo-ucraineană se dovedeşte a fi eficientă şi adecvată scopu-
rilor solicitate de RM, completând astfel implmentarea Planului de acţiuni 
UE-RM. Este clar că anul 2005 a fost un an roditor pentru iniţiative legate 
de reglementarea transnistreană. Pe parcursul primelor luni ale anului 2006 
am asistat la o spectaculoasă decongelare a conflictului transnistrean, în-
gheţat mai ales de mediatori şi nu de motivele sale specifice care au stat la 
baza separării violente de instituţiile formale ale statului.

Contextul Intern 
Menţinerea stabilităţii politice şi eforturile depuse în vederea realizării refor-
melor interne, prevăzute de Planul de acţiuni UE-RM, au punctat în primele 
luni ale anului temele majore ale evoluţiilor de politică internă. Fără apariţii 
noi şi remarcabile pe scena politică, logica evenimentelor s-a centrat 
pe 2 repere: (1) realizarea Planului de acţiuni UE-RM şi (2) evaluarea 
totalurilor primului an de la învestirea în funcţie a Guvernului Tarlev II. 
Reformele anunţate îşi găsesc o slabă confirmare la nivelul practic de im-
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plementare, agenţiile guvernamentale se ciocnesc tot mai des, disputându-
şi competenţele ori căutându-şi refugiu de la criticile care li se fac dinspre 
opinia publică. Spre deosebire de primul său termen, actualul Cabinet de 
miniştri de la Chişinău nu mai poate folosi „loialitatea” sa politică drept pie-
să de rezistenţă a „eficienţei” sale, trebuind să se conformeze standardelor 
şi rigorilor impuse de „ofensiva pro-EU”, anunţată de Parlament. Presiunile 
economice şi politice externe îi solicită mai mult angajament decât dispune 
în prezent, ceea ce îl face expus şi vulnerabil. Dar, această vulnerabilitate 
este operabilă exclusiv de către şeful statului, nu şi de legislativul de la 
Chişinău, care nu pare să fie pregătit pentru a influenţa decisiv reformele 
dorite. 

Opoziţia este contemplativă, sau sporadică în abordarea relaţiei sale 
cu actualul Guvern, în timp ce majoritatea parlamentară pare să fie des-
chisă spre schimbări, dar numai atunci când acestea nu afectează major 
actuala structură de putere în stat. Drept dovezi servesc negocierile asupra 
Codului audiovizualului, legislaţia privitoare la autonomia locală, precum şi 
numeroase proiecte legislative cu caracter economic solicitate de executiv. 
Negocierile politice iau foarte mult timp şi, de regulă, fracţiunea PCRM 
nu poate lua decizii decât după ce primeşte instrucţiuni clare din par-
tea şefului statului, ceea ce complică mult ritmul agendei legislative şi 
limitează puternic eficienţa sesiunilor parlamentare. Această situaţie va de-
termina întârzieri la îndeplinirea obligaţiilor de reformă internă şi rezistenţa 
sporită faţă de acele modificări care se referă la schimbarea Regulamentu-
lui de funcţionare a Parlamentului, precum şi la sporirea protecţiei imunităţii 
deputaţilor. 

Există, fără îndoială, şi rezultate pozitive. Astfel, apreciem pozitiv include-
rea RM în 2006 în sistemul GSPplus, eveniment care deschide noi orizon-
turi pentru penetrarea produselor autohtone pe piaţa UE, deşi se pare că 
negociatorii acestui regim nu au izbutit să promoveze exact acele produse 
care ar avantaja producătorii locali. Merită laude şi reforma iniţiată în 
vederea reformării administraţiei centrale (Hotărârea Guvernului RM 
nr.1402 din 30 decembrie 2005), care deschide calea spre noi şi im-
portante evoluţii. Pe acelaşi fundal al recâştigării încrederii pe plan extern, 
RM a obţinut recent accesul la finanţarea externă, respectiv şi posibilitatea 
de a aborda problematica datoriilor sale externe în Clubul creditorilor de 
la Paris. la 5 aprilie, Directorul regional al BM pentru Belarus şi Moldova 
a semnat la Chişinău un prim acord de finanţare, după peste 3 ani de în-
gheţ. Autorităţile din RM îndeplinesc concomitent 4 programe strategice: 
SCERS, PAUERM, Satul Moldovenesc şi Programul de guvernare „Mo-
dernizarea ţării – bunăstarea poporului”, la care se adaugă alte circa 50 de 
strategii sectoriale, ridicate la rang de priorităţi naţionale. Indicaţiile repe-
tate ale premierului Tarlev de a solicita noi priorităţi pentru anul 2006 din 
partea ministerelor, în termen de 20 de zile, la şedinţele Comisiei Naţionale 
de monitorizare a implementării, trezesc cel puţin reacţii hilare. Acest gen 
de abordare a rolului pe care executivul îl are în efortul de modernizare a 
economiei şi societăţii trezeşte cel puţin ambiguitate. 

Unii oficiali continuă să privească PAUEM ca pe un instrument de aderare 
la UE, ceea ce derutează opinia publică, întrucât Planul de acţiuni este mai 
degrabă un instrument de accelerare a reformei interne şi nu de fixare a 
unei obligaţii de integrare. Transformările interne pe plan social, eco-
nomic şi politic pot asigura condiţii mai bune de negocieri în raport 
cu UE, dar nu şi un loc garantat alături de ţările aspirante la integra-
re. Deşi laudative, comentariile oficialilor UE nu promit schimbări radicale 
în raport cu statutul actual al RM faţă de integrarea în UE, menţionând 



Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale
Numărul 5 / Q1 2006

��

cu fiecare ocazie că „se aşteaptă la mai multe fapte şi nu la vorbe” din 
partea RM. Prezidând consiliul de cooperare UE-RM din 11.04.2006, Mi-
nistrul de Externe al Austriei, Ursula Plassnic numeşte RM „vecin apropiat 
şi partener al familiei europene, nu membru aspirant şi parte a familiei”1. 
Arătându-se conştienţi de aspiraţiile RM privind o eventuală traiectorie de 
asociere, oficialii europeni recomandă Chişinăului să-şi gestioneze cu 
responsabilitate aşteptările, ca semn de prietenie şi respect, continu-
ând eforturile de reformă şi întărirea legalităţii, în numele cetăţenilor RM şi 
al investitorilor străini. 

Totuşi, UE a salutat succesele înregistrate la implementarea PAUERM şi 
a promis ajutor. Cele mai importante schimbări observate în 2005/06 
sunt, de fapt, efecte ale implicări efective a UE pe teren (inaugurarea 
Delegaţiei Permanente a Comisiei Europene, instituirea Misiunii de  
Asistenţă la frontiera cu Ucraina, includerea UE în procesul de negoci-
eri) şi mai puţin de efectele concrete ale politicilor interne în RM. Este 
un pas înainte şi finalizarea Planului de acţiuni RM–NATO, ceea ce creează 
condiţii necesare pentru întărirea securităţii şi stabilităţii RM. Dar, refuzând 
cu obstinaţie să vorbească despre dimensiunea euroatlantică a integrării, 
respectiv NATO, RM refuză să privească obiectiv asupra condiţiilor în care 
balticii au fost incluşi printre favoriţii cursei de integrare, devansând state 
mult mai robuste şi mai viabile cum sunt România şi Bulgaria. 

Asimilarea standardelor UE prin instituţii, procese şi oameni ţine, altfel vor-
bind, de efortul intern care, în 2005, este cu mult mai modest. Aceasta 
este şi explicaţia dilemei formidabile care stă astăzi în faţa diplomaţiei RM: 
„descrierea unui mers şchiopătat drept salt de recordman”, iar bâlbâielile 
administraţiei în tril de priveghetoare. O altă miză a strategiei de integrare 
europeană în RM ţine de ordonarea priorităţilor interne la nivel de discurs, 
i.e. prin prezentarea Raportului intern de monitorizare a Planului de acţiuni. 
Apreciind efortul susţinut al autorităţilor de a găsi limbajul şi formatul cel 
mai potrivit pentru a-şi prezenta contribuţia proprie la integrare, trebuie să 
menţionăm că raportul final este încă departe de produsul aşteptat de UE. 
Îmbâcsirea textului raportului cu amănunte inutile şi inoportune, extrase 
din activitatea cotidiana a ministerelor vor stârni doar consternare şi apatie 
la Bruxelles pe subiectul „şanselor RM”, care ar dori, strategic vorbind, să 
fie privită în calitate de candidat la „asociere şi stabilizare”, pe o traiectorie 
care să o separe de traseul destinat Ucrainei şi Belarusului. 

Ce îşi doreşte UE în raport cu RM? UE vrea să găsească în RM interlo-
cutori credibili, stabili, democratici şi eficienţi în modernizarea insti-
tuţiilor ţării după modelul şi standardele existente în UE. Îngrijorările 
raportorilor PACE faţă de stagnarea reformelor democratice şi menţinerea 
monitorizării CoE asupra Republicii Moldova nu lucrează de loc în susţine-
rea demersului oficial al RM, ba din contra. Problemele reale ale RM ţin de 
cu totul alte dimensiuni şi soluţii, printre care vom numi: (1) inexistenţa unui 
program strategic de implementare a PAUEM; (2) rolul neclar al PAUEM 
în procesul de integrare europeană a ţării; (3) ambiguităţile legate de pozi-
ţia MAEIE de coordonator central al Guvernului în vederea implementării 
Planului de acţiuni; (4) diferenţa de viziune asupra rolului PA în procesul 
integrării europene a RM la toate nivelurile puterii de stat: inferior şi supe-
rior; (5) conectarea târzie a societăţii civile în procesul de implementare a 
PAUEM.

Ce îşi doreşte RM în raport cu UE? Vizibilitate pe agenda de integrare, 
sprijin politic şi susţinere economică mai largă. Evoluţiile de după 3 mar-
tie susţin clar şi neechivoc angajamentul UE de a seca „mlaştina cu 

�	  11.04.2006â, Plassnik: “Moldova – neighbour and partner in the European family”
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şerpi” de la Tiraspol, testând astfel Ucraina, în calitate de vecin credi-
bil şi loial aspiraţiilor sale pro-EU, asigurându-şi totodată condiţii de 
securitate şi manevră la frontierele curente ale UE extinse. Avansarea 
actualului statut al RM: de la „nou vecin” la „ţară aspirantă la integrare” pare 
să mai aştepte, dar poate fi ajutată de asocierea recentă a RM la CEFTA. 
Având astfel accesul garantat la GSPplus şi CEFTA, RM poate fi cu mult 
mai sigură că va deveni într-o bună zi atractivă pentru integrare. Nu astăzi. 
Dar cu siguranţă mâine. Un sprijin economic mai important din partea UE va 
putea fi vizualizat mai clar abia după aprobarea bugetului UE în 2007, dar 
autorităţile de la Chişinău trebuie să producă idei mai clare asupra agendei 
sale de priorităţi. Căutarea de priorităţi strategice, fără o monitorizare critică 
a progreselor poate conduce acţiunile interne pe o pistă neproductivă. Cel 
puţin pentru moment, această pistă trădează amatorism şi incongruenţă 
între politicile executivului şi aspiraţiile pro-EU ale RM. 

Opoziţia trăieşte din inhibiţiile ultimului scrutin general şi nu pare să-şi fi 
regăsit încă echilibrul necesar pentru a deveni mai eficientă decât a fost în 
ultimii ani. Lipsită de combativitatea sa naturală, opoziţia îşi iroseşte 
energiile politice pe diverse tactici de culise, fie încercând să-şi dri-
bleze adversarii pe acelaşi segment electoral, fie căutând să parfumeze 
reuşitele alianţelor lor „provizorii”, ce tind a deveni tot mai constante. Astfel, 
deşi opoziţia a contribuit la promovarea unor legi noi în ceea ce priveş-
te statutul special şi condiţiile necesare pentru reglementarea conflictului 
transnistrean, schimbările de fond şi componenţa instituţiilor vizate de opo-
ziţie: conducerea Consiliului Superior al Magistraturii şi a Curţii Supreme 
de Justiţie, Curtea de conturi şi CEC au rămas în mare parte nerelevante. 
Până în aprilie nu s-a reuşit promovarea unui nou Cod al audiovizualului şi 
nici a unei reforme a descentralizării, ţinte care, deşi figurează pe agenda 
de lucru a legislativului, nu-şi găsesc cele mai potrivite soluţii nici în 2006. 
Drept exemplu servesc şi reacţiile critice ale presei independente la proiec-
tul final al Codului audiovizualului, lansat în public la capătul unor intense 
negocieri intrapolitice. 

Jumătăţile de măsură şi temerile, aproape iraţionale, de a oferi prea multă 
libertate presei în stat transmite un mesaj destul de prost faţă de obiecti-
vele anunţate anterior de logica „consensului democratic”. Nu stau mai 
bine nici restanţele adunate de autorităţile de la Chişinău la capitolul 
asigurării drepturilor şi libertăţilor civile. la începutul lunii aprilie, RM 
a fost condamnată la Strasbourg pentru folosirea torturii, iar la finele lunii 
aprilie, reprezentanţii Guvernului vor trebui să prezinte un raport asupra 
îndeplinirii recomandărilor făcute de CPlR al Consiliului Europei pe situa-
ţia autonomiei locale, un subiect spinos pentru autorităţi. A eşuat iniţiativa 
reformării celui mai important partid aflat la guvernare, în timp ce opoziţia 
este măcinată de ostilităţi. Aceştia din urmă (PCM) nu par a fi dispuşi însă 
să-şi achite integral angajamentele politice, contrazicându-şi aliaţii şi ima-
ginea pe care au dorit s-o acrediteze după alegerile generale din martie 
2005. S-a reactivat şi curentul „moldovenist” prin câteva publicaţii noi pe 
tema etnogenezei populaţiei băştinaşe în RM, precum şi reluarea cursului 
de „istorie integrată”, ca disciplină obligatorie „de patriotism” oficial. Deşi 
opoziţia a eludat gravitatea acestor acţiuni, presa nu a ezitat să le asocieze 
cu visul mai vechi al liderilor PCRM de a-şi însuşi monopolul asupra ches-
tiunilor identitare. Armistiţiul încheiat între acest partid şi o parte din opozi-
ţie nu pare să fi eliminat multe din recidivele istoriografiei sovietice şi nici 
instinctul ireprimabil de a se folosi de confuziile existente pe plan identitar. 
Ultimele date furnizate de DSS confirmă importante schimbări demografice 
şi de structură etnică în RM, ceea ce va fi indiscutabil exploatat în cadrul 
unor viitoare scrutine. 
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Pe fundalul acestor acţiuni extrem de politizate, Ministerul Educaţiei eşu-
ează în a propune soluţii convingătoare de reformă a sistemului de învăţă-
mânt, prin: adecvarea cheltuielilor bugetare, politica de cadre profesorale, 
autonomia universitară, ajustarea sistemului naţional la rigorile procesului 
de la Bologna. Ca şi în alte dăţi însă grupul majoritar nu a acceptat să ia 
decizii majore pe aceste subiecte, lăsând la discreţia instituţiilor executive 
de resort căutarea de soluţii. Dar, ceea ce dezavantajează opoziţia în acest 
moment este aplaudat pe plan extern. Mai ales pentru partenerii occiden-
tali ai RM este clar că stabilitatea internă şi cooperarea modestă dintre 
opoziţie şi partidul majoritar este un semn bun, de progres şi de maturitate, 
determinat de votul din 4 aprilie 2005. Aceste progrese mai au nevoie de 
consistenţă şi susţinere tehnică. Este relevant şi faptul că până şi liderii 
PCRM au asimilat ideea că ar putea angaja societatea civilă pe anumi-
te acţiuni, diverse relaţii de cooperare fiind lansate de Parlament, dar 
şi de MAEIE. Site-ul MAEIE, ca şi cel al Parlamentului invită ONGurile şi 
think tankurile la cooperare, oferindu-le şi o serie de teme speciale, de re-
flecţie. În paralel, diverse organizaţii au prezentat înaintea Unităţii de coor-
donare din MAEIE propria lor versiune cu privire la rezultatele monitorizării 
Planului de acţiuni2, într-un format matricial, analitic, care subţiază vizibil 
doza de triumfalism cu care, de obicei, oficialii sunt înclinaţi să trateze con-
tribuţia lor la integrarea EU a RM. Deşi există voinţă politică, progresele 
la implementare sunt încă modeste şi privesc doar instituirea unui 
cadru general de comunicare între stat şi societatea civilă, câtă vreme 
reformele strategice rămân la faza de proiect. Politicile executivului de la 
Chişinău sunt în continuare diluate prin rezistenţa unei birocraţii ineficiente 
şi a unor clanuri care sufocă reformele interne şi economia de piaţă. Există 
diferenţe vizibile şi în ceea ce priveşte evaluarea progreselor înregistrate 
ca urmare a cooperării constructive. În linii generale, aceste diferenţe ţin 
de hazardul înţelegerilor născute prin „cezariana” relaţiilor intrapartinice, 
în cadrul cărora sunt dezbătute chestiunile vitale de politică internă. Să le 
luăm pe rând: 

Justiţia. Capitol important al angajamentelor RM faţă de UE. Reforma jus-
tiţiei trebuie să garanteze independenţa sistemului şi instituţiilor sale, să 
crească eficienţa judecătorilor şi corpului de magistraţi, să simplifice proce-
durile de recurs şi apel în instanţe, să ajusteze funcţiile procuraturii potrivit 
normelor europene, şi să asigure autonomia administrativă a sistemului 
de justiţie. În ciuda paşilor făcuţi în lunile de vară (reînnoirea Consiliului 
Suprem al Magistraţilor, revizuirea normelor de numire şi promovare a ju-
decătorilor), există o rezistenţă masivă la nivelul executivului contra 
unei reforme profunde a sistemului judecătoresc. Această rezistenţă se 
traduce în termeni de: dependenţă bugetară a justiţiei de banii alocaţi prin 
Ministerul Justiţiei, dar şi nedorinţa partidului majoritar de a ceda controlul 
asupra organelor represive (procuratura). 

Autonomia locală.  Aceasta se numără printre domeniile cel mai grav afec-
tate în ultimii ani de efectele „verticalei puterii” în stat, interesele autorităţilor 
locale sunt slab auzite şi înţelese în legislativ. Ideea de a reforma acest 
sistem de o manieră deplină şi efectivă se ciocneşte de aceeaşi rezis-
tenţă masivă a birocraţiei de partid şi de stat care priveşte cu teamă la 
orice schimbări care ar elimina tutela statului asupra treburilor locale, 
diminuând clientelismul politic şi caracterul discreţionar al sistemului fiscal. 
Există anumite elemente de speranţă, i.e. formarea unei Comisii speciale 
conduse de Preşedintele Parlamentului, Marian lupu, care ar putea „se-
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para” interesele reale de demagogie, creând condiţiile pentru abordarea 
sistematică a transformărilor solicitate în sistemul APl. Este puţin probabil 
însă ca Ministerul Finanţelor sau nou-înfiinţatul Minister al APl sunt pregă-
tite pentru efortul titanic care este cerut în acest moment (circa 14 legi şi 
circa 20 de acte normative, de legiferare şi amendare a unor legi mai vechi, 
doar în 2006). Rezultatele acestei comisii sunt, astfel, o hârtie de turnesol 
pentru felul cu care îşi iau în serios deputaţii misiunea.

Audiovizualul. Deputaţii au început cu stângul adoptarea noului Cod al 
Audiovizualului, şi asta pentru că, deşi au fost consemnat anterior mai mul-
te proiecte şi concepţii în domeniul audiovizualului, expertize din partea 
CE, deputaţii au decis să se descurce singuri, cu o participare modestă sau 
eluzivă a asociaţiilor profesionale mass media, ceea ce a alimentat nişte 
tensiuni puternice, regretabile în lunile martie-aprilie. Ca şi mai sus, există 
numeroase interese politice / electorale, care ar putea fi afectate în cazul 
în care, PCRM îşi va pierde efectiv controlul asupra audiovizualului de stat, 
plantat de zor în ultimii 5 ani de zile cu „cadre” de partid şi din securitate, 
împotrivirea cărora faţă de reforma iniţiată este predictibilă şi chiar fireas-
că. Reforma conţine însă nu doar consolidarea autonomiei audiovizualului 
public faţă de factorii politicii de stat (legea audiovizualului, formarea unui 
nou Consiliu Coordonator etc.), dar şi reglementarea modului de funcţio-
nare a audiovizualului local, şi chiar apărarea acestuia contra instinctelor 
represive ale autorităţilor politice şi administrative locale. Ca şi anterior, 
APCE va monitoriza foarte strict rezultatele reformei, în temeiul recoman-
dărilor şi avizelor furnizate anterior RM. 

Reforma politică. Ceea ce se are în vedere la acest capitol ţine, în primul 
rând, de accelerarea reformei administraţiei centrale, precum şi de crearea 
unor condiţii ce ar avantaja funcţionarea opoziţiei în cadrul legislativului. 
Rezoluţiile anterioare ale APCE conţin prevederi explicite despre modifi-
carea Regulamentului Parlamentului (garanţii asupra formelor de expri-
mare a opiniei opoziţiei) şi adoptarea unei legi privind statutul deputatului 
(imunitatea, examinarea în regim de urgenţă a unor proiecte lansate de 
opoziţie, acordarea unor poziţii suplimentare opoziţiei, verificarea cheltuirii 
resurselor bugetare etc.). Este vitală şi adoptarea unor amendamente la 
Codul electoral şi legislaţia privind partidele politice în RM, chemate să 
asigure o reprezentare mai adecvată a votului popular, coborârea pragului 
electoral, trecerea de la o singură circumscripţie naţională la un sistem de 
circumscripţii regionale şi sistemul mixt proporţional-majoritar de alegere. 
Cadrul existent de funcţionare a partidelor reproduce un model auto-
ritar, coruptibil şi netransparent de finanţare, ceea ce corupe liderii şi 
instituţiile care gestionează procesul politic. 

Este evident că timpul se scurge în defavoarea credibilităţii protagoniştilor 
coaliţiei post-electorale din aprilie 2005, şi putem presupune că acesta este 
un motiv serios de îngrijorare pentru liderii PCRM şi PPCD care-au creditat 
schimbarea raportului de forţe. 
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Politica externă
Dacă în lunile decembrie-ianuarie, conflictul provocat de Gazprom a ţintit 
mai ales Ucraina, în lunile martie-aprilie, Rusia s-a apucat de capul Geor-
giei şi Moldovei, blocând orice fel de exporturi agricole pe pieţele sale 
de consum şi oferind, în acest fel, motive să se vorbească pe larg 
despre faptul că Rusia doreşte să le distrugă economic, opunându-se 
cursului pro-european din aceste ţări. Confruntate cu această nouă etapă 
în relaţiile cu Rusia, autorităţile statului s-au trezit din amorţire, încercând 
să caute sprijin extern şi remedii contra embargoului impus de Rusia. Cele 
mai active eforturi ale MAE din ultimele luni s-au centrat, în acest fel, pe: (1) 
întărirea dialogului cu UE şi SUA, pe de o parte, căutând sprijin şi opţiuni 
alternative pe pieţile acestora, şi (2) extinderea relaţiilor bilaterale cu „noii” 
europeni, care s-au oferit să sprijine cu proiecte tehnice evoluţia reformelor 
interne din RM. Suportul tehnic este acordat pe o serie de probleme vitale 
pentru modernizarea statului, cum sunt: reforma administraţiei publice cen-
trale, întărirea serviciului vamal şi reforma militară. Programele de susţinere 
tehnică a RM au fost prezentate la Chişinău în cadrul unor vizite la cel mai 
înalt nivel al şefilor statelor baltice. lituania şi letonia, după care Estonia 
şi Slovacia, România şi Polonia au lansat succesiv acţiuni coordonate de 
susţinere fermă a cursului pro-EU, precum şi a schimbărilor interne în RM. 
Vizitele preşedinţilor Arnold Ruutel, Valdas Adamkus şi Vaira Vijke-Freiberg 
au urmărit, în martie-aprilie să susţină politic autorităţile RM, în condiţiile 
unor presiuni tot mai mari şi mai diversificate, exercitate de Rusia. 

Menţionăm că, în ciuda străduinţelor delegaţiei RM de a stabiliza preţul la 
gazele livrate de Gazprom, nu s-a reuşit decât conservarea preţului de 110 
usd pentru următorul semestru, primind semnale tot mai clare că până la 
mijlocul anului, acest preţ va trece la preţurile general europene (220-260 
usd per mia de metri cub). O concluzie care se cere făcută pe marginea 
acestor negocieri este că, aparent, miza pe care Gazpromul şi-a dorit-o 
foarte mult în Ucraina: preluarea pachetului de control asupra sistemului 
naţional de tranzitare şi distribuire a gazelor, nu satisface aparent ambiţiile 

Evoluţiile politice confirmă beneficiile 
climatului de stabilitate şi cooperare între 
opoziţie şi putere, dar acestea vor scade 
proporţional cu stagnarea reformei politice şi 
declinul în economie. 
Cooperarea intra-politică va continua în 
2006 pentru că, cel puţin în acest moment, 
ea satisface interesele (şi ambiţiile!) celor mai 
importanţi actori politici: PPCD şi PCRM. 
Rezultatele implementării PAUERM sunt, 
în mare parte, neconclusive faţă de efortul 
aşteptat din partea autorităţilor publice ale 
RM, ceea ce defineşte limitele obiective ale 
cadrului instituţional, rezistenţa la schimbare 
a birocraţiei de stat, dar şi lipsa de sinceritate 
a autorităţilor politice sau chiar demotivarea 

lor faţă de proiectul propriu-zis al integrării 
europene. 
Există condiţii favorabile în 2006 pentru 
creşterea gradului de cooperare între stat 
şi societatea civilă, dar aceasta nu poate 
compensa absenţa unei infrastructuri 
de schimbare în administraţia centrală, 
persistenţa unor funcţionari corupţi şi inerţi, 
precum şi lipsa de progrese în implementarea 
recomandărilor APCE. 
Autorităţile au abandonat ideea de alegeri 
parţiale locale în Municipiul Chişinău, fără ca 
opoziţia să riposteze. Totuşi forţele politice 
se vor reactiva la începutul toamnei pentru 
obiectivul de câştigare a viitoarelor alegeri 
locale.

Predicţii Pentru 2006
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acestuia. Capitalul statutar al Societăţii pe acţiuni „Moldova-gaz” re-
prezintă 1,33 mlrd lei, 50% din acţiuni plus 1 aparţin Gazprom, 35,33% 
- Guvernului RM, iar 13,44% - comitetului pentru administrarea propri-
etăţilor din Transnistria, restul acţiunilor fiind proprietatea deţinută de 
circa 1705 acţionari minoritari. Este neclar şi astăzi în ce condiţii au 
fost transmise acţiunile respectiv Rusiei şi Transnistriei, şi cine sunt 
cei circa 1705 acţionari privaţi. În 2005, Tiraspolul a anunţat că va ieşi 
din componenţa SA Moldova-gaz, şi transmiterea către Gazprom a ac-
ţiunilor sale ca parte a recuperării datoriilor sale către Rusia. Până în 
2006, Gazprom furniza RM gaz la preţul de 80 usd pe o mie metri cubi, 
plătind 2,5 usd pentru 100 km de tranzit pe teritoriul RM. La 1 ianuarie 
2006, datoriile RM pentru gazul achiziţionat fără penalizări reprezenta 
687 mln usd, din care 567 mln este datoria regimului separatist. Astfel, 
deşi a preluat încă din 1999 pachetul de control asupra agenţiei Moldova 
– gaz (51%), Gazpromul a insistat să intre, pe parcursul ultimelor negocieri, 
şi în posesia acţiunilor transmise anterior liderilor separatişti de la Tiraspol3, 
deşi Chişinăul nu a confirmat legal recunoaşterea acestei operaţii. 

Tot astfel, din 27 martie 2006, autorităţile ruse au interzis importurile de vi-
nuri şi spumante din Moldova şi Georgia, considerate a fi furnizorii tradiţio-
nali de vinuri de masă pe această piaţă. Rusia a interzis anterior importurile 
de carne şi plante din aprilie 2005, iar din ianuarie şi al celor din Georgia, 
sub pretextul identificării unor substanţe toxice atestate de laboratoarele din 
Rusia. Mai mult ca atât, până la data de 11 aprilie Rusia nu furnizase nici un 
indiciu părţilor afectate de aceste restricţii asupra probelor colectate. Drept 
urmare, presa internaţională a calificat în mod univoc aceste decizii 
ca fiind „obstrucţioniste, motivate politic şi neconforme calităţii de 
stat democratic”4. Din luna aprilie, asociaţiile producătorilor de vinuri din 
Georgia şi Moldova au anunţat oficial că vor ataca în justiţie deciziile autori-
tăţilor ruse de a opri exporturile din aceste ţări5. Oficiali înalţi ai Ministerului 
Economiei de la Chişinău au afirmat că aceste obstacole vor determina RM 
să se opună acceptării Rusiei în OMC (Info-prim Neo. 03.04.2006). Tot ei 
au învinuit Rusia că a încălcat acordul de comerţ liber, care stipula ca orice 
restricţie va fi consultată în prealabil, recunoscându-se certificatele de cali-
tate eliberate de organele competente (Rostest şi Moldova-vin)6. 

