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Despre IDIS “Viitorul”

IDIS “Viitorul” este o instituţie de cercetare neguvernamentală şi neafi liată 
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 pro-
movarea cunoştinţelor economice şi spre infl uenţarea procesului de for-
mulare a politicilor, oferind evaluări anticipatorii şi integrate asupra unui 
segment larg de probleme economice.

Domeniile principale de cercetare economică 

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

Tipuri de servicii prestate 

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

Consiliul internaţional 

Consiliul naţioanl CPE este format din:

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

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

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

……………………………………………………………………………………..

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 inter-
naţional al CPE.
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MULŢUMIRI

Acest număr al publicaţiei Monitorul economic: analize şi prognoze trime-
striale a fost efectuat de Centrul de Politici Economice al Institutului pentru 
Dezvoltare şi Iniţiative Sociale “Viitorul”. La elaborarea studiului au con-
tribuit Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Ghenadie Russu, 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 Buda-
pesta pentru susţinerea morală şi fi nanciară care au făcut posibilă apariţia 
acestei serii.

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

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

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

În prezenta publicaţie au fost utilizate următoarele acronime şi abrevieri:

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

BNM – Banca Naţională a Moldovei;

CISR – Centrul pentru Investigaţii Strategice şi Reforme;

CSI – Comunitatea Statelor Independente;

CPE - Centrul de Politici Economice, IDIS Viitorul

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 2005 2006p
Producţia 
PIB, milioane MDL, preţuri curente 12322 16020 19052 22566 27297 31992 36755 40285
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 3.0

Producţia industrială reală, rca -11,6 8,0 13,7 10,8 16,0 5,0 6.3 - 5.0
Producţia agricolă reală, rca -8,4 -3,3 6,4 3,4 -13,6 20,4 1.0 2.0
Investiţii brute în capital fi x, % din PIB 18,4 15,4 16,7 16,3 17,1 15,6 19.6 20.3
Gospodării casnice
Venitul personal disponibil pe lună, 
MDL

133 186 241 322 422 491,4 568.6 650

Venitul disponibil real, rca -18,7 6,1 17,7 26,5 17,4 3,5 3.4 5.0
Comerţ cu amănuntul, rca -29,6 27,4 15,1 34,3 21,1 11,0 5.3 10.0
Preţuri
Indicele preţurilor de consum 143.7 118.4 106.3 104.4 115.7 112.5 110.0 113.2
Indicele preţurilor produse alimentare 144 123.1 106.1 102.8 120 113.1 108.7 111.5
Indicele preţurilor produse 
nealimentare 135.6 112.5 107.9 108.2 111.5 111.9 114.9 112.0

Indicele preţurilor servicii 155.6 111.6 104.5 104.4 112.6 111.6 106.6 118.0
Piaţa muncii
Populaţia, mii 3646 3639 3631 3623 3612 3386 3,383 3,379
Populatia ocupată în economie, mii 1,495 1,515 1,499 1,505 1,356 1316 1,312 1,301
Rata şomajlui, metodologia OIM 11,1 8,5 7,3 6,8 7,9 7.8 7.3 7.8
Salariul mediu lunar, lei 304.6 407.9 544 692 891 1104 1320 1545
Salariile reale, rca -12.5 2.2 21.2 21.1 15.0 10.2 6.9 4.5
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Indicatorii principali (continuarea tabelului)   

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 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 22.0 18.0
Importul de bunuri şi servicii, rca -36,1 22,3 11,2 18,1 34,6 26.5 30.0 20.0
Volumul comerţului extern cu bunuri şi 
servicii, milioane USD 1035,4 1248,9 1467,4 1813,2 2193,0 2760.5 3 480 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 75.0 60.0
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 26.2 26.7
Soldul bugetar, % din PIB -3,2 -1,0 0,0 -0,5 1,6 0,2 1.9 2.2
Datoria publică internă, % din PIB 15,5 12,6 12,6 12,5 10,7 11,6 11.1 11.0
Datoria publică externă şi garantată de 
guvern, % din PIB 65,9 79,3 64,5 59,4 51,5 29,2 24.9 25.0
Arierate la energie, % din PIB 35,5 24,6 19,4 18,1 15,9 11,1 9.1 9.1
Indicatori fi nanciari 
Basa monetară, rca 41,3 29,8 27,9 31,1 17,0 38 31.8 26.5
Rezerve valutare, milioane USD, end of 
the year 180,5 222,5 228,5 269,6 302,3 470 597.4 650.0
Rata ofi cială de schimb media anuală 
MDL/USD 10,52 12,43 12,87 13,57 13,92 12.3 12.6 13.0
Rata dobânzii pentru credite în MDL, 
%, ma 35,5 33,3 28,5 23,1 19,2 21 18.9 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

Transnistria, indicatori selectaţi
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005e

PIB regional, milioane USD 332 281 199 250 309 405 486
PIB regional, rca -30,1 -20,9 10,0 -2,7 18,1 16.2 18.0
Producţia industrială, rca -3,8 16,5 9,0 -18,7 21,4 47.0 5.0
Populaţia, mii (estimări) 658,0 651,8 633,6 630,1 621,8 616.5 600
Comerţ cu amănuntul şi servicii, rca -18,3 11,9 23,1 18,4 7,6 7.3 16
Investiţii în capital fi x, rca 34,6 3,8 15,6 -32,7 -14,7 70.0 10
Exporturi, milioane USD 258 328 378 243 433 535 560
Importuri, milioane USD 417 489 541 450 530 758 790
Indicele preţului consumatorilor 240 190 127 111 133 120 116

Surse: “BCRMN”, CISR, estimări de ME
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REZUMAT 
POLITICĂ. Rezultatele alegerilor din martie 2005 au dus la crearea unui 
sistem politic în Moldova care funcţionează după modelul regimului bipar-
tid, însă formatul cooperării dintre PCRM, PPCD şi PD este totuşi unul de-
stul de neclar. 

Cele mai importante reforme ce ţin nemijlocit de descentralizarea şi refor-
ma sectorului public, avansarea politicilor regulatorii şi de consolidarea in-
dependenţei justiţiei îşi trag originile şi logica din formatul planului de acţiu-
ni UE-RM. Însă toate aceste acţiuni nu sunt atât de vădite pe plan extern, 
ceea ce poate fi  confi rmat şi prin faptul că după 12 ani de monitorizare de 
către Consiliul Europei, Moldova riscă să rămână şi în continuare în proces 
de monitorizare. 

În 2006 a devenit clar faptul că Moldova nu mai are posibilitatea de a alege 
între Occident şi Orient, pentru că doar partenerii occidentali oferă girul 
recunoaşterii integrităţii, indivizibilităţii şi dezvoltării sale ca etnie indepen-
dentă. Însă chestiunea relaţiilor RM şi NATO rămâne în continuare a fi  un 
subiect spinos pe agenda politică moldovenească. 

AGRICULTURA. Lipsa unor politici agricole, conectate la realităţile Repub-
licii Moldova, face ca stagnarea în agricultură să se menţină şi în continua-
re. Pronosticurile noastre pesimiste, privind rata de creştere a produselor 
agricole, s-au adeverit. În acest an, agricultura va înregistra o creştere fo-
arte modestă de doar 1,8 % graţie creşterii producţiei agricole în zootehnie 
(1,9%). Însă suntem tentaţi de a crede că până la fi nele anului, acest plafon 
va fi  păstrat, iar creşterea în agricultură nu va depăşi 2%. Deja foarte clar 
se profi lează anumite tendinţe negative, pe care le urmărim de mai mult 
timp, cum ar fi : diminuarea recoltelor la cerealele din prima grupă, reduce-
rea continuă a suprafeţelor înfi inţărilor agricole cu tutun, diminuarea recol-
telor de struguri şi fructe, precum şi şocul „preţurilor” înregistrate la materia 
primă din viticultură. 

Pe de altă parte, este necesar să menţionăm unele progrese în evoluţia 
politicilor agricole, şi anume: în a doua jumătate a anului 2006 au fost apro-
bate o serie de acte normative, elaborate de către Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, care reglementează organizarea pieţelor produselor 
agricole şi agroalimentare, inspectarea sanitară veterinară, gestionarea 
fondului piscicol, cât şi unele măsuri care vor fi  realizate în sectorul zooteh-
nic pentru ţinerea evidenţei efectivului de animale şi păsări. 

BUSINESS. Anticipările noastre din 2005 cu privire la iminenţa unei stag-
nări şi apoi a declinului industriei naţionale s-au adeverit. Cu toate acestea, 
pe fundalul înrăutăţirii relaţiilor cu Federaţia Rusă, acest declin este privit 
ca o consecinţă a presiunilor externe. Considerăm că interdicţiile ruseşti 
doar au nuanţat criza, iar izvorul ei constă în inefi cienţa economiei naţiona-
le şi politicile economice eronate. Investiţiile limitate nu permit moderniza-
rea industriei care ar duce la creşterea productivităţii muncii şi a competiti-
vităţii economiei naţionale.

Regretabil, nu există nici un factor care ar putea contribui la schimbarea 
semnifi cativă a tendinţelor negative din sectorul industrial. În asemenea 
condiţii am fost nevoiţi să modifi căm pronosticurile noastre şi considerăm 
că în 2006, spre deosebire de anul precedent, rata de creştere a volumului 
producţiei industriale va fi  marcată de valori negative. Până la sfârşitul anu-

În 2006 a devenit 
clar că Moldova 
nu mai are de ales 
între Occident şi 
Orient, pentru că 
doar partenerii 
occidentali oferă 
girul recunoaşterii 
integrităţii, 
indivizibilităţii 
şi dezvoltării 
sale ca etnie 
independentă.

În 2006 a devenit 
clar că Moldova 
nu mai are de ales 
între Occident şi 
Orient, pentru că 
doar partenerii 
occidentali oferă 
girul recunoaşterii 
integrităţii, 
indivizibilităţii 
şi dezvoltării 
sale ca etnie 
independentă.

Conform 
anticipărilor 
noastre, creşterea 
în agricultură va fi  
foarte modestă şi 
nu va depăşi 2% 
anual

Conform 
anticipărilor 
noastre, creşterea 
în agricultură va fi  
foarte modestă şi 
nu va depăşi 2% 
anual

Creşterea 
industrială în 2006 
va înregistra valori 
negative şi va 
descreşte cu 5% 
comparativ cu anul 
2005

Creşterea 
industrială în 2006 
va înregistra valori 
negative şi va 
descreşte cu 5% 
comparativ cu anul 
2005



Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale
Numărul 8 / Q3 2006

9

lui curent industria va descreşte cu 5% comparativ cu anul 2005. Referin-
du-ne la sectorul serviciilor, preconizăm o creştere de maxim 10% până la 
sfârşitul anului curent.

COMERŢUL EXTERN. Dacă până în 2005 consideram că există careva 
posibilităţi de a îmbunătăţi starea destul de alarmantă a comerţului extern, 
acum suntem nevoiţi să constatăm că la etapa actuală nu există instrumen-
te şi politici adecvate de reducere a defi citului balanţei comerciale. Dacă în 
2005 rata de acoperire a exporturilor de importuri a atins nivelul de 50% şi 
am considerat-o un eşec enorm, atunci în 2006 nivelul de 40% va fi  consi-
derat un mare succes.

Criza atestată în relaţiile economice cu Rusia a evidenţiat handicapul no-
stru intern şi anume, incapacitatea autorităţilor publice şi a mediului econo-
mic de a colabora în vederea depăşirii situaţiilor de criză. Toate acţiunile 
modeste întreprinse până în prezent denotă o lipsă de coordonare şi înţe-
legere a fenomenelor ce au loc care, în consecinţă, nu au permis atingerea 
nici unui fel de rezultat în depăşirea crizei. Drept rezultat, în 2006, pentru 
prima dată după 1998, comerţul extern va înregistra o creştere negativă de 
peste 5%.

Importurile continuă să crească şi datorită creşterii importurilor produselor, 
care până nu demult erau considerate produse tradiţionale moldoveneşti. 
Asistăm, în prezent, la substituirea consecventă a mărfurilor autohtone cu 
cele de import. 

Investiţiile străine, în special provenite din vest, provoacă doar creşterea 
consumului intern şi a importurilor, deoarece ele nu sunt direcţionate spre 
ramurile exportatoare, ci în exclusivitate spre domeniile de consum intern. 
Astfel, avem o situaţie paradoxală când investiţiile străine devin un catali-
zator al creşterii importurilor. 

POLITICI MONETARE. După “febra valutară” din lunile iunie-iulie, cât şi 
după reducerea depozitelor în lei, băncile comerciale în lunile iulie-august 
au ajuns la limita când sursele proprii nu le mai permiteau creditarea eco-
nomiei. Defi citul de lichiditate a provocat, astfel, scumpirea resurselor cre-
ditare.

Conform angajamentelor stipulate în acordul cu FMI, BNM a devenit mult 
mai independentă. Totodată, aceasta nu va mai fi  obligată să crediteze 
Guvernul. Acest fapt va îmbunătăţi semnifi cativ situaţia pe piaţa fi nanciară. 
Însă suntem foarte pesimişi cu privire la disponibilitatea Guvernului de a-şi 
onora obligaţiile faţă de BNM în anul 2006. Este puţin probabil că datoria de 
118,8 mln de lei a Guvernului faţă de BNM va fi  restituită până la fi nele 
anului. Cursul leului faţă de dolar se va menţine stabil, iar până la fi nele 
anului, rata de curs va fi  de 13,4 leu/USD în conformitate cu pronosticurile 
noastre anterioare. 

FINANŢELE PUBLICE. Conform anticipărilor noastre anterioare, după o 
creştere spectaculoasă din 2005, în 2006 bugetul de stat a intrat într-o pe-
rioadă de stagnare, care va continua şi în 2007. Mai mult ca atât, consi-
derăm că veniturile de bază ale bugetului de stat în 2007 vor fi  de 9,75 mi-
liarde sau cu 380 mln lei mai puţin decât aşteptările Guvernului. Analiza 
bugetului de stat ne-a determinat să constatăm că este un simplu tabel cu 
cifre, realizat fără a ţine cont de indicatorii macroeconomici elaboraţi de 
Ministerul economiei. Drept consecinţă, structura şi mărimea lui sunt total-
mente detaşate de realităţile socio-economice actuale.
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ÎN ACEST NUMĂR

bugetare şi-au redus seminifi cativ ritmul de creştere în 2006 şi acest proces 
va continua şi în 2007. Conform preţurilor anului precedent, cheltuielile bu-
getare în 2006 vor fi  cu 8,4% mai mici decât în 2005. Respectiv, capacita-
tea reală a Guvernului de a soluţiona problemele sociale este cu 8,4% mai 
mică în comparaţie cu anul precedent, fapt care va rămâne valabil şi pentru 
2007. În asemenea condiţii anticipăm o imposibilitate a Guvernului de a 
respecta prevederile Legii salarizării bugetarilor în 2007, ceea ce poate 
respectiv provoca tensiuni sociale.

PREŢURI. Experţii IDIS Viitorul menţin precizările privind infl aţia anuală de 
13%, deoarece creşterea preţurilor la resursele energetice, care sunt regle-
mentate în mare parte administrativ nu s-au transferat în totalitate asupra 
preţurilor fi nale plătite de populaţie. Acelaşi nivel înalt al infl aţiei îl anticipăm 
şi pentru 2007, deoarece în prezent are loc o modifi care esenţială a originiii 
infl aţiei. Asistăm la trecerea de la infl aţia cauzată de creşterea rapidă a 
consumului la infl aţia costurilor. 

Infl aţia ridicată şi cursul valutar stabil, au devenit factori de bază care sto-
pează creşterea economică, la general, şi creşterea exporturilor, în special. 
Astfel, pentru menţinerea competitivităţiii produselor autohtone pe pieţele 
străine, astăzi, un Euro ar trebui să valoreze 21-22 lei, iar un dolar SUA 
peste 16 lei. Întărirea continuă a leului faţă de valutele străine, duce la 
scumpirea economiei naţionale care, drept consecinţă, defavorizează ex-
porturile şi stimulează importurile.

SFERA SOCIALĂ. Pe piaţa forţei de muncă atestăm un dezechilibru, care va 
duce la agravarea stării lucrurilor în economia naţională. Astfel, salariile ma-
xime pe care şi le pot permite angajatorii să le plătească sunt mai mici decât 
minimul acceptat de angajaţi. Drept consecinţă, s-a creat situaţia când, pe de 
o parte, populaţia continuă se emigreze, iar multe sectoare ale economiei se 
confruntă cu un defi cit de forţă de muncă. De fapt, avem o economie necom-
petitivă, care stimulează emigraţia pe fundalul reducerii continue a angajaţi-
lor în economia naţională. Numărul angajaţilor în economia naţională în 2006 
se va reduce cu 5%. Transferurile de peste hotare stimulează consumul care 
în lipsa producţiei autohtone, provoacă creşterea importurilor.

TRANSNISTRIA. Economia transnistreană are toate caracteristicile unei 
economii subvenţionate, de aceea este marcată de instabilitate şi este ca-
racterizată de un grad înalt de sensibilitate faţă de şocurile externe atât de 
natură politică, cât şi economică. Monitorizarea frontierei dintre Ucraina şi 
partea Transnistreană a Moldovei a arătat că contrabanda prin regiune este 
una din sectoarele de bază ale economiei locale. 

Ofi cial economia transnistreană este structurată astfel încât 70% din PIB 
este format de 15 întreprinderi. Mai mult ca atât, uzina metalurgică de la 
Râbniţa asigură peste jumătate din valoarea totală a exporturilor şi circa 2/3 
din veniturile fi scale ale bugetului regional. În prezent, principalele întreprin-
deri care formează sistemul economic regional sunt proprietate rusească.
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POLITICĂ
În ciuda tendinţelor de fragmentare ciclică a partidelor de opoziţie, există şi 
semne de modifi care a contextului politic în RM. Regrupările aşteptate pe seg-
mentul „liberal” al opoziţiei ar putea stimula, în mod necesar, şi anumite mutaţii 
ale electoratului de stânga. Alegerile locale din mai-iunie 2007 reprezintă un 
stimulent serios pentru repoziţionări ulterioare, accelerate de valurile de “disi-
denţi” şi transfugi politici din ultimele luni, care au afectat aproape toate parti-
dele. Consensul naţional pare a fi  minat din nou de un val de ostilităţi cultural-
simbolice, de această dată, legată de efectele introducerii cursului de “Istorie 
integrată” în şcoli, şi a promovării unor vaste acţiuni ale PCRM pe teme de 
identitate şi istorie autohtonă. 

Presiunile care agită astăzi relaţia între opoziţie şi partidul puterii conturează 
simptomele unei crize a transformărilor, pe care ambele părţi, în egală măsură  
nu ar dori să şi-o asume. Alegerile locale din 2007 vor fi  vitale pentru sistemul 
democratic din RM, care nu poate funcţiona în condiţiile unei opoziţii fragmen-
tate sau ambigue şi într-un context  în care regulile nescrise valorează mai mult 
decât cadrul formal normativ. Şi dacă afl area la putere avantajează PCRM pe 
plan operativ şi al mobilizării  resurselor, situaţia de stagnare şi derută economi-
că stigmatizează pe liderii acestui partid pentru toate erorile şi defi cienţele unei 
guvernări, intrate în a doua  jumătate a ciclului politic. Spre deosebire de opo-
ziţie, PCRM trebuie să răspundă unor acute întrebări cu caracter social şi eco-
nomic. Cum poate fi  oprit procesul degradării PIB-ului şi a reducerii locurilor de 
muncă? De ce nu poate deveni RM mai atractivă şi mai credibilă pentru inves-
titorii  străini şi pentru partenerii strategici occidentali, nici în anul 2006? Cum 
poate profi ta economia RM de avantajele regimului facilitat de comerţ (GSP+) 
al UE şi, totodată, să benefi cieze eventual de acces şi la pieţele ruseşti? 

Deasupra vieţii politice planează umbra unei crize economice, legate şi de ciclul 
obiectiv al unei crize economice pe plan regional. Motivele acestei crize sunt doar 
superfi cial legate de embargoul la exporturile de vinuri şi fructe impus de Rusia, 
pentru că rădăcinile acesteia se găsesc înainte de toate în structura defectuoasă 
a PIB-ului, intervenţia statului în economie şi, nu în ultimul rând, în practicarea 
unui populism iritant şi hilar în politicile executivului, lipsa de cooperare construc-
tivă între partenerii externi şi structurile puterii. Rolul disproporţionat pe care-l 
joacă o ramură executivă a puterii într-un regim parlamentar reduce automat 
pretenţia de a legitima elementele care pot garanta stabilitatea politică, esenţa 
democratică şi europenizarea Moldovei. Formularea unui curs de liberalizare ac-
celerată a economiei poate avea loc doar în condiţiile unei guvernări poliarhice, 
şi nu monobazice, iar guvernarea “manuală” a economiei reprezintă un atribut al 
sistemului administrativ de comandă, şi nu al unei economii libere europene.

Contextul Intern 
S-a încheiat  oare tranziţia politică în RM? Rezultatele alegerilor din martie 
2005 au creat în RM un sistem politic care funcţionează după modelul regimului 
bipartit, în care partidul–patron sau, altfel spus, “hegemonul” coabitează cu un 
grup de partide minuscule, acceptate şi controlate, totodată, prin regula votului 
majoritar. Fenomenul este tipic mai multor ţări, dar toate acestea ţin de tradiţiile 
existente în lumea „a treia”. Aceste ţări sunt guvernate de câte un lider autoritar 
a cărei legitimitate este prea slabă să se încreadă în regulile competiţiei poli-
tice şi prea puternică pentru a fi  înlocuit prin alegeri. Acest tip de regim politic1 
redistribuie prin excludere benefi ciile regimului administrativ, politic şi social pe 
care-l gestionează ierarhic spre elementele loiale grupului politic – pivot. În 
RM, adoptarea modelului bipartit imperfect coincide cu apariţia “politicii de 
coabitare” sau, după cum menţionam într-un număr al ME  a „cooperării fără 
reciprocitate” (Iulie 2006, ME).

1  Numit în literatura de specialitate şi “regim bipartit imperfect”, acesta funcţionează prin rolul pe care şi-l preconizează în 
societate un partid - “patron” (Jean Blondel), care tinde să distribuie diverse posturi, gratifi caţii, servicii, inamicilor săi ideolo-
gici pentru a-i subordona şi controla astfel, dar fără a-şi inhiba represiunea contra celor care nu-i acceptă tutela.
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Formatul cooperării între PCRM, PPCD şi PD este totuşi destul de neclar şi 
atribuit unor relaţii tipic-patronale, în sensul în care acestea aparţin exclusiv 
fruntaşilor de partid şi rămân absolut enigmatice majorităţii membrilor acestor 
formaţiuni. Restul partidelor politice pot alege să participe autonom la o parte 
din aceste benefi cii, cu condiţia să susţină regimul şi „linia” partidului “patron”. 
Această tactică contrazice ideologia monopolist-etatistă care defi neşte cel mai 
bine identitatea programatică a PCRM, dar nevoia de “coechipieri” este abil ex-
ploatată de către liderii acestuia care o explică prin logica “tacticii pragmatice”, 
sau prin orice alte circumstanţe atenuante. Coabitarea le permite liderilor de 
partid să se consulte periodic, delimitându-şi astfel prin mijloace non-violente 
spaţiile de interes; gestionând ori dând impresia că gestionează împreună in-
stituţiile statului. 

Dar, spre deosebire de societăţile consociative, în care vitalitatea structurilor 
sociale se sprijină pe caracterul inclusiv al participării , într-un sistem « bipartit 
imperfect », repartizarea funcţiilor în stat are loc în mod patriarhal, asimetric, 
afl ându-se la discreţia liderului partidului -“patron”. Un alt efect al sistemului de 
relaţii de partid în cadrul regimului bipartit imperfect este că, funcţiile partidului 
sunt reduse şi bagatelizate într-un hal fără de hal. Cei mai mulţi lideri de partide 
politice devin victime ale defi citului constant de acces la resurse, respectiv, ei 
caută să vâneze resurse noi şi nu idei politice, în speranţa că baza fi nanciară le 
va rezolva automat lipsa de vitalitate politică. Există programe electorale, care 
nu servesc nimănui după alegeri. 

Reputaţia nu compensează lipsa de statut politic pentru elitele culturale, „sămă-
nătoriste”, crispate într-o pleiadă de nostalgii desuete, cu puţine sau aproape 
cu nici o legătură cu lumea reală a businessului autohton, sufocate de corupţie, 
tratament abuziv din partea autorităţilor şi de clientelisme menţinute cu insis-
tenţă în jurul verticalei puterii. Elitele câştigătoare sunt astăzi  preocupate 
de menţinerea poziţionării lor de status şi a benefi ciilor alocate prin in-
termediul instrumentelor de putere în stat,  iar cele care au pierdut, nu par 
să fi  regăsit motive sufi ciente pentru a reveni în “marea politică”: resurse, idei 
politice sau lideri puternici. Menţinerea acestui tip de regim politic “bipartit im-
perfect” are efectul de a compromite alternanţa la putere, ca principiu esenţial 
al democraţiei reprezentative şi întăreşte absenteismul electoral ca rezultat al 
unor aşteptări politice neîmplinite. 

Pe plan instituţional, două sau mai multe partide politice, total divergente pe 
plan ideologic, decid să-şi conserve poziţiile afl ându-se în jurul puterii centrale. 
Aparent, consensul naţional din aprilie 2005 nu a condus la o creştere calita-
tivă a solidarităţii naţionale, deşi a fost invocat ca soluţie tactică favorabilă, ci 
a condus la prăbuşirea competiţiei politice. Mulţi oameni publici şi politicieni 
cunoscuţi susţin  astăzi, că tranziţia politică în RM s-a încheiat şi asta pentru 
că societatea a ajuns de unde a pornit la momentul desprinderii sale de URSS. 
Statutul opoziţiei este în continuare oprimat de  lipsa de acces la mass-media 
de stat şi de anvergura la care PCRM îşi poate susţine „hegemonia” prin mij-
loace directe (instituţiile pe care le controlează în stat) şi indirecte (prin capitalul 
simbolic pe care cetăţenii îl transmit oricărei forţe politice afl ate la putere). 

Opoziţia se afl ă cam pe unde se afl a şi atunci, iar PCM a devenit între timp 
PCRM şi şi-a „raţionalizat” relaţiile cu vechea metropolă. Coabitarea unui partid 
etatist cu câteva grupuleţe politice mai mici, justifi că transmiterea către executiv 
a portofoliului de priorităţi pe reformele strategice. Natura dominaţiei executiv-
legislative se întemeiază pe capacităţile slabe de analiză şi procesare legislati-
vă a fracţiunilor şi deputaţilor independenţi. În raport cu fracţiunea legislativă a 
PCRM, partidele de opoziţie acţionează mai degrabă ca nişte nuclee de infl uenţă 
şi presiune reactivă, decât ca partide moderne, capabile să asigure alternanţa 
la putere, explică scăderea încrederii publice în categorii şi concepte, cum sunt 
“democraţie”, “libertate”, “economie de piaţă”, pe valul unei rate de absenteism 
accentuată în alegerile repetate din capitală (iulie-noiembrie 2005). 

Există 
tehnologii 
accesibile 
şi branduri 
ideologice, 
dar nu există 
politici efective 
pe tărâmul 
construcţiei de 
partid.

În aceste 
condiţii, lipsa 
de alternativă 
nutreşte 
sentimentul 
unei staţii 
terminus a 
tranziţiei în RM. 
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Un tablou sincretic asupra temelor esenţiale pentru actorii politici relevanţi şi 
soluţiile necesare în acest sens, poate fi  descris  astfel:

Actori Integrarea 

europeană

Pluralism 

parlamentar

Economia de 

piaţă

Integritatea 

teritorială 

Integrare 

NATO

Statut avansat 

în cadrul RM 

pentru PMR

Rangul 

problemei

Soluţii

Guvernul + - - + - + + + - - - 1.1 Modernizare

Nomenclatura - - - - - + + - - -  - + 0,9 Reconstrucţie

Electoratul + + - + - + + + - + - - 1,5 Reconstrucţie

Opoziţia + + + + + + + + + - - - 2,0 Consolidare

Rusia - - + - + - - - - - + + 1,1 Reconstrucţie

Occidentul + + + + + + + + + + - - 2,1 Includere

Ucraina + + + - + + + - + + - + 1,8 Includere

România + + + + + + + + + + - - 2,1 Includere

Administraţia 

Smirnov

- - - - - + - - - - + + 1.0 Eliminare

Filoruşii - - + - - + - - - - + + 1,1 Reconstrucţie

Businessul + - + - + + + - + - - - 1,3 Consolidare

2,8 2,6 3,2 2,9 2,3 2,2

Legenda:
-- 0,1 negativ dacă + 

prevalează
- + 0,2 ascendent minus sau  plus   ‘0, neutru +- 0,3 descendent

++ 0,4 pozitiv dacă 

– prevalează

Cele mai intense „presiuni publice” sunt atinse, în matrice, de accelerarea cur-
sului reformelor economice (3,2), subscrise integrării teritoriale (2,9) şi integrării 
europene (2,8). Pe ultimul loc se plasează căutarea unei forme de statut supe-
rioare celei de regiune pentru teritoriul din stânga Nistrului. La capitolul “acţiu-
ne”, există o aşteptare susţinută de Occident (2,1) pentru a se implica mai activ 
în susţinerea proceselor de reformă a structurilor RM, inclusiv,  rolului jucat de 
vecinii integraţi în UE. Cele mai înalte ranguri de problemă sunt înregistrate, 
de asemenea, de prioritatea consolidării opoziţiei (2.0) şi de eliminarea admi-
nistraţiei Smirnov (1,1). Pare a fi  surprinzător răspunsul dat în această matrice 
ideii de reconstrucţie a nomenclaturii (1,1), rata scăzută fi ind probabil determi-
nată de lipsa de instituţii stabile şi puternice, premiză iniţială, faţă de premiza 
secundă, de a avea un corp profesionist şi responsabil al birocraţiei de stat.