Aparent, cele mai importante daune au afectat businessul rus care inves-
tise anterior în numeroase fabrici de producere a vinului din RM şi Rusia, 
dar nici acest argument nu a făcut autorităţile ruse să stopeze restricţiile 
impuse. Mai mult, restricţiile impuse Georgiei şi Moldovei nu s-au extins 
asupra enclavelor tutelate de Rusia; Transnistria, Abhazia şi Osetia de Sud, 
ceea ce a întărit şi mai mult opinia publică internaţională că deciziile luate la 
Moscova au un caracter strict politic, urmărind să penalizeze cursul pro-EU 
din ultima vreme al acestor ţări. Chiar şi UE a calificat restricţiile impuse la 
exporturile din Rusia şi Georgia ca fiind incompatibile cu politica OMC, pen-
tru care Rusia îşi manifestase anterior interesul. Presupunem că aplicarea 
sancţiunilor economice Moldovei a fost sancţionată la cel mai înalt nivel al 
Kremlinului, urmând la câteva săptămâni după introducerea noilor reguli 
vamale de către Ucraina, în conformitate cu acordul interguvernamental din 
decembrie 2005, şi eşecul de a determina autorităţile de la Kiev să renunţe 
la deciziile lor. 
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Aceste restricţii au alimentat discuţii serioase asupra motivelor pen-
tru care Moldova, Georgia, Ucraina şi alte ţări se mai află în CSI. la 
sfârşitul lunii martie, Boris Tarasiuk, Ministru al Afacerilor Externe al Ucrai-
nei, afirma că „Ucraina nu vede perspectivele CSI”7…, subliniind că, ..”în 
ciuda eforturilor depuse de liderii de la Kiev în 2005, practica arată lipsa 
de viabilitate a acestei structuri şi existenţa unor grave probleme în rela-
ţiile cu Rusia: presiuni politice şi acţiuni de şantaj, declaraţii belicoase”. 
Şi în Georgia, discuţii cu privire la raţionalitatea aflării în continuare a ţării 
în CSI au răsunat la cel mai înalt nivel politic, mai ales după ce anumite 
cercuri politice ruse au salutat intenţia liderului separatist, V. Kokoita, de a 
solicita din nou Dumei de stat „alipirea” Osetiei de Sud la Federaţia Rusă. 
Observatorii notează o creştere bruscă a ostilităţilor politice între Rusia şi 
ţările mai mici, un motiv în plus servindu-l şi Reuniunea Miniştrilor de Ex-
terne ai statelor CSI, din 21 aprilie. În cadrul ei, miniştrii Ucrainei, Moldovei, 
Georgiei şi Azerbaijanului au creat un front comun, opunându-se deschis 
politicilor promovate de Rusia în detrimentul intereselor manifestate de gru-
pul ţărilor GUAM8. Georgia şi Moldova au prezentat Declaraţii de protest 
contra restricţiilor abuzive şi motivate politic la exporturile de vinuri şi pro-
duse agricole pe piaţa rusă, considerându-le drept „acţiuni neprieteneşti” 
şi solicitând explicaţii din partea Rusiei. Şi Ucraina a solicitat explicaţii din 
partea Rusiei ca urmare a excluderii din lista de produse supuse Acordului 
de liber Schimb a produselor animaliere. 

la rândul său, Rusia a căutat să respingă acuzaţiile, avertizând ţările care 
au semnat declaraţiile de protest că vor suferi în continuare efectul aces-
tor penalizări dacă „vor politiza aceste aspecte”. Oficialii ruşi au blocat 
mai multe propuneri lansate de ţările membre ale GUAM, printre care: 
crearea unei Zone de liber schimb CSI, conflictele îngheţate, exprima-
rea unei atitudini faţă de înfometarea populaţiei (1930-1933) şi „holo-
domorul” din Ucraina etc. Rusia a putut obstrucţiona discutarea acestor 
chestiuni, sprijinindu-se de Belarus, Uzbekistan, Kirgizstan şi Tadjikistan, în 
situaţia în care  Armenia, Turkmenistanul şi Kazkhstanul s-au abţinut de la 
vot, iar Moldova, Georgia, Ucraina şi Azerbaidjanul prezentându-se ca un 
bloc comun. Este clar că aceste proteste vor creşte intensitatea acţiunilor 
de coordonare şi alternativă la CSI, determinând o radicalizare a viitoarelor 
reuniuni ale CSI.

Următorul motiv ca intensitate ţine de opoziţia Rusiei faţă de aplicarea de 
către Ucraina a unui nou regim vamal de frontieră, interzicând orice expor-
turi fără înregistrarea vamală corespunzătoare potrivit legislaţiei RM. Men-
ţionăm că acest regim a fost solicitat în repetate rânduri în ultimii 5-8 ani, 
dovadă fiind şi acceptarea unor grave compromisuri în raport cu Ucraina 
(cedarea unor segmente de teritoriu, la Palanca, în schimbul unor părţi 
nesemnificative din patrimoniul aflat pe teritoriul ucrainean, semnarea unui 
Tratat politic, multe din prevederile căruia sunt contestabile etc.), la care 
însă autorităţile Ucrainei au răspuns, de regulă, negativ. Politica „Kucima” 
faţă de R. Moldova a fost, de regulă, ambiguă şi nesinceră, acceptând 
negocieri separate cu liderii separatişti de la Tiraspol, în schimbul unor 
pretinse sau reale dividende din această regiune. Faptul că această politică 
s-a menţinut şi în instituţiile de după instala .... Alegerile din 26 martie 2006 
şi cursul regimului „oranj” de la Kiev indică asupra unor structuri perima-
te de comunicare, stereotipuri legate de complexului „fratelui mai mare”, 
precum şi anumite viziuni anexioniste. Revoluţia „oranj” a fost, din această 
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perspectivă, o revoluţie de imagine. Combinată cu interesul manifestat al 
liderilor săi de a combate corupţia, de a limita interesele unor grupuri oculte 
şi de a eradica legăturile criminale din cercurile puterii de la Kiev, această 
revoluţie a insuflat speranţe şi asupra situaţiei de la frontiera moldo-ucrai-
neană. Aspiraţiile pro-EU de la Kiev, precum şi interesul de obţinere 
a calităţii de membru al OMC au creat condiţiile necesare pentru ca 
liderii ucraineni să analizeze în plan strategic beneficiile (şi riscuri-
le!) tolerării unui regim de comerţ ilegal, semi-criminal, pe segmentul de 
frontieră cu RM.

Occidentul a sprijinit cu mult entuziasm decizia politică a Kievului de a se 
alinia la standardele şi valorile OMC şi ale UE. Ucraina le-a solicitat autori-
tăţilor RM să creeze condiţiile necesare pentru facilitarea legalizării subiec-
ţilor economici din Transnistria. RM a propus condiţii facilitate de înregistra-
re pentru toţi subiecţii economici, potrivit legislaţiei sale9, şi cu atât mai mult 
după ralierea Ucrainei la acordul de frontieră, autorităţile de la Chişinău au 
încercat să risipească şi cea mai slabă îndoială asupra intenţiilor de a încu-
raja pozitiv businessul din regiune să se legalizeze. După anumite ezitări, 
până şi oficialii de la Kiev au recunoscut că au fost create toate condiţiile 
necesare pentru ca mediile de afaceri din Transnistria să-şi continue busi-
nessul, de această dată în condiţii de legalitate şi siguranţă. Nu a fost să 
fie. Reacţiile Moscovei au urmat imediat, Kievul fiind acuzat de aplicarea 
unilaterală a sancţiunilor contra unei „părţi la negocieri”, iar Chişinăul că 
ar „încalcă în acest fel acordurile semnate anterior” (Memorandumul din 
1997). 

la 19 aprilie 2006, Duma rusă saluta introducerea restricţiilor la importurile 
din Moldova şi Georgia10, sugerând că ar exista o legătură la cel mai înalt 
nivel politic între această decizie şi altele (14 martie), care acuzau Chi-
şinăul şi Kievul de „blocada a Transnistriei”. În mod stăruitor se vehicula 
ideea că noul acord de frontieră ar trebui să fie discutat în cadrul formatului 
pentagonal de negocieri, pentru că „în acest fel afectează una dintre părţi”, 
şi că aplicarea acordului ar însemna o „blocadă economică” cu scopul de 
a schimba regimul transnistrean. Renunţând la tonul şi ţinuta diplomatică, 
ambasadorul rus în RM, Nikolai Reabov, a declarat11, că „Rusia nu va 
accepta niciodată să-i fie ignorate interesele în regiune”, aruncând 
vina pentru creşterea tensiunilor locale pe acţiunile liderilor RM, Ucrai-
nei şi Occidentului. Declaraţiile ruseşti au fost respinse de autorităţile de la 
Kiev şi Chişinău, alăturându-li-se imediat şi Delegaţiile UE pe plan local. 
Un comunicat al Ministerului Reintegrării din 21 martie declara că, până 
şi Memorandumul din 1997 prevede că „dreptul la activităţi economice ex-
terne este exercitat în corespundere cu legislaţia naţională a RM, dreptul 
internaţional, iar instalarea acordului de frontieră moldo-ucrainean priveşte 
relaţiile între 2 state independente, ce nu pot fi puse în discuţie”12. Parla-
mentul RM acuza, la 21 martie, Federaţia Rusă de „politizarea” comerţului, 
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��������� �����ţ���� �� b���� v��� ��� �������q������ ����� î� �������� �� ��� ���� ��� ������� ��������� ������� 
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umanitare”.

�0	 “�FE/�L Newsline,” March 28, 2006

��	Кишинев�� �� марта (ИНФОТАГ)
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şi distrugerea cooperării tradiţionale cu Republica Moldova13. 

Un motiv în plus de îngrijorare îl prezintă şi ostentaţia liderilor ruşi de 
a folosi cazul „Kosovo” drept precedent pentru eventuala recunoaş-
tere a regimurilor separatiste, pe care tot ei le-au creat pe teritoriul altor 
ţări. Occidentul nu oferă nici un motiv să se înţeleagă că ar accepta un 
asemenea curs. Totuşi nici UE şi nici SUA nu au criticat oficial embargoul 
impus de Rusia contra unor state pe care le consideră „aliaţi strategici”, şi 
care, la rândul lor, pretind a avea relaţii de „parteneriat strategic” cu Ru-
sia. Tot astfel, în ianuarie 2006, UE a declarat că fixarea preţului la gazele 
exportate de Rusia priveşte exclusiv relaţia dintre aceasta şi ţările impor-
tatoare, deşi la nivelul său politic, UE a susţinut elaborarea unei strategii 
energetice proprii, avertizând Rusia că va face totul pentru a-şi diversifica 
furnizorii de materii prime, inclusiv gaz. Aceeaşi determinare este implicit 
recomandată şi noilor vecini europeni (Ucraina, Moldova), care nu vor pu-
tea stabiliza ritmul creşterii economic decât din momentul în care vor scăpa 
de dependenţele structurale prezente de pieţele estice.

Conflictul Transnistrean
Extinderea formatului de negocieri, participarea UE şi SUA (într-un format 
descris drept „5 plus 2”) a fost urmată de instalarea Misiunii UE de moni-
torizare a frontierei între RM şi Ucraina, insuflând noi speranţe într-o nouă 
perspectivă de reglementare a conflictului din această regiune secesionis-
tă. Consensul politic atins în aprilie 2005 a creat condiţii necesare pen-
tru definirea unei politici de stat în problema „transnistreană”, anulând în 
realitate speculaţiile faţă de aşa-zisul „dezinteres al elitelor” de a rezolva 
conflictul. Numai în condiţiile unui consens politic intern a devenit posibilă şi 
implicarea Occidentului prin Misiunea de Asistenţă la frontieră (EUBAM)14 
şi participarea UE şi USA în formatul extins de negocieri. Rusia este clar 
frustrată de consensul atins între RM, UE, SUA şi Ucraina, ceea ce o po-
ziţionează în rolul ingrat de a ţine făţiş cu liderii secesionişti, tot ei şi cetă-
ţeni ai săi. Notăm că presiunile UE şi SUA exercitate asupra Ucrainei s-au 
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��	 �������� �� ������������ (EU���) � ���� ����������� î� ���� ������ �� ������� �� � ���� E� 
���ţ��� 7� �� ����������� v������ ş� ���ţ��� �� �����ţ�� ��� ����� �� ţ������ ��� ���� �� ������� �� �� ����v��� î� 
stafful personal. 

Radicalizarea poziţiei Rusiei faţă de statele 
“neloiale” din CSI suprimă ultimele nostalgii 
ale vechilor elite, care ar fi preferat să cadă la 
înţelegeri separate cu Moscova. 
Presiunile folosite contra Ucrainei, Moldovei 
şi Georgiei sunt calificate univoc în Occident 
drept abuzive şi neadecvate cu statutul de 
“ţară G8” deţinut de Rusia. Este de aşteptat 
că scopul politic de a supralicita interesul 
G8 de a avea Rusia înăuntrul acestui Club, 
chiar cu preţul unor “minore” derogări de 

la conduita general acceptată prevesteşte 
surprize neplăcute Preşedintelui Putin, gazda 
Summitului G8 din 2006. 
CSI a acumulat tot mai multe nemulţumiri în 
2006 din partea ţărilor afectate de restricţiile 
unilaterale ale Rusiei. În 2006 sunt de 
neevitat tendinţele centrifuge ale CSI, paralel 
cu operaţionalizarea unor noi forme de 
cooperare şi solidaritate politică între statele 
ex-sovietice.
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datorat faptului că, în toamna anului 2005, mediatorii ruşi şi separatiştii de 
la Tiraspol au încercat să izoleze noii participanţi la negocieri prin menţine-
rea vechiului format pentagonal, în care „vechii” mediatori aveau mai multe 
drepturi decât „noii mediatori”. 

Pe de altă parte, diplomaţia rusă a încercat să capitalizeze prezenţa UE 
şi SUA la negocieri pentru a acredita public o aşa-zisă „analogie” între 
Kosovo şi Transnistria, promiţând să aplice unilateral precedentul recu-
noaşterii “Kosovo” în spaţiul ex-sovietic, acuzând Occidentul că ar folosi 
standarde duble în aprecierea conflictelor din spaţiul ex-sovietic. Această 
conduită politică a culminat în februarie 2006 cu o Declaraţie a Preşedinte-
lui rus, V. Putin care solicita legalizarea internaţională a enclavelor separa-
tiste din fosta URSS, afirmând că Rusia nu va ezita să aplice un tratament 
echivalent regiunilor care au apărut ca urmare a conflictelor teritoriale în 
fostul spaţiu sovietic, în temeiul doctrinei sale militare şi intereselor „legiti-
me” în acest spaţiu. O dată fiind creionată la nivelul cel mai de sus strategia 
de acţiune, diplomaţia rusă a trecut imediat la treabă. 

După încercarea nereuşită a liderilor transnistreni de a influenţa decizia 
Ucrainei prin pichetări la Kiev, mitinguri non-stop la căile de trecere15, dar 
şi poziţii extrem de brutale ale politicienilor şi diplomaţilor ruşi, Moscova 
a decis să-şi „epureze” piaţa de vinuri şi alte produse agricole georgiene 
şi moldoveneşti. Interdicţiile ruseşti sunt aplicate totuşi într-o perioadă cu 
totul nepotrivită: cu doar câteva luni înainte de Summitul G8 de la Sankt-
Petersburg şi chiar în anul în care Moscova speră ca Rusia să fie invitată să 
se asocieze cu drepturi depline la OMC. În presa internaţională au apărut 
numeroase articole care contestă calitatea de membru al Rusiei în G8 pe 
motivul politicii sale agresive şi degradării rapide a procesului de demo-
cratizare internă. Au urmat rechemarea ambasadorului RM din Rusia, un 
semnal de avertizare dublă în limbajul afacerilor externe, la care, MAE al 
Rusiei a reacţionat reacţiile sale, şi mai multe declaraţii politice, care carac-
terizează starea relaţiilor moldo-ruse în acest moment. 

Merită o deosebită atenţie afirmaţiile „celui mai scump ambasador rus, Rea-
bov, în RM (20 martie), care nu a ezitat să califice acordul moldo-ucrainean 
drept „acţiune politică”, motiv de tensionare a situaţiei şi încercare forţată 
de a atrage subiecţii economici în câmpul său economic” (!?). Ambasadorul 
a respins posibilitatea oricărei vizite oficiale a Preşedintelui Voronin la Mos-
cova până când „nu vor exista condiţii prielnice pentru aceasta”, sociale, 
politice, menţionând că RM este principalul vinovat de conflictul din 1992 şi 
că, nu Transnistria, ci Chişinăul a ieşit din procesul de negocieri. Precizăm 
că, nimeni nu a dezavuat la Moscova afirmaţiile extrem de dure ale Amba-
sadorului rus, deşi Ministrul de externe A. Stratan îşi exprimase speranţa că 
acestea ar reprezenta poate opinia personală al acestuia16. 

„Opiniile” exprimate de Reabov a trezit un şir de proteste în mediile politice 
şi societatea civilă, urmate de pichetări ale Ambasadei şi declaraţii tensio-
nate în Parlament. Rusia nu-şi aduce aminte însă de neîndeplinirea propri-
ilor obligaţii cuprinse în Declaraţia Summitului OSCE (1999) de la Istanbul, 
i.e. al celor 1200 de ofiţeri şi soldaţi aflaţi ilegal în regiunea transnistreană a 
RM. Dorind să imprime mai multă dramaturgie demersului său, autorităţile 
ruse au încercat să declare acţiunile moldo-ucrainene drept motivul unei 
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„catastrofe umanitare” în Transnistria17, dar nu au putut furniza nici un indi-
ciu care să confirme acuzaţiile lor.

Pentru mulţi observatori, decizia Ucrainei de a aplica acordul semnat 
cu Guvernul RM din 30 decembrie, 2005, a fost o mare surpriză. Nimic 
nu ar fi prevestit chiar cu câteva zile înainte că Ucraina îşi va asuma acest 
risc pe plan intern (alegerile din martie) şi extern (contra voinţei Rusiei de 
a conserva status-quo-ul enclavei separatiste), iar faptul că imediat după 3 
martie, 2006, UE şi SUA au apreciat prin declaraţii consecutive aprecieri în 
adresa conducerii de la Kiev merită un comentariu separat. Spre deosebire 
de alte decizii luate la Kiev şi Chişinău, în care declaraţii stridente nu au 
fost urmate de acţiuni adecvate, se pare că acest acord este tratat la modul 
cel mai serios. Organele vamale ale Ucrainei, supravegheate de Misiunea 
UE de Asistenţă la frontieră au reuşit să stopeze în mod eficient circulaţia 
de bunuri neautorizate, expediind trenurile prin partea de nord a RM, spre 
a evita regiunea secesionistă18. Mulţi agenţi economici din Transnistria s-
au înregistrat la Chişinău, însă alţii au preferat să-şi închidă afacerile, fiind 
ameninţaţi de autorităţile locale cu sancţiuni imediate, şi chiar arestarea lor. 
Cea mai puternică întreprindere siderurgică de la Râbniţa a decis să-şi ex-
pedieze salariaţii în concediu fără plată, „până la clarificarea situaţiei”, timp 
în care regimul secesionist a solicitat asistenţa financiară directă a Rusiei 
pentru a putea supravieţui crizei curente.

Linia de demarcaţie care înconjoară astăzi regimul separatist face 
obiectul unor serioase investigaţii şi eforturi politice. Este clar că Misi-
unea de Asistenţă, ridiculizată iniţial şi creditată chiar de către unii analişti 
cu puţine şanse să convingă prin probele lor de trafic ilegal de arme, reu-
şeşte astfel să găsească o soluţie extrem de eficientă pentru „gaura nea-
gră” de circa 450 km de frontieră între Ucraina şi RM. Impunerea regulilor 
vamale, comerciale şi internaţionale serveşte ca un precedent care trebuie 
să fie urmat şi pe planul „constituţionalizării” spaţiului din stânga Nistrului cu 
Noile reguli vamale ucrainene au lăsat fără replică autorităţile transnistre-
ne, care se obişnuiseră cu ideea că pot profita nestingherit de status-quo-ul 
incert, „îngheţat” mai degrabă prin garanţiile mediatorilor decât prin dinami-
ca conflictului, care le permitea re-exportul unor cantităţi masive de bunuri, 
droguri şi arme prin porturile din Odesa şi Iliciovsk, aducând importante 
profituri unor cercuri corupte. Aplicarea unui control riguros pe segmentul 
transnistrean al frontierei afectează, aparent, relaţiile economice ale Ucrai-
nei şi Rusiei, care exportă anual circa 200 mln şi respectiv 250 mln usd 
spre regiunea secesionistă. 

Noul regim de frontieră nu ar fi fost posibil fără implicarea UE în efor-
tul de a aduce mai multă stabilitate şi legalitate la frontierele sale. Nu 
trebuie de subestimată însă şi contribuţia SUA şi a “noilor europeni”. 
Reacţiile politice occidentale care au răsunat imediat la londra, Washin-
gton şi Bruxelles, explică o bună parte din răspunsul la întrebarea de ce 
s-au hotărât autorităţile ucrainene să aplice cu fermitate controlul strict al 
frontierelor exact din data de 3 martie, la mai puţin de 3 săptămâni până la 
runda decisivă a alegerilor parlamentare, atunci când reacţia naturală a po-
liticienilor ucraineni ar fi fost să aştepte consumarea scrutinului, mai întâi. 
Oficial, scopul acţiunilor concertate ale Ucrainei şi RM la frontiera lor comu-
nă a fost definit prin: întărirea legalităţii schimburilor comerciale, simplificării 
regimului de trecere şi întăririi securităţii, în conformitate cu angajamentele 

��	Кишинев�� �� марта (ИНФОТАГ�� МОЛДОВА НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ В ГУМАНИ-
ТАРНОЙ ПОМОЩИ ПРИДНЕСТРОВСКОМУ РЕГИОНУ
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prevăzute în Planurile lor de acţiuni cu UE19. Declaraţiile emise de şefii di-
pomaţiilor ambelor ţări anunţau că, acţiunile comune la frontieră dovedesc 
voinţa statelor de a aplica standarde europene în toate domeniile, şi confir-
mă aspiraţiile lor de a se asocia comunităţilor europene”. 

Declaraţiile au fost imediat sprijinite de UE, SUA şi Austria (deţinătoare a 
preşedinţiei OSCE), care s-au arătat deosebit de încurajate de acţiunea 
comună a RM şi Ucrainei. Într-un scenariu optimist, ar trebui ca preţul pen-
tru menţinerea Transnistriei să fie mai mare decât este dispusă Rusia să 
plătească. Împiedicând exporturile neautorizate din regiune şi barând faci-
lităţile de producţie ilegală a armelor se va elimina liantul de forţă al econo-
miei tenebre din regiune. Într-un scenariu pesimist, Rusia va continua 
să pompeze asistenţă financiară şi militară regimului separatist, înăs-
prind pe de altă parte represiunile în adresa cetăţenilor R.Moldova. 

Este posibil ca Rusia să preseze şi UE pe motivul deja pronunţat la nivel 
oficial, al unei catastrofe umanitare condiţionate de regimul vamal al Ucrai-
nei, forţând, pe de altă parte, închiderea în cascadă a businessului rusesc 
care a reuşit în ultimii 15 ani să-şi însuşească cea mai mare parte a indus-
triilor din regiune. Frustrările sociale ar putea servi drept predicţii creatoare 
pentru a convinge autorităţile de la Kiev să-şi menţină angajamentele. As-
tăzi, oficialii de la Kiev şi Chişinău constatată cu satisfacţie evoluţiile pozi-
tive la vama moldo-ucraineană în sensul legalizării fluxului de mărfuri ce 
traversează frontiera de stat moldo-ucraineană, însă subliniază, totodată, 
necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente în vederea asigurării secu-
rităţii şi stabilităţii în regiune, în legatură cu împiedicarea liberei circulaţii a 
persoanelor şi mărfurilor din Zona de Securitate20. 

Graficul 2.  

��	Кишинев�� �� марта (ИНФОТАГ).
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Regimul vamal între Moldova şi Ucraina nu 
mai poate fi suspendat sau anulat, ceea ce 
transmite un semnal extrem de puternic 
populaţiei şi comunităţii active de business 
din regiune. Şi elitele politice din regiune sunt 
la capătul unei expectative, şi a unei decizii, 
care nu pare să fie în favoarea menţinerii 
status-quo-ului ce avantajează interesele 
câtorva familii. Totul pare să fie favorabil 
pentru apariţia unei noi forme de opoziţie 
politică în Transnistria, pe valul nemulţumirilor 
populare şi dezamăgirilor de comportamentul 
conducerii separatiste.
Avantajul competitiv al industriei 
transnistrene se menţinea pe seama unui 
comerţ nereglementat, şi a unor taxe 
discreţionare cu importatorii; în noile condiţii, 
economia regiunii se va prăbuşi, dacă nu se va 

conecta prin legislaţia RM la piaţa europeană. 
Închiderea unor întreprinderi importante va 
spori riscul protestelor sociale, dar şi pierderi 
pentru businessul care opera în regiune. 
Panica ar putea fi agravată de represiunile 
interne ale forţelor transnistrene de securitate 
contra acelor reprezentanţi ai businessului, 
care doresc să-şi legalizeze afacerile, sau 
de producerea unor valuri de „refugiaţi” 
economic din regiunea afectată.
Încurajaţi de progresele vizibile ale Misiunii 
de Asistenţă la una din frontiere în spaţiul 
CSI, oficialii UE îşi vor spori susţinerea 
politică pentru reglementarea conflictelor 
îngheţate, inclusiv sub forma unor proiecte 
speciale de „stabilizare” economică şi socială, 
descentralizare şi dezamorsare a muniţiilor 
stocate în regiune. 
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agricultura

În anul 2005, producţia agricolă a constituit în preţuri curente 11937 milioa-
ne lei sau 101, 0 % în preţuri comparabile comparativ cu anul 2004 şi 116% 
faţă de anul 2000. Creşterea producţiei agricole globale, deşi destul de 
modestă, a fost determinată în mare măsură de creşterea producţiei în 
sectorul zootehnic. În acest sector a fost înregistrată cea mai mare creştere 
a producţiei agricole din ultimii cinci ani, producţie care a constituit 8,6 la 
sută. Rezultatele obţinute de agricultori în sectorul zootehnic sunt aprecia-
bile, însă nu exprimă tendinţe constante de creştere pe termen mediu şi 
lung. Astfel, la 1 ianuarie 2006, efectivul de animale în gospodăriile de toa-
te categoriile s-a diminuat comparativ cu perioada similară a anului 20051. 
În anul 2006, sectorul agrar va fi influenţat puternic de aceiaşi factori, care 
au avut un impact simţitor asupra evoluţiei agriculturii în anul 2005:

•	 restricţiile şi interdicţiile externe la exporturile moldoveneşti de pro-
duse agricole;

•	 implicaţiile factorilor climaterici;

•	 suprasaturarea pieţei interne cu unele tipuri de produse agricole;

•	 majorarea preţurilor la achiziţiile agricole.

Tentativele statului de a voala repercusiunile acestor factori asupra evo-
luţiei sectorului agrar, prin politicile sale, nu vor remedia situaţia din agri-
cultură, date fiind incoerenţele şi slăbiciunile politicilor agricole, precum şi 
dezorganizarea acestui sector.

Evoluţii curente şi pronosticuri în agricultură 

Analiza situaţiei din sectorul vegetal 

În pofida rezultatelor promiţătoare obţinute în prima jumătate a anului 2005, 
în sectorul vegetal a fost înregistrată o reducere a producţiei vegetale cu 
2,5 % faţă de anul 2004. Diminuarea producţiei vegetale se datorează în 
mare măsură reducerii producţiei de porumb pentru boabe (cu 20 %), tutun 
(cu 24 %), fructe şi pomuşoare (cu 13,3 %) şi struguri (cu 25 %). Conform 
Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în anul 2005, ponde-
rea producţiei vegetale în producţia agricolă totală a constituit 69 la sută (în 
anul 2004 - 71%), din care cerealele şi leguminoasele boabe au constituit 
32, 8 % (în anul 2004 – 33,3%), culturile tehnice – 8,8% (în anul 2004 – 
8,5%), cartofii, leguminoasele şi bostănoasele – 13,3% (în anul 2004 – 
11,5%), fructele şi strugurii – 12,4% (în anul 2004 – 15,9%). 

Este semnificativ faptul, că culturile tardive au influenţat mai mult producţia 
agricolă vegetală. Recoltarea acestor culturi în linii generale a fost efectu-
ată în cadrul unei campanii agricole de toamnă, campanie pe care o consi-
derăm un eşec al anului 2005. În opinia noastră, tendinţele negative, care 
caracterizează sectorul vegetal se vor accentua în anul curent, din cauza 
recoltelor relativ slabe obţinute de producătorii de cereale de toamnă, stru-

�	 	Excepţie,	constituie	efectivul	de	porcine,	care	în	perioada	respectivă	a	crescut	cu	circa	��%.

În 2005 producţia 
agricolă a 
constituit în preţuri 
curente 11937 
milioane lei.

În 2005 producţia 
agricolă a 
constituit în preţuri 
curente 11937 
milioane lei.

Creşterea modestă 
a producţiei 
agricole globale a 
fost determinată 
de creşterea 
producţiei în 
sectorul zootehnic.

Creşterea modestă 
a producţiei 
agricole globale a 
fost determinată 
de creşterea 
producţiei în 
sectorul zootehnic.

La 1 ianuarie 
2006, efectivul 
de animale în 
gospodăriile de 
toate categoriile 
s-a diminuat 
comparativ cu 
perioada similară a 
anului 2005.

La 1 ianuarie 
2006, efectivul 
de animale în 
gospodăriile de 
toate categoriile 
s-a diminuat 
comparativ cu 
perioada similară a 
anului 2005.

Tendinţele 
negative, care 
caracterizează 
sectorul vegetal 
se vor accentua 
în anul curent, 
datorită recoltelor 
relativ slabe, care 
vor fi obţinute de 
producătorii de 
cereale de toamnă, 
struguri şi fructe.