Priorităţi concurente în 2006. În ciuda fragmentării partidelor de opoziţie din 
ultimii ani, există şi anumite semne de metamorfoză în RM, ca efect al reducerii 
optimismului social al populaţiei, al creşterii aşteptărilor infl aţioniste,al scăderii 
consumului intern şi al unor nemulţumiri în creştere faţă de inefi cienţa politicilor 
economice în stat. Rezultatele primei jumătăţi ale anului 2006 sunt destul de 
pesimiste, în luna octombrie. Deşi,statistica ofi cială raporta o creştere econo-
mică de 5%2 în primele 4 luni ale anului, producţia industrială a scăzut rapid 
ca urmare a reducerii cu 58% a producţiei vinicole. Defi citul comerţului exterior 
a constituit circa $844,7 mln. (+40,3%), iar rata de acoperire a importurilor cu 
exporturi s-a redus de la 49,9% la 39,2% pe parcursul anului. 

O nouă strategie de atragere a investiţiilor, elaborată recent de MEC3, îşi propu-
ne să propulseze o rată de creştere estimată la 10% anual în RM (vizând mo-
difi carea statutului unor ZEL, stimularea pieţei de valori imobiliare şi creşterea 
calităţii procesului de administrare al proprietăţilor publice). Liniile directoare 
ale acestei strategii aparţin, de altfel, şefului statului, care aprecia în intervenţia 
sa din iulie că, „prin politica sa investiţională, RM trebuie să preia poziţia pe 
care a ocupat-o până nu demult Statele Baltice, ca punte de legătură între Vest 
şi Sud-est”, somând „executivul să nu se teamă de liberalizare şi nici de libertăţi 
economice sporite”. Economiştii au indicat imediat caracterul eclectic al discur-
sului şi  riscurile comportate. 

Puţini însă vor nega ipoteza de la care porneşte şeful statului că situaţia eco-
nomică, pe ansamblu, rămâne deosebit de critică, exporturile cad abrupt, iar 
2  Chişinău, 19 septembrie ( INFOTAG ).
3  Chişinău, 11 septembrie ( INFOTAG ).
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investiţiile străine, în mare, occidentale, nu pot fi  atrase în lipsa credibilităţii 
sufi ciente în politicile guvernării. Demiterea ministrului economiei şi tolerarea, 
totodată, a unui populism disperat şi patriarhal al conducerii guvernului ridică 
însă semne mari de întrebare asupra coerenţei cursului economic urmărit. 

Este nerezolvată până în prezent o problemă esenţială a viabilităţii RM: secu-
ritatea energetică, diversifi carea surselor de alimentare cu energie electrică. 
Confuziile păstrate în continuare asupra raportului între acţionarii Companiei 
Moldova-gaz, contorizarea consumului intern de gaze, dar şi sistemul de achi-
ziţii de electricitate, sunt în continuare teme tabu pentru opinia publică şi pentru 
ofi cialii Guvernului. Pe fonul reducerii ritmului de creştere economică, accizele 
vamale rămân o sursă majoră de completare şi formare a bugetului de stat4. 
Potrivit Agenţiei internaţionale de estimări “Moody”s Inestors Service”, Moldova 
este aproape de insolvabilitate5, pe o bază economică limitată, fi ind dependen-
tă de preţurile la resursele energetice şi restantă la capitolul reforme. Un studiu 
recent al Băncii Mondiale (Costs of doing business), făcut public în septembrie, 
repoziţionează RM de pe locul 88 pe 103, într-un clasament care include 175 
de ţări6. Edward Brown, Şeful Ofi ciului BM este sufi cient de diplomat să explice 
această involuţie printr-un „ritm accelerat al reformelor altor ţări, incluse în top”, 
dar faptul că alte ţări au accelerat reformele, iar RM suportă consecinţele 
nu poate să consoleze sub nici o formă… 

Declinul Indicatorilor economici de bază au provocat diverse reacţii de răspuns. 
Cele mai dure reacţii au revenit şefului statului, care nu a ezitat să-l demită 
pe Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, exprimându-şi, în acest fel, reacţia de 
insatisfacţie faţă de nivelul implementării programului economic şi lipsa de en-
tuziasm faţă de cursul economic formulat chiar de către şeful statului la fi nele 
sesiunii legislative (30.07.06). Preşedinţia s-a arătat nemulţumită de: situaţia 
balanţei comerciale negative, de lipsa de conlucrare a MEC cu alte ministere 
(cu cel al Industriei,al Infrastructurii şi al Industriei Alimentare, cu care se ştie că 
ex-ministrul Lazăr a avut relaţii tensionate), dar, mai ales, de faptul că discursul 
economic al şefului statului nu a fost preluat ca program de acţiune imediată. 

Demiterea Ministrului Lazăr a trezit însă diverse interpretări, care gravitează, 
de regulă, în jurul ideii de reglare de conturi  dintre grupurile politice din cadrul 
actualei guvernări şi  ceea ce se impută ofi cial nefi ind decât un motiv pentru 
învinuiri mai grave. Există temeiuri să ne îndoim că şeful statului ar trebui să 
formuleze cursul economic în ţară şi asta pentru că, potrivit Constituţiei RM, 
această competenţă este atribuită prim-ministrului, responsabil direct în faţa 
legislativului. Art.83 (1-2) atribuie şefului statului doar competenţa de a “lua 
parte la şedinţele Guvernului, pe care le va prezida, atunci când participă”, şi 
aceea de a “consulta Guvernul în probleme urgente”. Formarea Guvernului şi 
investirea sa politică ţine iarăşi de competenţa legislativului, după desemnarea 
unui candidat de către şeful statului (art.82, p.1), prevederile art.88 (alte atribuţii 
ale şefului statului) referindu-se la cu totul alte funcţii publice, decât cele afl ate 
pe poziţii ministeriale. Atribuţiile speciale ale şefului statului în domeniul politicii 
externe (art.86) şi în domeniul apărării (art.87) nu justifi că demiterea unui mi-
nistru, care reprezintă, de fapt, al 12 ministru demis pe temeiuri neclare. 

Planul de acţiuni PAUERM este „mai mult gol decât plin”? Nimeni nu poa-
te nega că pe plan intern, PAUERM deja a devenit un instrument valoros de 
schimbare a paradigmei guvernării în stat. Cele mai importante reforme lega-
te de descentralizarea şi reforma sectorului public, avansarea politicilor 
regulatorii şi de întărire a independenţei justiţiei îşi trag originile şi logica 
din formatul Planului de acţiuni (PAUERM). Autorităţile RM şi societatea ci-
vilă continuă să privească la acest Plan ca la un instrument care ar putea să 
apropie RM de instrumente avansate de preaderare, fi e de genul unui Acord de 
Asociere şi Stabilizare (AAS – recunoscut ţărilor balcanice, membre ale Pac-
4   În primele şapte luni ale acestui an, Serviciul Vamal a colectat venituri în valoare de 3,431 mlrd. lei ($259 mln.), o sumă 
aproape egală cu cea pe întreg anul 2003 (3,530 mlrd. lei) şi de 2 ori mai mare decât în anul 2000, atunci când s-a înregis-
trat o stabilitate relativă a economiei naţionale.
5   Chişinău, 13 septembrie ( INFOTAG ) “Moody’s” estimează că după semestrul I 2006, defi citul PIB-ului a constituit 
13,8%, fi ind de două ori mai mare decât în perioada similară a anului 2005, iar dacă embargoul rus se va menţine până la 
fi nele anului, PIB-ul în RM se va mai reduce cu 4%.
6   Chişinău, 20 septembrie ( INFOTAG )

Cele mai impor-
tante reforme 
legate de des-
centralizarea 
şi reforma sec-
torului public, 
avansarea poli-
ticilor regulato-
rii şi de întărire 
a independenţei 
justiţiei îşi trag 
originile şi logi-
ca din formatul 
Planului de acţi-
uni (PAUERM).



Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale
Numărul 8 / Q3 2006

15

tului de Stabilitate), fi e de genul unui Acord de Vecinătate şi Asociere (AVA 
– aspirat în egală măsură la Chişinău şi Kiev, ca urmare a insatisfacţiei faţă de 
o vecinătate contestabilă în raport cu UE). 

Opinia publică din RM devine tot mai avizată că există „teme” de acasă, „ho-
mework”, asupra cărora autorităţile publice au responsabilităţi, şi că există impor-
tante riscuri dacă angajamentele asumate nu vor fi  îndeplinite. Societatea civilă şi 
presa au modifi cat vizibil tonul demersului lor pro-integrare EU, apelând tot mai 
mult la obiectivele tehnice ale executivului, fără de care angajamentul PAUERM 
ar rămâne steril. Există însă procese care nu ţin numai de presiunea publică. 
Rata de creştere economică este în declin vizibil în 2006, ca şi rata atragerii de 
investiţii străine, cel mai mic din Sud-estul Europei. Embargoul impus de Rusia 
la exporturile de vinuri afectează creşterea producţiei industriale, iar instabilita-
tea preţurilor subminează serios efectele politicilor de reducere a sărăciei. Deşi 
ofi cialii guvernamentali se întrec în titrarea unor comentarii elogioase faţă de PA-
UERM, devine tot mai clar că progresele aşteptate nu au fost atinse şi că motivul 
de bază nu ţine nici de „rolul negativ al opoziţiei” sau de „ploile şi grindina”care ar 
reduce succesele executivului, ci, în primul rând, la lipsa de capacităţi redutabile 
de mobilizare a structurilor guvernului şi, poate, chiar la persistenţa în naivitate a 
unor ofi ciali de stat, într-o formulă de inspiraţie sovietică este încă vie: “noi ne-om 
face că lucrăm, ei se vor face că ne integrează”!

Stilul intervenţionist al statului pe domeniul de responsabilitate al agenţiilor de 
reglementare este şi el un subiect de consternare printre partenerii externi ai 
RM. Drept exemplu serveşte şi decizia recentă de a aloca o a III-a licenţă de 
telefonie mobilă GSM, fără ca ANRTI să fi  fost cel puţin informată ori sesizată în 
acest sens7. Abia prezentată publicului larg, strategia de atragere a investiţiilor 
se lipseşte de principalul său artizan, ministrul Valeriu Lazăr, demis de şeful sta-
tului. Pachetul de legi privind descentralizarea administrativă, iniţiată în legislativ, 
este lipsit de unul din pilonii săi de bază: reforma fi nanţelor publice locale şi asta 
pentru că modelul propus în cadrul Comisiei Speciale a fost blocat de Ministerul 
Finanţelor pe motiv că acesta ar fi  prea radical. De curând, şi Alianţa Anticorupţie 
a acuzat autorităţile centrale de caracterul defectuos al cooperării dintre Parla-
ment şi societatea civilă, afi rmând că,8 în ciuda acordurilor semnate, „multe legi 
importante sunt nepublicate înainte de adoptarea lor fi nală, ceea ce afectează 
implementarea programului naţional de prevenire a corupţiei”. 

Declaraţii similare au răsunat şi pe alte domenii vitale pentru implementarea 
Planului de Acţiuni UE-RM şi, ca şi mai înainte, nu există nici un ofi cial care 
să-şi asume răspunderea pentru existenţa acestor probleme. Cu prilejul unei 
reuniuni de lucru, la Chişinău, în septembrie 2006, incluzând o largă participare 
din mediul decidenţilor şi analiştilor occidentali, Directorul pentru Integrare al 
CE, Hugues Mingarelli a ţinut să enumere domeniile în care nu s-au înregistrat 
nici un fel de progrese în ultimul timp între RM şi UE, au fost menţionate: siste-
mul de certifi care a produselor la export, excluderea obstacolelor neeconomice 
pentru investitori, integrarea rapidă a reţelelor de energie şi transport în circu-
itul traseelor europene, ajustarea preţurilor la gazele naturale9. La rândul său, 
Bruce Jackson, şeful Comitetului SUA pentru NATO, a afi rmat că “RM trebuie 
să întreprindă paşi energici de apropiere de organizaţiile euro-atlantice, 
dacă doreşte să nu rămână izolată de civilizaţia europeană pe mulţi ani 
înainte”10. Jackson  s-a arătat  surprins de “lipsa de reacţie a ofi cialilor de la 
Chişinău în acest moment de răscruce pentru destinul Republicii Moldova”. 

7   Infotag, 5 octombrie, 2006, ANRTI s-a declarat surprinsă de hotărârea Guvernului privind anunţarea tenderului pentru 
acordarea unei noi licenţe la prestarea serviciilor de telefonie mobilă în standardul GSM şi reorganizarea Întreprinderii de 
Stat “Radiocomunicaţii” în societate pe acţiuni.
8  Chişinău, 22 septembrie ( INFOTAG )
9  “Moldova şi Estul Europei: reformă, integrare, soluţionarea confl ictelor, cooperarea regională”, 9 septembrie, la Chişinău. 
“Nimeni nu va acorda păsuiri, dacă nu veţi îndeplini angajamentele. Dacă Moldova vrea serios să se lanseze pe pieţele 
europene cu produsele moldoveneşti, trebuie ca şi oferta să fi e corespunzătoare...” Hugues Mingarelli, DG Integrare, 
Comisia Europeană.
10   “Moldova este o ţară foarte pasivă. Face impresia că toţi din această ţară se afl ă în aşteptarea unor instrucţiuni fi e de la 
Moscova, fi e de la Bruxelles, fi e din altă parte. Ministrul de Externe, Andrei Stratan, mi-a spus că se afl a în aşteptarea unui 
raport de la Bruxelles privind politica Moldovei. Dacă ne punem pe linia de aşteptare a ceva de la Bruxelles, atunci putem 
să aşteptăm  la nesfârşit. Trebuie să spunem Bruxelles-ului ce dorim, nu să aşteptăm ceva de la el”. Bruce Jackson
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Relaţiile puterii politice cu justiţia aminteşte de  adulter. Reguli informale 
şi proceduri de intervenţie directă infl uenţează în continuare asupra proceselor 
judiciare. Arestarea recentă a unui angajat tehnic al postului TV Media-pro, 
Ghenadie Braghiş, sub acuzaţia de” luare de mită” (el nefi ind nici funcţionar 
public, nici subiect ce cade sub incidenţa unor categorii egalate în statutul lor 
cu Serviciul Public), şi eliberarea sa necondiţionată, peste 10 zile, pe motiv 
că „temeiurile afl ate la baza arestării s-au epuizat”, a creat confuzie chiar şi 
printre cei care ar fi  dorit să confi rme anumite progrese pe calea independen-
ţei justiţiei în stat. Incidentul s-a produs chiar în ajunul unei reuniuni pe tema 
reformei justiţiei în RM, organizate de MAEIE cu participarea unor importanţi 
experţi europeni11. Arestările sunt foarte nepopulare printre ziarişti şi deosebit 
de atractive pentru liderii populişti pur-sânge. Faptul că procuratura îşi permite 
asemenea aventuri, fără a suporta consecinţele , semnalizează existenţa unei 
vădite imunităţi la erori a procurorului general, singurul capabil să  autorizeze 
acest caz, ceea ce compromite discursul ofi cial asupra rezolvării problematicii 
justiţiei independente. După valul de aresturi operate printre ofi cialii primă-
riei capitalei, soldate cu procese la CEDO şi lipse de probe la dosarele in-
tentate, capitolul „justiţiei independente” este unul dintre cele mai slabe 
argumente în favoarea europenizării Republicii  Moldova. 

Exponenţii PCRM găsesc lipsa de patriotism drept motiv pentru infracţiuni şi au 
început să dedice eforturi susţinute pentru a atrage tineretul în viaţa politică12. 
Acest interes se leagă de revenirea pe agenda discuţiilor publice a manualului 
de Istorie integrată, subiect care redeschide cutia Pandorei în societate, şi nu 
doar printre elevi şi profesorii de istorie13. Criticii atenţionează asupra faptului 
că melanjul de propagandă comunistă şi pluralitate istorică14 sfi dează, de fapt, 
armistiţiul încheiat în 2002, sub garanţiile oferite de APCE (Adunarea Parla-
mentară a Consiliului Europei), în ceea ce priveşte introducerea în cursurile 
şcolare a disciplinei  Istoria integrată. Protestele promise de o parte din partide-
le de opoziţie pentru luna octombrie 2006 vor putea demonstra în practică cât 
de intens poate fi  acest protest social. 

11   Reforma Justiţiei şi Afacerilor Interne în Republica Moldova în cadrul implementării PARMUE
12   Chişinău, 12 septembrie ( INFOTAG ).
13   Printre cele mai recente erupţii ale populismului autohton se înregistrează şi constituirea Partidului Moldovenilor, 
înfi inţat pe baza fostei mişcări patriotice “Pro Moldova”. Este interesant că apariţia noului partid a coincis, în prima jumătate 
a lunii septembrie, cu declanşarea unor activităţi susţinute de training şi acţiuni publice ale organizaţiei de tineret ale PCRM. 
Notăm că o parte dintre aceste acţiuni s-au desfăşurat cu susţinerea NDI şi IRI.
14   Chişinău, 21 septembrie ( INFOTAG )

Liberalizarea economică, anunţată în luna iulie 
2006 de către şeful statului, nu poate avansa decât 

concomitent cu liberalizarea profundă a spaţiului 
public, în care mai există serioase carenţe şi datorii 
nerezolvate. Următoarele luni vor fi  decisive pentru 
confi rmarea angajamentelor faţă de PACE şi UE, în 
raport cu instituţiile politice cu caracter liberal: justiţia 
independentă, presa liberă şi necenzurată, accesul la 
informaţie şi drepturile omului, limitarea intervenţiilor 
statului în economie.

Reforma politică în RM este complexă şi nu se reduce  
la schimbarea matematică a sumei câtorva instituţii 

centrale cu funcţii executiv-administrative. Ea cuprinde 
o redefi nire sistematică a funcţiilor statului prin puterile 
sale conexe legislativă, judiciară şi executivă, încadrate 
formatului constituţional existent, dar şi a departajării 
exerciţiului puterii la nivel central de nivelul local de 
luare a deciziilor. În mod natural, orice reformă politică 
poate fi  încetinită fi e de blocaje birocratice (costuri 

reziduale – opoziţia manifestată de aparatul birocratic la 
schimbare), fi e de obsesiile hegemoniste ale unor cercuri 
politice, care o percep ca pericol. 

Totuşi, această reformă nu poate fi  evitată atât timp 
cât obiectivul aderării la UE rămâne printre termenii 

de referinţă ai modernizării societăţii şi statului în RM. În 
prezent, asistăm la o acutizare a discrepanţelor regimului 
politic formal (cadrul constituţional) şi a regimul 
politic efectiv, care poate fi  înţeles, mai degrabă, din 
analiza regulilor informale, patriarhale, decât din logica 
raţiunii obiective. Reforma actorilor politici reprezintă o 
problemă în sine a acestui proces. Atitudinea PCRM faţă 
de modelele discutate până în prezent asupra reformării 
sale va evolua în surdină şi în 2007, dacă obsesiile 
acestui partid nu vor fi  diminuate printr-un angajament 
intern de reformare. Arhitecţii PCRM vor fi  în toamna 
acestui an mai preocupaţi de implicaţiile electorale ale 
liberalizări politice, decât de benefi ciile propriu-zise ale 
pluralismului politic, asimilat de autorităţi.

PREDICŢII PENTRU 2006-2007
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Politica externă
Integrare fără aderare? După 2005, UE a renunţat brusc la ideea de continu-
are a procesului de integrare europeană, susţinând că problemele de guverna-
re internă trebuie să fi e soluţionate mai înainte de a exista orice altă discuţie 
asupra unor noi valuri de extindere. Decizia de a îngheţa discuţiile cu privire la 
următoarele valuri de integrare coincide cu importante metamorfoze în politica 
externă a fostei metropole sovietice – o politică agresivă prin care Rusia îşi 
propune deschis să re-instaleze controlul asupra vecinilor săi imediaţi (spaţiul 
ex-sovietic), tratat ca spaţiu de interes vital indiscutabil al hegemoniei sale, dar 
şi asupra comportamentului unor actori continentali, cum este UE, prin mijloace 
specifi ce energetice şi de rivalitate. 

Dintr-o perspectivă recentă, transformările din Rusia sunt de cu totul alte sor-
ginte decât în UE. Rusia a devenit mult mai stabilă sub aspect economic şi, 
totodată, tot mai autoritară, sub aspect politic: revenirea la regimul verticalei 
puterii,  la controlul statului asupra economiei şi predilecţia pentru forţa brută, 
mai ales, în confl ictele civile din Cecenia şi din alte regiuni sudice ale statului 
federal. Concludentă, în acest sens este aprecierea făcută de M.Gorbaciov: 
„Rusia de azi seamănă cu structurile decizionale ale erei brejneviste, având 
elemente de stalinism: fără represalii politice, dar cu persecuţii şi control total 
asupra celor mai multe domenii publice”15.

În timp ce Politica Europeană de Vecinătate urmăreşte să contribuie la consti-
tuirea unei centuri de „prieteni” în jurul UE, Rusia îşi doreşte puternic crearea 
unei centuri de „clienţi”, loiali intereselor sale naţionale16. Acest limes de con-
fruntare bipolară este precursoarea unei ciocniri violente de interese, după cum 
a fost în 1939. Este oare recunoaşterea relaţiilor speciale cu Rusia, Polonia şi 
Israel un substituent al politicii germane pentru vecinii săi estici? Unde sunt 
atunci Ţările Baltice şi Ucraina, unde este Europa de Est? Pe fondul anunţului 
de primire a României şi Bulgariei în calitate de membri ai UE de la 1 ianuarie 
2007, această întârziere de mesaj denotă şi anumite defecte de optică în ceea 
ce priveşte acţiunile viitoare. Un avantaj strategic care se prefi gurează pe viitor 
ţine de sprijinul pe care România, ca stat acceptat de la 1 ianuarie 2007 cu 
statut de membru al UE, îl va acorda RM17. 

Între timp, aderarea României şi Bulgariei la UE, de la 1 ianuarie 2007 poate 
crea pentru o bună parte din cetăţenii Republicii Moldova un sentiment acut de 
“ghetoizare”, de excludere a curentului pro european, într-un context care ar 
afecta eforturile îndreptate spre reformă şi stabilitate. În timp ce Rusia a primit 
deja un regim special de vize care se referă, în principal, la studenţi, sectorul 
privat, turişti, etc., iar Ucraina îşi negociază astăzi un regim similar, Moldova 
lipseşte practic de pe agenda discuţiilor UE. Primul semnal despre iniţierea 
unor discuţii pe acest subiect a apărut abia recent şi va galvaniza o bună parte 
din energia diplomaţiei din RM în anul 2007. Valul uriaş de cereri de obţinere 
a cetăţeniei României, înregistrat în ultimele luni, intervine pe fonul absenţei 
unor facilităţi de obţinere a vizelor Schengen în RM şi a restricţionări vizibile, în 
comparaţie chiar cu cetăţenii Ucrainei şi Rusiei. 

Totodată, facilităţile promise de statul român de la 1 ianuarie 2007, la obţinerea 
vizei de intrare pe teritoriul său, ar putea afecta fl uidizarea fl uxului de mărfuri 
şi pasageri între state, sporind neliniştile populaţiei şi accentuând defi cienţele 
sclerotice ale relaţiilor dintre RM şi România. Defi citul de imagine este hotă-
râtor atunci când, chiar pe parcursul unei singure vizite la Berlin Ministrului de 
Externe al RM, ofi cialii de prim rang ai MAE din Germania (Gernot Erler) afi rmă 
că „orice referinţe la o perspectivă de a deveni membră a UE pentru RM sunt 
15   M.Gorbaciov la conferinţa consacrată aniversării a 50-a a Congresului XX al PC, Interfax, 16.02.06
16   Hiski Haukula, A problematic strategic partnership, EU-Russian security dimension, Occasional papers, Nr.46, EU 
Institute for Security Studies, Paris, 2003
17  Chişinău, 22 septembrie ( INFOTAG ). “Integritatea Europei este imposibilă până Balcanii de Vest şi R.Moldova nu vor 
adera la Uniunea Europeană”. Declaraţia Preşedintelui României, Traian Băsescu, la Koln, în cadrul ceremoniei de decer-
nare a Premiului “Konrad Adenauer”.
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premature”18. De cealaltă parte, discursul Ministrului de Externe, A.Stratan, ros-
tit în aceeaşi zi la Deutsche Welle, reia sintagma mai veche “a semnalului pe 
care RM îl aşteaptă din partea UE” şi a “nedorinţei de a fi  tratată ca un simplu 
vecin al UE”. Apreciind accentele corecte ale discursului, constatăm totuşi o 
întârziere de cel puţin 6 ani în formularea unui mesaj de acest gen, de care 
ar fi  trebuit să se ţină morţiş diplomaţii de la Chişinău. Astăzi, ne bucurăm că 
Parlamentul UE ne sprijină cel puţin integritatea teritorială, şi nu mai sperăm să 
accesăm benefi ciile pe care Occidentul le-a oferit statelor baltice după 1994.

Implementarea PAUERM reprezintă un bilet de loterie fără cîştigător. Deşi încă 
nu suntem în posesia unei opinii formulate ofi cial de la UE asupra evaluării pro-
greselor de implementare a PAUERM, aprecierile Bruxelului nu au cum să fi e 
mai optimiste decât evaluările independente care s-au făcut în ultimele luni. In-
diferent dacă paharul este pe jumătate gol ori pe jumătate plin, încheierea celor 
2 ani de implementare a Planului pune pe ofi cialii de la Chişinău, ca şi pe cei de 
la Bruxels, într-o dublă dilemă. Moldovenii se arată optimişti că ţara va îndeplini 
angajamentele PAUER în ciuda lacunelor pe care le admit şi le recunosc ofi cial. 
Totuşi, chiar dacă este conştient de şubrezenia reuşitelor lor, autorităţile RM 
se aşteaptă să primească încurajări din partea UE pentru efortul depus sau, 
cel puţin, pentru motivaţia arătată. Lozul câştigător ar fi  ca aceste încurajări să 
stabilească progresiv şi o viitoare “ţintă” pentru relaţiile UE cu RM. Se pare însă 
că RM are încă prea puţin credit pozitiv în domeniul relaţiilor bilaterale.

Menţionăm că, în perioada lor de căutare a unor soluţii de aderare la UE, Ţările 
Baltice au semnat, în bloc, după ce au fost ignorate de primul val de extindere 
al NATO, o Cartă comună privind parteneriatul şi cooperarea cu SUA (ianua-
rie, 1998), ceea ce le-a ajutat să obţină o foaie de parcurs pentru extinderea 
următoare. În timp ce Ucraina primeşte încurajări în susţinerea cursului său de 
pre-aderare19, despre RM se păstrează o tăcere glacială ori se reţine atenţia 
numai asupra confl ictului nerezolvat din stânga Nistrului sau a efectelor emi-
graţiei masive. Această situaţie dezavantajoasă pentru îndeplinirea obiectivului 
strategic propus ar trebui să determine o revizuire neîntârziată a tacticii adop-
tate în direcţia: armonizării legislaţiei interne la aquis-ul comunitar, accelerarea 
reformei economice şi administrative, extinderea acordurilor de asistenţă insti-
tuţionalizată (institutional twinning). Pe valul eforturilor recente de a fi naliza di-
mensiunile NPEplus, RM va trebui să solicite un nou instrumentar de evaluare/
monitorizare a progreselor sale, plasând la capătul acestui maraton şi “motivul 
central de atracţie a turneului” - un statut de ţară “aspirantă la integrare”. 

Naivitate ori utopie? Din martie, 2006, Rusia a blocat exporturile de fructe 
şi de vinuri din RM. Este clar că, în acest mod, Rusia ar dori să accelereze 
creşterea instabilităţii interne, pe care să le ghideze spre aducerea pe scena 
politică a unor politicieni mai loiali faţă de interesele sale în RM. Concomitent, 
Rusia a început să ofere deschis asistenţă regimului transnistrean, susţinând 
fi nanciar şi militar întărirea structurilor acestui separatism, dar şi politic şi militar 
prin intensifi carea vizitelor liderilor săi în cadrul aşa-zisei “alianţe a republicilor 
nerecunoscute” (Abhazia, Osetia de sud şi Transnistria). Din luna martie, Rusia 
a oferit regiunii transnistrene câte $40 mln lunar, cu titlu de asistenţă neram-
bursabilă, la care se adaugă, evident, şi livrarea de gaz fără achitări imediate, 
transferarea de muniţii şi tehnică militară trupelor secesioniste. 

Reacţia ofi cialilor RM la această imixtiune care lezează suveranitatea şi inde-
pendenţa ţării, prin acţiuni pe care Rusia nu le-ar accepta în raport cu propriul 
separatism teritorial, a fost inacceptabil de precaută. După instalarea EUBAM 
pe perimetrul de frontieră moldo-ucrainean, Guvernul de la Chişinău a luat o 
pauză. Analizând acţiunile anterioare ale autorităţilor RM, care nu au dat curs 
anterior iniţiativei opoziţiei de a denunţa documentele de constituire şi calitatea 
18   Chişinău, 8 septembrie ( INFOTAG ), interviu preluat din Deutsche welle
19  Declaraţie formulată de “troica de la Visegrad” la 22.02.06, potrivit căreia, acestea acordă sprijinul lor pentru ca Ucraina 
să adere la UE şi NATO şi să nu atragă atenţia afi rmaţiilor că ţara nu are nici o şansă în următorii 20 de ani (Verheugen in 
Die Welt).  
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de membru al CSI, putem  deduce că Chişinăul ofi cial s-a pregătit serios să-şi 
înduioşeze interlocutorul din Kremlin. Cabinetul Tarlev a argumentat că dacă 
RM ar renunţa la CSI, atunci ar putea pierde automat facilităţile de care benefi -
ciază acum, în calitate de membru al CSI (care sunt acestea?), şi că regimul de 
comerţ liber GSP+ cu UE nu substituie pe deplin acordurile aplicabile în CSI. 