Tendinţele 
negative, care 
caracterizează 
sectorul vegetal 
se vor accentua 
în anul curent, 
datorită recoltelor 
relativ slabe, care 
vor fi obţinute de 
producătorii de 
cereale de toamnă, 
struguri şi fructe.
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Producţia,	mii	tone.

�00� �00�

Producţia	agricolă	
în	�00�	faţă	de	anul	
�00�,	%.

Gradul	de	influenţă	
asupra	producţiei	
agricole	globale	în	
anul	�00�	faţă	de	
anul	�00�	.

Cereale	şi	leguminoase	boabe,	total	. ���� ���� ��,� -0,�
Grâu. ��� �0�� ���,� �,�
Porumb	pentru	boabe. ���� ���� �0,� -�,�
Floarea	soarelui. ��� ��� ��,� -0,�
Tutun.	 � � ��,� -0,�
Soia. �0 �� ���,� 0,�
Sfecla	de	zahăr. ��� ��� �0,�,� 0,�
Legume. ��� ��� ���.� 0,�
Fructe	şi	pomuşoare. ��0 ��� ��,� -0,�
Struguri. ��� ��� �� -�,�

guri şi unele fructe2. Anume sectoarele în care activează aceşti producători 
agricoli au fost afectate cel mai mult de condiţiile climaterice nefavorabile 
din iarna anului curent.

Tabelul 1. Producţia principalelor culturi agricole în sectorul vegetal.

Sursă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a făcut publice în premieră 
unele pronosticuri referitoare la structura, nivelul şi evoluţia producţiei agri-
cole până în anul 20153. În anul 2006, conform estimărilor, ponderea cultu-
rilor cerealiere şi leguminoase urma să constituie circa 62 la sută din supra-
faţa totală a înfiinţărilor agricole. Pe termen lung, suprafaţa ocupată de 
cereale va rămâne intactă şi va suferi modificări numai în cazul ameliorării 
situaţiei din zootehnie. Necesarul de cereale, conform calculelor MAIA, 
constituie 3 – 3,5 milioane tone anual, din care circa 500 mii tone de cere-
ale cu destinaţie alimentară. De asemenea, se preconizează, ca până la 
30% din volumul total al acestor culturi să fie prelucrat în scopul obţinerii 
etanolului şi uleiurilor tehnice. 

Conform MAIA, sporirea volumului de cereale şi leguminoase boabe (de la 
2978,1 mii tone în anul 2005 până la 3603 mii tone în anul 2015) va fi ge-
nerat de sporirea productivităţii medii la hectar care în această perioadă va 

�	 	La începutul lunii aprilie a anului �00� au fost prelucrate doar ��,� mii ha din suprafaţa ne-La	începutul	lunii	aprilie	a	anului	�00�	au	fost	prelucrate	doar	��,�	mii	ha	din	suprafaţa	ne-
arată	din	toamnă. Ca	şi	în	anul �00�, Guvernul	a	decis	să	stimuleze	agenţii	economici	antrenaţi	în	lu-
crările	de	prelucrare	a	solului.	În	acest	sens	a	fost	emisă	Hotărîrea	Guvernului	nr.	��0�	din	��.�0.�00�	
cu	privire	la	instituirea	unor	premii,	care	a	fost	aprobată	cu	scopul	stimulării	morale	şi	materiale	a	
agenţilor	economici	din	agricultură	care	vor	asigura	finalizarea	aratului	de	toamnă	pe	întreaga	supra-
faţă	a	terenurilor	agricole	până	la	�	decembrie	�00�.	Conform	hotărârii,	pentru	decernarea	premiilor,	
raioanele,	se	diferenţiau	în	trei	grupe,	în	funcţie	de	suprafaţa	terenurilor	agricole	ale	fiecărui	raion.	
De	asemenea,	prin	actul	normativ	nominalizat	se	instituia	trei	premii	pentru	locul	I	(pentru	fiecare	
grupă	câte	un	premiu)	raioanelor	care	vor	asigura	efectuarea	calitativă	a	aratului	de	toamnă	pe	întreaga	
suprafaţa	a	terenurilor	agricole	până	la�	decembrie	�00�,	după	cum	urmează:	
		grupa	I	-	premiu	în	sumă	de	��0	mii	lei	şi	Diploma	de	onoare	de	gradul	I;	
		grupa	II	-	premiu	în	sumă	de	�00	mii	lei	şi	Diploma	de	onoare	de	gradul	I;	

		grupa	III	-	premiu	în	sumă	de	�0	mii	lei	şi	Diploma	de	onoare	de	gradul	I.

�	 	Raportul	statistic	anual	„Dezvoltarea	social-economică	a	Republicii	Moldova	în	anul	�00�”.	
Biroul	Naţional	de	Statistică	al	Republicii	Moldova.

�	 	Proiectul	Strategiei	de	dezvoltare	a	sectorului	agroalimentar	în	perioada	anilor	�00�-�0��.

Se preconizează 
ca până la 30% 
din volumul total 
al cerealelor să fie 
prelucrat cu scopul 
obţinerii etanolului 
şi uleiurilor tehnice. 

Se preconizează 
ca până la 30% 
din volumul total 
al cerealelor să fie 
prelucrat cu scopul 
obţinerii etanolului 
şi uleiurilor tehnice. 

După finalizarea 
campaniei 
agricole de 
toamna în 
sectorul agrar au 
rămas nearate 
circa 143 mii 
ha de terenuri 
agricole sau 
circa 8,63% 
din suprafaţa 
terenurilor 
arabile din ţară.

După finalizarea 
campaniei 
agricole de 
toamna în 
sectorul agrar au 
rămas nearate 
circa 143 mii 
ha de terenuri 
agricole sau 
circa 8,63% 
din suprafaţa 
terenurilor 
arabile din ţară.

Se preconizează 
ca până la 30% 
din volumul total 
al cerealelor să 
fie prelucrat cu 
scopul obţinerii 
etanolului 
şi uleiurilor 
tehnice. 
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După finalizarea campaniei agricole de 
toamna a anului trecut în sectorul agrar au 
rămas nearate circa 143 mii ha de terenuri 
agricole sau circa 8,63% din suprafaţa 
terenurilor arabile din ţară . 

De asemenea, în cadrul campaniei 
agricole de toamna culturile de toamnă 
au fost înfiinţate pe parcursul a trei luni de 
zile, în condiţiile în care perioada optimă 
pentru semănat durează puţin peste două 
săptămâni. În lunile septembrie şi octombrie 
ale anului 2005, tergiversarea semănatului era 
explicată prin condiţiile climaterice nefaste 
- seceta. În prima decadă a lunii octombrie, 
când erau semănate doar 30 la sută din 
suprafeţele prevăzute dintr-un total de 410 
mii ha de culturi de toamnă, se vehicula „că 
la lucrarea solului uscat se uzează plugurile, 
bulgării mari se mărunţesc cu greu, iar 
seminţele costisitoare încorporate ar putea să 
nu germineze”. De fapt, tehnologiile agricole 
prevăd ca pregătirea solului pentru semănatul 
cerealelor să fie efectuată cu mult timp înainte 
de semănat şi după premergătorii optimali 
pentru aceste culturi. În final, majoritatea 
culturilor de toamnă nu au reuşit să se 
dezvolte în mod firesc şi au intrat în perioada 
de iarnă nepregătite pentru a suporta 
temperaturile reduse, temperaturi care au şi 
fost înregistrate în primul trimestru a anului 
curent.

Drept consecinţă, la finele lunii martie , 
după evaluarea semănăturilor de rapiţă, grâu 
şi orz de toamnă, din suprafaţa totală de grău 
– 246,9 mii ha , urmau să fie reînseminţate 
24,9 mii ha de terenuri agricole sau 10,9 % 
din semănături. Alte 46,9 mii ha de terenuri 
agricole sau 19 % din suprafaţa ocupată cu 
această cultură urmau să fie reabilitate cu orz 
de primăvară. În mod similar, din suprafaţa 
totală a terenurilor agricole ocupate cu orz de 
toamnă, se preconiza să fie reînsămânţate 9,4 
mii ha sau 10,9 % din semănături. Alte 7,5 mii 
ha de înfiinţări agricole cu orz de toamnă sau 
22 % din suprafaţa ocupată cu această cultură 

urmau să fie reabilitate cu orz de primăvară. 
Din suprafaţa totală de rapiţă, suprafaţă 

care constituia la finele anului trecut 14000 
ha, 11000 ha de înfiinţări agricole sau 74 % din 
suprafaţa totală ocupată cu această cultură 
urmau să fie răsturnate. 

Cu toate acestea, anume factorii naturali 
(primăvara târzie şi precipitaţiile abundente) 
au dat peste cap toate pronosticurile 
specialiştilor din domeniu. În prezent aceste 
pronosticuri sunt revizuite, iar situaţia 
culturilor de toamnă este prezentată ca 
favorabilă. 

În opinia noastră, repercusiunile 
campaniei agricole întârziate din toamna 
anului trecut, dar şi ale celei din primăvara 
anului curent , care de asemenea întârzie, 
vor fi resimţite de agricultori pe parcursul 
întregului ciclu agricol. Recoltele din sectorul 
vegetal vor fi relativ mici în comparaţie cu 
recoltele obţinute în anii precedenţi. Ne 
referim în deosebi la recoltele de cereale, 
unele culturi tehnice, struguri şi unele fructe 
(în special la culturile pomicole sâmburoase). 

Dacă e să ne revenim la cereale, atunci nu 
vom avea un nou an 2003, an în care recolta 
globală a constituit doar 100 mii tone, dar 
vom avea o recoltă foarte slabă cu cereale 
necalitative. Pe de altă parte, vor creşte 
în mod inevitabil preţurile la cereale. De 
asemenea, va fi afectat sectorul zootehnic. În 
plus, în 2006 ne putem  aştepta la o creştere 
a suprafeţelor de cereale pentru roada anului 
2007, ceia ce ar fi o greşeală. Mai puţin afectaţi 
vor fi agricultorii care şi-au asigurat culturile 
agricole şi care au făcut uz de posibilităţile 
acordate de stat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 320 din 23.03.2005 cu privire la stabilirea 
riscurilor şi obiectelor supuse asigurării 
subvenţionate în agricultură. Anume prin 
această hotărâre s-a stabilit subvenţionarea 
primelor de asigurare din bugetul de stat 
pentru asigurarea grâului de toamnă şi 
strugurilor din roada anului 2006.

metamorfozele camPaniilor de toamnă 
şi Primăvară În fitotehnie 

creşte de la 27,6 q/ha până la 35 q/ha. În opinia noastră, o evoluţie de acest 
gen este problematică. Sectorului individual îi revine circa 60 la sută din 
recolta cerealelor şi leguminoaselor boabe obţinute în ţară4. Agricultorii din 
acest sector practică adesea monocultura, preferând constant înfiinţările 
agricole de porumb, cartofi şi în mod paradoxal unele culturi tehnice în afa-
ra asolamentului. De asemenea, acest sector este caracterizat constant 
printr-o productivitate foarte redusă a culturilor agricole. 

�	 	În	anul	�00�,	sectorului	individual	i-a	revenit	��%	din	recolta	globală	de	cereale	şi	legumi-
noase	boabe	(cu	excepţia	porumbului)	şi	circa	��	la	sută	din	producţia	de	porumb.
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Structura culturilor tehnice va fi revizuită considerabil, din cauza reducerii 
suprafeţelor ocupate cu floarea soarelui (de la 275 ha în 2005 până la 145 
ha în anul 2015) şi creşterea ponderii înfiinţărilor agricole de rapiţă, sfeclă de 
zahăr, soia şi tutun în structura culturilor tehnice. Astfel, în 2015, suprafeţele 
ocupate de rapiţă vor creşte până la 110 mii ha, ceea ce constituie o majo-
rare de 5 ori a suprafeţelor planificate de rapiţă pentru anul 2006 (Înfiinţările 
agricole pentru roada anului 2006 au fost aproape integral compromise în 
perioada rece a anului curent). Promovarea acestei culturi, pe care o consi-
derăm una de perspectivă, a fost efectuată cu multe deficienţe, ceea ce în 
final a condus la un eşec răsunător şi regretabil pentru cei care au investit în 
introducerea acestei culturi în circuitul agricol. Suprafeţele de terenuri agri-
cole ocupate cu sfeclă de zahăr vor creşte de la 35 mii hectare în anul 2006 
până la 45 mii hectare în anul 2015, iar cele cu tutun vor creşte de la 5,5 mii 
hectare până la 6,0 mii hectare în aceeaşi perioadă. Înfiinţările agricole cu 
soia se vor extinde în perioada 2005-2015 cu circa 10 mii hectare, de la 35 
mii ha planificate pentru anul 2006 până la 45 mii ha în anul 2015.

În sectorul legumicol sunt preconizate unele optimizări ale suprafeţelor 
ocupate cu principale culturi legumicole şi bacifere, care sunt utilizate tra-
diţional în obţinerea producţiei legumicole pentru uzul intern, procesare şi 
export. Astfel, înfiinţările agricole cu legume şi bostănoase se vor majora 
de la 36,9 mii ha şi, respectiv, 5,4 mii ha în anul 2005 până la 60,0 mii ha şi, 
respectiv, 11,0 mii ha în anul 2015.

În întreprinderile de producţie – marfă din sectorul viticol, către anul 2015, 
se preconizează extinderea eşalonată a suprafeţelor plantaţiilor viticole 
până la 130 mii ha, inclusiv cu soiuri de masă – până la 20 mii ha. De 
asemenea, se planifică înfiinţarea a 75 mii ha de plantaţii viticole moderne, 
concomitent cu  defrişarea a 55 mii ha şi sporirea volumului de producere a 
materialului săditor viticol până la 25 mln viţe altoite.

În sectorul pomicol, livezile ocupă o suprafaţă de circa 110 mii ha, din care 
circa 75 mii ha posedă un potenţial considerabil de producţie, valorificabil 
prin efectuarea măsurilor economico-organizatorice şi tehnologice deja cu-
noscute. Către anul 2015, suprafaţa totală a plantaţiilor pomicole va consti-
tui103,65 ha, din care 91,08 ha pe rod cu o recoltă globală de 967,89 mii 
tone şi cu o recoltă medie de 106,3 chintale/ha.

Politici agricole 

Realizarea măsurilor din planul de acţiuni a SCERS.

În primul trimestru al anului 2006, Ministerul Economiei şi Comerţului a pre-
zentat primul raport anual de evaluare a implementării SCERS. Raportul a 
fost apreciat cu obiectivitate drept pozitiv de către instituţiile internaţionale 
şi societatea civilă şi a fost prezentat după o lungă perioadă de dezbateri 
publice. Referitor la implementarea măsurilor strategiei ce urmau să fie re-
alizate în mediul rural nu sunt remarcate mari succese din simplul motiv că 
respectivul compartiment nu conţine măsuri de natură să genereze schim-
bări calitative în economia rurală sau să influenţeze sărăcia din mediul rural. 
Or, 3 din cele 7 acţiuni incluse în compartimentul „Agricultură” din planul de 
acţiuni al strategiei prevăd efectuarea de studii, care să nu influenţeze ime-
diat fenomenul sărăciei prin creştere economică. Acestea studii, efectuate 
calitativ în cadrul unor analize minuţioase, pot doar să contribuie la identi-
ficarea problemelor din domeniu şi să propună soluţii pentru îmbunătăţirea 

1  Gradul de influienţă asupra producţiei agricole globale în anul 2005 faţă de anul 2004, 
reişind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile ale anului 2000.
2 În masă după finisare.
3 Numărul curent indică prioritatea acţiunii.
4 Vezi Monitorul Economic nr. 3, 2005.
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situaţiei. Din aceste considerente, raportul a inclus în mod firesc doar unele 
constatări generale ale MAIA referitoare la situaţia din agricultură.

Conform raportului, „agricultura continuă să fie definită de cel mai scăzut 
nivel de productivitate şi remunerare a muncii. Contribuind cu circa 18 % 
la PIB şi oferind loc de muncă unui număr de 45% din forţa de muncă, pro-
ductivitatea şi creşterea scăzută în sectorul agricol au redus perspectivele 
pentru restul economiei. Pe lângă accesul redus la sursele de finanţare, 
sectorul agrar se confruntă cu alte câteva constrângeri majore: restructura-
rea lentă a industriei de prelucrare, parcelarea excesivă a terenurilor, piaţă 
funciară subdezvoltată, concentrarea activelor agricole în mâinile unor ma-
nageri care nu au capacităţi adecvate de administrare, creşterea preţurilor 
la combustibili, dimensiunile reduse ale pieţei interne şi exigenţele foarte 
mari de pe pieţele externe. Nivelul redus al investiţiilor au condus la deteri-
orarea reţelei de drumuri rurale, a infrastructurii de piaţă şi a sistemelor de 
irigare. În plus, vulnerabilitatea sectorului la dezastre naturale complică şi 
mai mult procesul de recuperare in agricultură”5. 

�	 	Primul	raport	anual	de	evaluare	a	implementării	SCERS.

Tabelul 2. Acţiunile prioritare din compartimentul “Agricultură” al planului  SCERS.

Acţiunile din planul SCERS3. Rezultat.

1. Consolidarea terenurilor în baza unui studiu special, în 
cadrul căruia va fi efectuată analiza situaţiei curente 
din perspectiva eficienţei şi echităţii sociale şi vor fi 
elaborate recomandări privind acţiunile concrete în 
domeniul consolidării terenurilor pe termen mediu şi 
lung (MAIA, anul 2004).

Studiul specificat în planul de acţiuni SCERS nu a fost 
elaborat4. În anul 2005, în cadrul Conferinţei Naţionale 
„Consolidarea terenurilor – un prim pas spre creşterea 
investiţiilor în agricultură”, organizată la Chişinău de 
către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, s-a 
decis elaborarea unui program naţional de consolidare a 
terenurilor agricole. 

2. Efectuarea Studiului cu privire la restructurarea 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (anul 
2005).

Studiul specificat în planul de acţiuni SCERS nu a fost 
elaborat. A fost aprobată Hotărîrea Guvernului Nr. 578 
din 15.06.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului, 
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Monitorul 
Oficial al R. Moldova nr. 83-85/625 din 17.06.2005.

3. Efectuarea unui studiu privind subvenţionarea în agricultură, 
cu scopul revizuirii sistemului de subvenţionare în lumina 
obiectivelor de creştere economică şi reducere a sărăciei 
ale SCERS (anul 2005).

Studiul specificat în planul de acţiuni SCERS nu a fost 
elaborat. Sistemul de subvenţionare în agricultură a suferit 
unele modificări calitative, dar există  un spaţiu imens 
pentru optimizare.

4. Elaborarea în comun cu ONG-urile a programelor orientate 
spre reducerea sărăciei prin activităţile de prestare 
a serviciilor informaţionale şi de instruire şi pregătire 
profesională, consultanţă, de finanţare a întreprinderilor 
mici şi a microîntreprinderilor (Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare şi ONG, anii 2005-2006).

Mai multe ONG-uri, dar nu MAIA implementează proiecte, 
care cuprind activităţi de prestare a serviciilor informaţionale 
şi de instruire, pregătire profesională, consultanţă, de 
finanţare a întreprinderilor din mediul rural (AGROinform şi 
altele). 

5. Elaborarea strategiilor organizaţiilor de fermieri şi 
întreprinzători agricoli de asigurare a accesului mai 
eficient la informaţii, pieţe, mijloace şi oportunităţi de 
producţie (Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
anii 2005-2006).

O serie de organizaţii neguvernamentale, dar nu MAIA 
acordă suport organizaţiilor de fermieri şi întreprinzătorilor 
agricoli (AGROinform, Camib şi altele).

6. Promovarea dezvoltării pieţei exporturilor (anii 2005-
2006).

Pe parcursul anilor 2004-2005, ca urmare a embargoului 
instituit de Federaţia Rusă, Republica Moldova a pierdut 
cea mai mare piaţă de desfacere a produselor agricole. Cu 
începere de la 1 ianuarie 2006, Moldova beneficiază de 
Sistemul Generalizat de Preferinţe Plus, care constituie un 
regim preferenţial de comerţ oferit de UE pentru susţinerea 
dezvoltării si bunei guvernări. Din cadrul ţărilor CSI, doar 
Republica Moldova şi Georgia beneficiază de aceste 
preferinţe comerciale. UE a acordat GSP Plus doar pentru 15 
ţări. Astfel, în condiţiile noilor preferinţe comerciale acordate 
de UE, circa 87,7 % din exporturile Moldovei către UE 
beneficiază de acces liber.

7.  Efectuarea studiilor în vederea elaborării Strategiei de 
Dezvoltare Rurală (anii 2005-2006).

În primul trimestru al anului 2006, Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare a prezentat proiectul Strategiei de 
dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor 
2006-2015.
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iNDUSTRiE �i SER�icii�i SER�icii
Tendinţe generale

În primul trimestru al anului 2006 a continuat încetinirea ritmului creşterii 
industriale în Republica Moldova. Cauzele acestei involuţii sunt de ordin 
politic şi economic. Printre acestea sunt tensionarea relaţiilor cu Federaţia 
Rusă, atractivitatea scăzută a Republicii Moldova pentru investitorii străini, 
calitatea redusă a producţiei autohtone şi dificultăţile în promovarea 
producţiei naţionale pe pieţele străine. 

 În primele trei luni ale anului 2006, sectorul serviciilor s-a manifestat prin 
menţinerea tendinţelor de creştere. la aceasta au contribuit subsectoarele 
construcţii, comunicaţii, transportul de pasageri şi comerţul cu amănuntul. 
Creşterea în acest sector este datorată atragerii tehnologiilor moderne şi a 
unei dinamici pozitive la capitolul investiţii. 

Înrăutăţirea relaţiilor cu Federaţia Rusă va avea şi în continuare efecte 
negative asupra industriei naţionale. Intensificarea relaţiilor economice cu 
România se vor sconta doar cu efecte pozitive pentru Industria naţională. 

Ritmul de creştere a sectoarelor industriei naţionale

Sursa: DSS, CPE

Încetinirea ritmului de creştere industrială continuă

Procesul de încetinire a ritmului de creştere industrială a început în anul 
2003. Această tendinţa s-a păstrat şi în primul trimestru al anului 2006. În 
perioada ianuarie – februarie 2006, indicele volumului producţiei industriale 
a constituit 101,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În numărul 
precedent al ME am identificat mai multe cauze care nu permit dezvoltarea 
ramurilor industriale într-un ritm accelerat. Însă primul trimestru a fost marcat 
în mod special de (1) conjunctura politică externă dificilă; (2) incapacitatea 
produselor autohtone de a concura pe pieţele externe;  (3) lipsa personalului 
specializat de calificare internaţională în domeniul marketing-ului în 
cadrul întreprinderilor autohtone. la aceasta am mai adăuga scumpirea 
resurselor energetice, care va afecta întreprinderile cu utilizare intensă a 
gazelor naturale în procesul de producţie (producerea cimentului, sticlei, 
etc) precum şi măsurile restrictive a Federaţiei Ruse la importul produselor 
alcoolice prin eliberarea unui număr insuficient a timbrelor de acciz, măsuri 
care au culminat cu sistarea completă a importurilor.

În primul 
trimestru a 
anului 2006, 
industria a 
încetinit ritmul 
de creştere. 
Datorită 
investiţiilor şi 
implimentării 
tehnologiilor 
moderne, 
sectorul 
serviciilor s-a 
manifestat prin 
menţinerea 
tendinţei de 
creştere.
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Evoluţia indicelui producţiei industiale, %. 
 

Total Industrie Industria 
Prelucratoare

Industria 
Extractiva

Energie, gaze 
si apa

1999 -11.6 -12.1 -13.8 14
2000 7.7 17.8 -2.3 29
2001 13.7 15.1 9 9
2002 10.8 13.3 24.1 -1.8
2003 15.6 18 26.2 2.6
2004 6.9 7.7 17.5 -0.4

2005 e 6.3 6 14 15.3
2006 p 5 5 12 8

S����: DSS�� �������� �� ��������� C�E 

C������ ������������� ������� ������ ����� ������ ������� �� ���ş���� � ������ţ��� 
������������ v� �������� ��� �� ��������� �â��� ��� ��v������ �� �%� 

Industria prelucrătoare în descreştere 

Efectele lipsei unei politici consecvente pentru dezvoltarea industriei 
naţionale nu s-au lăsat a fi întârziate. În primele două luni ale anului 2006, 
industria prelucrătoare şi-a micşorat volumul producţiei cu 1% faţă de 
aceeaşi perioadă a anului precedent. Criza din acest sector industrial nu 
poate fi atribuită doar crizei exportului vinurilor, deşi şi aceasta şi-a avut 
impactul său negativ. Situaţia din acest sector industrial a fost salvată 
datorită creşterile semnificative a volumului producţiei la întreprinderile care 
se ocupă cu prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne 
(12%), prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor (88%), fabricarea 
uleiurilor şi grăsimilor (5%), şi a produselor lactate (6%). Pentru anul 2006, 
industria prelucrătoare va avea o creştere a indicelui volumului producţiei 
de 5%. 

Scăderea volumului de producţie 

la spumante şi bere

De la începutul anului am devenit martori a dificultăţilor pe care le 
experimentează întreprinderile producătoare a vinului şi berii. Sistarea 
exporturilor spre Federaţia Rusă a avut un impact negativ asupra întregii 
ramuri. Deşi producătorii consideră că vinurile moldoveneşti reprezintă 
o „combinaţie unică şi avantajoasă” între preţ şi calitate, comparativ cu 
producătorii din alte ţări, se pare că această „combinaţie” nu se răsfrânge 
asupra întregii industrii. Nu contestăm capacitatea unor întreprinderi de a 
produce vinuri de o calitate mai bună, însă acestea se vor poziţiona pe un 
segment superior al pieţei, şi comercializarea vinurilor la aceleaşi preţuri 
reduse nu va mai fi rentabilă. Scăderea volumului producţiei la vinuri este 
condiţionată de reducerea pentru primele două luni a anului cu 61% a 
volumului de producţie la vinuri spumante şi spumoase. Industria vinului 
se confruntă nu doar cu problema calităţii materii prime dar şi cu problema 
cantităţii. În anul 2005 recolta de struguri a fost cu 25% mai mică de cât în 
anul precedent. Insuficienţa materiei prime a cauzat scăderea volumului de 
producţie la vinuri spumante şi spumoase. 

Se consumă 
mai puţină bere 
autohtonă şi 
se produce mai 
puţine vinuri 
spumante
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Pe parcursul anului 2005 s-a observat o creştere doar de 1% la fabricarea 
vinului (comparativ cu 7% în 2004) şi de 7% şi la fabricarea berii. Nu există 
premise substanţiale care ar determina o creştere accentuată a volumului 
producţiei în industria vinului şi alcoolului în anul 2006.

Industria constructoare de maşini şi echipamente are nevoie 
de un suflu nou
O diminuare bruscă a volumului producţiei industriale comparativ cu 
ianuarie-februarie 2005 s-a înregistrat la întreprinderile producătoare a 
aparatelor de uz casnic (cu 45%), fabricarea de maşini agricole (cu 38%) 
şi fabricarea de pompe (cu 24%). 

Indicii volumului producţiei în ianuarie-februarie 2006 faţă de 
ianuarie- februarie 2005 şi ianuarie-februarie 2005 faţă de 2004 ( %)

 
Cauza principală a intrării în criză a acestei industrii constă nu în 
diminuarea cererii, ci de valoarea scăzută pe care o prezintă pentru 
consumatori produsele fabricate la întreprinderile industriale din Moldova. 
Astfel produsele autohtone sunt înlocuite cu cele de import. Acest proces 
devine şi mai tendenţios pe măsură ce puterea de cumpărare din ţară 

Denumirea producţiei Unitatea de 
măsura

februarie 2 luni % executării 

faţă de 

februarie 2005

% executării 

faţă de 2 luni 
20052006 2005 2006 2005

Vin de struguri îmbuteliat mii dal 2341 1622 3566 3017 144 118
Vinuri spumante si spumoase mii sticle 350 633 619 1575 55 39
Divin mii dal 120 72 203 112 167 181
Brandy, votca si alte bauturi tari mii dal 130 154 222 314 84 71
Alcool etilic mii dal 135 119 316 253 113 125

Rezultatele  activităţii industriei vinului si alcoolului.

Sursă: Agenţia Agro-Industrială “Moldova-Vin”

Industria 
constructoare de 
maşini este în 
declin
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este în creştere. Nu doar calitatea lasă de dorit, dar şi caracteristicile 
funcţionale, design-ul, şi serviciile de deservire în perioada de garanţie 
şi de postgaranţie a echipamentelor. Al doilea deceniu nu au loc activităţi 
vaste de cercetare şi dezvoltare a produselor noi. Întreprinderile nu şi-
au îmbogăţit sortimentul de producţie cu produse conceptual noi care să 
satisfacă cerinţele pieţei, ci mai degrabă exploatează la maxim produsele 
de tip vechi, realizând îmbunătăţiri la nivel exterior, dar nu şi de ordin 
funcţional şi calitativ. Industria constructoare de maşini are nevoie de un 
suflu nou, care ar putea fi materializat prin investiţii în formă de capital şi 
know-how. Altfel scăderea ulterioară a volumului de producţie în industria 
constructoare de maşini şi echipamente va fi una inevitabilă. 

Este oare în ascensiune sectorul energetic?

De la începutul anului producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică, 
gaze şi apă caldă a crescut cu 13% în comparaţie cu aceeaşi perioadă 
a anului 2005. Sporirea consumului şi investiţiile în valoare de peste 730 
mil. lei făcute pe parcursul anului 2005 au susţinut această creştere. Cea 
mai mare pondere a investiţiilor a revenit reţelelor de distribuţie a energiei 
electrice cifrând 536 mil. lei. Însă aceste cifre nu au de ce se ne bucure, 
deoarece R. Moldova importă aproape 90% din resursele energetice. Fără 
a avea acces la resurse energetice proprii va trebui să importăm şi în 
continuare resurse energetice pentru consum şi transformarea acestora în 
alte forme de energie. 

Sursa: DSS 

Structura consumului intern al resurselor energetice arată că 1/3 din acestea 
sunt utilizate pentru producerea energiei electrice şi termice şi încă 1/3 sunt 
vândute populaţiei. Industria şi construcţiile, precum şi transportul folosesc 
mai puţin de 20% de resurse energetice. Astfel, scumpirea resurselor 
energetice într-o măsura mai mare afectează populaţia şi mai puţin sectorul 
real al economiei. 
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Sursa: DSS

Gazele naturale importate sunt utilizate pentru acoperirea nevoilor de 
consum ale populaţiei  şi pentru producerea energiei termice şi electrice. 
Importul de resurse energetice pentru transformarea acestora în alte forme 
de energie prezintă un avantaj economic deoarece importăm materii prime 
şi consumăm un produs finit. Totuşi, ţinând cont de faptul, că furnizorul 
principal de gaze naturale, compania rusă Gazprom, ar putea ridica preţul 
la gaze naturale până la un nivel la care nu va mai fi rentabilă utilizarea 
gazelor naturale pentru producerea energiei electrice, s-ar putea să fie mai 
avantajoasă procurarea acesteia de la centralele atomice sau hidroelectrice 
din ţările vecine. O tendinţă pozitivă în dezvoltarea sectorului energetic ar 
consta în modernizarea acestuia, astfel încât pierderile din transportarea 
energiei electrice să fie diminuate iar capacitatea de tranzitare să crească. 
Aceasta ar prezenta o sursă suplimentară de venituri. Totodată diversificarea 
surselor (furnizorilor) prezintă o prioritate strategică pentru R. Moldova. 
Dependenţa faţă de Federaţia Rusă este periculoasă şi dezavantajoasă. 
Prin urmare diversificarea surselor energetice, consolidarea şi dezvoltarea 
sectorului energetic şi valorificarea potenţialului economic şi a colaborării 
internaţionale în sfera energetică prezintă priorităţi de bază de interes 
naţional. 

Sectorul serviciilor continuă să crească

În primele două luni ale anului 2006, sectorul serviciilor şi-a accelerat 
ritmul de creştere.  Faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, serviciile 
au crescut cu 10%. Dezvoltarea sporită a acestui sector se datorează 
investiţiilor injectate în primul rând de către companiile care îşi desfăşoară 
activitatea în acest sector al economiei, iar pe de altă parte de cererea 
pentru aceste servicii care este într-o continuă creştere şi este alimentată 
şi de către remitenţele parvenite de peste hotare. 

Construcţii 

În 2006, sectorul 
serviciilor va 
creşte cu 10%
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Pe parcursul ultimilor doi ani, sectorul construcţiilor a crescut mai accelerat 
decât PIB-ul. Acest subsector continuă să atragă investiţii semnificative. 
Astfel, pentru anul 2006 se aşteaptă investiţii în valoare de 615 mil. de 
dolari SUA. Doar în luna ianuarie, volumul lucrărilor de construcţie şi 
montaj a atins cifra de 80 mil. lei, cu 7% mai mult decât în luna ianuarie 
a anului precedent. Peste 70% din lucrările de construcţie sunt efectuate 
în municipiul Chişinău. Menţinerea ritmului accelerat de dezvoltare al 
acestui subsector va fi dificil de realizat ca urmare a creşterii preţurilor la 
materialele de construcţie, terenuri pentru construcţii şi scumpirea forţei 
de muncă utlizate în construcţii. Totodată în condiţiile în care construcţiile 
necesită investiţii tot mai semnificative, dezvoltarea durabilă a acestui 
susbsector nu are şanse de reuşite fără un sprijin semnificativ acordat 
de către instituţiile financiare. Astfel dezvoltarea creditării ipotecare şi a 
împrumuturilor pe termen lung constituie o premisă necesară dezvoltării 
accelerate a subsectorului construcţiilor. 

Transporturi 

Tendinţa de scădere a volumului mărfurilor transportate prezentă în anul 
2005 a continuat şi în primele luni ale anului 2006. Astfel volumul mărfurilor 
transportate s-a redus cu 12.5% în perioada ianuarie – februarie 2006 faţă 
de aceeaşi perioadă a anului 2005. Această scădere datorează reducerii 
traficului realizat de transportul feroviar cu 12% şi auto cu 23.6%. O 
tendinţă cu caracter opus se observă la capitolul transportul de pasageri. 
Astfel pe cale ferată s-a transportat cu 14.4% mai mulţi pasageri, auto cu 
3% şi aerian cu 25.8%. Descreşterea volumului de transport a mărfurilor 
se explică prin încetinirea ritmului de dezvoltare a unor ramuri industriale. 
Totodată creşterea volumului transportului de pasageri denotă accentuarea 
unui caracter mai mobil al cetăţenilor, inclusiv intensificarea transportului 
de pasageri internaţional pe cale auto şi aeriană ca urmare a migraţiei forţei 
de muncă. 

Telecomunicaţii

Subsectorul telecomunicaţii va continua să crească şi pe parcursul anului 
2006. În domeniul telefoniei fixe şi mobile, numărul abonaţilor este în 
continuă creştere. Pe lângă aceasta venitul mediu obţinut de la un abonat 
al telefonie fixe a crescut cu 62 lei pe lună. Creşterea volumului vânzărilor 
la telefonia fixă pe parcursul anului precedent a fost de 27%, iar pentru 
telefonia mobilă cu 52%. Serviciile de telefonie IP sunt în creştere facilitând 
comunicarea între membrii familiilor care lucrează peste hotare. Conform 
prognozelor ANRTI se aşteaptă o creştere susţinută a pieţei serviciilor 
telefoniei IP.
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Operatorii Virtuali al Reţelelor Mobile 
(MVNO – Mobile Virtual Network Operator) 
sunt companiile, care nu au resurse de 
frecvenţă proprii. Aceste companii cumpără 
en-gross traficul de reţea de la operatorii 
de telefonie mobilă şi îl comercializează 
utilizatorilor finali, conectându-i conform 
tarifelor sale. În Europa deja activează peste 
două sute de companii care au statut de 
operator virtual, iar în unele ţări acestea au 
preluat până la 60% din traficul serviciilor 
telefoniei mobile. În anul trecut cca 110 
mil. de oameni au utilizat serviciile acestor 
operatori, iar în acest an această cifră ar 
putea să ajungă la 200 mil. Atractivitatea şi 
avantajele unui astfel de operator constă 
în flexibilitatea acestuia de a se adapta la 
cerinţele unui grup specific de consumatori, 
lucru cu greu de realizat pentru operatorii 
mari ai telefoniei mobile. Un operator 
virtual are posibilitatea de a dezvolta un 
număr mai mare a planurilor tarifare, care 
ar satisface nevoile mai multor categorii de 
clienţi. Operatorii virtuali al reţelelor mobile 
au posibilitatea de a combina serviciile 
de telefonie mobilă cu serviciile telefoniei 
fixe prin readresarea apelurilor telefonice, 
astfel oferind un avantaj economic pentru 
utilizatori. Pe lângă aceasta, operatorii virtuali 
au posibilitatea de a se dezvolta satisfăcând 
nevoile segmentului utilizatorilor corporativi 
oferind preţuri competitive pentru servicii 

datorită capacităţii de  readresare a apelurilor 
şi utilizare a rutelor de comunicaţii mai 
avantajoase. Perspectivele dezvoltării în 
timpul apropiat în Moldova a unor astfel de 
operatori sunt reduse atât din cauza lipsei 
cadrului legal care ar reglementa activitatea 
unor astfel de operatorilori. Totuşi pentru 
operatorii de telefonie mobilă un parteneriat 
cu operatorii virtuali ar fi o posibilitate de 
a vinde o parte din traficul neutilizat şi de 
a atrage noi utilizatori al reţelelor mobile. 
Costul de publicitate, serviciile de marketing 
şi deservirea clientelei pentru un operator 
al telefoniei mobile pot fi între 27% şi 52%. 
Astfel exista posibilitatea reală şi avantajoasă 
de „outsourcing”, a atragerii şi deservirii 
clientelei de către operatorii virtuali. În astfel 
de condiţii operatorul mobil s-ar ocupa de 
întreţinerea şi asigurarea funcţionalităţii 
reţelelor şi ar putea să câştige pe serviciile 
suplimentare pe lângă convorbirile în 
reţeaua telefoniei mobile (servicii internet 
mobil, transfer de date, etc). Acest lucru va 
fi cu atât mai binevenit cu cât se va înăspri 
competitivitatea pe piaţa telefoniei mobile. 
Reţelele de comercializare a telefoanelor 
mobile şi accesoriilor ar avea şanse reale de 
a deveni pe viitor operatori virtuali. Odată 
cu apariţia acestor companii şi intensificarea 
concurenţei pe piaţă clienţii vor avea doar de 
câştigat. 

oPeratorii virtuali al reţelelor mobile – noi Posibilităţi 
Pentru Piaţa telefoniei mobile din moldova
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comERţUl ExTERN
Evoluţiile curente ale comerţului exterior al Republicii Moldova atestă faptul 
că acesta scapă de sub orice control. În anul trecut au crescut atât importurile 
cât şi exporturile. Ritmul de creştere a exporturilor a fost net inferior în 
comparaţie cu cel a importurilor. Decalajul considerabil în evoluţia 
exporturilor şi importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în 
anul 2005 a unui sold negativ al balanţei comerciale în valoare de 1220,5 
milioane dolari, ceea ce constituie o majorare a deficitului balanţei 
comerciale cu 55,8 la suta sau cu 437 milioane dolari, comparativ cu anul 
2004. 

Aceleaşi tendinţe îngrijorătoare se manifestă şi în primele luni ale anului 
2006. Astfel, balanţa comercială a însumat în ianuarie-februarie 2006 un 
deficit de 170,9 milioane dolari SUA, ceea ce constituie o creştere cu 71,8 
milioane dolari SUA (de 1,7 ori) faţă de perioada similară a anului 2005. 
Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a fost în ianuarie-februarie 
2006 de 48,1% faţă de 60,9% în ianuarie-februarie 2005. Totuşi, aceste 
date nu reflectă întocmai situaţia reală din comerţul exterior, deoarece ele 
caracterizează în linii generale numai începutul unei perioade destul de 
dificile pentru exportatorii moldoveni orientaţi spre pieţele CSI şi pentru 
producătorii de mărfuri destinate exportului. 

exporturile
Exporturile din primele două luni ale anului 2006 au însumat 158,1 milioane 
dolari şi au depăşit uşor plafonul înregistrat în perioada similară a anului 
2005. Creşterea acestora s-a datorat în mare măsură intensificării 
substanţiale a tranzacţiilor comerciale în luna februarie, şi anume cu 30 la 
sută faţă de luna ianuarie şi cu 6,7%, comparativ cu luna februarie a anului 
2005. În opinia noastră, în următoarele luni, ritmul exporturilor se va 
tempera, i-ar decalajul faţă de importuri va deveni ameninţător. 

Tabelul 1. Comerţul exterior al R. Moldova în ianuarie-februarie 2006.
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Sursă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.
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Totodată, geografia exporturilor nu pare să se extindă semnificativ. În 
primele două luni ale anului 2006, cotele exporturilor pe pieţele ţărilor CSI 
şi ale Uniunii Europene au crescut nesemnificativ. Creşterea modestă a 
exporturilor în ţările CSI (puţin peste un procent), se datorează în mare 
măsură majorării volumului exportului în Ucraina (14,1 milioane dolari 
SUA), exporturi care au crescut de 1,6 ori faţă de primele două luni ale 
anului 2005. 

Tabelul 2. Orientarea geografică a exporturilor. 

Ianuarie-februarie 2005

9,02%14,39%

29,3%

47,29%

ţările CSI
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Alte ţări

Ianuarie-februarie 2006

6,42%14,2%

30,7%

48,68%

ţările CSI

ţările Uniunii Europene

ţările Europei Centrale şi de Est

Alte ţări

Sursă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

În acelaşi timp s-a diminuat volumul exporturilor în Federaţia Rusă şi 
România, care au constituit 95,6 % şi, respectiv, 90,8 % faţă de perioada 
ianuarie-februarie 2005. 

Tabelul 3. Principalii parteneri comerciali ai Moldovei în derularea  
exporturilor, ianuarie-februarie 2006.

mil.	dolari	SUA în	%	faţă	de	ianuarie-feb-
ruarie	�00�

Rusia ��,0 ��,�
România ��,� �0,�

Italia ��,� ��,�
Ucraina ��,� de	�,�	ori
Belarus �,� �0�,0

Germania �,� ��,�
Franţa �,� de	�,�	ori
Turcia �,� de	�,�	ori

Polonia �,� de	�,�	ori
Belgia �,� ���,�

Sursă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

În cazul Rusiei, diminuarea exporturilor poate fi explicată prin impactul 
animozităţilor apărute în tranzacţiile comerciale reciproce cu băuturi 
alcoolice în lunile de iarnă1. În viitorul apropiat, exporturile în această ţară 
se vor reduce substanţial, din cauza menţinerii în continuare a barierelor 
impuse la exportul de produse vegetale, a producţiei vinicole şi, într-o 
măsură mai mică, a produselor animaliere.

�	 	În	această	perioadă,	importatorii	de	vinuri	moldoveneşti	au	avut	mari	dificultăţi	la	obţinerea	
mărcilor	de	acciz.	Serviciul	Federal	Vamal	din	Rusia	a	sistat	procesul	de	eliberare	a	timbrelor	de	acciz	
pentru	exportatorii	moldoveni	de	vinuri,	motivând	apariţia	problemelor	tehnice	prin	faptul	că	”Rusia	
introduce,	de	la	�	ianuarie	�00�,	un	nou	sistem	de	accize”.	Anterior,	solicitanţii	mărcilor	de	acciz	puteau	
primi	timbrele	chiar	în	ziua	depunerii	cererii	sau	în	câteva	zile,	dar	în	această	perioadă,	timpul	rezervat	
obţinerii	timbrelor	de	acciz	a	crescut	până	la	câteva	luni.
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Un an de tratament preferenţial comercial 
acordat Moldovei de Federaţia Rusă. 

Indiscutabil, Federaţia Rusă poate fi 
considerată ca cel mai mare partener comercial 
al Republicii Moldova. În anul 2005, ponderea 
exporturilor în Rusia a constituit 31,84 % (347, 5 
milioane dolari USA), iar a importurilor din 
această ţară - 11,70 % (268, 2 milioane dolari 
USA). Federaţia Rusă este una din puţinele ţări în 
comerţul cu care Republica Moldova dispune 
stabil de o balanţă comercială pozitivă1. De 
asemenea, cu acest stat sunt semnate mai multe 
tratate şi acorduri bilaterale avantajoase. Printre 
acestea  pot fi enumerate: 

Tratatul dintre Republica Moldova şi 
Federaţia Rusă privind colaborarea economică 
pentru anii 1999 - 2008. Programul de 
colaborare economică dintre Republica Moldova 
şi Federaţia Rusă pentru anii 1999 - 2008 
(semnat la Moscova la 02.10.99 şi a intrat în 
vigoare la 11.08.2000). 

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova 
şi Cabinetul de Miniştri-Guvernul Federaţiei Ruse 
privind comerţul liber semnat la Moscova la 
09.02.93 (întrat în vigoare la 30.03.93).

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova 
şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor 
capitale semnat la Moscova la 17.03.98 (întrat în 
vigoare la 18.07.2001), etc.

Acordul privind barierele tehnice în zona 
comerţului liber, semnat la Moscova la 20 iunie 
20002, etc.

Cu toate acestea, pe parcursul ultimului an 
de zile, Moldova a beneficiat de un tratament 
special, neprietenos din partea Federaţiei 
Ruse, care nu se încadrează nicidecum în 
limitele negociate şi punctate de multitudinea 
acordurilor bilaterale şi a celor semnate în 
cadrul Comunităţii Statelor Independente3. 
Astfel, cu începere de la 18 aprilie 2005, 
Federaţia Rusă a recurs la sistarea importurilor 
de carne de vită, porcine, oaie şi de pasăre 
din Republica Moldova. Motivul interdicţiei, 
invocat de oficialităţile ruse într-un comunicat 

	

al Ministerului 
Agriculturii 
a fost 
suspendarea 
importurilor 
cu scopul 
neadmiterii 
introducerii 
pe teritoriul 
Federaţiei 
Ruse a 
încărcăturilor 
periculoase 
din punct 
de vedere 
veterinar 
şi sanitar. 
Drept supoziţie ntru susţinerea acestui motiv, 
conform declaraţiei şefului Serviciului Federal 
pentru Supravegherea Veterinară şi Fitosanitară 
Serghei Dankvert, citat de agenţia Interfax, l-ar fi 
constituit faptul că „cererile pentru importul de 
carne din Moldova în Rusia, care parvin în adresa 
“Rosselhoznadzor”-ului, presupun cantităţi 
mai mari de carne comparativ cu volumul de 
producere a produselor animaliere înregistrat 
în Republica Moldova. Faptul demonstrează că 
Moldova este utilizată pentru reexportul cărnii, 
ceea ce nu exclude posibilitatea introducerii 
unor maladii periculoase.” 

La 16 mai 2005, aceeaşi instituţie din Rusia 
instituie interdicţii la exporturile moldoveneşti 
de produse vegetale. Rusia şi-a pretextat decizia 
prin faptul că „certificatele eliberate de serviciile 
abilitate în certificarea produselor din Moldova 
nu corespund loturilor de marfă livrate în 
Federaţia Rusă.” Deşi autorităţile din Moldova au 
demonstrat în ambele cazuri că motivele invocate 
de autorităţele ruse sunt nefondate, barierele 
sunt menţinute până în prezent. Mai mult ca 
atât, din primăvara anului curent Federaţia 
Rusă a interzis importul producţiei alcoolice 
fabricate în Republica Moldova şi a declanşat o 
amplă campanie de scoatere de pe piaţa rusă a 
produselor moldoveneşti deja importate4. 
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un an de tratament Preferenţial comercial acordat 
moldovei de federaţia rusă. 

�	În anul �00�, Moldova a înregistrat în comerţul cu Federaţia Rusă un sold pozitiv al balanţei comerciale în valoare deÎn	anul	�00�,	Moldova	a	înregistrat	în	comerţul	cu	Federaţia	Rusă	un	sold	pozitiv	al	balanţei	comerciale	în	valoare	de	

�����,�	mii	dolari	USA.

�		Legea nr. ���-�V din ��.��.�00� pentru ratificarea Acordului privind barierele tehnice în zona comerţului liber. Moni-Legea	nr.	���-�V	din	��.��.�00�	pentru	ratificarea	Acordului	privind	barierele	tehnice	în	zona	comerţului	liber.	Moni-
torul	Oficial	al	R.	Moldova	nr.	��-��/��	din	��.0�.�00�.

�	În	mod	similar,	alte	două	state	CSI	(Georgia	şi	Ucraina),	membre	ale	GUAM,	au	întâmpinat	din	partea	Rusiei	numeroa-
se	bariere	în	comerţul	reciproc.	Rusia	a	instituit	interdicţii	la	importurile	de	vinuri,	producţie	vegetală	şi	apă	minerală	din	
Georgia	şi	producţie	animaliere	din	Ucraina.	În	anul	�00�,	conform	datelor	Comitetului	de	Stat	al	Ucrainei,	circa	��,�	%	din	
exporturile	ucrainene	de	carne	şi	mezeluri	şi	circa	�0	la	sută	din	laptele	exportat	reveneau	Rusiei.	Volumul	acestor	categorii	de	

producţie	exportată	în	Rusia	în	�00�	a	constituit	��0	milioane	dolari	USA	sau	�	%	din	exporturile	ucrainene	pe	piaţa	rusă.

�	 	Conform	agenţiei	Интерфакс,	şeful	Serviciului	Federal	pentru	Supravegherea	Veterinară	şi	Fitosanitară	Ghenadi	
Onişcenko	a	dispus	oficial	interzicerea	desfacerii	pe	piaţa	rusă	a	produselor	alcoolice	importate	din	Moldova	şi	Georgia.	
Conform	acestuia,	interdicţiile	vor	fi	valabile	până	la	adoptarea	unei	decizii	suplimentare	referitoare	la	reexportul	sau	
distrugerea	loturilor	de	marfă	deja	importate	din	ţările	în	cauză.
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Asupra involuţiei exporturilor vor influenţa în mod inevitabil barierele tehnice 
instituite de Federaţia Rusă exporturilor moldoveneşti. Încercările prea 
întârziate ale autorităţilor moldovene de a găsi soluţii imediate pentru 
diminuarea impactului embargoului instituit de Rusia pentru exporturile de 
produse agricole şi băuturi alcoolice sunt relevante şi logice, dar acestea 
nu vor atenua pierderile financiare ale vinificatorilor şi exportatorilor. Pe 
termen scurt, nu există remedii ideale pentru situaţia creată şi acest fapt a 
fost luat în calcul de regizorii „aprofundării relaţiilor comerciale dintre statele 
partenere din cadrul CSI”. Mai mult ca atât, există temeri că Rusia va 
influenţa şi alte state din CSI pentru a le determina să se alinieze practicii 
de şantaj economic declanşate faţă de Republica Moldova şi Georgia. 
Tentativele de redirecţionare a produselor moldoveneşti pe pieţele statelor 
vecine vor avea un succes efemer, întrucât acestea îşi vor proteja, delicat 
şi prietenos, producătorii de o eventuală invazie a vinurilor moldoveneşti2.

Şanse comparativ mai mari ar putea avea tentativele de  redirecţionare 
a acestor mărfuri pe piaţa CE, a ţărilor Europei Centrale şi de Est şi a 
unor state din Asia. În acest sens, producătorii moldoveni vor trebui 
să se alinieze cerinţelor sanitare şi de calitate din ţările respective. De 
asemenea, instituţiile abilitate din Moldova şi exportatorii de vinuri vor fi 
nevoiţi să–şi dubleze eforturile în promovarea producţiei pe aceste pieţe. 
Redirecţionarea exporturilor va necesita resurse financiare considerabile, 
care, după toate probabilităţile, vor deveni un obstacol serios în calea 
diversificării exporturilor. Pe de altă parte, Republica Moldova, prin MEC, ar 
trebui să fie mai consecventă în planul negocieri cu UE privitor la obţinerea 
unui regim de Preferinţe Comerciale Autonome (PCA), care ar avantaja mai 
mult exportatorii moldoveni decât sistemul GSP+ obţinut recent. 

importurile
În anul 2005 importurile au progresat enorm, înregistrând 2311,7 milioane 
dolari. Un motiv de îngrijorare îl constituie creşterea importurilor de produse 
alimentare, băuturi, tutun, produse animale şi reducerea nesemnificativă a 
importurilor de produse vegetale. Tradiţional acestor produse le revine o 
cotă semnificativă în totalul exporturilor. În anul 2005, ponderea produselor 
alimentare, a băuturilor, tutunului, produselor animaliere şi celor vegetale a 
constituit 1/2 din totalul exporturilor. În anul trecut, în mod logic, importurile 
mărfurilor din ultimele două categorii trebuiau să se reducă considerabil, 
datorită embargoului impus de cel mai mare importator de produse de acest 
gen, Federaţia Rusă. Însă, în mod surprinzător, s-a înregistrat o evoluţie 
neaşteptată în tranzacţiile comerciale externe cu aceste produse. Conform 
Biroului Naţional de Statistică, în anul 2005, importurile de animale vii şi 
produse animale au crescut cu 18,5 milioane dolari (+47,8%), faţă de anul 
2004, ca urmare a majorării importurilor următoarelor produse: carne de 
bovine (de 5,5 ori) din Brazilia; brânzeturi şi caşuri (de 2,3 ori) din Ucraina, 
Rusia (remarcă: statul care a impus interdicţii la importurile de produse 
animaliere din Republica Moldova) şi Polonia; carne şi măruntaie de pasăre 
proaspete, refrigerate sau congelate (+83,6%) din S.U.A., Brazilia, Polonia, 
Ungaria, Germania; carne de porcine proaspătă, refrigerată sau congelată 
(+75,4%) din Brazilia şi S.U.A.; slănină fără carne slabă, grăsime de porc şi 
de pasăre (+61,5%) din Polonia, Germania, Brazilia; galinacee, raţe, gâşte 
şi curcani (+42,8%) din Ungaria şi România. În mod similar, importurile de 
produse alimentare, băuturi şi tutun au crescut cu 45,4 mil. dolari SUA 
(+43,1%), din cauza majorării importurilor următoarelor produse: zahăr (de 

�	 	România	şi	Ucraina	sunt recunoscute ca state cu tradiţii în agricultură şi industria vinicolă.sunt	recunoscute	ca	state	cu	tradiţii	în	agricultură	şi	industria	vinicolă.
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29,0 ori) din Republica Cehă şi Slovacia; vinului din struguri (+56,3%) din 
Spania; ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete (+50,7%) din Rusia şi Ucraina; 
bere fabricată din malţ (+48,7%) din Ucraina, Rusia şi România; sucuri de 
fructe şi de legume (+45,1%) din Ucraina, România, Italia; cârnaţi, cârnăciori 
şi produse similare (+40,4%) din Polonia, România, Ucraina etc.; sosuri şi 
preparate pentru acestea (+37,7%) din Ucraina şi Rusia. 

Comparativ cu perioada similară a anului 2005, în ianuarie-februarie 2006 
importurile au crescut cu 29,7% şi au constituit în expresie valorică 329,0 
milioane dolari SUA. De asemenea, în această perioadă a crescut ponderea 
mărfurilor importate din ţările Europei Centrale. Dintre partenerii comerciali 
ai Republicii Moldova s-a remarcat în mod special Federaţia Rusă, care pe 
de o parte a instituit bariere în calea exporturilor moldoveneşti, iar pe de 
altă parte a reuşit să majoreze exporturile în Moldova de 2,3 ori.

Tabelul 3. Orientarea geografică a importurilor. 

Ianuarie-februarie 2005

16,36%9,7%

27,0%

46,94%

ţările CSI

ţările Uniunii Europene

ţările Europei Centrale şi de Est

Alte ţări

Ianuarie-februarie 2006

16,07%12,83%

25,86%

45,24%

ţările CSI

ţările Uniunii Europene

ţările Europei Centrale şi de Est

Alte ţări

Sursă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

Un caz aparte, destul de notabil, îl constituie comerţul dintre Moldova şi 
China, comerţ care se remarcă prin tranzacţii comerciale într-o singură 
direcţie. Ne referim la importurile masive de mărfuri din China, care practic 
nu sunt urmate de exporturi şi care numai în primele două luni ale anului au 
crescut de 1,6 ori şi au constituit în expresie valorică 12,6 milioane dolari 
SUA.

Tabelul 5. Principalii parteneri comerciali ai Moldovei în derularea  
exporturilor, ianuarie-februarie 2006 

Comerţul dintre 
Moldova şi China 
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prin tranzacţii 
comerciale într-o 

Comerţul dintre 
Moldova şi China 
se remarcă 
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Mil.	dolari	SUA În	%	faţă	de	
ianuarie-februarie	

�00�
Rusia ��,� de	�,�	ori
Ucraina �0,� �00,�
România ��,� de	�,�	ori
Germania ��,� ���,�
Italia ��,� ���,�
China ��,� de	�,�	ori
Turcia ��,0 ��,�
Belarus �,� �0�,�
Franţa �,� ���,�
S.U.A. �,� ��,�

Sursă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.
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În primele două luni ale anului 2005 pot fi remarcate din nou cotele în creştere 
ale produselor de import care puteau fi uşor substituite prin produse locale. 
Astfel, în totalul importurilor s-a majorat ponderea produselor alimentare, a 
băuturilor şi tutunului (5,7%), produselor vegetale (3,5%), animalelor vii şi 
produselor animale (2,6%). 