Se ştie că şeful statului, Voronin s-a pronunţat în repetate rânduri contra orică-
ror discuţii privind integrarea RM în NATO, accentuând sensibilitatea sporită pe 
care locuitorii Transnistriei ar avea-o faţă de NATO. Acest tip de discurs uită să 
amintească că reacţiile negative ale populaţiei sunt doar o extrapolare a ceea 
ce credem noi despre aceştia şi că nimeni nu a testat, în mod independent 
şi onest, impactul NATO asupra sentimentului de siguranţă individuală asu-
pra cetăţenilor loiali ai RM. Integrarea europeană este indisolubil legată de un 
statut avansat al raporturilor RM cu NATO. Perpetuarea unui discurs inspirat 
de Lucinschi, cu privire la benefi ciul “pendulării RM între Est şi Vest” nu poate 
produce în Occident decât confuzie şi ignoranţă faţă de RM. 

Presupunem că, tonul categoric negativ al şefului statului în problema  NATO 
într-un discurs public a avut scopul de a păstra o cărare îngustă de comuni-
care pe culoarele puterii de la Moscova, fără de care, aceste relaţii ar fi  cu 
totul imposibil de imaginat. La 8 septembrie, Preşedintele Voronin a fost totuşi 
primit la Kremlin pentru a avea o discuţie privată cu Vladimir Putin. Deşi toate 
detaliile acestei discuţii s-au ţinut în mare taină, presa rusă a decupat câteva 
pasaje deosebit de curioase. În mod special, presa a menţionat existenţa unei 
liste de condiţii formulate de Rusia ca temei pentru reluarea importurilor de 
vinuri din RM, rezolvării confl ictului transnistrean şi evacuării trupelor militare. 
În schimbul acestei “generoase oferte”, Vladimir Putin a cerut: menţinerea sta-
tutului neutru al RM în raport cu Alianţa Nord-Atlantică, suspendarea imediată 
a blocadei RMN şi creşterii statutului juridic al limbii ruse, în calitate de a doua 
limbă ofi cială în RM. Ar fi  putut oare cineva să accepte aceste condiţii fără să 
anticipeze reacţia violentă societăţii civile de la Chişinău? 

Dar ar fi  sperat oare cineva ca preşedintele rus V.Putin să anuleze organizarea 
referendumului din Transnistria la mai puţin de o săptămână până la data or-
ganizării lui? Greu de crezut, deşi putem presupune că liderii PCRM pot pierde 
orice simţ al realităţii de câte ori privesc cu jind la spaţiul politico-cultural rusesc. 
Dacă urmărim acţiunile ofi cialităţilor ruse în ajunul reuniunii Putin – Voronin, 
putem deduce că rezultatele acesteia sunt nule. La 4 zile după întrevedere, 
MAE al Federaţiei Ruse a anunţat un nou plan de reluare a negocierilor, fără 
a consulta Chişinăul.20 “Vinurile moldoveneşti nu au nici o şansă să revină pe 
piaţa rusă”, a declarat la 27 septembrie 2006, Medicul Sanitar Şef al Rusiei, 
Ghenadie Onişcenco, menţionând că pe lângă calitatea proastă a produselor 
vinicole, s-au amestecat şi ingrediente de natură politică21. În contrast cu pozi-
ţiile tranşante ale UE, SUA şi ale unui şir de state OSCE care au anulat orice 
speranţă că cineva ar putea trata serios referendumul  transnistrean, mai mulţi 
ofi ciali înalţi ai MAEFR au somat comunitatea internaţională să recunoască 
rezultatele lui, ca un fapt politic ce nu trebuie neglijat, prezentându-l ca pe „un 
fapt determinat de blocada economică instituită de RM”. 

Aparent, Moscova a decis să menţină separat argumentul analogiei cu modelul 
Montenegro şi Cosovo şi, din acest motiv,a decis să blameze autorităţile cen-
trale ale RM de faptul că a „provocat acest referendum”. O altă concluzie este 
că, de fapt, RM nu mai are de ales între Occident şi Orient, pentru că doar 
partenerii săi occidentali oferă girul recunoaşterii pentru integritatea, in-
divizibilitatea şi dezvoltarea sa ca entitate independentă, în timp ce Rusia, 
şi-a compromis orice autoritate morală de a mai participa în calitate de media-
tor în procesul de reglementare. Este util de menţionat aici că până şi include-

20   Chişinău, 7 septembrie ( INFOTAG ). Planul include 3 etape distincte: (a) stabilirea unei poziţii comune între mediatori 
asupra statutului « statului » transnistrean, (b) evacuarea completă a tehnicii militare din Transnistria, şi (c) transformarea 
operaţiunii militare.
21    Novosti-Moldova, 25.09.2006
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rea chestiunii de a dezbate confl ictele îngheţate pe agenda de lucru celei de-a 
61-a  Adunări Generale ONU a fost blocată categoric de Rusia. Comentându-şi 
refuzul de a da curs acestei iniţiative GUAM, diplomaţii ruşi au afi rmat că Mos-
cova “nu acceptă politizarea acestei probleme şi nici aplicarea formatului Adu-
nării Generale, în acest scop”, pe care le consideră contraproductive22. Până la 
urmă, singurul rezultat pozitiv al întrevederilor de la New York a fost reconfi rma-
rea opoziţiei fundamentale între Rusia şi ţările care au constituit ODD (Organi-
zaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare), cunoscută anterior sub denumirea de 
GUAM, alegerea unui secretariat permanent şi stabilirea unui calendar concret 
de acţiuni cooperative între aceste ţări, în perioada anilor 2006-2007.

Sigur, un nivel minim de normalitate este necesar în relaţiile moldo-ruse, dar 
nu cu orice preţ. Optimismul afi şat de ofi cialităţile guvernamentale23 nu are nici 
un suport real, pentru că în afară de formarea unor grupuri de lucru, politica 
Rusiei faţă de RM nu are cum să fi e alta decât este în prezent. Valul masiv de 
xenofobie din Rusia contra emigraţiei din ţările CSI se referă tot mai des şi la 
persoanele originare din RM. Această atitudine are efecte negative şi asupra 
relaţiilor interetnice din RM. Embardoul impus de Federaţia Rusă este doar 
preludiul unor schimbări de paradigmă faţă de statele ex-sovietice. Adoptarea 
unui regim de vize pare a fi  de o perspectivă foarte apropiată. Autorităţile ruse 
afi rmă că, anual, Rusia suportă pagube de circa $8 mlrd. ca urmare a muncii 
emigranţilor , care lucrează ilegal. Totodată, emigranţii din ţările CSI scot din 
Rusia peste 10 mlrd. de $ ocolind controlul de stat24. Valoarea transferurilor 
de bani înregistrate, pe care muncitorii din CSI le-au efectuat în anul 2005, a 
depăşit 3 mlrd. $. 

Va ajunge NATO în Republica Moldova? Evoluţiile din 2006 profi lează o des-
creştere a ritmului de apropiere a Ucrainei de NATO, cedând Georgiei rolul 
de pivot al integrării euro-atlantice. La mijlocul lunii septembrie, în Congresul 
SUA s-a semnat un apel de susţinere a integrării Georgiei în NATO (alături 
de Macedonia, Croaţia, Albania), conducerea căreia a întreprins numeroase 
acţiuni pentru a constitui o armată robustă, bine echipată şi instruită conform 
standardelor NATO. Georgia şi-a asumat responsabilităţi sporite forţând vizibil 
decizia NATO25,  dar şi răbdarea Rusiei, care s-a declarat adversarul hotărât al 
extinderii NATO pe lanţul Caucazului de sud, şi în spaţiul ex-sovietic, în parti-
cular. Ultima “încăierare” ruso-georgiană (arestarea militarilor ruşi sub acuzaţia 
de spionaj militar contra statului georgian) face ca războiul tacit pornit de ruşi 
contra liniei politice urmate de Preşedintele Saakashvili să ia amploare, sporind 
miza competiţiei între Rusia şi Occident în spaţiul extins al Mării Negre. 

Este de remarcat că la 30.09.06, SUA a blocat iniţiativa Rusiei de a discuta si-
tuaţia din Georgia în cadrul Consiliului de Securitate al ONU26, repetând  modul 
în care, anterior, Rusia a blocat iniţiativa ţărilor ODD (ex-GUAM) de a discuta 
în şedinţa specială a ONU problematica confl ictelor îngheţate. Cu intervenţia 
OSCE, militarii ruşi au fost transferaţi de sub arestul serviciilor de securitate 
georgiene către Rusia, dar incidentul a stimulat puternice reacţii de intimidare 
a cetăţenilor georgieni (suspendarea zborurilor, a trafi cului rutier şi a corespon-
denţei poştale, lansarea unei campanii fără precedent de arestare a cetăţenilor 
georgieni afl aţi la muncă în Federaţia Rusă, iniţierea unor manevre militare în 
apropierea coastelor georgiene, etc). Menţionăm că linia politică asumată de 

22   Numărul mare de ţari (65) care s-au abţinut şi cele absente (96) vorbeşte despre nepregătirea corespunzătoare a 
acestei chestiuni pentru dezbateri. Pentru includerea acestei chestiuni pe agenda discuţiilor au votat 16 ţări (Estonia, 
Letonia, Lituania, Turcia, Marea Britanie şi SUA), contra au votat 15 (Rusia, Algeria, Armenia, Grecia, Indonezia, Republica 
Sud-Africană).
23   Chişinău, 6 septembrie (INFOTAG). “Relaţiile moldo-ruse se vor fortifi ca şi se vor dezvolta“, susţine Prim-viceprim-mi-
nistrul Republicii Moldova, Zinaida Greceanâi.
24  Constantin Romodanovski, şeful Serviciului Federal Rus de Migraţiune, a califi cat emigrarea ilegală drept fenomen care 
periclitează securitatea statului. Ofi cialii ruşi au anunţat că în Rusia s-ar afl a 10 mln. de emigranţi ilegali, în special, din CSI, 
dintre care circa 500 mii sunt din R.Moldova. În aprilie-iunie, aceşti emigranţi ilegali au transferat acasă peste 115 mln. $ 
- 8,9% din totalul banilor transferaţi din Rusia.
25  Georgia are cea mai importantă contribuţie pe cap de locuitor în “războiul contra terorismului“ (800 de soldaţi în Iraq la 
o populaţie de 5.2 mln de locuitori). Georgia a crescut cheltuielile sale bugetare pentru modernizarea forţelor  armate de la 
0.4%, până 13% (în 2006), fi ind prima ţară semnatară a Planului  Individual (IPAP), pe care Georgia doreşte să-l înlocuias-
că în 2007 cu un Plan de Asociere  (Membership Action Plan).
26   30.09.06 10:13 «Фраза»
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preşedintele georgian pare a fi  un risc calculat, eventual în raport cu Summitul 
NATO de la Riga (28-29 noiembrie, 2006), la care Georgia ar putea fi  invitată 
să îndeplinească condiţiile MAP, obţinând, în acest fel, un pachet de garanţii 
sporite de securitate din partea Alianţei Nord –Atlantice. Din păcate, reacţiile 
de solidarizare cu statul georgian au fost palide sau au lipsit în totalitate. Majo-
ritatea deputaţilor din Parlamentul de la Chişinău au refuzat să susţină un Apel 
de solidaritate cu Georgia, ca şi Rada Ucraineană de la Kiev, ceea ce pune 
diverse întrebări cu privire la utilitatea relativă a ultimelor transformări din cadrul 
ODD (ex-GUAM).

Chestiunea relaţiilor RM cu NATO rămân în continuare un subiect spinos 
pe agenda politică. Pe de o parte, RM poate fi  felicitată cu avansarea relaţiilor 
sale cu Alianţa NATO, de la pachetul minimalist de Parteneriat pentru pace, 
până la un Plan Individual de Acţiuni, pe de altă parte, discuţii cu privire la uti-
litatea instrumentală a aderării la alianţă pentru RM rămâne vizibil în urmă faţă 
de evoluţia evenimentelor politice. Deşi au existat dezminţiri categorice faţă de 
orice “speculaţii” cu privire la integrarea RM în cadrul alianţei Nord-Atlantice, 
Planul Individual de Acţiuni (IPAP) cu NATO a fost receptat foarte pozitiv de 
populaţie. 

Planul debutează în mod fericit prin lansarea recentă a exerciţiului multinaţio-
nal “Cooperative Longbow / Lancer 2006”, desfăşurat la 11- 18 septembrie în 
Moldova, şi care se pare că a fost una din cele mai importante cooperări din 
istoria relaţiilor RM cu NATO în cadrul “Parteneriatului pentru Pace” (PfP). La 
exerciţii au participat peste 1.000 militari şi 50 de persoane civile din 21 de ţări 
ale Alianţei. Opinia publică a tratat cu interes sporit aceste activităţi şi nu s-a 
lăsat animată de apelurile  unor fascicole anti NATO27. 

Probabil, nu există structuri organizate care ar sprijini lansarea unor ample acţi-
uni de protest (după modelul Feodosiei sau al celor din Sevastopol (mai, 2006),  
pentru că societatea RM agreează într-o măsură mai mare cursul integrării 
euro-atlantice, comparativ cu Ucraina (32% opţiuni pro NATO, 30% - contra, 
faţă de 71% contra şi doar 5% pro NATO în Ucraina). Totodată, în virtutea 
structurii sale sociale, în RM există mult mai puţine forţe sociale motivate să 
câştige sprijin electoral pe baza unor proteste de acest gen. Este remarcabil şi 
faptul că, autorităţile RM au dispus alocarea unor fonduri la pregătirea acestor 
exerciţii militare (crearea unei adevărate infrastructuri noi la poligonul Bulboa-
ca,  a unui orăşel militar modern ce corespunde standardelor NATO şi UE: cu 3 
cazărmi, bloc administrativ, săli de studii, de antrenament, de odihnă), atrăgând 
numeroase felicitări din partea NATO şi a ţărilor participante. 

27   4 septembrie (INFOTAG)

Anul 2007 este anul în care UE intenţionează să 
actualizeze politica sa de vecinătate (ENP+) într-un 

format care să nuanţeze liniile de divizare şi, totodată, să 
includă noi spaţii geografi ce (Asia Mijlocie), vitale pentru 
asigurarea performanţei economice a ţărilor membre. 
Este de presupus că în 2007, autorităţile europene vor 
încerca fi e să scurteze mandatul misiunii EUBAM, fi r să 
accelereze negocierile asupra reglementării confl ictului 
transnistrean. 