Pe parcursul anilor 2000-2005 au fost aprobate şi adoptate o serie de acte, inclusiv 
strategii, hotărâri de guvern în scopul ameliorării situaţiei comerţului exterior. Printre 
acestea pot enumerate Hotărârea Guvernului nr. 1186 din 22.11.2000 cu privire la 
aprobarea Concepţiei de substituire a produselor de import1, Strategia de promovare a 
exporturilor pentru anii 2002-20052, Hotărârea Guvernului nr. 151 din 10.02.2005 cu privire 
la îmbunătăţirea situaţiei în domeniul comerţului exterior şi diminuarea deficitului balanţei 
comerciale3 etc. În anul 2005 a fost finalizată implementarea strategiei de promovare a 
exporturilor pentru anii 2002-2005. Conform pronosticului din strategia amintită, vizavi 
de evoluţia exportului şi importului de mărfuri se anticipa „că creşterea exporturilor nu va 
lichida în totalitate soldul negativ al balanţei comerciale, deoarece acesta este condiţionat 
în cea mai mare parte de importul de resurse energetice, însă va fi redus treptat, pe măsura 
creşterii gradului de eficienţă a economiei în ansamblu. De asemenea, conform previziunilor 
guvernului, în anii 2002-2005, soldul negativ al balanţei comerciale urma să diminueze 
de la 305,2 mil. USD în anul 2000 până la 165 mil. USD în anul 2005. Această reducere ar 
fi datorat creşterii volumului de exporturi în ritmuri mai rapide decât ale importurilor.” În 
realitate, evoluţia importurilor şi exporturilor în perioada implementării strategiei a răsturnat 
toate pronosticurile guvernului. Deşi exporturile au crescut pâna la 1091,2 milioane dolari, 
importurile au progresat enorm, înregistrând 2311,7 milioane dolari. Pe de altă parte, deficitul 
balanţei comerciale a depăşit atât pronosticul de 1000 milioane USD pentru anul 2005, cât 
şi plafonul de 1200 milioane USD, pronosticat pentru anul 2007, din Cadrul de cheltuieli pe 
termen mediu pe anii 2006-2008, aprobat de Guvern în ultimul trimestru al anului trecut. 
Acest fapt înseamnă că există probleme nu numai în comerţul exterior, dar şi în procesul 
de elaborare, monitorizare şi implementare a diverselor strategii, hotărâri de guvern şi a 
altor acte care au drept obiectiv îmbunătăţirea situaţiei din domeniul comerţului exterior. 
De exemplu, dacă revenim la strategia de promovare a exporturilor, aceasta neglijează cu 
desăvârşire că în trimestrul I al anului 2002 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
urma să elaboreze programe sectoriale de dezvoltare în domeniile relansării vinificaţiei, 
producerii uleiurilor eterice, colectării mierii şi nucilor, prelucrării fructelor şi legumelor, 
inclusiv prin congelare. Totodată, conform raportului privind implementarea SCERS, a 
fost elaborată şi propusă pentru discuţii Strategia de comercializare a producţiei agricole. 
Reiese paradoxal că în Republica Moldova se discută public un proiect de strategie care nu 
a fost elaborat şi care momentan nu există. De asemenea, tocmai la 6 ani după aprobarea 
Concepţiei de substituire a produselor de import, s-a decis revizuirea tariful vamal, pentru a 
proteja piaţa internă de invazia unor produse de import, cape pot fi substituite cu succes de 
produsele autohtone.

�	 	Hotărârea	Guvernului	nr.	����	din	��.��.�000	cu	privire	la	aprobarea	Concepţiei	de	substituire	a	produselor	de	
import.	Monitorul	Oficial	���-���/����	din	�0.��.�000.	

�	 	Hotărârea Guvernului nr. �0 din ��.0�.�00� cu privire la aprobarea Strategiei de promovare a exportului peHotărârea	Guvernului	nr.	�0	din	��.0�.�00�	cu	privire	la	aprobarea	Strategiei	de	promovare	a	exportului	pe	
anii	�00�-�00�.	Monitorul	Oficial	al	R.	Moldova	nr.	��-��/���	din	0�.0�.�00�.

�	 	Hotărârea Guvernului nr. ��� din �0.0�.�00� cu privire la îmbunătăţirea situaţiei în domeniul comerţului exteri-Hotărârea	Guvernului	nr.	���	din	�0.0�.�00�	cu	privire	la	îmbunătăţirea	situaţiei	în	domeniul	comerţului	exteri-
or	şi	diminuarea	deficitului	balanţei	comerciale.	Monitorul	Oficial	al	R.	Moldova	nr.	��-��/���	din	��.0�.�00�.
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Piaţa moNETaRă

Pe parcursul primului trimestru al anului 2006, creşterea depozitelor 
la termen a continuat să depăşească creşterea creditelor, însă 
decalajul dintre ele s-a diminuat. Astfel, pe parcursul primului 
trimestru, soldul depozitelor la termen a crescut cu 8,7% şi soldul 
creditelor cu 7,7%. Parţial, această echivalare a creşterilor se 
datorează efectului sezonier, creditele înregistrând creşteri mai mari 
în primele două trimestre ale anului, decât în jumătatea a II-a.

cum va evolua rata de refinanţare a BNm?
Bazându-ne pe următoarele argumente, considerăm că BNM se va vedea 
obligată să majoreze rata de refinanţare până la sfârşitul anului curent 
întrucât:

Presiunea inflaţionistă a sporit pe parcursul primului trimestru al anului 
curent. 

Operaţiunile de sterilizare au atins un nivel semnificativ; băncile comerciale, 
dispunând de un excedent de lichidităţi, sunt dispuse să facă depuneri la 
BNM pentru o rată a dobânzii foarte  joasă. 

Rentabilitatea operaţiunilor pe piaţa interbancară a înregistrat o   fluctuaţie 
excesivă. 

Presiunea inflaţionistă sporită manifestată pe parcursul primului 
trimestru al anului curent. Pentru anul 2006, BNM şi-a stabilit ca scop 
menţinerea ratei inflaţiei în limitele a 8%-10%. În primul trimestru al anului 
curent, rata inflaţiei calculată, conform DSS, a constituit 4,8%. Astfel, 
jumătate din limita prevăzută de BNM pentru rata inflaţiei a fost deja atinsă 
în primul trimestru  şi preţurile par să nu se oprească la acest nivel.

luând în consideraţie preţul mondial al gazelor, este foarte posibil să se 
înregistreze şi o creştere a preţurilor. Nu excludem şi faptul că Republica 
Moldova s-ar putea confrunta cu noi scumpiri ale gazelor naturale, infirmarea 
acestui pronostic depinzând în cea mai mare măsură de factorul politic. În 
luna aprilie 2006, preţurile petrolului şi benzinei au atins un nou „record 
mondial”. Aceasta scumpire se va răsfrânge nemijlocit asupra preţului 
intern la carburanţi (vezi capitolul Preţuri).  

Operaţiunile de sterilizare au atins un nivel semnificativ. În primul 
trimestru al anului curent, BNM a efectuat operaţiuni de sterilizare 
semnificative a masei monetare de aproximativ 2 miliarde lei, prin intermediul 
Certificatelor BNM şi al depozitelor atrase de BNM. 
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Sursa: Calculele ME în baza datelor BNM

Depozite acceptate de BNM de la băncile comerciale şi rata dobânzii la ele. 

Operaţiunile de vânzare a certificatelor BNM şi rentabilitatea lor. 
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Nivelul semnificativ al sterilizărilor demonstrează că BNM este mai mult 
decât conştientă de supraoferta de lichidităţi în sistemul bancar al Republicii 
Moldova. Un proces inflaţionist ar putea lua amploare foarte curând în 
situaţia unui excedent de lichidităţi. 

Fluctuaţia excesivă a rentabilităţii operaţiunilor pe piaţa interbancară. 
Dacă pe parcursul anului 2005, rata dobânzii la certificatele BNM era 
stabilă, atingând 3,2%-3,6%, în primele 3 luni ale anului curent rata dobânzii 
la aceste instrumente a înregistrat o fluctuaţie semnificativa, variind de la 
1,57% in ianuarie 2006, până la 4,50% în cadrul licitaţiei din 29 martie 2006. 
În anii precedenţi,(şi nu doar în Republica Moldova), această volatilitate s-a 
manifestat în momentele de schimbare a trendului ratelor dobânzii pe piaţă. 
Acest fenomen ne face să credem că BNM ar putea decide o majorare 
a ratei de refinanţare. Amintim că BNM a diminuat rata de refinanţare pe 
parcursul  ultimilor doi ani, de la 14.5% la 12.5%, urmărind scopul de a 
ieftini resursele creditare în economie. 

Chiar dacă BNM a asigurat Guvernul că va promova o politică de ieftinire 
a surselor creditare în economie, BNM nu poate acţiona împotriva legilor 
pieţei şi va face tot posibilul pentru atingerea scopului primar al politicii 
sale monetare – controlul procesului inflaţionist. Consideram că până la 
finele anului curent, BNM va fi nevoită să majoreze rata de refinanţare de la 
12,5% până la 13,5%, adică va efectua două majorări. 

Schimbarea trendului ratelor dobânzii pe piaţă va avea urmări şi asupra 
masei monetare. Creşterea masei monetare ar putea fi sub nivelul celei  
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planificate de BNM. Reamintim că pentru anului 2006 BNM planifică o  
creştere a agregatului monetar M2 cu 40%. În opinia noastră, BNM va lua în 
calcul presiunile inflaţioniste apărute în primul trimestru al anului curent şi se 
va opune  creşterii excesive a masei monetare. În opinia noastră, la sfârşitul 
anului  masa monetară M2 va  creşte cu 28%,iar agregatul M3-cu 26%.

Drept urmare a creşterii ratelor dobânzii pe piaţa monetară, pronosticul 
referitor la creşterea soldului creditelor în 2006 faţă de 2005 presupune o 
scădere de la 33% la 29%. 

Piaţa valutară 
USD încă deţine poziţie dominantă în rulajul pieţei valutare, chiar dacă 
EURO a căpătat o pondere crescândă în comerţul extern şi în transferurile 
de peste hotare.

Soldul cumpararilor efectuate de 
BNM , milioane USD, Q1.2004-Q1.2006
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De menţionat că ponderea RUR a crescut în ultimii 2 ani, determinată, în 
opinia noastră, în mare măsură, de instabilitatea valutei ruseşti şi de 
majorarea salariilor nominale în RUR a muncitorilor moldoveni în Rusia. 

BNm  pe piaţa valutară

Pe parcursul anului 2004, BNM a intervenit semnificativ pe piaţa valutară 
cumpărând sume mari de valută. Aceste intervenţii au generat multe 
critici la adresa BNM. Analizând graficul de mai jos, observăm că aceste 
cumpărări nete (adică total cumpărări minus vânzări) au fost într-adevăr 
necesare pentru a evita o apreciere rapidă a leului moldovenesc. Ca 
urmare a cumpărărilor mari pe parcursul trimestrelor doi si trei din 2004, leul 
moldovenesc a cunoscut o depreciere uşoară, dictată de situaţia economiei 
naţionale. 
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In anul 2005, BNM a intervenit, la fel, pe piaţa valutară, însă nu întotdeauna 
urmărind scopul de a reduce presiunea asupra aprecierii leului. In 2005, 
vânzările nete de valută străină Ministerului Finanţelor şi altor ministere au 
constituit 51.4 milioane. BNM a obţinut aceste fonduri în urma achiziţiei lor 
de pe piaţa interbancară.

În acest moment, se pune întrebarea: va fi oare BNM motivată să facă 
cumpărări semnificative de valută străină in 2006, aşa cum a procedat în 
2004?

1. Dat fiind faptul că pronosticăm o uşoară depreciere a dolarului pe arena 
internaţională  în a doua jumătate a anului 2006,credem că BNM nu va fi 
motivata să intervină pe piaţa valutară.

2.Actualmente, nivelul Rezervelor Oficiale Internaţionale acoperă mai 
mult de 3 luni de import. Nivelul curent al Rezervelor Valutare Oficiale nu 
constituie un motiv  pentru noi cumpărări masive din partea BNM în vederea 
suplinirii rezervelor valutare. 

Soldul cumpararilor nete efectuate de BNM , milioane USD,Q1.2004-Q1.2006
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Rezervele Valutare Internationale si gradul de acoperire a importurilor,  
Q1.2004-Q1.2006
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3. Sistemul bancar din Republica Moldova se confruntă cu un exces de 
lichiditate. Cumpărările de valută din partea BNM pe piaţa valutară sunt 
echivalente cu emisiunea de lei în sistemul bancar. ţinînd cont de presiunile 
inflaţioniste din economie, BNM nu va fi motivată să agraveze situaţia 
lichidităţilor în sistemului bancar. 
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Nu excludem faptul că BNM va interveni periodic pe piaţa valutară pentru 
a achiziţiona valută la cererea Ministerului de Finanţe. În opinia noastră, 
aceste achiziţii nu vor depăşi 75 milioane lei anual. 

o noua bancă comercială străină în 
republica moldova 
În numărul al 3-lea al ME, am apreciat că schimbarea operată în legea 
privind Instituţiile Financiare din RM reprezenta în acel moment o măsură 
eficientă ce ar permite deschiderea în Republica Moldova a filialelor unor 
bănci străine. Principala modificare viza capitalul tuturor băncilor comerciale 
rezidente, fondate după 1 iulie 2005, capital care trebuie deţinut în măsură 
de cel puţin 70% de către o altă instituţie financiară şi, respectiv, 30% - de 
întreprinderi nefinanciare. Efectul nu s-a lăsat aşteptat şi, drept urmare, 
în primele luni ale anului 2006 în Republica Moldova a fost înregistrată 
reprezentanţa băncii austriece Raiffeisen International Bank Holding AG. 
Cîteva săptămîni mai târziu, reprezentantul Raiffeisen în Rusia, Ucraina 
şi Belarus a anunţat intenţia Raiffeisen de a cumpăra una din primele trei 
bănci din Republica Moldova. În prezent Raiffeisen are o influenţă indirectă 
asupra filialei Băncii Comerciale Române din RM, întrucât a achiziţionat 
sediul central al BCR din România.  

concluzii şi pronosticuri 
Considerăm ca până la sfârşitul anului curent BNM va fi nevoită să mărească 
la 13,5% rata de refinanţare, determinată în mare măsură de efectele 
inflaţioniste apărute în decursul primului trimestru. Faptul ar însemna 
schimbarea trendului, deoarece pe parcursul ultimilor doi ani rata de 
refinanţare a fost în descreştere. În cazul în care BNM va decide să 
mărească rata de refinanţare, ceea ce va rezolva parţial şi problema 
excedentului de lichidităţi în economie, însă va duce la scumpirea creditelor 
până la o rată a dobânzii de 19,2%. Considerăm ca agregatul monetar M2 
va creşte în 2006 cu doar 28% faţă de 40% planificate anterior de BNM. Ca 
efect pe termen scut, majorarea ratei de refinanţare va conduce la 
diminuarea profitabilităţii operaţiunilor de depozit-creditare ale băncilor 
comerciale, însă pe termen mediu va conduce la îmbunătăţirea marjei 
bancare. 

Considerăm că pe parcursul anului 2006 BNM nu va fi motivată să facă 
achiziţii semnificative de valută străină de pe piaţa valutară.
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FiNaNţE PUBlicE
Tendinţe generale
Ritumurile înalte de creştere a veniturilor bugetare înregistrate în anii 2002-
2005 se vor încetini considerabil în următorii ani. Pentru 2006 Guvernul 
planifică o creştere de circa 18% a veniturilor bugetare şi spre deosebire de 
anul 2005 când veniturile reale au fost mult mai mari decât cele planificate 
în 2006 acest lucru este mult probabil că nu se va repeta. 

Politica de cheltuili bugetare din ultimii ani, când toate sursele au fost 
îndeptate spre remunerarea muncii, a făcut practic imposibil efectuarea 
investiţiilor capitale in instituţiile sociale şi infrastructură. O soluţie a 
problemei o constituia fondurile extrabugetare ale instituţiilor publice care 
constituie circa 1 mlrd de lei. Însă această 

creşte predictibilitatea veniturilor 
bugetare
Anii 2006-2007 vor fi marcaţi de modificarea sursei de creştere a veniturilor 
bugetare. Începând cu anul 2003 baza de creştere a incasărilor bugetare a 
constituit-o taxa pe valoare adăugată a bunurilor de import, care a crescut 
constant datorită fluxului mare de remitenţe de peste hotare.

Considerăm că în 2006 ritmul de creştere a remitenţilor de peste hotare se 
va stabiliza cea ce va duce la stabilizarea veniturilor bugetare provocate de 
remitenţe. 

Remitenţele reprezintă un factor economic, care influinţează incasarile 
bugetare şi nu poate fi controlat de Guvern. Drept consecinţă era şi 
rămâne deficilă problema pronosticării veniturilor bugetare. Astfel pe 
parcursul ultimilor ani bugetul de stat se supraexecută1 la capitolul 
venituri în mare măsură datorită încasărilor suprapronostic a veniturilor 
din TVA. Considerăm că şi în 2006 la acest capitol bugetul de stat se va 
supraexecuta însă în proporţii mult mai reduse. Impactul pozitiv al acestui 
process este că treptat va creşte ponderea factorilor controlaţi de Guvern, 
care influinţează incasările bugetare. Astfel se va îmbunătăţi pronosticul 
incasărilor bugetare.

În pofida speculaţiilor legate de interdicţiile la exporturile de vinuri în 
Federaţia Rusă şi efectul acestor interdicţii asupra bugetului de stat, 
considerăm că veniturile bugetului nu vor fi afectate seminificativ de aceste 
interdicţii. Pierderile posibile vor fi compensate de suporaveniturile din 
TVA la mărfurile de import. Mai mult considerăm că (1) aceste inderdicţii 
nu vor fi de durată lungă, (2) agenţii economici treptat î-şi vor reorienta 
exporturile (pe termen mediu 3-5 ani acest process va fi benefic pentru 
economia naţională şi bugetul de stat), (3) agenţii economici vor reuşi să se 
repoziţioneze calitativ nou pe piaţa rusă în viitorul aproipiat.

�	 Exceţie anul �00� când au fost ratate venituri considerabile	Exceţie anul �00� când au fost ratate venituri considerabileExceţie	anul	�00�	când	au	fost	ratate	venituri	considerabile	
din	privatizare	şi	Banca	Naţională	nu	a	primit	veniturile	scontate.	
Totuşi	incasările	din	TVA	au	fost	mult	supra	celor	pronosticate,	cea	
ce	a	permis	acoperirea	găurii	bugetare	la	capitolul	venituri.
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Din aceste raţionamente considerăm că bugetul de stat la capitolul venituri 
va fi supraexecutat la nivel de minim 105% şi încasările totale vor constitui 
cel puţin 8,6 miliarde lei.

Graficul 2.  Dinamica veniturilor bugetului de stat 
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Sursa: Legea bugetului de stat 2000-2006, Pronosticul experţilor CPE 

În 2006 bugetul de stat va înregistra 2 tipuri de venituri, care practic au lipsit 
în ultimii ani: (1) venituri din privatizare, (2) granturi externe pentru proiecte 
investiţionale.

Guvernul este în faza finală de semnare a unui nou Memorandum cu 
Fondul Monetar Internaţional, iar Banca Mondială deja a pregătit un nou 
pachet creditor pentru un grup de ţări, inslusiv Moldova şi a condiţionat 
relansarea creditării de semnarea acordului dintre Republica Moldova şi FMI 
(vezi subcapitolul Datoriile externe). Relansarea procesului de privatizare 
în opinia noastră este strâns legat de deblocarea relaţiiilor cu instituţiile 
financiare internaţionale (vezi boxa Relansarea procesului de privatizare). 
Relansarea proceslui de privatizare pe termen scurt va aduce venituri 
bugetare, pe termen mediu şi lung îmbunătăţirea climatului de afacere în 
Moldova.
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relansarea Procesului de Privatizare

Un şir întreg de evenimente cum ar fi: 
modificarea legislaţiei privind instituţiile 
financiare, evaluarea activelor Băncii de 
Economii, posibila deblocare a relaţiilor 
cu instituţiile financiare internaţionale, 
dorinţa unei bănci străine de a procura 
una din primele 3 banci din Moldova, 
intenţia Guvenului de a modifica politica 
de reglementare a sectorului financiar, ne 
determină să credem că suntem în faţa 
unui nou process de privatizare.

Acest process este unul seminificativ, 
comparabil cu cel din 2000 când au fost 
privatizate reţelile electrice.

Efectul acestui process este mult mai mare 
şi mai profund, decât o simplă colectare a 
surselor financiare în bugetul de stat.

1. Dacă să luăm prin analogie, 
comparative cu procesul de 
privatizare a reţelilor electrice, 
atunci putem afirma că 
investitorul străin va condiţiona 
participarea sa la procesul de 
privatizare, cu îmbunătăţirea 
cadrului legal a sectorului 
privatizat. Lucrul acesta va 
duce la îmbunătăţirea climatlui 
de afaceri şi a raitingului 
investiţional al ţării

2. Apariţia unei bănci străine 
înseamnă, tehnologii noi, servicii 
noi, acces la resurse creditare 
pe termen lung a agenţilor 
economici din ţară.

3. Procesul de privatizare este un 

factor esenţial în deblocarea 
realţiilro cu instituţiile financiare 
internaţionale. Deblocarea 
relaţiilor cu certitudine va 
îmbunătăţi esenţail procesul 
guvernării şi va permite 
majorarea investiţiilor publice.

4. O bancă străină cu certidudine 
va fi o instituţie intersectorială, 
cu o gamă mare de servicii 
financiare şi drept urmare se va 
impune modificare principiilor 
de reglementare a sectoarelor 
financiare. În loc de cele 4 
instituţii de reglementare poate 
apărea un MegaRegulator lucru 
benefic pentru economiile mici, 
cum este cea a Moldovei

5. Apariţia unui investitor strategic 
pe piaţa financiară va impune 
modificarea legislaţiei în 
domeniul valutar, în vederea 
liberalizării fluxului de capital, 
cea ce deasemenea va duce 
la îmbunătăţirea raitingului 
investiţional al ţării.

Altefl spus relansarea procesului de 
privatizare nu este pur şi simplu o 
modalitate de incasare a câtorva zici 
de milioane de lei în bugetul de stat, 
dar o modificare a politicilor publice. 

Efectul pe termen lung este 
îmbunătăţirea climatului de afaceri şi a 
raitingului investiţional al ţării
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De la buget social 
la buget investiţional
Începând cu anul 2001 politica bugetară a Guvernului a fost de orientare 
socială, care sa manifestat prin creşterea continuu a ponderii cheltuililor cu 
destinaţie socială în bugetul de stat în defavoarea cheltuililor curente pentru 
întreţinerea instituţiilor publice şi investiţiilor capitale. lucrul acesta sa 
justificat prin necesitatea restabilirii capcităţii de cumpărare a populaţiei, în 
special a celor din sectorul bugetar şi reducerea decalajelor de venituri 
dintre bugetari şi alte sectoare ale economie inaţionale. Astefl spre exemplu 
dacă în 2002 ponderea cheltuielilor salarie în educaţie erau de circa 60% 
atunci în prezent ele au crescut până la 80%. 

Începând cu 2002 sa dus o politică unică de redirecţionare a cheltuililor 
bugetare spre reducerea sărăciei totale a populaţiei, în special a bugetarilor, 
ca cel mai defavorizat grup social.

Însă promovarea acestei politici mai mult de 3-5 ani poate avea consecinţe 
drastice pentru economia naţională. Simplu spus majorarea veniturilor 
în sectorul bugetar sa produs şi din contul erodării activelor publice 
existente.

Pentru anul 2005 au fost prevăzute investiţii capitale din bugetul de stat în 
mărime de 162,4 milioane lei, însă datorită supraexecutării bugetului şi 
opţiuniii politice de accelerare a procesului de gazificare a localităţilor 
repubulicii, investiţiile au fost realizate în volum de 623,6 milioane lei sau de 
3,8 ori mai mult.

Graficul 3.  Dinamica veniturilor bugetului de stat 
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Sursa: Legea bugetului de stat 2000-2006, Pronosticul experţilor CPE 

Primul program 
de gazificare a 
ţării a apărut în 
1991, însă primile 
investiţii publice au 
fost efectuate doar 
în 2005 

Primul program 
de gazificare a 
ţării a apărut în 
1991, însă primile 
investiţii publice au 
fost efectuate doar 
în 2005 

Investiţiile reale 
în 2005 au fost 
de 3,8 ori mai 
mari decât sa 
planificat iniţial

Investiţiile reale 
în 2005 au fost 
de 3,8 ori mai 
mari decât sa 
planificat iniţial
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Rezultatul investiţional realizat în 2005 se va menţine şi în 2006, însă 
posibilităţile bugetare sunt la limita maximă la capitolul investiţii publice. 

Obiectivul relansării economiei naţionale, inclusive prin restabilirea 
infrastructurii economice şi sociale nu poate realizat fără majorarea 
considerabilă a investiţiilor publice. Unica sursă viabilă de majorare 
a investiţiilor bublice o constituie granturile externe pentru proiecte 
investiţionale.

Considerăm că în viitorii 3-5 ani bugetul de stat va fi, sau cel puţin trebuie 
să fie un buget investiţional, iar cheltuielile investiţionale să constituie cel 
puţin 15-20% din totalul cheltuililor bugetare. lucrul acesta poate fi asigurat 
doar prin deblocarea relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale.

Pentru următorii 
3-5 ani bugetul 
de stat va 
fi un buget 
investiţional

Pentru următorii 
3-5 ani bugetul 
de stat va 
fi un buget 
investiţional
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Gemenii de siam sau sPecificul 
buGetului consolidat

Republica Moldova şi+a aluta faţă de 
Consiliul Euroipei angajamente legate 
de creşterea graduzlui de autonomie a 
autorităţilor publice locale. În baza acestor 
angajamente până la sfârşitul lunii mai 
Parlamentul va propune un concept de 
reformare a cadrlui legal în domeniul 
administraţiei publice, un element al căruia 
este creşterea autonomiei financiare la 
nivel local.

Sistemul actual al finanţelor publice locale 
poate fi comparat cu gemenii de siam, 
dat find faptul că bugetele locale nu pot fi 
private separta de bugetul raional sau de 
stat.

O reformă a sistemulu ipresupune 
separarea proceslui bugetar şi a bugetelor 
pe toate nivelile. Obiectivele de bază ale 
reformei sunt: (1) imposibilitate implicării 
unui nivel adminbistrativ asupra proceslui 
bugetar la alt nivel administrative, (2) 
competenţele autorităţilor publcie 
locale trebuie să corespundă resurselor 
financiare, care le sunt alocate. 

În prezent întregul sistem estemenţinut 
de către Ministerul Finanţelor, care pe 
de o parte elaborează normative dce 
cheltuili, iar pe de altă parte prin sistemul 
de transfefruri asigură autorităţile publcie 
locale cu resurse financiare necesare, 

conform normativelor de cheltuili. Drept 
consecinţă autorităţile publice lcoale 
nu au posibilitatea de a+şi identifica de 
sinestătător problemele de interes lcoal, 
care necesită soluţionare şi nici nu au 
resurse financiare pentru a le soluţiona.

În scopul evitării acestei dificultăţi este 
necesar de separta procesul bugetar şi 
bugetele locale de procesul şi bugetul de 
stat. Acesta separare la capitolul venituri 
poate fi asigurat prin oferirea autorităţilor 
locale veniturilor fiscale proprii. Pentru 
primării aceste venituri pot fi: impozitul 
pe venit a persoanlelor fizice (circa 1 mlrd 
lei) şi impozitul pe proprietate (circa 300 
mln lei), iar pentru autorităţile raionale: 
impozitul pe venit a persoanelor juridice. 
La capitolul cheltuieli separare are loc 
prin delegare competenţilor autorităţilor 
publice locale în conformitate cu volumul 
de resurse financiare alocate. 

Astfel autorităţile publice locale vor 
dispune de venituri proprii şi vor primi în 
mod idependent decizii de utilizare a lor 
conform competenţelor legale. Cea ce va 
exclude autorităţile raionale şi Ministerul 
Finanţelor din procesul bugetar la nivel 
local.
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PREţURilE
pronosticuri 
Pentru anul 2006, BNM şi-a stabilit ca scop menţinerea ratei inflaţiei în 
limitele de 8%-10%, „Economist Intelligence Unit”a prevăzut pentru anul 
acesta o rată a inflaţiei de 10%, în timp ce Ministerul Economiei,de 11%. 
În primul trimestru al anului curent, rata inflaţiei cumulativă, conform DSS, 
a constituit 4,8%. Astfel, jumătate din limita prevăzută de BNM a fost deja 
atinsă în primul trimestru  şi preţurile par să nu se oprească la acest nivel.

Pentru 2006 pronosticăm o rată anuală a inflaţiei de 13%, determinată în 
mare măsură de următorii factori:

Pentru 2006, 
pronosticăm o rată 
anuală a inflaţiei 
de 13%

Pentru 2006, 
pronosticăm o rată 
anuală a inflaţiei 
de 13%

Graficul nr. 3. Ratele lunare ale inflaţiei în 2005 şi pronosticurile pentru 2006
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Sursa: DSS, estimările ME 

1. Instabilitatea pe piaţa produselor agricole ar putea cauza fluctuaţiilor 
excesive ale preţurilor pe piaţa produselor alimentare. În anul acesta, 
structura culturilor s-a schimbat semnificativ, din cauza faptului că în 2005 
au fost stabilite bariere netarifare pentru produsele agricole moldoveneşti 
pe piaţa Rusiei. În situaţia în care aceste restricţii vor fi înlăturate,  pe piaţa 
internă se va crea un dezechilibru în cererea şi oferta de produse agricole.   

2. Majorarea preţului la  gazele naturale demonstrează parţial existenţa 
unei inflaţii importate. 

Ponderarea componentelor în 2006
Pentru anul 2006, DSS a redus simţitor ponderea componentei „produselor 
alimentare” la calculul inflaţiei. Acesta este un moment pozitiv care va 
determina micşorarea dependenţei ratei inflaţiei de fluctuaţiile sezoniere 
excesive ale unor produse alimentare. Micşorarea ponderii produselor 

Majorarea preţului 
la gazele naturale 
nu s-a reflectat 
încă integral in IPC

Majorarea preţului 
la gazele naturale 
nu s-a reflectat 
încă integral in IPC

Micşorarea 
ponderii produselor 
alimentare a 
fost preluată 
de componenta 
„servicii”.

Micşorarea 
ponderii produselor 
alimentare a 
fost preluată 
de componenta 
„servicii”.
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alimentare a fost preluată de componenta „servicii”. Considerăm că acest 
lucru este normal din moment ce serviciile ocupă o pondere crescândă în 
cheltuielile gospodăriilor casnice. Cu toate aceasta, ponderea componentei 
„produselor alimentare” la calcularea inflaţiei rămâne încă semnificativă. 