Discursul autorităţilor RM în problema reintegrării 
teritoriale va deveni în lunile următoare mai 

acuzator faţă de rolul jucat de Rusia în escaladarea 

separatismului transnistrean, pe care îl asociază 
toată lumea deja ca pe un proiect militarist rusesc, ce 
contrazice intereselor de strategie euro-atlantică în 
această regiune. 

Elementele unei noi abordări decurg din logica 
apropierii UE de RM şi a popularităţii în creştere a 

rolului “legitim” pe care NATO şi UE îl au în societatea 
moldovenească.Autorităţile RM vor depune eforturi 
susţinute pentru ca UE să observe cel puţin “faptul că 
s-au străduit” la implementarea PAUERM. O analiză lucidă 
asupra cauzelor care au determinat rezultatele modeste 
ar fi  mult mai apreciată la Bruxels. 

PREDICŢII PENTRU 2006
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Confl ictul transnistrean
La 17 septembrie anul curent s-a desfăşurat referendumul organizat de regimul 
separatist Smirnov în care 97% din cei care au participat (CEC de la Tiraspol a 
anunţat participarea a 306 mii de alegători din 389 mii înscrişi pe liste, faţă de 
418,5 mii înscrişi în 2005 la alegerile generale) au optat pentru independenţa 
RMN şi aderarea ei la Rusia. Chiar şi felul în care a fost formulată alternativa 
acestei opţiuni « Doriţi să renunţaţi la independenţa RMN şi să optaţi pentru 
unirea cu RM ? » nu lăsa  îndoială asupra modului în care se va vota la Tiras-
pol, ca şi alte 6 referendumuri organizate în ultimii 16 ani, în care regimul s-a 
asigurat că nimeni nu-i poate contesta linia politică pe care o urmează, atâta 
timp cât mai ţine la viaţa proprie şi a familiei sale. Niciodată  comunitatea in-
ternaţională nu a recunoscut legalitatea acestor plebiscite, contestând temeiul 
juridic şi legitimitatea acestora, susţinând că Transnistria, ca şi Osetia de Sud şi 
Abhazia nu îndeplinesc condiţiile minime de obţinere a independenţei28. 

Consiliul Permanent al OSCE a condamnat referendumul transnistrean din 17 
septembrie, în care majoritatea locuitorilor regiunii au votat pentru indepen-
denţa ei şi pentru integrarea în Rusia. Noul şef al Misiunii OSCE din Republica 
Moldova, domnul O’Neill a declarat că este exclus ca în condiţii de democraţie 
şi liberă exprimare să existe un consens de 97% într-o problemă atât de contro-
versată, ceea ce vorbeşte de la sine despre contextul în care a avut loc acest 
plebiscit. UE şi SUA au criticat  la rândul lor foarte dur organizarea referendu-
mului, reafi rmându-şi susţinerea pentru cursul de reintegrare teritorială a RM, 
stat unitar şi indivizibil, şi tot în aceeaşi cheie s-a vorbit şi în cadrul dezbaterilor 
organizate la ONU, la iniţiativa grupului ODD (ex-GUAM). 

Referendumul din 17.09.06 este o încercare de re-poziţionare (rebranding) a 
regimului secesionist în sistemul de coordonate al Federaţiei Ruse în raport cu 
Occidentul. Reieşind din această formulă, este evident că s-a urmărit obţinerea 
de legitimitate populară, crearea unui instrument de a readuce cursul negocie-
rilor în „albia înţelegerilor anterioare (Planul Primakov din 1997), dar şi crearea 
unor resurse electorale majore pentru partidele populiste (PLDR şi Rusia), care 
şi-au asumat în ultimii ani misiunea de a reprezenta în Duma interesele „comu-
nităţilor externe ruseşti”, a „naţiunii transnistrene”. 

Suspectând gruparea economic-fi nanciară „Şerif” că ar putea ajunge la careva 
înţelegeri separate cu Chişinăul, cu UE sau cu Kievul, pentru a-şi păstra afa-
cerile, chiar cu preţul renunţării la „independenţa RMN”, Rusia a încercat să 
consolideze „partidul războiului” printr-o campanie febrilă, puternic mediatizată 
şi generos plătită. Pe plan extern, efectele plebiscitului transnistrean sunt mai 
vizibile decât în RM. Nici măcar administraţia Putin nu-şi permite riscul anexării 
RMN la statul rus, dar va dori să compenseze această lipsă printr-o politică de 
avantaje economice şi sociale, repetând politica pe care URSS a mai aplicat-o 
odată, în perioada de formare a RASSM. Lecţia lui este că regimul secesionist 
se bucură în continuare de un spaţiu mult prea vast de manevră. 

Canale importante de comunicare şi transmitere a resurselor alimentează via-
bilitatea structurilor sale executive şi militare. Indiferent de performanţele eco-
nomiei sale, regimul furnizează bunuri pentru care protectorii săi direcţi din 
Rusia îşi pun la dispoziţie : bănci, fonduri, partide şi oligarhii ruseşti, plantate 
minuţios în teritoriul secesionist, care au creat o suprastructură autosufi cientă, 
separată de restul locuitorilor regiunii, şi chiar de business, printr-o imunitate şi 
avantaje personale, de lux, protejate de serviciile speciale ruseşti. Totuşi şi pe 
plan intern referendumul a trezit reacţii şi proteste sporite. Organizaţii ale soci-
etăţii civile au protestat vehement în faţa Ambasadei Federaţiei Ruse din Chişi-
28   Chişinău, 21 septembrie. Declaraţii, în acest sen, au fost lansate de către Preşedintele în exerciţiu al OSCE, Ministrul 
belgian de Externe, Karel de Gucht, Departamentul de Stat al SUA, precum şi de Miniştrii Afacerilor Externe din peste 20 de 
state ale UE. OSCE a făcut următoarea declaraţie: “Noi nu putem recunoaşte acest referendum, pentru că el a fost desfă-
şurat în mod unilateral, nu au fost create condiţiile democratice pentru derularea lui, alegătorii au fost presaţi, intimidaţi, prin 
urmare votarea nu a fost liberă (...). Organizatorii referendumului au neglijat opinia comunităţii internaţionale, iar întrebările 
propuse la referendum au fost confuze “, INFOTAG.
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nău contra politicilor sale destructive faţă de RM. MAEIE al Republicii Moldova 
a exprimat recunoştinţă mediatorilor şi observatorilor în procesul de negocieri 
- Uniunea Europeană, SUA, OSCE şi Ucraina, pentru poziţia lor tranşantă de 
nerecunoaştere a “referendumului”, informând, totodată, asupra unor acţiuni 
legate de inaugurarea la Tiraspol a unui centru de procesare a actelor pentru 
acordarea cetăţeniei ruse, sprijinul fi nanciar direct, acordarea de suport logistic 
la organizarea referendumului de către unul din statele, aşa-zise « mediatoa-
re », condamnând aceste acţiuni ale Rusei şi cerând suspendarea imediată al 
acestor activităţi.

Singura ţară care a salutat ofi cial organizarea referendumului de secesiune a 
fost Rusia, care, contrar obligaţiilor sale internaţionale şi de stat – mediator, 
şi-a trimis delegaţii ofi ciale în ziua referendumului din Transnistria. Rusia l-a 
fi nanţat integral, afi rmând că “rezultatele lui sunt un fapt ce nu poate fi  ignorat, 
care trebuie să aducă toate părţile la masa de negocieri29 şi că ignorarea înţele-
gerilor anterioare a determinat rezultatele acestui referendum. Rusia a susţinut 
Abhazia, Osetia de Sud şi Transnistria să creeze Adunarea Interparlamentară 
a Comunităţii “Pentru Democraţie şi drepturile popoarelor”, o porta-voce a en-
clavelor nerecunoscute30. Acţiunile Rusiei nu pot fi  înţelese decât în sistemul 
poziţiei sale stabilite în raport cu statutul provinciei Cosovo, prezentată ca fi ind 
un “model aplicabil” şi pentru enclavele secesioniste din spaţiul ex-sovietic. 
Acest fapt ar rămâne incomplet, dacă nu am menţiona în context şi o serie de 
evenimente care l-au pregătit pe parcursul anului 2006. Noul curs adoptat de 
Federaţia Rusă, imediat după instalarea Misiunii de monitorizare a frontierei 
moldo-ucrainene (EUBAM)i-a pus pe jar pe liderii regimului separatist. Aceştia 
au declarat în martie, la Moscova, că dacă nu vor primi asistenţa solicitată de la 
Rusia, ei nu pot garanta supravieţuirea r.m.n. până la sfârşitul anului. Răspun-
sul Moscovei a urmat imediat : impunerea embargoului economic total pentru 
exporturile agricole moldoveneşti, iar ca pas următor, iniţierea unor măsuri de 
retaliere, pe care orice altă administraţie de la Kremlin ar fi  ezitat să le ia cu 
puţin timp în urmă: 

• Din martie, 2006, Moscova a decis să achite bonusuri lunare (30 mln. 
usd) pentru a acoperi defi citul bugetar-comercial al enclavei separatis-
te. Federaţia Rusă a acordat regiunii un credit de stabilizare cuprins 
între 150-200 mln. usd, alături de alte ajutoare nerambursabile, ca o 
parte din asistenţa fi nanciară acordată regiunii pe parcursul “blocadei 
economice”31. 

• Din august 2006, la Tiraspol a fost instalat un centru de perfectare a 
actelor pentru adoptarea accelerată a cetăţeniei ruse, care chiar  dacă 
nu se numeşte “consulat” poate perfecta actele depuse în termen de o 
oră. Deşi documentele sunt perfectate de către o fi rmă privată, “Ţentr-
Ros”, actele depuse sunt imediat transmise spre examinare Ambasa-
dei Ruse la Chişinău, care eliberează imediat actele prin intermediul 
aceleiaşi fi rme din Tiraspol.

• De la începutul lunii septembrie 2006, Tiraspolul a început să prezinte 
publicului larg, ca pe un fapt hotărât deja, introducerea în circulaţie în 
scurt timp a rublei ruseşti, în calitate de monedă naţională alături de 
rublele transnistrene, dacă la referendum locuitorii regiunii vor vota 
pentru unirea cu Rusia32, 

• După referendum, Smirnov a declarat că a decis, în urma consultărilor 
sale cu viceprim-ministrul Rusiei, Alexandr Jukov, să iniţieze o acti-
vitate susţinută de armonizare a legislaţiei şi instituţiilor r.m.n., după 
modelul Federaţiei Ruse;
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• Serviciile secrete ruseşti au organizat participarea masivă a unor aşa-zişi 
observatori internaţionali, care fără a avea mandatul unor organizaţii inter-
naţionale (OSCE, ODIHR, UE) au încercat să justifi ce “caracterul obiectiv, 
liber exprimat şi democratic” al scrutinului. “Referendumul din RMN "a 
corespuns principiilor şi normelor general acceptate de desfăşurare a ale-
gerilor democratice, din care majoritatea sunt aplicabile şi referendumuri-
lor democratice", se arată într-un aviz comun al unui grup de observatori 
internaţionali, semnat de 11 organizaţii total necunoscute ori despre care 
se ştie că şi-au vândut serviciile celor care au plătit mai mult. Printre aces-
te vom menţiona: Institutul Obştesc pentru Dreptul Electoral din Rusia; 
Grupul de Monitoring Politic Central-European, Germania; Centrul Inter-
naţional de Experţi în Sisteme Electorale /ICES/ (Israel); Alexei Cocetcov 
(Organizaţia Internaţională pentru Monitorizarea Alegerilor CIS-EMO); 
Stephanо Vernole (Mişcarea Europeană Euroasiatică (Eurasia Move-
ment); Jean-Pierre Vandersimmsen (Mişcarea pentru Susţinerea De-
mocraţiei în Franţa (MEDD in France); Fabrice Beaur (PCN-NCP, Paris, 
France); Andrei Luchian (organizaţia pentru apărarea drepturilor omului 
"Ajuta-Civis", R.Moldova); Ala Fedoristova (Centrul Independent pentru 
Drepturile Omului din Găgăuzia); Andrei Ţărnă (Organizaţia Obştească 
Internaţională "Patria Moldova"; Nicolai Telkiz (Organizaţia Obştească 
Internaţională "Gagauzlar"). Autorii documentului de observare nu au 
constatat "cazuri în care organele puterii de stat din RMN şi autorităţile 
publice locale să fi  infl uenţat activitatea autorităţilor electorale"; 

• Imediat după anunţarea rezultatelor referendumului, Duma de Stat a pur-
ces la discutarea unui proiect de lege cu privire la “iniţierea procedurii de 
recunoaştere a RMN ca parte a Federaţiei Ruse”33. Preşedintele Dumei 
de Stat i-a solicitat vicespeakerului S.Baburin, să prezinte conducerii sta-
tului un apel în numele fracţiunii majoritare (pro-prezidenţiale) “Rodina”, 
urmând ca, ulterior, Duma de Stat să agreeze un document consolidat.

Deşi anunţată cu trâmbiţe şi fanfare, vizita-fulger la Moscova, după referendumul 
din Transnistria, nu s-a încununat nici pe departe cu succesul aşteptat. Delegaţia, 
condusă de Smirnov, Antiufeev şi Liţcai, a rătăcit 4 zile în labirintul puterii de la 
Kremlin, fără să se aleagă cu ceea ce a aşteptat,  obţinerea unei invitaţii ofi ciale 
de a fi  asociaţi la CSI ori la Federaţia Rusă  şi nici nu au înţeles cum are de gând 
Kremlinul să fructifi ce votul patrioţilor din Transnistria în cazul că nu se va pro-
duce aderarea la Rusia. Într-unul din puţinele comunicare care s-au scris despre 
această vizită se reproduce o afi rmaţie a lui Smirnov, conform căreia “Transnistria 
a depus dosarul pentru aderarea la Uniunea Bielarus-Rusia, dar fi ind o republică 
nerecunoscută, noi nu avem acest drept”. 