48.8% 45.8% 44.5%

30.2%

22.4% 24.5% 25.4%

28.8% 29.7%

2004 2005 2006

Servicii 
Produse nealimentare
Produse alimentare

Sursa: Calculele ME în baza datelor DSS

contribuţia componentelor iPc la formarea 
inflaţiei; pronosticuri pentru 2006
În primul trimestru al anului curent, componenta „servicii” a determinat 
semnificativ rata inflaţiei. Acest fapt a fost cauzat, în mare parte, de creşterea 
preţurilor la serviciile comunale cu 11,2% în trimestrul întâi, determinată de 
scumpirea gazelor naturale cu 37,5%. 

Considerăm că această componentă, „servicii”, va continua să influienţeze 
semnificativ rata inflaţiei şi pe parcursul trimestrului al doilea  2006, dat fiind 
faptul ca majorarea preţului la gaz nu s-a reflectat integral în IPC. 

Graficul nr. 2. Structura IPC privind produsele alimentare, nealimentare şi 
serviciile; trimestrial; Q3 2005- Q4 2006 estimat. 
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Pronosticăm, de asemenea, că una din  componente, „produsele 
alimentare”, va înregistra o descreştere a preţurilor pe parcursul 
trimestrelor al doilea şi al  treilea. Cu toate acestea, micşorarea 
preţurilor la produsele alimentare va fi la mijlocul anului curent 
inferioară colapsului de preţuri înregistrate în aceeaşi perioadă1 a 
anului trecut.

În 2005, barierele netarifare, impuse de Federaţia Rusă la produsele  
în stare proaspătă, i-a luat prin surprindere pe producătorii autohtoni. 
Oferta mare care s-a creat pe piaţa internă a provocat un colaps al 
preţurilor pe piaţa internă. Pentru anul curent însă, producătorii au 
ajustat volumul de producţie şi structura culturilor, astfel preţul la 
produsele alimentare nu vor înregistra o cădere bruscă. 

Componenta „produse nealimentare” urmează să fie decisiva pentru 
inflaţie în trimestrul trei al anului curent, întrucât consumul produselor 
în cauză creşte brusc în această perioadă. 

Preţul petrolului a atins un nou record 
„mondial”. Preţul gazelor naturale este 
de asemenea în creştere. 
În luna aprilie, anul curent, preţul barilului de petrol a depăşit maxima 
anterioară de 71USD din vara 2005, ajungând până la 74 USD/
baril.

Preţurile la 
produsele 
alimentare se vor 
micşora la mijlocul 
anului, însă într-
o măsura mai 
mică decât în vara 
anului 2005.

Preţurile la 
produsele 
alimentare se vor 
micşora la mijlocul 
anului, însă într-
o măsura mai 
mică decât în vara 
anului 2005.

 Graficul nr.3. Evoluţia preţului mondial al petrolului; USD/baril.

Sursa: Bursa de Mărfuri New York

Aceasta creştere a fost provocată, în special,de  următorii factori:

1. Pericolul că SUA va ataca Iranul, care este suspectat de 
producerea armelor nucleare. Iranul, în momentul actual, este al 
patrulea exportator mondial de resurse petroliere. În cazul în care 
SUA decide să atace Iranul, există riscul scăderii  bruşte a ofertei 
de petrol în acea perioadă .În plus, operaţiunile armate ar avea şi 
un efect pe termen mediu, întrucât multe sonde (şi infrastructura 

�.	Reamintim că colapsul preţurilor la produsele agricole în vara anului �00� a provocatReamintim	că	colapsul	preţurilor	la	produsele	agricole	în	vara	anului	�00�	a	provocat	
senzaţia	falsă	de	deflaţie	în	economia	naţională,	rata	inflaţiei	fiind	negativă	în	perioada	
lunilor	de	vară.	
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similară) sunt distruse în timpul operaţiunilor militare şi revenirea la 
nivelul iniţial de extracţie necesită o perioadă de timp de până la 6 
luni.

2. Stocurile de combustibili(benzină) în SUA s-au diminuat esenţial în 
luna aprilie a anul curent. În perioada de primăvară-vară, consumul 
de combustibili pentru transport este mai ridicat ca în celelalte luni 
ale anului. Drept urmare, micşorarea stocurilor de combustibili a 
alarmat participanţii  pieţelor energetice. 

3. Revolta rebelilor din Nigeria. Nigeria se află printre primii 10 
producători de petrol din lume. Din cauza rebeliunilor frecvente 
din această ţară, extracţia de petrol a scăzut cu 25%, ceea ce a 
determinat o micşorare a ofertei de petrol pe piaţa mondială.

În cazul în care  aceşti trei factori îşi scad din influenţă, preţul 
petrolului ar putea coborî la 65$. 

În prezent, se consideră ca preţul gazelor naturale este subevaluat, 
comparativ cu preţul petrolului. Astfel, dacă preţul petrolului se 
menţine până în lunile de toamnă peste bariera de 70 USD, 
cu siguranţă preţul la gaze va creşte substanţial, servind drept 
substituent al petrolului.

concluzii şi pronosticuri 

Întrucât în Republica Moldova, deficitul balanţei comerciale este în creştere 
exponenţială, se înregistrează, preponderent, situaţia unei  inflaţii importate, 
în pronosticarea procesului inflaţionist ne axăm, în mare măsură, pe  
influenţa preţurilor mondiale.

Pentru 2006 prevedem o rată anuală a inflaţiei de 13%. Dacă în anul 
trecut, componenta „produse nealimentare” a înregistrat cea mai 
mare creştere, considerăm că în anul 2006 componenta „servicii” ar 
putea înregistra cea mai mare creştere la capitolul preţuri. 

În numerele trecute, pronosticasem că preţul petrolului va atinge 
75$ până la sfârşitul anului 2005. Datele actuale nu diferă mult de 
pronosticul făcut, preţul petrolului ajungând circa 70,5$/baril la 
sfârşitul anului. Pentru finele anului 2006, ne putem aştepta la un 
preţ al petrolului de 67$/baril.$/baril. 

Dacă raportăm realitatea mondială la cea locală, suntem de părere 
că preţul la carburanţi ar putea înregistra în Republica Moldova încă 
o scumpire de maximum 7%-10% în anul curent (asumând cursul 
valutar prezent MDl/USD).

În prezent, se 
consideră ca preţul 
la  gazele naturale 
este subevaluat, 
comparativ cu 
preţul petrolului.

În prezent, se 
consideră ca preţul 
la  gazele naturale 
este subevaluat, 
comparativ cu 
preţul petrolului.

Pentru 2006 
prevedem o rată 
anuală a inflaţiei 
de 13%. 

Pentru 2006 
prevedem o rată 
anuală a inflaţiei 
de 13%. 

Republica 
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anul curent la 
carburanţi. 

Republica 
Moldova ar 
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goSpodarii caSnice
În următorii doi ani, ponderea  veniturilor din economii al gospodăriilor 

casnice  nu va  atinge mai mult de o pătrime din venitul global net. 
Conform estimărilor CPE, în 2006, ponderea veniturilor  din activitatea 

salariată va contribui cu 56,5% la creşterea veniturilor gospodăriilor casnice. 
la fel, vor creşte şi prestaţiile sociale, în primul rând, pensiile – cu cca. 
15.7%  în anul 2006.

 Fluxurile de valută de peste hotare vor continua să constituie un 
supliment important la veniturile disponibile ale gospodăriilor casnice 
servind şi în 2006 – 2007 la recuperarea Consumului final cu un ritm de 
creştere de cca. 7-8% anual.

Către sfârşitul anului 2006, creşterea puterii de cumpărare a populaţiei 
va constitui cca. 4 %.  

În 2006, CPE prognozează creşterea comerţului cu amănuntul cu cca.  
6%  şi a serviciilor prestate ale populaţiei cu cca. 10%. Volumul investiţiilor 
în afaceri din partea gospodariilor casnice va rămîne neînsemnat.

�ENiTURilE PoPUlaţiEi
În 2006, veniturile gospodăriilor casnice vor continua să crească în 

termeni nominali şi reali, datorită creşterii salariilor, remitentelor de peste 
hotare şi a prestaţiilor sociale. Ritmul creşterii veniturilor gospodăriilor 
casnice va fi mai modest decât în anii precedenţi, ceea ce reflectă  tendinţa  
micşorării tempourilor de creştere a PIB-ului. Noi prognozăm încetinirea 
ritmului de creştere a puterii de cumpărare a populaţiei, care la sfârşitul 
anului curent va constitui circa 3,3%.

Evoluţia veniturilor disponibile în termini nominali şi reali, USD

Sursa: DSS, pronostic CPE

Ponderea veniturilor băneşti în veniturile disponibile ale familiilor va continua 
să crească în anul curent faţa de veniturile în natură. CPE presupune că în 
anul curent se va păstra disproporţia apărută în anii precedenţi - în mediul 
rural veniturile în formă naturală vor alcătui circa 28%, iar în mediul urban 
aproximativ 5 la sută.
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Totodată, veniturile non-financiare, inclusiv din proprietatea pe 
pămînt, în 2006-2007 nu vor contribui la creşterea veniturilor din economii, 
datorită valorii modeste a tranzacţiunilor funciare şi dezvoltării insuficiiente 
a pieţei rurale (aprovizionare cu inputuri agricole, creditare, etc.).

Sursa: DSS, pronostic CPE

Ponderea veniturilor reale din activitatea salariată va continua să 
crească în următorii doi ani, dar cu un ritm mai temperat decât creşterea 
PIB.  Noi reieşim din faptul că în 2005, majorarea preţurilor a fost provocată 
mai mult nu de creşterea salariilor, ci de remitentele masive de peste 
hotare. Totodată, scopurile anti-inflaţioniste vor predomina şi în perioada 
anilor 2006-2007 în determinarea politicii BNM şi a Guvernului, limitând 
ritmul de creştere al salariilor în sectorul public1. 

Sursa: DSS

�	 În �00�, în sectorul public era angajaţi ��% din numărul	În �00�, în sectorul public era angajaţi ��% din numărulÎn	�00�,	în	sectorul	public	era	angajaţi	��%	din	numărul	
total	al	salariaţilor.	

Veniturile non-
financiare, inclusiv din 
proprietatea pe pămînt, 
nu vor contribui la 
creşterea veniturilor 
din economii.

Veniturile non-
financiare, inclusiv din 
proprietatea pe pămînt, 
nu vor contribui la 
creşterea veniturilor 
din economii.

Strucura veniturilor  disponibile băneşti, 2005
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Alături de majorarea retribuţiilor bugetarilor, creşterea rapidă a 
salariilor în cele mai dinamice sectoare ale economiei reale (construcţii 
şi servicii) va continua să contribuie la dimensiunea salariilor in variaţia 
veniturilor populaţiei şi în urmatorii doi ani. Conform estimărilor CPE, 
ponderea veniturilor  din activitatea salariată va contribui cu 56,5% la 
creşterea veniturilor gospodăriilor casnice în 2006.

Un alt factor important, care a impus mărirea salariului real în ultimii 
ani a fost fluxul masiv de transferuri valutare din exterior.

 Pe termen scurt si mediu va continua să se mărească şi ponderea 
prestaţiilor sociale în veniturile disponibile ale gospodăriilor casnice, în 
primul rând al pensiilor, creşterea carora vor marca cca 15.7% la sfărşitul 
anului 2006.

coNSUmUl �oSPoDăRiiloR caSNicE �oSPoDăRiiloR caSNicE�oSPoDăRiiloR caSNicEăRiiloR caSNicEriilor caSnice caSnicecaSnice
În 2005, conform datelor oficiale, comerţul cu amănuntul a crescut cu 4,7% 
faţa de anul precedent, dar serviciile cu plată prestate populaţiei în aceeaşi 
perioadă - cu 9.3%. Estimările CPE pentru perioada respectivă diferă de 
datele oficiale – noi aşteptam creşterea volumului de vânzări cu amănuntul 
cu cca. 10%, iar a serviciilor prestate populaţiei – cu 7%. Diferenţa dintre 
datele oficiale şi estimările CPE poate fi explicată în modul urmator: în 
anul 2004, s-a înregistrat o temperare semnificativa a ritmului de creştere  
a consumului  gospodăriilor casnice – tendinţă, care s-a manifestat şi în 
primul simestru al anului 2005. CPE o  explică  prin doi factori de bază. În 
primul rînd, în  perioada respectivă, majorarea IPC a provocat scăderea 
semnificativă a veniturilor reale ale populaţiei. În acelaşi timp s-a denotat 
înclinatia spre cererea amânată, care reflectă creşterea considerabilă a 
stocurilor de mărfuri în unităţile comerciale - cu 33% la 1 octombrie 2005. 

 Ritmul de creştere a cheltuielilor de consum

2001 2002 2003 2004 2005 2006p

or
i

Sursa: DSS, pronostic CPE

În al doilea trimestru al anului 2005, situaţia pe piaţa internă s-a corectat. 
Acest fapt denotă accelerarea ritmului de creştere a consumului populaţiei 
marcat la sfârşitul anului. Această evoluţie corelează cu majorarea fluxurilor 
masive de valută în al doilea trimestru al anului 2005, care au fost utilizate 
pentru finanţarea necesităţilor de bază a gospodăriilor casnice, achiziţiilor 
de imobile şi achitarea datoriilor. În 2005, 56,5% din totalul cumpărături 
făcute de moldoveni au fost efectuate în supermarketuri şi magazine. 
Respectiv 43,5 % de mărfuri cu amănuntul au fost comercializate în cadrul 
pieţilor. În 2006, noi prognozăm creşterea continuă a ponderii unităţilor 
comerciale, reieşind din datele care atesta evolutia curenta din construcţii  
care se remarca prin finisarea constructiilor nefinisate, reparaţia spaţiilor 
pentru supermarkete, restaurante şi  a reţelelor de magazine.

În 2006 va creşte 
ponderea vînzărilor 
cu amănuntul prin 
unitati comerciale de 
tip supermarketuri şi 
magazine.

În 2006 va creşte 
ponderea vînzărilor 
cu amănuntul prin 
unitati comerciale de 
tip supermarketuri şi 
magazine.
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Sursa: DSS, pronostic CPE

Conform datelor DSS, în 2005, unităţile oficial înregistrate au acordat 
populaţiei servicii cu plată cu 8,5% mai mult. Din acestea, in anul trecut, 
90% revin serviciilor comunale, transportului de pasageri, alimentaţiei 
publice şi serviciilor sociale. Municipiilor Chişinău şi Bălţi le-a revenit 61% şi 
5,9% respectiv, din totalul valoric al serviciilor cu plată prestate populaţiei. 
În aceeaşi perioadă, antreprenorii particulari au mărit volumul serviciilor 
pentru populaţie cu 12.8% comparativ cu anul 2004.

Conform prognozei CPE pentru anul 2006, ponderea majoră din veniturile 
suplimentare ale familiilor va reveni cheltuielilor pentru procurarea bunurilor 
de consum şi construirea locuinţelor. Anume aceste cheltuieli vor continua 
să fie un imbold puternic de scurtă durată în creşterea cererii pe piaţa 
internă şi va facilita creşterea PIB-ului cu un ritm de circa 7-8% anual în 
perioada anilor 2006-2007.

�ospodăriile casnice cu migranţi
Fluxurile de valută de peste hotare vor continua să constituie un supliment 
important la veniturile disponibile ale gospodăriilor casnice, servind şi in 
2006 - 2007 la recuperarea Consumului final cu un ritm de creştere de circa 
7-8% anual. 

Conform datelor OIM, se observă o dependenţă directă între contribuţia 
migrantului la bunăstarea familiei. Mai mult ca atât, migraţiunea a servit 
drept mecanism de bază în lupta cu saracia pentru mulţi dintre cei care nu 
puteau face faţă costurilor minime pentru a-şi asigura existenţa din veniturile 
obţinute in tara. Migraţiunea este mai răspândită printre gospodăriile 
casnice mai sarace decât cele cu o bunăstare mai sporită. Ea este 
determinată în mare măsură, de nevoia de a-şi satisface necesităţile de 
bază –achitarea costurilor de bază pentru existenţă, întoarcerea datoriilor 
şi finanţarea consumului.  Nu lipsa loculilor de muncă, ci dorinţa de a câstiga 
mai mulţi bani şi a avea o calitate mai bună a vieţii predomină printre 
motivele principale ale migraţiei. 

Conform datelor recente al OECD, diaspora de moldoveni din ţările 
europene - în raport cu alte ţări ale Europei de Est şi CSI - are unul din 
cele mai înalte nivele de studii şi capacităţi profesionale, 37 la sută fiind de 
o „calificare extrem de înaltă”. Aproximativ 50% din migranţi şi-au obţinut 
calificarea profesională în instituţiile superioare de învăţământ sau colegii 

 Migraţiunea 
a servit drept 
mecanism 
de bază în 
reducerea 
sărăciei.

 Migraţiunea 
a servit drept 
mecanism 
de bază în 
reducerea 
sărăciei.
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technice, iar alţi 23% au absolvit liceul. Numai 10% din migranţi nu au nici 
o calificare educaţională.

Peste 80% din migranţi moldoveni transmit mijloace financiare famiililor şi 
peste 70% din aceştia transmit mai mult de jumatate din câştigurile lor. 
Peste o jumătate din migranţi trimit bani acasă cel puţin o dată în trimestru 
şi 25% expediază bani regulat. Se aşteaptă că in 2006, lucrătorii migranţi 
moldoveni, inclusiv temporari şi permanenţi, vor constitui circa 20 la sută 
din populaţia totală a Moldovei. 

Dintre direcţiile prioritare de imigrare în 2006-2007 va rămâne Rusia (58% 
în 2004) şi ţările Europei de Vest (30% în 2004). Însă, ponderea Rusiei 
poate să diminueze în cazul în care vor creşte costurile necesare plecării. 
De exemplu, costurile suplimentare de la introducerea regimului de vize.

Domeniile de activitate ale emigranţilor din Moldova peste hotare

activităţi
Ponrederea din numărul 

total al migranţilor 
intervievaţi (214 pers.)

Activităţi agricole 6.9
construcţii, repăraţii 51.3
Angajaţi ai fabricilor, uzinelor, firmelor 7.2
Angajaţi pe cont propriu 10.9
Îngrejirea casei, îngrijire a persoanlor 7.8
Comerţ 7.3
Servicii 7.3
Altele 0.9
Nu au răspuns 0.4

Sursă: OIM, Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova �ianuarie: OIM, Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova �ianuarie OIM, Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova �ianuarieOIM, Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova �ianuarie 
2005)

Ponderea mai mare a barbaţilor este specifică ţărilor din CSI (Rusia şi 
Ukraina) şi unor ţări din Europa (Portugalia, Germania), femeile predomină 
în Italia, Spania, Turcia, Greşia şi Cipru. 

Contingentul migrant după vârstă/sex, %, în  2004

Pînă la 20 
ani

21-30 
ani 31-40 ani 41-50 ani Peste 51 

ani Total

Masculin 5,5, 37,3 28,3 23,5 5,4 100
Feminin 3,8 27,4 35,9 28,7 3,8 100

Total 4,9 34,0 30,9 25,2 4,9 100

Sursă: OIM, Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova �ianuarie 
2005) 

Cel mai mic salariu mediu - 245 USD primesc migranţii moldoveni în 
Ukraina, destul de mici sunt mediile salariilor în Rusia (372 USD) şi Turcia 
(417 USD). Cel mai mare salariu primesc migranţii în Germania - 1300 
USD; 998 USD în Israel, circa 934 USD în Italia, 890 USD în Portugalia, 
781 USD în Franţa. Doar o treime din transferuri sunt efectuate prin canale 
oficiale, cum ar fi transferurile bancare, transferul rapid sau prin poştă.

Migraţia în 
Rusia şi CSI 
este motivată 
în mare parte 
de costurile 
relativ mici şi 
cunoaşterea 
limbii. Dar 
câştigurile 
obţinute sînt de 
3-5 ori mai mici 
decât în ţările de 
Vest.
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Canalurile utilizate de migranţi pentru a tremite bani acasă pentru a tremite bani acasăpentru a tremite bani acasă

au apelat cel 
puţin o dată

este utilizată mai 
des

Transferuri bancare 25.7 13.0
Transferuri rapide 28.8 19.5
Poşta 4.4 1.9
Conductor de tren 12.6 7.1
Şoferi de autobuze, 
tiruri 11.4 6.8

Personal 38.9 17.3
Prin rude, prieteni, 
cunoştinţe 29.1 11.7

În colet împreună cu 
alte lucruri trimise 8.7 1.3

Altele 9.4 0.9
Nu au răspuns - 20.6

Sursă: OIM, Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova �Ianuarie,: OIM, Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova �Ianuarie, OIM, Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova �Ianuarie,OIM, Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova �Ianuarie, 
2005)

Costurile transferurilor valutare de peste hotare sunt relativ înalte atunci 
când sunt comparate cu alte servicii de pe piaţă, şi afectează cel mai mult 
migranţii săraci pentru că ei transferă sume mai mici familiilor lor. Analiza 
modelelor de cheltuieli ale gospodăriilor casnice, efectuată de Alianţa de 
Microfinanţare în 2004, demonstrează că transferurile valutare mergeau 
în mare parte pentru acoperirea consumului gospodăriilor casnice şi chiar 
dacă acest consum a fost necesar pentru a contracara sărăcia, acestea 
nu aduceau benificii economiei în întregime. Numai 7% din transferurile 
valutare de peste hotare au fost investite direct în afaceri şi probabil că mai 
puţin de 5% din cele 21% raportate ca economii au fost depozitate pe un 
cont bancar. Din acestea, 22% au finantat „investiţiile pasive” în procurarea 
unei case sau unui apartament, cumpărarea sau procurarea în leasing a 
automoblelor, sau au fost utilizate la finanţarea evenimentelor cum ar fi 
nunţile, funeraliile, etc.

Totodată, aproximativ 43% din fondurile provenite din transferurile valutare 
de peste hotare sunt disponibile după finananţrea necesităţilor de bază şi 
parţial a capitalului uman pentru a fi mobilizate în investiţii ulterioare sau în 
sistemele financiare formale pentru intermediere. lipsa încrederii în sistemul 
bancar reprezintă o constrângere pentru sporirea ratelor de economii 
rezultate din transferurile valutare de peste hotare.

CONCLUZII ŞI PROGNOZE

•	 Î� ��������7�� �����ţ�� ş� fl�x��� �������ţ����� �� ����� h����� v�� 
������� ��� ��������ţ� �������������� ������������ ������â�� 
��â� ��� ��j������ ��v�������� �� ������ ��� ��������������� ��������� 
�â� ş� ��� ��������� ������� b��ţ����� �� ������ ş� v� �������� ��� 
�x������ �������� ������ ������������� 

•	 F���x��� �������ţ����� v� ������� �����ţ���� ������������ ���������� 
���� v� �������� ��� �������� î� ���� ş� ���7� ����������� ������ v� 
���v� ��� �x��������� ��������� ������ ��������� �� ��h��b� 
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conSumul Final
Redresarea economică din Moldova s-a datorat în mod principal 
cheltuielilor de Consum final stimulate de fluxul transferurilor valutare 
provenite din activitatea migranţilor moldoveni. In 2006, conform 
estimărilor noastre, ritmul de creştere a Consumului final in raport cu 
creşterea PIB-lui se va tempera. Acest moment poate fi explicat prin 
oficializarea sectorului tenebru. 

Consumul raportat la PIB , mii lei, preturi curente

2001 2002 2003 2004 2005e 2006p

PIB 19052 22556 27619 31992 36200 40226
Consumul final 19263 23289 30450 33832 40700 48026
Gospodarii casnice 16385 18493 24711 28576 34500 41698

      Sursa: DSS, prognostic CPE

Noi prognozăm fortificarea acestei tendinţe şi în anul curent, ce ar însemna 
depaşirea ritmului de crestere a Consumului final  faţa de cresterea PIB-
ului, cota-parte de baza revenind consumului gospodariilor casnice.

Menţinerea preferinţelor de consum a populaţiei din anii precedenţi – în 
primul rînd în cheltuielile familiilor cu migranţi - va tinde în predominanţă 
către necesităţile de consum de bază, pentru spaţiul locativ şi educaţie, 
ce la rândul său, va continua să stimuleze creşterea continuă a serviciilor 
şi comerţului. CPE prognozează creşterea în anul 2006 a comerţului cu 
amănuntul cu circa 6-8% şi a serviciilor prestate populaţiei cu circa 10%. 

În 2006, volumul investiţiilor în afaceri din partea gospodariilor casnice va 
rămâne neînsemnat, ceea ce denotă tendinţa de a rămâne o sursă stabilă 
şi contraciclică a mijloacelor valutare în perspectivă de scurtă durată.
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Piaţa FoRţEi DE mUNcă
Tendinţe generale
Pe parcursul anilor 2000-2005,în Republica Moldova, numărul angajaţilor în 
câmpul muncii s-a redus cu peste 200 mii oameni. Datele recente, arată că 
în 2006 situaţia va continua să se înrăutăţească. Acest lucru se datorează 
reducerii, de la începutul anului, a producţiei globale din  industrie şi servicii. 
Creşterea numărului angajaţilor în agricultură nu înseamnă altceva decât 
lipsa unor oportunităţi de angajare în industrie şi servicii, adică aprofundarea 
sărăciei.

În primul trimestru al anului 2006, salariul mediu a crescut cu peste 25% faţă 
de aceeaşi perioadă a anului trecut, pe seama creşterii salariilor bugetarilor. 
Reducerea nivelului de creştere economică şi stoparea exporturilor de 
producţie vinicolă în Rusia ne conturează o perspectivă pesimistă asupra 
nivelului de creştere a salariilor pe parcursul întregului an.

Începutul anului 2006 înregistrează noi 
reduceri al numărului de angajaţi
Pe parcursul anilor 2000-2005, numărul de angajaţi s-a redus cu peste 200 
mii oameni. Datele recente arată că în 2006 lucrurile vor continua să se 
înrăutăţească, mai ales, din cauza situaţiei din  industrie şi servicii.

 

Figura nr. 1. Evoluţia numărului angajaţilor ; mii, oameni
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Sursa: Departamentul de Statistică şi Sociologie al RM; estimările expertului.

Datele pentru trimestrul al IV-lea din 2005 şi estimările preliminare pentru 
primul trimestru al anului curent arată că populaţia angajată în industrie şi 
servicii se va reduce cu cca. 2%. Reducerea producţiei globale din industrie 
şi servicii de la începutul anului confirmă aşteptările noastre. Mai multdecât 
atât, reducerea ritmului de creştere economică aşteptată în 2006 poate 
determina   descreşterea angajărilor în economie într-o proporţie mai 
mare. 
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Departamentul de Statistică şi Sociologie al RM estimează o creştere a 
numărului de angajaţi în agricultură, comparabilă cu reducerea angajaţilor 
în industrie şi servicii, deşi nu sunt premise reale pentru creşterea populaţiei 
agricole. 

Considerăm că e mai puţin relevant pentru tendinţele de pe piaţa forţei de 
muncă creşterea numărului angajaţilor în agricultură, deoarece din punct de 
vedere economic activitatea în agricultură nu este atractivă, iar agricultura 
la noi este mai mult de subzistenţă, decât de performanţă.

Relevanţa mică a agriculturii reiese şi din aceea că cca. 41% din populaţia 
totală (populaţia agricolă) asigură doar 13% din producţia globală  a ţării 
astfel că modificări de 2-3% a populaţiei ocupate în agricultură vor aduce 
influenţe nesemnificative asupra producţiei globale şi respectiv şi a PIB. 

41% din 
personalul 
angajat asigură 
doar 13% 
din producţia 
globală a 
economiei.

Figura nr. 2. Structura personalului angajat; %
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Sursa: Departamentul de Statistică şi Sociologie al RM; estimările expertului.

Figura nr. 3. Structura personalului angajat şi a producţiei globale
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Sursa: Departamentul de Statistică şi Sociologie al RM; estimările expertului.

Industria şi Serviciile prezintă o situaţie diametral opusă, astfel încât 
reducerea numărului de angajaţi în aceste ramuri are influenţe semnificative 
asupra producţiei globale şi asupra PIB-ului.
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În primul trimestru al anului 2006 
salariul mediu a crescut cu peste 25%
Salariul mediu a depăşit în primul trimestru al anului 2006 suma de 1450 
lei, ceea ce constituie cu peste 25% mai mult decât în aceiaşi perioadă a 
anului precedent. 

Creşterea în cauză a fost determinată de majorarea salariilor bugetarilor. 
Reducerea nivelului de creştere economică însă ne face pesimişti în privinţa 
menţinerii aceluiaşi nivel de creştere a salariilor pe parcursul întregului 
an. Mai mult, problemele legate de creşterea tarifelor la gazele naturale, 
stoparea exporturilor producţiei agricole şi vinicole în Rusia vor afecta 
negativ salariile angajaţilor. Astfel, considerăm că în perioadele următoare 
ritmul de creştere a salariilor se va reduce până la 16-18% anual.

Figura nr. 4. Creşterea salariului în primul trimestru al anului 2006
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Sursa: Departamentul de Statistică şi Sociologie al RM; estimările expertului.

Cca.70% din angajaţi au salarii 
sub nivelul mediu
Recentele creşteri salariale s-au datorat, în special, sectorului bugetar, dar 
chiar dacă  aceste majorări au fost impunătoare, ele nu au permis ridicarea 
salariului din învăţământ, sănătate şi asistenţă socială peste coşul minim 
de consum.

Astfel că, majoritatea populaţiei are salarii sub nivelul mediu, ceea ce 
demonstrează că sunt diferenţe foarte mari dintre salariile primite în diferite 
ramuri de activitate. 

De exemplu, un angajat din sectorul bancar, are un salariu, în mediu, de 5 
ori mai mare ca a unui angajat din agricultură şi de 4 ori mai mare ca a unui 
angajat din învăţământ.

Stoparea 
exporturilor 
în Rusia şi 
creşterea 
tarifelor la 
resursele 
energetice vor 
diminua ritmul 
de creştere a 
salariilor

Un angajat din 
sectorul bancar  
are un salariu 
de 4 ori mai 
mare, decât a 
unui angajat din 
învăţământ.
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Sursa: Departamentul de  Statistică şi Sociologie al RM..

Deşi în unele cazuri, diferenţele sunt obiective (determinate de nivelurile 
diferite de productivitate, studii, etc.) în cazul învăţământului şi sănătăţii 
aceste motive nu au bază. Angajaţii din învăţământ şi medicină prin 
definiţie sunt unii din cei mai bine pregătiţi, iar impactul activităţii lor asupra 
bunăstării societăţii, în general, este enorm.

Figura nr. 5. Salariul lunar; lei, 2005
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Politica de finanţare a învăţământului şi, 
implicit, formarea salariilor în această ramură 
depinde decisiv de capacitatea de acumulare 
a resurselor bugetare de către administraţia 
publică, iar mărimea salariilor din această 
ramură se pare că depinde de  resursele ce 
rămân la dispoziţia Guvernului după ce toate 
celelalte cheltuieli sunt finanţate. Astfel, 
profesorii sunt cea mai defavorizată categorie 
de bugetari cu cele mai mici salarii, în pofida 
faptului  că peste 50% din angajaţi au studii 
superioare. Salariile profesorilor sunt cu cca. 

55% mai mici decât salariile funcţionarilor din 
administraţia publică. 

Legea cu privire la salarizare în sectorul 
bugetar, discutată şi aprobată de Parlamentul 
RM în decembrie 2005, deşi a prevăzut 
unele creşteri salariale, totuşi nu reflectă 
realităţile economice şi nu asigură un nivel 
corespunzător de trai.

Marea majoritate a bugetarilor desfăşoară, 
practic, gratis activităţi de utilitate publică, 
pentru că remunerarea lor acoperă doar 
parţial volumul de muncă depus de ei.

finanţarea Învăţământului – o finanţare reziduală

Figura nr. 5. Salariul lunar, lei, 2005, 

Sursa: Departamentul de  Statistică şi Sociologie al RM.
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Figura nr. 6. Creşterile salariului lunar, conform Legii salarizării bugetarilor. 
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Sursa: Estimările expertului.

Rezolvarea problemei salarizării bugetarilor ar trebui promovată de sindicatele de  ramură, 
care, din păcate, sunt ineficiente în negocierile cu Guvernul.

Principala problemă a legii salarizării 
bugetarilor este că aceasta nu asigură o 
echitate socială între angajaţii din sectorul 
real şi cei bugetari, precum şi între diverse 
categorii de angajaţi bugetari.

Imperfecţiunea sistemului de 
salarizare propus se reflectă, în special, 
în remunerarea tinerilor, care vor avea, 
conform acestei legi, un salariu lunar 

sub nivelul minim de existenţă (1200 
lei). De asemenea, sistemul nou admite 
ca sporurile pentru vechime, calificare, 
etc. să creeze diferenţe salariale de peste 
200% pentru persoanele ce efectuează 
aceleaşi activităţi( de exemplu, între 
un profesor, tânăr specialist, şi unul cu 
30 ani vechime în muncă, cu grad de 
calificare superior). 

Agricultura este de 6,5 ori mai puţin 
productivă decât industria
Productivitatea redusă a agriculturii este cauza salariilor mici din agricultură. În 
mod natural, agricultura este o ramură mai puţin productivă şi această situaţie îi 
defavorizează pe angajaţii din agricultură. În mediu, un angajat din agricultură are 
venituri de 20 de mii de lei, din care el trebuie să acopere cheltuielile de activitate, 
salariile şi profiturile. În aceste condiţii, ponderea mare a persoanelor ocupate în 
agricultură nu înseamnă altceva decât sărăcie şi luptă pentru supravieţuire.

Figura nr. 7. Productivitatea muncii în principalele ramuri; mii lei
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Sursa: Departamentul de Statistică şi Sociologie al RM; estimările expertului.
Fără creşterea productivităţii muncii, creşterile salariale nu sunt posibile.

Un angajat din 
agricultură  
are, în mediu, 
venituri de 20 
de mii de lei, 
din care trebuie 
acoperite 
chel-tuielile 
de activitate, 
salariile şi 
profiturile. 
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Actualmente, 57% din veniturile din agricultură se folosesc pentru 
remunerarea muncii. Circa 20% din veniturile din industrie şi servicii sunt 
îndreptate spre remunerarea muncii, ceea ce asigură unele rezerve de 
creştere a salariilor, însă acest lucru va cauza, în acelaşi timp, reducerea 
profitabilităţii afacerilor,fapt  inadmisibil pentru  proprietari.

Figura nr. 8. Ponderea cheltuielilor în remunerarea muncii, în ansamblul 
producţiei globale, %
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tranSniStria
Tendinte generale 
Dezvoltarea Transnistriei devine tot mai  mult dependentă de factorii politici. 
Uneori este destul de complicat de a prevedea paşii mai puţin corespunzători 
din punct de vedere economic, însă suficient de corecţi din punct de vedere 
politic al regimului autoritar instalat în regiune. 

Autorităţile tiraspolene aplică o politică vagă chiar şi pentru ei înşişi, vis-
a-vis de administrarea proprietăţii publice şi în acest sens pot fi aduse 
numeroase exemple. Ineficienţa administrării de stat şi neînţelegerea 
deciziilor proprii poate fi văzută şi în cazul rechiziţiei unei părţi-cote din 
proprietatea Căilor Ferate ale Moldovei (partea atribuită teritoriului 
necontrolat de către autorităţile moldoveneşti). Autorităţile locale au preluat 
controlul asupra acestui patrimoniu, fără temei juridic şi fără o estimare 
a costurilor de întreţinere al acestui obiectiv, neavând intenţia decât de a 
provoca autorităţile Republicii Moldova. Astfel, s-a creat o situaţie penibilă 
pentru „garanţi”, absurdă din punct de vedere economic, şi derutantă 
sub aspectul consecinţelor pe care le-ar fi putut stimula, dacă autorităţile 
Republicii Moldova ar fi decis să aplice forţa pentru a-şi recupera proprietăţile 
rechiziţionate în mod banditesc. 

Drept consecinţă, ramura căilor ferate de pe malul drept al Nistrului a 
generat în anul 2005 profituri nete în valoare de peste 4 milioane USD 
pentru Republica Moldova, în timp ce segmentul de cale ferată uzurpat 
prin forţă de miliţiile transnistrene a generat pierderi în valoare de peste 
0,5 milioane USD. Şi acest caz confirmă prevalenţa raţiunilor cu caracter 
militar şi de intimidare, în raport cu autorităţile de la Chişinău, în detrimentul 
intereselor economice, existente în regiunea separatistă.

industrie
Volumul producţiei industriale în anul 2005 a atins nivelul de 700 milioane 
USD, rămînînd astfel la nivelul înregistrat în 2004. Sectorul industrial al 
regiunii transnistrene este dominat de metalurgia feroasă, producţia 
de energie electrică şi industria uşoară (circa 80% din totalul producţiei 
industriale). În perioada raportată, am putut nota faptul că producţia 
metalurgică a crescut cu apr. 4%, pe cînd producţia de energie electrică 
a scăzut cu circa 2%. Tendinţele negative în producţia nealimentară (-7%) 
atestă creşterea dependenţei regiunii de importurile produselor alimentare, 
însă recenta privatizare care a avut loc în acest sector ar putea permite 
minimizarea consecinţelor negative ale situaţiei create spre sfîrşitul anului 
2005. Investitorii ruşi precum şi grupurile de oligarhi locali joacă, în linii mari, 
rolul principal în procesul dezvoltării economice al regiunii transnistrene, 
reflectat şi în grăbirea ritmului de privatizare. Menţionăm că, Republica 
Moldova a anunţat în repetate rânduri că nu va recunoaşte privatizările 
regimului separatist, dar a transmis semnale că va proceda altfel de la 
caz la caz, atunci cînd subiecţii economici se vor înregistra la Chişinău, în 
conformitate cu legislaţia naţională a ţării.
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În a doua jumătate a anului 2005, nu s-au observat schimbări radicale în 
nivelul exporturilor transnistrene. În cazul în care s-ar fi înregistat asemenea 
probleme, regimul s-ar fi confruntat inevitabil cu un colaps imediat ca urmare 
a blocării relaţiilor economice externe, chiar şi pentru o perioadă scurtă 
de timp. Totodată, numărul subiecţilor economici înregistraţi de Chişinău 
demonstreaza cresterea continua, si putem vorbi la faptul, ca majoritatea 
companiilor de importanta regionala au inceput sa lucreze in cadrul 
juridic a Moldovei. Este de presupus că, tensiunile apărute la începutul 
lunii martie s-au datorat, în linii mari, campaniei de intimidare, lansate de 
autorităţile transnistrene în ajunul alegerilor din Ucraina şi, nu în ultimul 
rând, identificării de breşe în sistemul vamal existent, iar odată ce regulile 
de joc au fost înţelese, economia transnistreană a revenit la practicile mai 
vechi de exporturi, ilicite din punctul de vedere al Chişinăului, dar posibile 
în mod tacit, din cel al Kievului.

Menţionăm totodată şi o serie de tendinţe pozitive înregistrate în sectorul 
metalurgiei fieroase a regiunii. Nivelul de producere de laminate în anul 2006 
s-a diminuat, ceea ce este conditionat de noul regim vamal, insa autoritatile 
uzinei de la Râbniţa incearca sa minimizeze consecintele negative. 
Modernizarea ciclului de producţie asigură acestui combinat posibilitatile 
de creşterea continuă a volumului vînzărilor in perioade viitoare. În ceea ce 
priveşte sectorul energetic, situaţia nu este optimistă. Evenimentele recente 
aduc o notă de pesimism în dezvoltarea ulterioară a acestui sector, cel puţin 
pe termen scurt: este cazul în care politicul conduce relaţiile economice. 
Trebuie de menţionat că descreşterea în nivelul producţiei energetice s-a 
datorat stopării livrării energiei electrice spre Republica Moldova, iar noile 
preţuri propuse sunt foarte înalte. S-au observat însă negocieri şi discuţii 
între autorităţile moldoveneşri şi companiile producătoare de energie 
electrică, din regiunea transnistreană. 

 „blocada economică”
Situaţia economică din regiune depinde de prosperitatea financiară a  unui număr de 

„giganţi” industriali. Este şi mai important de a înţelege însă că activitatea celor mai importante 
firme este îndreptată spre pieţile externe. Respectiv, ca urmare a intensificării relaţiilor de 
colaborare şi a relaţiilor politice între Ucraina şi Moldova, inclusiv prin aplicarea legislaţiei 
vamale a Repulicii Moldova pe segmentul transnistrean, aceste companii au început a se 
confrunta cu serioase probleme la export, iar pe plan intern, cu o creştere a nemulţumirilor 
sociale şi a căutării de soluţii exclusiv politice printre reprezentanţii businessului local. 
Solutionarea acestor probleme consta in inregistrarea companiilor in jurisdictia Moldovei, ceea 
ce deja putem constata. 

moldGres – soluţie Posibilă Pentru ambele Părţi?
Cazul MoldGRES este relevant pentru evaluarea industriei transnistrene. La prima vedere, 

avem un potenţial serios pentru o cooperare avantajoasă, şi totodată, terenul relaţiilor dintre 
proprietarul de drept, consumatorii de energie şi autorităţile locale sunt extrem de complicate, 
pe un teren în care fiecare parte doreşte să-şi rezolve strategic intereele…

Finalmente, negocierile referitoare la exportul de energie electrică în România şi Balcani 
a început. În caz de reuşită, Moldova va avea venituri suplimentare şi posibilitatea de a 
obţine energie electrică la preţuri mai joase. La fel, acest fapt va mări securitatea energetică 
a Moldovei. După numeroase luni de incertitudine şi blazare, şi proprietarul companiei se va 
orienta spre noi investiţii pentru modernizarea capacităţilor de producţie, lucru care ar face 
sens în cazul existenţei unui serviciu vamal eficace. Speranţa este că o soluţie va fi găsită, iar 
rezultatele vor mulţumi ambele părţi.
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Un moment pozitiv în evoluţia procesului de privatizare din Transnistria 
este apariţia investitorilor strategici, gata să investească în producţie, fără 
aşteptări imediate de profit, în pofida politicii autorităţilor transnistrene faţă 
de elaborarea programelor investiţionale pentru companiile privatizate. 
Conotaţia negativă în această situaţie este dată de instabilitatea politică în 
regiune – motiv pentru care majoritatea investitorilor dinafara regiunii sunt 
fie persoane „de risc”, fie businessul de stat al Federaţiei Ruse.

agricultura
Agricultura în regiune se află într-o stare mai puţin bună, înrăutăţindu-
se pe parcursul anului 2005. Stagnarea, într-un asemenea caz, deja ar 
fi o tendinţă bună. Proiectele pentru dezvoltarea sectorului agrar pe care 
Republica Moldova deja le implementează rămîn a fi „poveşti cu zîne” 
pentru regiunea transnistreană. Astăzi, majoritatea produselor alimentare 
sunt importate preponderent din Ucraina, iar anul 2006 are mici şanse în 
iniţierea tendinţelor pozitive din acest sector. Recent, autorităţile tiraspolene 
au anunţat introducerea unei noi politici pentru dezvoltarea agrară, însă nu 
a fost observat încă nici un rezultat.   

Piaţa  monetară
Sectorul bancar al Transnistriei continuă să se dezvolte. Activele bancare 
sunt în creştere nu doar datorită activităţii creditare, dar şi atunci cînd 
sunt identificate noi posibilităţi pentru investiţii. Profitabilitatea sectorului 
bancar este la un nivel bun, iar unica problemă care influenţează negativ 
rata profitabilităţii este legată de rata accelerată a creşterii activelor în 
comparaţie cu rata profitabilităţii. Astăzi, în regiune activează circa 8 bănci 
comerciale, în comparaţie cu 9 bănci comerciale care activau la mijlocul 
anului 2005. Are loc intensificarea activităţii băncilor comerciale în direcţia 
investiţiilor corporative. Băncile încearcă să găsească  noi metode de 
diversificare a riscurilor şi aleg un bun instrument în cadrul unei aşa situaţii 
politice instabile, ca cea a Transnistriei.

comerţul
În 2005, deficitul balanţei comercială a atins nivelul de 270 milioane USD, 
înregistrînd o tendinţă negativă faţă de rezultatele anului 2004. Raportul 
exporturi/importuri este similar cu cel al Republicii Moldova – importurile 
(+8%) cresc într-un ritm mai rapid decît exporturile (+12,8%). Gradul de 
acoperire a importurilor cu exporturi, la finele anului 2005, era de 68%.

Geografia exporturilor regiunii s-a schimbat într-un mod dramatic – 
ponderea ţărilor Uniunii Europene în totalul exporturilor a scăzut cu peste 
35%. Principala piaţă de desfacere a produselor transnistrene a devenit cea 
a ţărilor CSI  (peste 50%), Rusia ramîne a fi „clientul” principal. În pofida 
poziţiei rigide adoptate de către Uniunea Europeană faţă de exporturile 
transnistrene, Europa Centrală şi de Est devine o piaţă promiţătoare 
pentru exporturile transnistrene. Principalele grupuri de bunuri la export 
sunt reprezentate de produsele metalurgiei feroase, industriei textile şi 
produsele minerale.

În cazul importurilor, ponderea majoritară de peste 60% aparţine ţărilor CSI, 
ţările Uniunii Europene deţinînd apr. 23% din totalul importurilor în regiune. 
Principalele grupuri de bunuri importate sunt reprezentate de metale 

Investiţiile 
în sectorul 
serviciilor sunt 
crescînde. 
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nepreţioase (30%), produse alimentare (22%) şi resurse energetice (21%). 
Comerţul extern are o importanţă decisivă la supravieţuirea economiei 
transnistrene si autoritatile tiraspoliene trebuie sa fie mai flexibili in cazul 
aparitiei problemelor legate de activitatea de export/import. Dezvoltarea 
acestei ramuri a economiei regionale depinde de integritatea voinţei politice 
ale autorităţilor locale – Republica Moldova, cu suportul Ucrainei, este 
pregătită să implementeze noile tehnici de control vamal în primele două 
luni ale anului 2006, pentru îmbunătăţirea controlului vamal. Aceste acţiuni 
ar putea prejudicia exporturile regiunii transnistrene şi ca consecinţă, ar 
putea fi devastatoare pentru dezvoltarea economică a regiunii. Cumpătarea 
autorităţilor moldoveneşti şi a celor locale ar putea îmbunătăţi situaţia şi 
duce spre soluţionarea rapidă a situaţiei create. 
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iNTERNaţioNal
Tendinţe �enerale 
În anul 2005, chestiunea principală pusă în discuţie a fost preţul la petrol, 
dat fiind că această problemă putea afecta serios mediul economic global.   
Tendinţele recente au demonstrat că majoritatea ţărilor au depăşit această 
situaţie. 

Procesul de globalizare care este promovat intens şi se extinde foarte 
dinamic în lume permite ţărilor să beneficieze din acest proces nu în 
termeni de decade, cum era în a doua jumătate a secolului al XX-lea, dar 
în termeni de ani. Acesta este un fenomen grandios şi evoluţiile recente au 
demonstrat că la etapa contemporană de dezvoltare, economia globală se 
poate adapta uşor la realităţile economice. Aspectele inflaţiei, de regulă, 
rămâneau sub control deplin în majoritatea ţărilor.

SUA continuă să rămână cea mai mare putere economică, dar care se 
confruntă cu o creştere rapidă a deficitului comercial şi a deficitului contului 
curent, fapt care poate influenţa negativ situaţia economică a acestei ţări. 

Asia, în proces de constituire, este o regiune cu rate mari ale creşterii: în 
ciuda majorării preţurilor la petrol, acolo continuă să se mărească cererea 
internă, precum şi sporirea volumului exporturilor. 

Economia chineză se circumscrie unei   tendinţe continue de creştere, deşi 
contribuţia volumului comercial net la PIB a scăzut. Se înregistrează,de 
asemenea, o creştere stabilă a pieţei interne, observându-se o situaţie 
interesantă-   ţările occidentale, pe lângă  impunerea condiţiilor rigide în 
privinţa investiţiilor interne în China, luptă pentru a fi primii pe această piaţă 
promiţătoare... 

Chiar dacă preţurile la petrol, deja mari, continuă să susţină activităţile 
economice în Rusia, creşterea robustă e generată tot mai mult de cererea 
din interiorul ţării. 

Sua
 SUA au înregistrat, la finele anului 2005,un rezultat al creşterii economice 
de 3,5%, comparativ cu 4,2% în 2004. Indicii creşterii nesemnificative ai 
economiei SUA în trimestrul al IV-lea sunt influenţaţi mai mult de descreşterea 
nivelului consumului privat şi de preţurile mari la petrol. Dacă preţul la petrol 
în viitorul apropiat va continua să crească, economia globală,în general, şi 
cea americană, în particular, pot cunoaşte insuccese considerabile a ratelor 
creşterii economice.

Exportul şi importul au continuat să crească, dar exportul net a scăzut cu 
2,6%, comparativ cu rezultatele anului precedent. În anul  2005, America 
continuă să înregistreze recorduri negative: deficitul comerţului extern către 
sfârşitul anului 2005 a atins volumul de 726 de mlrd. $, deficitul contului 
curent a ajungând la cota de 7% din PIB (de menţionat că dacă deficitul 
contului curent ajunge la 5-6% raportat la PIB, se consideră a fi situaţie 
critică pentru stabilitatea valutei naţionale).   

 Considerăm însă că diminuarea ratei creşterii economice a SUA este un 

Către sfârşitul 
anului 2005, 
economia globală 
a continuat să se 
dezvolte în ritm 
intens.

 

În SUA – situaţie 
periculoasă a datoriei 
externe…
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fenomen temporar şi că trimestrul  I al anului 2006 va contura o situaţie 
diferită.

În ciuda creşterii preţului la resurse energetice şi a consecinţele uraganelor, 
activitatea economică în SUA se menţine stabilă.  

În următorii doi ani, credem că diminuarea ratei creşterii economiei SUA va 
constitui 3,2% în 2006 şi mai puţin de 3% în 2007. 

Uniunea Europeană 
În anul 2005, rata creşterii PIB-ului în zona Europeană a atins cota de 1,3%. 
Aceasta este o realizare destul de modestă comparativ cu rezultatele anului 
2004, când s-a înregistrat o creştere economică de 2,1%, considerăm însă 
că în viitorii ani  creşterea  acestui indicator este reală. Nu trebuie,ce-i drept, 
să ne aşteptăm la un salt spectaculoas , indicele de1,5%( ţinând cont de 
perioada de stagnare din ţările Europei Occidentale) deja fiind un început 
bun. 

Toate aceste pronosticuri pot fi realizate în contextul unei conjuncturi 
pozitive conturate pe piaţa globală şi al unor tendinţe favorabile în economia 
globală, care constituie factorii majori ce influenţează mediul economic în 
zona Europeană. 

În plus, putem observa o intensificare a volumului exporturilor din zona 
Europeană, din cauza slăbirii valutei Euro comparativ cu dolarul SUA. 

Factorul primordial însă care a influenţat realitatea economică europeană 
este creşterea substanţială a cererii interne care, în paralel cu inflaţia stabilă 
şi cu nivelul relativ jos al acesteia, implică un viitor stabil al zonei Europene 
pe termen mediu şi scurt.

Europa centrală şi de Est 
Tendinţele macroeconomice în regiune rămân stabile în ciuda  mediului 
extern neuniform. Se observă o creştere a noilor locuri de muncă în 
paralel cu creşterea productivităţii, în deosebi în ţările Baltice, unde rata 
productivităţii muncii a crescut până la 8% în anul 2005. Merită atenţie şi 
creşterea considerabilă a exporturilor în majoritatea ţărilor din regiune, însă, 
din cauza creşterii comparative a nivelului exporturilor, deficitul comercial a 
rămas încă o problemă care se cere rezolvată. 

Din cauza expansiunii noţiunii de “live in credit” şi creşterii rapide a salariilor, 
se poate considera că în regiune s-a produs un „avânt” al consumului 
privat, în deosebi în zona Baltică. Creşterea rapidă a resurselor energetice, 
a cererii interne şi a creşterii accesului la credite, precum şi unii factori 
structurali, influenţează negativ posibilitatea de a controla inflaţia şi 
posibilitatea adoptării valutei Euro în calitate de valută naţională în viitorul 
apropiat.

În ţările care au aderat la Uniunea Europeană în 2004, situaţia economică 
este destul de bună şi în sensul creşterii cererii interne şi al exporturilor nete. 
Activitatea economică a fost dinamică şi în unele ţări ale Europei Centrale, 
în special,în Slovacia. ţările Baltice, de asemenea, au dat dovadă de o 
dezvoltare dinamică în ultimii ani. 

Viitor luminos al UE 
pe termen mediu …  
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cSi
ţările CSI au înregistrat la finele anului 2005  rezultate foarte bune, deşi nu 
toate ţările beneficiază de conjunctura pieţelor de mărfuri de larg consum. 

Rusia
În anul 2005, Rusia a atins o cotă a creşterii PIB-ului de 6,4% şi graţie 
investiţiilor de stat (inclusiv prin proiecte naţionale) şi ale celor private, ne 
aşteptăm în anul 2006 la  o creştere de circa 6% din PIB. 

Creşterea economică continuă în Rusia este susţinută de preţurile mari 
la gaze naturale şi petrol pe pieţele internaţionale. Situaţia aceasta nu va 
dura însă la nesfârşit şi Guvernul va trebui să se gândească la reforme 
structurale care vor permite sporirea produsului industrial (în 2005 acest 
indice a fost de +4%, comparativ cu 6% în 2004), de aceea se observă 
tendinţe pozitive în domeniul creşterii investiţiilor fixe. În plus, Guvernul va 
trebui să se alarmeze de creşterea considerabilă a importurilor în anul 2005 
(+28%):

11%, comparativ cu 11,5–12% pronosticate de experţi. Este clar însă că 
acest “record” a fost realizat graţie politicii intervenţioniste a autorităţilor 
statului şi a reglementării preţurilor în unele domenii strategice. Chiar şi în 
această situaţie, Guvernul Rusiei  nu este satisfăcut de aceste rezultate.

Ucraina
ţara se află încă sub influenţa „febrei” din cauza jocurilor politice – politicienii 
încearcă să “asigure” independenţa economică a ţării faţă de Rusia, dar 
deocamdată nu le reuşeşte…  

Tendinţele recente ale economie Ucrainei nu pot fi considerate bune. În 
trimestrul al IV-lea al anului 2005 s-a putut observa o descreştere a ratei 
PIB-ului. Un factor major care a influenţat situaţia economică în ţară a fost 
diminuarea rapidă a cererii interne (cu circa 8%).

Instabilitatea politică din ţară joacă,de asemenea, un rol negativ – potenţialii 
investitori, chiar şi businessmanii autohtoni, aşteaptă alegerile  parlamentare 
care vor avea loc în luna martie 2006. Toţi sunt precauţi din cauza unui 
eventual val nou de “re-naţionalizare. În plus, problema ce ţine de furnizarea  
gazelor naturale din Rusia nu a fost încă pe deplin soluţionată, iar guvernul 
nu se grăbeşte  s-o rezolve. Trebuie de ţinut cont că economia Ucrainei 
depinde în mare parte de livrările de gaze naturale şi este vulnerabilă la 
schimbările preţurilor la gaze, care evident vor fi modificate până la sfârşitul 
anului curent. Aceasta mai poate implica şi probleme legate de descreşterea 
competitivităţii mărfurilor ucrainene pe pieţele internaţionale. Potrivit 
estimărilor economiştilor ucraineni, industria Ucrainei va avea nevoie de cel 
puţin doi ani pentru a se adapta la noile preţuri la gaze.

Anul 2005 a fost un 
an bun pentru Rusia: 
inflaţia a atins nivelul 
de ........

La finele anului 
2005,creşterea reală a 
PIB-ului în Ucraina 
nu a atins nici cota 
de 3%. 
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Inflaţia este în volum numeric de două cifre … 

Astfel, putem concluziona că avem un caz când toţi indicatorii plănuiţi de 

guvern au fost neadecvaţi către sfârşitul anului 2005. 

Astfel, este puţin probabil ca  Ucraina va putea să atingă în anul 2006, chiar 

şi cu eforturi considerabile,  o creştere de 4% a PIB-ului.

Problemele cu care s-a confruntat Ucraina 
la începutul anului 2006 a demonstrat clar 
dependenţa mare a economiei Ucrainei de 
livrările de resurse energetice din Rusia,  în 
acelaşi timp, a scos în evidenţă însă politica 
Uniunii Europene de susţinere a Ucrainei 
în relaţiile cu Rusia. Uniunea Europeană a 
formulat clar că nu va susţine “în nici un 
caz” eventualele acţiuni ale guvernului 
Ucrainei, care vor influenţa negativ interesele 
economice ale UE.

Actualmente, în Ucraina au demarat 
discuţiile cu privire la modalităţile de 
diminuare a dependenţei Ucrainei de livrările 

de resurse energetice din Rusia. Una din 
soluţii se consideră elaborarea tehnologiilor 
economicoase de energie, implementarea 
acestora însă cerând ceva timp, aşadar, 
la etapa actuală, Ucraina putând doar să 
diminueze consumul fizic de energie, ceea ce 
implică şi descreşterea volumului producţiei. 

În cele din urmă, trebuie de menţionat că 
industria Ucrainei este sensibilă la fluctuaţiile 
preţului la gaz, fapt care poate influenţa 
aşteptările în privinţa exporturilor, în această 
situaţie incomodă gazul din Turkmenistan 
nefiind o soluţie tocmai bună.