Ignorat la Kremlin, Smirnov a căutat legături la Kiev. Biroul de presă al preşedintelui 
Iuşcenco a admis faptul unei întrevederi cu liderul separatist Smirnov, pe parcursul 
căreia acestuia i s-a putut comunica ofi cial poziţia fermă a Ucrainei de a nu recu-
noaşte rezultatele referendumului din 17 septembrie34. Se pare că cei mai fervenţi 
susţinători ai RMN la Kiev ar fi  dorit ca Ucraina să fi e numită şi ea, pe buletinul de 
vot tipărit la Tiraspol, ca o opţiune posibilă de integrare a regiunii, dar aceasta ar fi  
putut fără îndoială deranja pe “protectorii” de la Kremlin. Presupunem că decizia 
ofi cială a Rusiei va fi  aceea de a spori asistenţa sa economică oferită RMN-ului, 
ca o compensaţie la ignorarea mesajului politic din 17 septembrie. Afl at la Paris, 
Preşedintele Putin a ţinut să declare că Rusia recunoaşte preeminenţa principiului 
suveranităţii naţionale, în încercarea de a dilua sentimentul unei noi izolări faţă de 
comunitatea internaţională. Putin nu a mai menţionat provincia Cosovo, ca prece-
dent pozitiv de acţiune pentru regiunile separatiste afl ate sub protecţia sa în spaţiul 
ex-sovietic. Ofi cialii moscoviţi au confi rmat această linie, afi rmând că integrarea 
RMN în spaţiul economic rus va avea un ritm accelerat şi un impact imediat asu-
33  Chişinău, 20 septembrie, (INFOTAG), 20 septembrie ( INFOTAG )
34  MAEU a declarat într-un comunicat special că organizarea referendumului „nu corespunde “condiţiilor de exprimare libe-
ră a voinţei cetăţenilor”, reiterându-şi sprijinul pentru integritatea teritorială a RM şi declară că va continua eforturile pentru 
readucerea părţilor, a mediatorilor şi observatorilor la masa de negocieri în formatul “5+2”, pentru rezolvarea confl ictului 
transnistrean.
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pra economiei, agenţilor economici şi populaţiei regiunii, iar dezvoltarea sistemului 
fi nanciar şi cel bancar al Transnistriei, dimpreună cu cel al Rusiei, va oferi o stabili-
tate a preţurilor la mărfuri şi servicii, precum şi a dobânzilor, în sectorul bancar. 

Mulţi analişti susţin că organizarea referendumului îl favorizează în special pe lide-
rul Smirnov şi pe cei din anturajul său, care au pierdut importante poziţii, după ale-
gerile generale din 2005, o dată cu ascensiunea politică a grupării fi lo-ucrainene, 
fi nanţate de Şerif. Considerăm că ultimele presiuni ale Ucrainei soldate cu redirec-
ţionarea circulaţiei feroviare prin Transnistria este o încercare de a pune în valoare 
relaţiile pe care ea le menţine, de la un timp, cu gruparea politică reprezentată de 
Şevciuc, speakerul Sovietului Suprem al RMN. Ucraina a pretins că este afectată 
de introducerea EUBAM, dar rapoartele misiunii indică, doar în perioada de refe-
rinţă (octombrie 2005 - mai 2006) că bugetul ucrainean a ratat 43 mln. euro din 
cauza evaziunilor fi scale comise la contrabanda cu carne; eventualele pierderi ale 
bugetului Republicii Moldova se estimează la 18 mln. euro, iar ale bugetului RMN 
- la 7 mln. euro. Deşi Ucraina s-a solidarizat cu UE, OSCE, SUA şi nu a recunoscut 
referendumul transnistrean, ca urmare a angajamentelor anterioare conţinute în 
Planul său individual de acţiuni, la Kiev s-au jucat diverse scenarii, în care Chişină-
ul ofi cial ar cere suspendarea misiunii de monitorizare a frontierei. 

Nu putem ignora că Ucraina a reuşit să determine modifi carea deciziei autorită-
ţilor RM de tranzitare a regiunii transnistrene, ca urmare a închiderii podului de 
la Mohilevsk, în luna iulie 2006, şi care a coincis, deloc surprinzător, cu apelurile 
repetate ale diplomaţiei ucrainene de a reveni la masa de negocieri până la fi nele 
lunii august. Drept motiv ar servi imposibilitatea tranzitării mărfurilor sale spre est, 
ca urmare a blocării podului de la Larga – Sochireni, în nordul RM, şi reluării lor 
pe traseul Bender – Cuciurgan, ceea ce redă autorităţilor transnistrene, un im-
portant instrument de presiune35. Menţionăm că după ce în august 2004, regimul 
separatist a preluat controlul asupra celor 8 fi liale ale CFM de pe teritoriul pe care-l 
controlează, Chişinăul a suspendat circulaţia trenurilor spre şi dinspre Transnistria, 
pe motiv că nu poate oferi securitate trafi cului pe acest sector. Pomenită într-o izo-
lare dublă după instalarea EUBAM, enclava separatistă a ameninţat cu acţiuni de 
represalii, căutând să-şi mobilizeze sponsorii săi din Rusia şi Ucraina. Totuşi, dacă 
Şerif a căutat să-şi transfere o parte din afaceri în Ucraina, Smirnov a fost cel care 
a accelerat procesul de privatizare sau luarea de credite punând gaj întreprinderile 
strategice din regiune. Se estimează că astăzi, nu mai există întreprinderi în regiu-
ne (din industria constructoare de maşini, electrotehnică si militară) care să nu fi e 
deja transmise contra unor împrumuturi de la băncile comerciale ruse 36.

35   Argumentul tradiţional al liderilor separatişti este că RM datorează RMN compensaţii şi datorii. Preşedintele autoprocla-
matei Republici Moldoveneşti Nistrene (RMN), Igor Smirnov, acuză R.Moldova de “nereturnare de fonduri”. Smirnov susţine 
că Moldova ar datora Tiraspolului 25 mln. de $ pentru energia electrică livrată de Centrala de la Cuciurgan, şi alţi 12 mln. 
despăgubiri pentru “agresiunile şi actele de barbarism, comise de ocupanţii moldoveni la Bender, în anul 1992”. Anterior, 
autorităţile transnistrene afi rmase că Chişinăul le-ar datora 10 mln. $ pentru tranzitul trenurilor prin sectorul transnistrean al 
Căii Ferate din Moldova.
36   http://www.azi.md/news?ID=39488, 1 iunie 2006

Graniţa de stat moldo-ucraineană are o lungime 
de 1222 km, din care 470 km sunt controlate de 

autorităţile autoproclamatei Republici Moldoveneşti 
Nistrene. Pe acest sector, se înregistrează cele mai multe 
cazuri de contrabandă. De la 30 noiembrie 2005, UE 
a decis asupra pregătirii unei Misiuni de monitorizare 
a frontierei moldo-ucrainene (UEBAM), ca răspuns la 
solicitarea Preşedinţilor Moldovei şi Ucrainei, în formatul 
unei asistenţe tehnice şi consultative de cooperare 
cu autorităţile vamale ale RM şi Ucrainei, în vederea 
armonizării standardelor şi procedurilor de management 
al frontierei cu normele UE. Misiunea este prevăzută pe 
un termen de 2 ani, are ofi ciul principal la Odesa şi alte 

7 ofi cii de campanie, inclusiv, 3 - pe teritoriul Moldovei. 
Efectivul Misiunii este alcătuit din 158 de persoane, 
inclusiv, 101 experţi internaţionali din 16 ţări ale UE şi 3 
ţări din CSI. Printre obiectivele colaborării transfrontaliere 
se regăseşte şi rezolvarea confl ictului transnistrean, 
obiectiv stabilit în Planul de Acţiuni al Politicii Europene 
de Vecinătate cu Ucraina şi Moldova. Bugetul Misiunii, 
până la fi nele anului 2007, va fi  de 20 mln. euro. Misiunea 
a fost fi nanţată în  prima etapă de Mecanismul UE de 
reacţionare rapidă, iar în continuare costurile ei vor fi  
acoperite din fondurile programului regional de acţiuni 
TACIS. 
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Următorul test pentru administraţia Smirnov sunt alegerile din decembrie, în 
care, locuitorii transnistreni vor stabili scorul fi nal al disputei între “partidul răz-
boiului” şi gruparea pragmatică a oligarhiei locale. Se aşteaptă ca următoarele 
luni să devină foarte fi erbinţi în această dispută,  când legislativul va încerca să 
slăbească atribuţiile executivului de la Tiraspol, cu scopul de a slăbi instrumen-
tele administrative de presiune pe care aceasta le-a exploatat fără scrupule. 
Solicitarea recentă a conducerii Sovietului Suprem de a audia activitatea Mi-
nisterului Securităţii, condus de Antiufeev, învinuit de abuzuri şi activităţi ilega-
le de către gruparea pro-ucraineană va spori la sigur contraacţiunile grupului 
pro-moscovit din cadrul elitelor puterii separatiste. De reţinut însă că ambele 
grupuri îşi dispută hegemonia asupra resurselor alocate de “sponsorii externi”, 
dreptul de a controla ultimul val de privatizări, nu însă şi cursul spre secesiu-
ne, într-o formulă sau alta, care convine intereselor de moment ale clanurilor. 
Există şi alte interese de a propulsa în această cursă şi diverse “implanturi” 
ale unor cvasi disidenţi, cum sunt: Radcenco ori Safonov,  vor putea să joace 
dor rolul de decoraţii inutile în tabloul electoral, conceput după regulile “cetăţii 
asediate”37.

37  Consiliul unifi cat al OSTK din Transnistria a anunţat că-l va sprijini pe Smirnov în viitoarele alegeri, afi rmând: 
„Smirnov şi-a asumat munca responsabilă de menţinere a statalităţii transnistrene şi anume el trebuie s-o ducă la bun 
sfârşit. Atât timp cât statul nostru rămâne nerecunoscut şi republica nu şi-a conturat bine poziţiile pe plan internaţional, RMN 
nu poate avea un alt conducător. Cetatea asediată poate avea un singur comandant”, a opinat Vucolov. Infotag

RM va prezenta în următoarele luni o strategie 
proprie de reglementare a confl ictului 

transnistrean, ca răspuns la criticile frecvente 
că nu are propria viziune asupra procesului de 
reintegrare teritorială. Priorităţile strategiei se vor 
referi la schimbarea formatului de acţiune pe teren, 
la civilizarea (excluderea elementului militar din orice 
formă de pacifi care şi gestionare a viitoarelor etape) 
şi europenizarea confl ictului (implicare amplă a 
partenerilor UE şi SUA). 

Radicalizarea sprijinului acordat de Rusia regimului 
separatist va forţa autorităţile RM să “inoveze” 

continuu, cu scopul de a-i marginaliza pe actualii săi 
lideri, în deplasarea lor, utilizarea resurselor fi nanciar-
bancare şi prezenţele fi zice în afara teritoriului uzurpat 
de ei în prezent. Rusia va încerca să accelereze preluarea 
controlului asupra datoriilor externe ale RM în cadrul 
unor organizaţii creditoare internaţionale, departajând, 
totodată, furnizarea de asistenţă (energetică) 
Transnistriei de consumurile RM. 

PREDICŢII PENTRU 2006-2007
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Evoluţii curente în agricultură
În prima jumătate a anului 2006, pronosticurile pesimiste referitoare la creşterea 
producţiei în agricultură au fost confi rmate printr-o majorare foarte modestă de 1,8 
%, graţie creşterii producţiei agricole în zootehnie (1,9%). Până la fi nele anului, con-
siderăm că acest plafon va fi  păstrat şi creşterea în agricultură nu va depăşi 2%. În 
această perioadă pot fi  remarcate şi o serie de tendinţe previzibile, tot negative, cum 
ar fi  diminuarea recoltelor la cerealele din prima grupă, reducerea continuă a supra-
feţelor înfi inţărilor agricole cu tutun, recoltele slabe de struguri şi fructe şi şocul „pre-
ţurilor” înregistrate la materia primă din viticultură. 

Aceasta pe de o parte, pe de altă parte, ţinem să menţionăm unele progrese în evo-
luţia politicilor agricole: în a doua jumătate a anului 2006 au fost aprobate o serie de 
acte normative, elaborate de către Ministerul Agriculturii şi al Industriei Alimentare, 
care reglementează organizarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare, in-
spectarea sanitară veterinară, gestionarea fondului piscicol şi unele măsuri care vor 
fi  realizate în sectorul zootehnic pentru evidenţa efectivului de animale şi păsări. 

Fitotehnie
În anul 2006, au fost semnalate mai multe schimbări în structura înfi inţărilor agricole. În 
primul rând, s-au redus considerabil suprafeţele ocupate de cereale de la 1033 mii ha, 
până la 917 mii ha, datorită micşorării suprafeţelor semănate cu grâu de toamnă. De 
asemenea, s-au redus substanţial înfi inţările agricole cu tutun, care în acest an au 
constituit numai 3,5 mii ha ,fi ind, astfel,  de 6,7 ori mai mici, decât în anul 2000. Pe de 
altă parte, au crescut înfi inţările agricole cu culturi pentru nutreţ şi fl oarea-soarelui.

Eliminarea restricţiilor la exportul cerealelor şi recenta majorare a preţurilor la aceste 
produse pe piaţa regională au stimulat într-o măsură mai mică intenţiile agricultorilor de 
a mări pentru recolta anului 2007 suprafeţele destinate cereale de toamnă1. Pentru 
acest an este planifi cată o suprafaţă de circa 400 mii ha de cereale din prima grupă. În 
anul 2007, ponderea grâului de toamnă în structura înfi inţărilor agricole va constitui 
circa 20,3 %, ceia ce reprezintă o suprafaţă egală cu cea înregistrată în anul 2004. 

Analizând situaţia din 11 octombrie 2006 constatăm că au fost înfi inţate 250633 ha cu 
grâu de toamnă ( 61% din suprafaţa planifi cată), 21384 ha cu orz de toamnă ( 37% din 
suprafaţa planifi cată), 621 ha cu secară şi 43748 ha cu rapiţă. Este remarcabilă majo-
rarea fără precedent a suprafeţelor semănate cu rapiţă pentru roada anului 2007, cu 
toate că în anul curent recolta acestei culturi a fost practic compromisă2.

1   Grâu şi orz de toamnă, secară şi rapiţă;
2   Suprafaţa totală de rapiţă,la fi nele anului trecut, constituia 14000 ha. 11000 ha de înfi inţări agricole sau 74 % din supra-
faţa totală ocupată cu această cultură urmau să fi e răsturnate.

În anul 2006, 
creşterea 
producţiei în 
agricultură va 
constitui 2%.

În anul 2006, 
creşterea 
producţiei în 
agricultură va 
constitui 2%.

Progrese în 
evoluţia politicilor 
agricole.

Progrese în 
evoluţia politicilor 
agricole.

Înfi inţările agricole 
cu tutun sunt de 
6,7 ori mai mici, 
decât în anul 2000.

Înfi inţările agricole 
cu tutun sunt de 
6,7 ori mai mici, 
decât în anul 2000.

Eliminarea 
restricţiilor la 
exportul cerealelor 
a  infl uenţat 
într-o măsură 
mică mărirea 
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cerealelor de 
toamnă, pentru 
recolta anului 
2007.
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restricţiilor la 
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mică mărirea 
suprafeţelor 
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cerealelor de 
toamnă, pentru 
recolta anului 
2007.

Majorarea fără 
precedent a 
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semănate cu 
rapiţă, pentru 
roada anului 2007.

Majorarea fără 
precedent a 
suprafeţelor 
semănate cu 
rapiţă, pentru 
roada anului 2007.