Gazul “ucrainean”…
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aNExE STaTiSTicE

Tabelul 1. PiB după utilizări, milioane mDl, preţuri curente
Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p

PIB 12322 16020 19052 22556 27619 32032 36755755 40226
Consum final 11090 16503 19263 23289 29706 33298 39846 48026

gospodării 9137 14031 16385 18493 24417 28125 336503650 41698
administraţie publică 1888 2348 2736 4600 5072 5504 595151 6450
administraţii private 65 124 142 196 216 235 24545 285

Formarea brută de capital 2820 3836 4436 4886 5916 8443 10951 11270
formarea brută de capital fix 2272 2472 3190 3682 4668 6787 8954 10410
modificarea stocurilor 548 1364 1246 1204 1248 1141 1997 1350

Exporturi nete de bunuri şi servicii -1588 -4319 -4647 -5619 -8325 -9936 -14042042 -19070
exporturi de bunuri şi servicii 6446 7946 9536 11834 14487 16398 19526526 21010
importuri de bunuri şi servicii 8035 12265 14183 17453 22812 25107 33568 40080

Memo: PIB în milioane USD, rsma 1171 1288 1481 1663 2007 2520 2895 3094.3
Surse: DSS; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 2. Structura PiB după utilizări, %
Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p

PIB 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100.0
Consum final 90.0 103.0 101.1 103.3 108.8 103,93,9,99 108,408,4,4 119.4

gospodării 74.2 87.6 86.0 82.0 89.5 87,87,8,88 91,61,6 103.4
administraţie publică 15.3 14.7 14.4 20.3 18.4 17,2 16,4 16.0
administraţii private 0.5 0.8 0.7 1.0 1.0 0,7 0,7 0.7

Formarea brută de capital 22.9 23.9 23.3 21.7 21.7 26,46,4,44 29,89,8 28.0
formarea brută de capital fix 18.4 15.4 16.7 16.3 17.1 21,22 24,44,4,44 25.8
modificarea stocurilor 4.4 8.5 6.5 5.3 4.6 5,2,22 5,4,44 3.3

Exporturi nete de bunuri şi servicii -12.9 -27.0 -24.4 -24.9 -30.5 -30,30,3,33 -38,28,2 -47.4
exporturi de bunuri şi servicii 52.3 49.6 50.1 52.4 53.1 51,2 53,13,1 52.2
importuri de bunuri şi servicii 65.2 76.6 74.4 77.3 83.6 81,51,5 91,31,33 99.6

Surse: DSS; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 3.  modificarea reală anuală a componentelor PiB pe utilizări, %
Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005e 2006p

Consum final -15.8 17.2 4.4 9.7 15.4 2,0 9,5 18
gospodării -8.2 20.7 6.1 5.9 18,5 6,2 10,1 20.1
administraţie publică -38.3 -1.2 -6.2 30.3 -0.5 1.5 8.1 8.4
administraţii private -37.9 48.4 1.5 52.4 -4.6 1.0 6.38 14

Formarea brută de capital -19.8 11.9 5.2 1.1 13,5 10,5 11,01,0,0 15
formarea brută de capital fix -23.1 -8.7 17.3 5.7 18,6 8,2 10,22 22.4
modificarea stocurilor -0.7 97.6 -16.8 -10.9 -5.3 -7.0 13.9 3.8

Exporturi nete de bunuri şi 
servicii -65.9 124.6 -1.5 9.1 37.7

32.2
43.9 33.3

exporturi de bunuri şi servicii 3.1 9.5 17.2 19.0 18.9 11.0 17.6 10
importuri de bunuri şi servicii -22.6 32.3 10.6 15.7 25.0 3.6 18.1 20

Surse: DSS; estimări, calcule şi prognoze de ME
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Tabelul 4.  contribuţiile componentelor de utilizări la modificarea reală a PiB, %
Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p

Consum final -15.9 15.4 4.5 9.8 13.8 16.4 13.3 13
gospodării -6.1 15.4 5.4 5.1 13.9 16.1 11.6 13.43
administraţie publică -9.4 -0.2 -0.9 4.4 -0.1 0.3 0.31 0.55
administraţii private -0.3 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.01 0.05

Formarea brută de capital -5.1 2.7 1.2 0.2 1.9 1.4 3.36 2.44
formarea brută de capital fix -5.1 -1.6 2.7 1.0 2.2 1.7 3.11 3.63
modificarea stocurilor 0.0 4.3 -1.4 -0.7 -0.3 -0.3 0.25 -0.02

Exporturi nete de bunuri şi 
servicii 17.6 -16.1 0.4 -2.2 -9.4

-9.8
-10.4 -9.8

exporturi de bunuri şi servicii 1.4 5.0 8.5 9.5 9.9 12.1 6.93 2.49
importuri de bunuri şi servicii -16.2 21.1 8.1 11.7 19.3 21.9 -17.317.3 -12.3

Variaţia PIB -3.4 2.1 6.1 7.8 6.3 8.0 6.3 5.7
Surse: DSS; estimări, calcule şi prognoze de ME

Tabelul 5. PiB pe tipuri de activităţi, milioane mDl, preţuri curente
Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Valoarea adăugată 10999 14022 16773 19689 23523 27353 30745
Agricultură, vânat, silvicultură 

şi piscicultură
3062 4066 4261 4730 5062 5633 5241

Industrie 1637 2307 3041 3402 4859 5469 6244
Energie electrică, gaze şi apă 456 308 523 499 504 566 570
Construcţie 409 433 584 665 812 1102 1284
Comerţ angro şi cu 

amănuntul
1885 2003 2287 2488 2967 3384 3895

Transport, depozitare şi 
comunicaţii

1013 1528 1974 2255 2977 3780 4441

Alte activităţi 2537 3379 4103 5651 7493 8880 10362
Impozite nete pe produs şi 
import

1323 1998 2278 2867 4096 4514 6010

PIB 12322 16020 19052 22566 27619 32032 36755755
Surse: DSS; estimări, calcule şi prognoze de ME

Tabelul 6. Producţia industrială, milioane mDl, preţuri curente
Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005e 2006p

Total industrie 7191 8168 10428 12624 15963 17591 21124 25063
Industrie extractivă 56 62 74 101 128 211 273 287
Industrie prelucrătoare 5002 6755 8452 10550 13776 15234 18430 16944
Energie electrică, gaze şi apă 2133 1351 1902 1973 2059 2146 2421 2040

Surse: DSS; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 7. Produsul agricol brut, milioane mDl

Total
Modificarea 
anuală reală, 

%

Producăia 
vegetală

Modificarea 
anuală reală(%)

Producăia 
animală 

Modificarea 
anuală reală, %

Serviciiervicii
Modificarea 
anuală reală

1999 8184 -8.4 5401* -11.7 2783 -3.5 n/a n/a
2000 8268 -3.3 5790 -1.0 2202 -7.8 276 n/a
2001 8646 6.4 5727 8.8 2655 1.2 264 -4.3
2002 9474 3.4 6298 2.5 2870 5.7 306 15.9
2003 10354 -3.6 7086 -7.3 2937 -4.9 331 8.1
2004 11819 20.8 7900 29.3 3524 4.0 395 19.3

2005�� 11937 1.0 7321 -2.1 4216 8.6 400 1.3
Surse: DSS; estimări şi prognoze de ME
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Tabelul 8. Principalele produse agricole
Perioada Cereale şi 

leguminoase 
boabe, mii 
tone

Struguri, 
mii tone

Fructe şi 
pomuşoa-
re, mii tone

Legume, 
mii tone

Carne(greutate 
vie), mii tone

Ouă, mi-
lioane

Lapte, 
mii tone

1999 2200200 465 136 489 147 555 589
2000 19355 704 255 364 123 575 574
2001 26288 505 317 448 115 618 579
2002 2587 641 327 397 120 671 604
2003 16133 677 617 361 118 620 593
2004 29944 686 430 315 119 668 628
2005 2828 517 384 389 126 759 658
2006p 2200 520 460 420 118 770 680

Surse: DSS; estimări de ME

Tabelul 9. Bugetul consolidat, datoria publică şi arierate la energie, % of PiB
Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total venituri 25.2 25.6 22.7 22.5 24.3 24.2 23,9
Venituri fiscale 19.7 19.3 18.0 19.0 21.0 21.9 21,7

Impozitul pe profitul 
corporaţiilor 

1.9 1.7 1.8 1.9 1.7 1.8 1,8

Impozitul pe venitul 
persoanelor fizice

1.8 1.7 1.8 2.1 1.7 2.1 2,1

Impozitul funciar 1.1 1.0 0.9 0.8 0.0 0.5 0,5
Impozitul pe imobil 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0,1
TVA 7.6 8.4 7.9 9.0 10.2 9.6 10,3
Accize 3.6 4.1 3.6 2.9 3.3 3.2 3,1
Impozite pe comerţul extern 1.9 1.4 1.2 1.5 1.7 1.7 1,6
Alte venituri fiscale 1.5 0.8 0.7 0.6 2.4 2.9 2,8

Venituri nefiscale 4.6 5.5 3.9 3.2 2.9 2.3 2,5
Profiturile BNM 1.3 2.4 1.2 0.6 0.5 - 0,1
Venituri din operaţii cu capital 1.1 0.9 0.5 0.5 0.4 0.2 0,2
alte venituri nefiscale 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 - 1,8

Total cheltuieli 28.4 26.6 22.7 23.0 22.6 23.1 23,4
Economie 2.5 2.3 1.7 1.8 1.9 2.1 2,3
Activitate economică extern 0.5 0.4 0.4 0.4 0.0 0.5 0,4
Educaţie 4.7 4.5 4.8 5.5 4.8 4.7 4,6
Sănătate 2.9 2.9 2.8 3.5 2.6 2.4 3,0
Asistenţă socială 3.8 3.8 2.6 2.9 2.7 3.4 3,1
Administraţie publică 4.3 4.1 4.0 4.7 3.8 4.3 4,2
Deservirea datoriei 7.0 6.4 4.2 2.2 2.1 2.1 1,8
Investiţii capitale 0.9 1.1 1.1 1.1 0.3 0.9 1,1
Altele 1.9 1.0 1.1 0.9 4.3 3.5 2,3

Soldul bugetar -3.2 -1.0 0.0 -0.5 1.6 1.1 0,5
Datoria publică internă 15.5 12.6 12.6 12.5 10.7 11.2 11,1
Datoria publică externă şi datoria 
privată garantată de guvern 

65.9 79.3 64.5 59.4 51.5 42.9 24,9

Arierate la energie 35.5 24.6 19.4 18.1 15.9 10.9 9,1
Surse: DSS; estimări şi calcule de ME
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Tabelul 10. indicatori monetari, sfârşitul perioadei
Numerar în circulaţie Rezervele băncilor Baza monetară Agregatul M2 Agregatul M3 Multiplicatori Rezerve 

valutare 
ale BNM, 
milioane 
USD

USD/MDL 
media 
perioadei

milioane MDL creştere % milioane 
MDL

creştere % milioane 
MDL

creştere 
%

milioane 
MDL

creştere 
%

milioane 
MDL

creştere 
%

M2 M3

Q3’00 1339.6 15.6 426.0 -6.6 1765.6 9.3 2301.6 14.8 3181.7 14.1 1.30 1.80 190.5 12.38

Q4’00 1469.3 9.7 476.4 11.8 1945.7 10.2 2514.2 9.2 3511.4 10.4 1.29 1.80 222.5 12.31

Q1’01 1406.3 -4.3 477.8 0.3 1884.1 -3.2 2526.2 0.5 3574.0 1.8 1.34 1.90 222.7 12.69

Q2’01 1475.7 4.9 477.6 0.0 1953.3 3.7 2691.3 6.5 3886.1 8.7 1.38 1.99 210.2 12.95

Q3’01 1698.0 15.1 525.3 10.0 2223.3 13.8 3189.7 18.5 4423.5 13.8 1.43 1.99 227.1 12.88

Q4’01 1834.2 8.0 654.7 24.6 2488.9 11.9 3464.5 8.6 4787.4 8.2 1.39 1.92 228.5 12.94

Q1’02 1751.4 -4.5 776.1 18.5 2527.4 1.5 3450.9 -0.4 4852.7 1.4 1.37 1.92 225.0 13.21

Q2’02 1826.7 4.3 690.4 -11.0 2517.0 -0.4 3560.7 3.2 5187.0 6.9 1.41 2.06 220.0 13.62

Q3’02 2246.7 23.0 755.0 9.4 3001.7 19.3 4346.0 22.1 6126.7 18.1 1.45 2.04 279.3 13.64

Q4’02 2288.5 1.9 974.2 29.0 3262.7 8.7 4517.6 3.9 6511.5 6.3 1.38 2.00 269.6 13.81

Q1’03 2193.1 -4.2 944.0 -3.1 3137.1 -3.8 4455.1 -1.4 6885.7 5.7 1.42 2.19 250.4 14.18

Q2’03 2364.1 7.8 915.3 -3.0 3279.4 4.5 4749.5 6.6 7300.7 6.0 1.45 2.23 260.1 14.36

Q3’03 2907.5 23.0 797.3 -12.9 3704.9 13.0 5384.6 13.4 8199.0 12.3 1.45 2.21 285.9 13.92

Q4’03 2740.5 -5.7 1078.4 35.3 3818.9 3.1 5621.9 4.4 8509.2 3.8 1.47 2.23 302.3 13.32

Q1’04 2632.8 -3.9 1233.6 16.2 3866.5 1.8 5800.9 3.2 8659.2 1.8 1.5 2.2 309.6 12.6

Q2’04 2853.4 12.7 1350.5 -7.3 4203.8 6.4 6130.1 5.9 9099.1 8.8 1.5 2.3 295.7 11.9

Q3’04 3320.9 4.3 1675.5 4.1 5000.4 4.3 7140.9 4.9 10384.9 5.3 1.5 2.3 391.6 12.1

Q4’04 3699.1 4.1 1611.4 4.0 5313.1 4.2 8137.0 4.6 11719.6 5.1 1.5 2.3 470.3 12.5

Q1’05 3656.1 -1.2 1969.7 22.2 5626.4 5.9 8432.9 3.6 12103.3 3.3 1.5 2.2 461.2 12.5

Q2’05 3895.2 6.5 2102.0 6.7 5997.2 6.6 9692.0 14.9 13345.7 10.3 1.6 2.2 482.6 12.6

Q3’05 4350.0 11.7 2559.6 21.8 6909.6 15.2 10505.9 8.4 14932.7 11.9 1.5 2.2 582.1 12.6

Q4’05 4571.2 5.1 2761.9 7.9 7333.1 6.1 11125.5 5.9 15826.8 6.0 1.5 2.2 597.4 12.7

Q1’06 4541.2 -0.7 2451.1 -11.3 6992.3 -4.6 11050.5 -0.7 16299.6 3.0 1.6 2.3 587.7 12.9

Q2’06p 4850.0 6.8 2830.0 15.5 7680.0 9.8 12800.0 15.8 17400.0 6.8 1.7 2.3 613.0 13.1

Q3’06p 5280.0 8.9 3210.0 13.4 8490.0 10.5 13900.0 8.6 19300.0 10.9 1.6 2.3 660.0 13.0

Q4’06p 5500.0 4.2 3360.0 4.7 8860.0 4.4 14250.0 2.5 19900.0 3.1 1.6 2.2 670.0 12.9

Surse: BNM; calcule şi prognoze de ME
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Tabelul 11. 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, % 

Credite BNM 
acordate 
guvernului 

Credite 
BNM 
acordate 
băncilor 

Rata de 
refinan-ţare a 
BNM, % 

Credite 
acordate 
economiei 
de bănci

Rata 
dobânzii 
la credite 
în lei, %

Rata 
dobânzii la 
credite în 
valută, %

Q1’00 378.4 24.5 461.1 4.8 1675.9 102.8 30.0 1751.2 35.2 16.7

Q2’00 411.1 26.5 384.9 5.6 1675.9 103.8 29.0 1795.8 35.0 17.2

Q3’00 463.7 24.6 424.4 4.9 1675.9 103.7 28.7 1984.3 33.7 15.8

Q4’00 493.8 23.8 368.1 5.1 1675.9 62.3 27.0 2291.2 32.4 15.1

Q1’01 484.4 23.8 396.0 4.9 1660.8 102.8 20.0 2374.2 29.9 14.7

Q2’01 479.2 21.3 416.6 4.4 1645.8 104.2 19.0 2543.8 29.6 14.1

Q3’01 845.1 20.2 486.3 3.9 1750.9 96.7 16.0 2827.0 26.6 13.3

Q4’01 1028.4 18.4 809.6 3.0 1888.5 75.6 13.5 3101.3 26.2 11.9

Q1’02 1038.3 16.5 958.2 3.3 1984.0 178.1 13.0 3202.5 24.9 12.8

Q2’02 1058.2 14.1 1089.9 3.0 2007.1 86.8 12.0 3392.1 24.5 12.6

Q3’02 1211.6 14.3 1177.4 3.3 2007.1 84.8 10.0 3782.2 22.5 11.9

Q4’02 1172.1 12.6 1306.6 3.3 2144.0 81.4 9.5 4165.7 19.3 11.9

Q1’03 1211.9 12.3 1544.1 3.0 2144.0 79.6 10.5 4675.2 19.5 11.0

Q2’03 1280.1 11.9 1654.7 2.9 2144.0 76.7 10.5 4878.9 19.6 10.8

Q3’03 1330.4 12.2 1741.6 2.8 2144.0 92.4 12.0 5615.5 18.7 10.2

Q4’03 1469.6 13.8 1813.0 3.7 2144.0 72.3 14.0 5999.7 19.4 11.2

Q1’04 1725.9 15.0 1806.0 4.5 2143.6 67.96 14.0 6168.1 20.8 11.5

Q2’04 1856.3 14.8 1909.0 4.9 2635.8 67.96 14.0 6290.0 21.1 11.3

Q3’04 2145.9 15.8 2051.8 5.1 2472.2 65.41 14.5 6846.7 21.0 11.3

Q4’04 2572.3 15.5 2393.6 5.4 2741.0 62.29 14.5 7399.3 21.0 11.5

Q1’05 2901.5 15.4 2538.0 5.3 2821.7 61.6 14.0 7619.3 20.9 11.3

Q2’05 3260.7 13.5 2614.0 5.2 2728.0 61.5 13.0 8117.9 19.6 11.2

Q3’05 3596.2 12.7 2709.5 5.1 2800.0 54.2 12.5 8976.9 18.7 11.0

Q4’05 3792.3 11.5 2800.0 5.1 2800.0 62.5 12.5 9990.5 17.8 10.9

Q1’06 4057.8 11.3 3463.7 5.0 2611.0 65 12.5 10761.6 18.3 11.0

Q2’06p 4350.0 11.5 3400.0 5.2 2700.0 65 12.5 11205.0 18.5 10.8

Q3’06p 4600.0 11.8 3550.0 5.4 2700.0 65 13.0 12100.0 18.8 10.9

Q4’06p 5200.0 12.5 3620.0 5.3 2700.0 70 13.5 12900.0 19.1 10.9

Surse: BNM; calcule şi prognoze de ME
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Tabelul 12. Salarii

Salariul lunar nominal, 
MDL (media perioadei)

Creşterea reală faţă de 
trimestrul precedent, % 

ajustată sezonier

Creşterea reală, 
Q4’96=100%

Bugetul minim de 
consum lunar, MDL, 

media perioadei

Raportul dintre salariul 
mediu nominal şi bugetul 
minim de consum lunar, 

%
Q3’99 315.9 4.8 -8.1 664 47.6
Q4’99 405.8 -7.4 9.0 775 52.4
Q1’00 349.0 6.8 -13.8 948 36.8
Q2’00 388.8 1.0 -8.1 954 40.8
Q3’00 416.9 6.9 -6.3 954 43.7
Q4’00 530.7 -4.9 15.8 965 55.0
Q1’01 447.3 11.7 -4.6 1047 42.7
Q2’01 500.9 3.7 4.7 1085 46.2
Q3’01 531.0 4.5 13.2 1011 52.5
Q4’01 641.4 4.7 32.6 1007 63.7
Q1’02 579.0 8.4 16.4 1023 56.6
Q2’02 646.8 8.6 27.3 1068 60.6
Q3’02 705.5 4.5 43.8 1114 63.3
Q4’02 885.3 2.0 75.2 1136 77.9
Q1’03 775.7 11.0 46.0 1259 61.6
Q2’03 864.2 0.7 57.3 1279 67.6
Q3’03 921.3 3.4 62.9 1312 70.2
Q4’03 1088.7 6.8 78.9 1349 75.7
Q1’04 976.0 -2.1 55.7 1386 70.4
Q2’04 1087.7 4.7 70.9 1423 76.4
Q3’04 1123.3 4.1 73.4 1460 76.9
Q4’04 1282.3 2.9 87.2 1497 85.7
Q1’05 1154.3 -13.5 62.0 1545 74.7
Q2’05 1292.0 14.2 76.1 1590 81.3
Q3’05 1336.3 -0.1 76.0 1646 81.2
Q4’05 1532.7 8.7 91.3 1736 88.3

Q1’06e 1450.0 -9.5 73.2 1806 80.3
Q2’06p 1485.8 0.5 74.0 1842 80.7
Q3’06p 1530.1 1.0 75.7 1879 81.5

Surse: DSS; calcule şi prognoze de ME

Tabelul 13. Structura populaţiei ocupate,  mii oameni
2000 2001 2002 2003 2004e 2005 2006p

Total populaţieţie 3639 3631 3623 3612 3386 3383 3379
Populaţia de peste 15 aniţia de peste 15 ani 2778 2807 2840 2868 2881 2899 2910
Populaţia ocupată în economieţia ocupată în economie 1515 1499 1505 1356 1316 1312 1301
Şomeri 140 118 110 117 116 104 102
Populaţia inactivăţia inactivă inactivăă 1123 1190 1225 1395 1449 1483 1507
        
Rata de ocupare 0.55 0.53 0.53 0.47 0.46 0.45 0.45
Rata de dependenţă economicăţă economică 1.40 1.42 1.41 1.66 1.57 1.58 1.60

Surse: DSS; estimări şi prognoze de ME
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Tabelul 14. Rata inflaţiei, %
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec Faţă de 

decembrie 
anul 

precedent 

Media 
anuală

1997 1.9 1.4 1.0 0.8 0.6 2.0 -1.0 -0.8 1.2 0.9 1.1 1.5 11.2 12.0
1998 1.3 0.4 -0.1 0.7 0.2 -1.1 -1.4 -0.6 0.2 1.4 8.6 7.8 18.3 8.0
1999 5.4 1.5 0.6 2.0 4.1 7.2 2.5 0.7 1.7 2.1 4.3 5.0 43.7 39.0
2000 2.9 1.3 0.1 1.6 1.4 4.4 0.7 0.8 1.4 1.0 0.8 0.8 18.4 31.0
2001 1.2 0.3 0.3 1.5 0.5 -3.5 -1.7 -0.5 0.9 1.3 1.1 1.9 6.3 10.0
2002 1.3 -3.4 0.5 1.9 1.6 -3.4 -1.5 -0.6 0.8 1.2 1.2 1.9 4.4 5.2
2003 1.9 1.8 0.9 1.5 0.5 1 1.3 0.4 1.6 2.1 1.1 0.7 15.7 11.6
2004 1.5 0.9 0.6 0.9 0.5 0.1 0.3 0.5 1 2.2 1.8 1.6 12.5 12.4
2005 1.1 2.1 0.8 1.4 0.1 -0.8 -1.1 0.2 1.2 1.5 1.9 1.4 10.0 11.9
2006p 1.9 1.4 1.4 1.6 0.3 -0.6 -0.2 0.9 1.3 1.7 1.6 1.6 12.9 12.9

Surse: DSS; BNM; prognoze de ME

Tabelul 15. Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională netă, 
milioane uSd

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p

Contul curent -46.99 -120.92 -108.05 -103.14 -142.09 -113 -285.0.0

Soldul balanţei comerţului cu mărfuri -134.7 -306.62 -312.92 -378.25 -622.3 -758.3 -1190.8 -1377.9

Exporturi FOB 474.84 476.58 569.43 659.8 806.3 995.2 1104.4 1328.4

Importuri FOB -609.54 -783.2 -882.35 -1038.1 -1428.6 -1753.5 -2295.2 -2706.3

Balanţa serviciilor -32.05 -43.13 -48.75 -38.8 -39.47 -54.8 -20.220.2 -66

Venituri, inclusiv 33.99 72.25 100.78 159.27 215.04 336.5 358.8 510

Compensare pentru muncă 90.05 126.24 183.67 239.05 278 480 476.8

Transferuri curente 85.77 156.58 152.84 154.64 304.64 363.6 567.3

Contul de capital şi financiar (fără modificarea netă a 
rezervelor BNM)

121.27 169.46 80.32 86.35 67.29 143.45 172.9

Contul de capital 116.61 -11.97 -20.66 -15.32 -12.81 -5.35 -3.83.8

Investiţii directe 37.83 135.99 146.05 116.18 58.37 147.92 225.5

Investiţii de portofoliu -140.06 117.03 -32 -27.48 -21.21 -10.41 -7.07.0

Alte investiţii 106.89 -71.59 -13.07 12.97 42.94 11.29 8.4

Modificarea netă a rezervelor BNM -48.7 -47.42 -9.47 -26.96 -14.07 -147.99 -80

Erori / omisiuni -25.58 -1.12 37.2 43.75 88.87 117.54 192.1

Poziţia investiţională netă -1364.41 -1473.31 -1535.8 -1649.66 -1694.5 -1637 -1665.71665.7

Surse: BNM; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 16. creşterea PiB în principalele ţări-partenere 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004e 2005e 2006p Ponderea în exporturile 

Moldovei, %, 2005
Ponderea în produsul 

mondial, %
Rusia -4.9 5.4 9.0 5.0 4.3 7.3 6.1 6.4 5.8 35.8 2.7
Zona Euro: 2.9 2.8 3.5 1.5 0.9 0.5 1.9 1.3 1.5 30.1 15.7

Italia 1.8 1.7 3.1 1.8 0.4 0.4 1.2 0.1 0.8 13.9 3.0
Germania 2.0 2.0 2.9 0.8 0.2 -0.1 1.7 0.9 1.2 7.3 4.4
Franţa 3.5 3.2 4.2 2.1 1.2 0.5 2.4 1.4 1.6 1.1 3.2

România -4.8 -1.2 2.1 5.7 4.9 4.5 8.0 4.1 4.6 10.0 0
Ucraina -1.9 -0.2 5.9 9.2 5.2 9.4 12.0 2.8 3.8 6.6 0
Belarus 8.4 3.4 5.8 4.7 4.7 6.8 11.0 9.2 7.8 6.0 0
USA 4.3 4.1 3.8 0.3 2.4 3.0 4.4 3.5 3.2 4.3 21.1
Ungaria 4.9 4.2 5.2 3.8 3.3 2.9 3.9 4.1 3.8 1.5 0

Surse: FMI,  estimări şi prognoze de ME
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Tabelul 17. importurile moldovei după ţările de origini, milioane USD, preţuri 
curente

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CIS 440.2 221.9 252.7 334.5 434.8 593.4 764.8 915.9

Rusia 233.0 118.8 104.6 136.3 168.6 183 212.3 273.6
Ucraina 151.6 78 112.4 164.2 225.3 309.3 436.3 491.4
Belarus 50.6 21.3 32.7 38.7 39.1 50.6 64.3 84.5
Altele 5.0 3.8 3.0 4.7 1.8 50.5 51.9 66.4

UE 281.2 156.6 209.3 249.0 290.6 505.8 581.1 752.3
Germania 91.9 66.2 85.4 93.6 101.3 135.6 150.2 190.9
Italia 65.1 34.2 45.1 61.1 82.8 118.7 131.6 152.3
Altele 124.2 56.2 78.8 94.3 106.6 252.5 299.3 409.1

ECE 214.8 143.1 205.2 190.6 256.1 133.5 199.1 292.4
România 112.9 90.1 129.3 107.1 126.2 98.2 164.1 257.4
Bulgaria 29.3 9.7 14.4 23.5 28.9 30.1 29.6 29.0
Altele 72.6 43.3 61.6 60.0 101.0 20.0 5.4 6.0

Alte ţări 87.5 51.5 107.8 123.1 121.7 4.8 223.5 351.2
Total 1023.7 573.1 777.4 897.2 1103.1 1402.8 1768.5 2311.8

Note: * - preţurile anului 2003 
Surse: BNM; DSS;  prognoze de ME 

Tabelul 18. Exporturile moldovei după ţările de destinaţie, milioane USD, 
preţuri curente

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CIS 429.1 256.3 279.7 348.0 368.8 423.8 502.4 551.2

Rusia 336.8 191.8 212.5 249.9 251.7 308.4 353.3 347.5
Ucraina 48.7 35.2 36.5 62.0 64.9 56.2 64.8 99.7
Belarus 31.8 21.7 21.8 30.2 39.6 41.1 58.7 71.2
Altele 11.8 7.6 8.9 5.9 12.6 18.1 25.6 32.8

UE 82.9 98.4 103.3 122.3 172.9 211.0 296.3 324.3
Germania 23.9 36.9 36.3 41.1 52.6 56.2 71.3 47.4
Italia 22.3 25.9 36.6 47.7 64.4 82.4 136.4 133.6
Altele 36.7 35.6 30.4 33.6 56.0 72.4 88.6 143.3

ECE 80.5 82.8 65.1 62.0 96.1 98.1 105.7 121.4
România 60.8 42.1 39.1 40.2 59.7 90.2 98.9 111.7
Bulgaria 2.8 5.4 3.2 3.8 3.5 6.2 5.5 7.6
Altele 16.9 35.3 22.9 18.0 33.0 1.7 1.3 2.1

Alte ţări 39.6 24.8 25.9 37.8 72.8 57.1 80.8 94.4
Total 632.1 462.3 471.5 570.2 710.6 790.0 985.2 1091.3

Surse: BNM; DSS; prognoze de ME 
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Tabelul 19. 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, %

Investiţii în construcţii de 
case particulare

1996 3840 12.3 820 -21.9 105
1997 3971 -7.7 1237 10.2 122
1998 3679 -14.2 1299 -11.7 114
1999 3602 -29.6 1897 -10.2 94
2000 6012 27.4 2600 0.1 67
2001 7612 15.1 3404 21.2 92
2002 10753 34.3 4222 11.8 105
2003 14537 18.2 5229 13.3 114
2004 16575.8 5.6 6970.4 5.3 150
2005 19368.2 4.7 8194.2 9.3 180

Surse: DSS; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 31.  �eniturile nominale disponibile şi cheltuielile de consum ale 
gospodăriilor casnice, milioane mDl

Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 e
Venitul disponibil 5833 8105 10492 13961 18285 23838 28913

salarii 2065 3023 3966 5166 6820 9003 12237
din activităţi agricole 2246 2796 3347 4174 5284 6510 6945
din activităţi individuale 193 243 283 363 713 1098 1320
din proprietate 23 16 31 14 110 157 210
indemnizaţii sociale 484 778 1144 1969 2560 3379 4075
alte indemnizaţii 23 32 42 42 18 22 38
alte transferuri curente 799 1216 1679 2234 2779 3669 4088

Cheltuieli de consum 6144 8380 10831 14144 18610 24156 30150
Surse: DSS; estimări şi prognoze de ME