Tabelul 1. Structura înfi inţărilor agricole, mii hectare

2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061

Suprafaţa înfi inţărilor agricole ; total 1527,3 1555,1 1573,8 1484,0 1565,8 1535,2 1477,2
Cereale şi leguminoase pentru boabe ; total. 987,6 1076,5 1071,5 896,6 1076,9 1033,0 917
grâu de toamnă 369,9 433,9 442,7 202,0 312,1 399,5 289,62

porumb pentru boabe 441,5 471,3 446,7 553,5 583,0 455,5 459
Culturi tehnice;total. 330,4 301,0 331,0 417,1 343,5 355,1 397,4
sfecla de zahăr 62,7 59,5 49,7 37,8 34,6 33,9 42,9
fl oarea-soarelui 227,7 208,4 256,7 352,4 269,8 274,1 285,9
tutun 23,5 16,9 9,2 5,6 5,6 4,7 3,5
Cartofi , legume de câmp şi bostănoase 124,8 114,2 107,7 89,9 79,1 79,8 87,1
cartofi 65,3 42,7 45,0 38,5 34,5 35,9 34,3
legume de câmp 50,2 62,2 54,3 41,6 36,5 36,9 42,4
Culturi pentru nutreţ;total 84,5 63,4 63,6 80,4 66,3 67,3 75,8

Surse: Datele Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi ME



Centrul de Politici Economice al IDIS “Viitorul”

28

În anul 2006, s-a atestat o evoluţie pozitivă în sectoarele de producere a culturilor 
tehnice. Astfel, recolta globală de fl oarea-soarelui va depăşi 430 mii de tone, iar 
recolta medie la hectar va constitui circa 16 chintale. In anul curent, preţurile de 
achiziţie la seminţele de fl oarea-soarelui au crescut cu aproape 15%, comparativ 
cu perioada similară a anului trecut, până la 3,1 mii - 3,2 mii lei pentru o tonă. 

Al doilea an consecutiv, rezultate apreciabile sunt obţinute de producătorii de 
sfeclă de zahăr. Anume în acest sector sunt remarcate  tendinţe specifi ce unei 
agriculturi intensive. În acest an, producătorii agricoli vor obţine o recoltă mai 
mare decât cea din anul trecut. Suprafaţa terenurilor agricole destinate  sfeclei 
de zahăr a crescut în anul curent de la 32226 ha, până 39252 ha. De aseme-
nea, este în creştere şi productivitatea acestei culturi. Astfel, conform situaţiei 
din 11 octombrie 2006, sfecla de zahăr a fost recoltată de pe o suprafaţă de 
16937 hectare, ceea ce constituie 43% din suprafaţa destinată  acestei culturi, 
iar recolta globală de rădăcini dulci a constituit 544968 de tone. Productivitatea 
medie a sfeclei de zahăr recoltată este de circa 322 chintale la un hectar şi este 
superioară celei înregistrate în anul trecut. 

Producătorii de 
sfeclă de zahăr 
au  obţinu şi anul 
acesta rezultate 
importante.

Producătorii de 
sfeclă de zahăr 
au  obţinu şi anul 
acesta rezultate 
importante.

Problema anulării mecanismului bursier la exportul 
de grâu e necesar sa fi e privită sub diferite unghiuri. 

Anularea restricţiilor la exportul cerealelor în anii 2004 
şi 2005 ar fi  generat multiple efecte pozitive  imediate: 
preţuri mai bune pentru producătorii agricoli, profi turi 
mai mari pentru aceştia, stocuri limitate de cereale 
şi, în mod explicit, un interes sporit pentru cultivarea 
acestor culturi. Aceasta pe de o parte, pe de altă parte, 
anularea restricţiilor în anul 2006, care a fost un an 
destul de nefavorabil pentru producătorii agricoli de 
cereale, provoacă o serie de întrebări. Deşi cantitatea 
recoltată de ţărani în anul curent asigură necesarul de 
cereale calculat pentru necesităţile ţării, există anumite 
riscuri legate de unii factori interni şi externi. Printre 
factorii externi, care pot avea repercusiuni asupra 
pieţei cerealiere din Republica Moldova sunt preţurile 
în creştere la cereale pe piaţa regională şi unele masuri 
de protejare a pieţelor interne aplicate sau pe care 

intenţionează să le aplice ţările care în mod tradiţional 
sunt cunoscute ca exportatoare  de cereale: Ucraina şi 
Rusia. În luna octombrie, pe piaţa regională a cerealelor 
au crescut preţurile la unele produse cerealiere. Recent, 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei a emis o hotărâre prin 
care a introdus unele restricţii la exportul cerealelor şi 
al produselor cerealiere. Pentru noiembrie-decembrie 
2006, în această ţară sunt instituite cote la exportul 
următoarelor cereale şi produse cerealiere: grâu şi 
meslin-400 mii tone, orz-600 mii tone si porumb-100 mii 
tone. Anterior, în Ucraina au fost introduse licenţe pentru 
exportul grâului şi măslinului. Restricţiile introduse 
de către Ucraina la exportul cerealelor şi a produselor 
cerealiere vor echilibra preţurile interne în această ţară 
şi vor distorsiona preţurile externe de pe piaţa regională 
prin majorarea acestora pe termen scurt. În Republica 
Moldova, pe termen scurt, vor creste preţurile interne la 
grâu, orz şi măslin. 

PIAŢA CEREALELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

SUSŢINEREA ACORDATĂ DE CĂTRE STAT 
PRODUCĂTORILOR DE SFECLĂ DE ZAHĂR

Pentru subvenţionarea producătorilor de sfeclă 
de zahăr în fondul pentru subvenţionarea 

producătorilor agricoli aprobat prin Legea Bugetului 
de Stat pentru anul 2006 sunt prevăzute mijloace 
fi nanciare în sumă de 20 milioane de lei. Subvenţiile 
sunt acordate producătorilor de sfeclă de zahăr pentru 
fi ecare hectar însămânţat şi pentru fi ecare tonă de 
sfeclă recoltată şi livrată întreprinderilor de procesare: 
a) 250 de lei pentru fi ecare hectar însămânţat; 
b) 10 lei pentru fi ecare tonă livrată întreprinderilor 

de procesare, cu condiţia că recolta sfeclei în anul de 
subvenţionare nu va fi  mai mică de 22 de tone la ha3.       

3   În România, în anul 2006, subvenţiile pentru această cultură se acordă în 
mărime de 1500 lei/ha (425 Euro/ha), în funcţie de producţia medie realizată 
astfel : 
-1000 lei/ha (283 Euro/ha) pentru producţii medii cuprinse între 20 si 24 
tone/ha ; 
-1500 lei/ha (425 Euro/ha) pentru producţii medii cuprinse intre 25 si 35 
tone/ha ; 
-2000 lei/ha (567 Euro/ha) pentru producţii medii de peste 35 tone/ha.
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Pentru sectoarele viticol şi pomicol, anul 2006 a fost un an destul de difi cil. 
Din cauza factorilor meteorologici nefavorabili din iarna şi primăvara anului 
curent, recoltele globale în aceste două sectoare vor fi  sub media înregistrată 
pe parcursul ultimilor 5 ani. Mai mult decât atât, producătorii de fructe şi 
struguri suportă pierderi considerabile şi din cauza preţurilor extrem de mici 
înregistrate pe piaţa locală. Preţurile la struguri de soiuri tehnice variază 
de la 1,5 până la 3 lei pentru un kilogram, ceea ce constituie o scădere 
semnifi cativă, comparativ cu preţurile de achiziţie înregistrate în anul trecut. 
Anterior, Agenţia „Moldova – Vin” a recomandat întreprinderilor vinicole preţuri 
orientative pentru achiziţionarea materiei prime. 

Politici agricole
În perioada anilor 2003-2005, volumul fondurilor şi mijloacelor speciale ale bu-
getului de stat destinate agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi 
gospodăriei apelor a crescut simţitor.4 Pentru anii 2007-2009, volumul fondurilor 
şi mijloacelor speciale ale bugetului de stat destinate agriculturii va fi  aproximativ 
egal cu cel aprobat pentru anul 2006. Cea mai mare pondere a cheltuielilor publi-
ce din agricultură o constituie mijloacele alocate pentru susţinerea producătorilor 
agricoli - 328512,4 mii lei sau 53% din totalul fondurilor bugetare şi extrabugetare 
pentru susţinerea agriculturii din Republica Moldova în anul 2006. Pentru anii 
următori, este planifi cată o uşoară majorare a ponderii mijloacelor alocate pentru 
susţinerea producătorilor agricoli (57% din totalul fondurilor bugetare şi extrabu-
getare pentru susţinerea agriculturii în R. Moldova în anii 2007-2009). 

Convenţional, la mijloacele alocate pentru susţinerea producătorilor agricoli pot 
fi  repartizate şi mijloacele fi nanciare distribuite în cadrul altor programe, cum 
ar fi  cele repartizate pentru asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie 
în agricultură (circa 2% din totalul fondurilor bugetare şi extrabugetare pentru 
susţinerea agriculturii) şi susţinerea sectorului vini-viticol (circa 16 % din totalul 
fondurilor bugetare şi extrabugetare pentru susţinerea agriculturii). 

Pentru asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură în anul 
2005 au fost alocate 90,4 mii lei din 5,0 milioane lei aprobate, iar pentru anul 
2006 sunt aprobate 15 milioane lei. Pe parcursul anului 2005, au benefi ciat de 
aceste subvenţii doar 4 agenţi economici, suma asigurată constituind 5,9 mili-
oane lei. Un factor ce condiţionează o cerere foarte scăzută la acest tip de 
servicii de asigurare este că la asigurarea roadei culturilor agricole ponderea 
4  Cadrul de cheltuieli, pe termen mediu, pe anii 2007-2009, aprobat prin HG nr. 813 din 11.07.2006. Monitorul Ofi cial nr. 
124-125/909 din 08.08.2006.

În anul 2005, doar 
4 agenţi economici 
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de subvenţii 
pentru asigurarea 
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producţie în 
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În anul 2005, doar 
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An extrem de difi cil 
pentru agricultorii 
din viticultură şi 
pomicultură.

PREŢURI ORIENTATIVE LA ACHIZIŢIA STRUGURILOR

Printr-o dispoziţie a agenţiei „Moldova – Vin” 
au fost recomandate următoarele preţuri de 

achiziţie a strugurilor (fără TVA) de la producăto-
rii agricoli, indiferent de forma de proprietate şi 
organizatorico-juridică:

Pentru soiurile roşii:

grupa I – Cabernet-Sauvingnon, Merlot, Gammay 
Freaux - 6000 lei/tonă; grupa a II-a - Pinot noir, 
Malbec; Saperavi, Rară neagră - 5500 lei/tonă; 
grupa a III-a - Negru de Ialoveni, Pervomaiskii, 
Bastardo Magaraceskii – 4500 lei/tonă; grupa a 

IV-a - Iliciovskii ciornâi ranii, Goluboc, Saperavi 
severnâi - 3500 lei/tonă.

Pentru soiurile albe: grupa I - Chardonnay, Sau-
vignon, Pinot blanc, Pinot gris, Traminer, Muscat 
Ottonel, Muscat alb - 4000 lei/tonă;

Grupa a II-a - Aligote, Fetească albă, Risling de 
Rin, Muler Turgau - 3700 Iei/tonă; grupa a III-a 
- Rcaţiteli, Viorica, Suhalimansckii belâi, Muscat 
de Ialoveni, Burmunc - 3300 lei/tonă;

Grupa a IV-a - Alb de Oniţcani, Riton; Alb de Ia-
loveni, Ovidiopolskii, Drujba, Bianca, Romulus, 
Luminiţa, Legenda - 3000 lei/tonă.
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cotizaţiilor de asigurare atinge 30% din cheltuielile totale de producţie5.

Pentru susţinerea producătorilor agricoli este creat Fondul pentru susţinerea sec-
torului agrar. Mijloacele fi nanciare ale Fondului pentru susţinerea sectorului agrar 
au cunoscut o creştere semnifi cativă pe parcursul anilor 2002-2006, de la 30 mili-
oane lei până la 220 milioane, în mare măsură datorită repartizării unor importante 
mijloace fi nanciare pentru subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fi tosanitar 
(pesticidelor) şi de fertilizanţi (îngrăşămintelor minerale) şi pentru subvenţionarea 
producătorilor agricoli la livrarea, pe teritoriul ţării, a producţiei agricole de fabricaţie 
proprie. Cheltuielile Fondului pentru susţinerea sectorului agrar în anul 2005 au 
fost aprobate în mărime  de 180 milioane lei,  valorifi cându-se 178,6 milioane lei. 
Pentru anul 2006, mijloacele Fondului au fost repartizate pentru: 

• Stimularea creării staţiunilor de maşini-20, 0 milioane lei;
• Susţinerea sectorului pomicol-10 milioane lei.
• Subvenţionarea producătorilor de sfeclă de zahăr-20,0 milioane lei.
• Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fi tosanitar şi fertilizanţi-

50,0 milioane lei.
• Susţinerea sectorului zootehnic-15,0 milioane lei.
• Restituirea cotei TVA-100,0 milioane lei.
• Subvenţionarea cultivatorilor de tutun-5,0 milioane lei.

E necesar să menţionăm că instituţiile fi nanciare internaţionale au criticat atât 
modalităţile de susţinere a producătorilor agricoli, cât şi domeniile de subven-
ţionare a ramurilor din sectorul agrar.6 Este notoriu faptul că o buna parte din 
domeniile care au benefi ciat de susţinere din partea statului au fost selectate în 
funcţie de conjunctură şi în afara unui cadru strategic pe termen mediu şi lung 
de dezvoltare şi de modernizare a sectorului agrar. O mare parte din resursele 
fi nanciare au fost alocate pentru obţinerea unor rezultate imediate, cum ar fi  
subvenţionarea lucrărilor legate de efectuarea aratului de toamnă sau suportul 
acordat producătorilor agricoli pentru diminuarea impactului majorării preţului la 
combustibil. Altele au fost selectate pentru stimularea creării staţiunilor tehnolo-
gice de maşini în situaţia, când în acest sens se derulează cu succes Proiectul 
creşterii producţiei alimentare 2KR.

5  CCTM pe anii 2007-2009.
6  Banca Mondială. Note cu privire la politica agrară. Cheltuieli publice pentru dezvoltarea agriculturii. Iunie 2006.

Tabelul nr. 2. Repartizarea mijloacelor Fondului pentru susţinerea sectorului agricol în anii 2003-
2006; milioane lei.

Total, pe ani 2003 2004 2005 2006

30 45,3 180 220

Subvenţionarea şi stimularea creditării în agricultură 30 21,2 29,0 -
Stimularea creării staţiunilor de maşini 9,0 18,0 20,0

Subvenţionarea lucrărilor legate de efectuarea aratului de toamnă 15,3 - -

Susţinerea sectorului pomicol - 10,0 15,0

Dotarea ofi ciilor zoo-veterinare. - 2,0 -

Subvenţionarea producătorilor de sfeclă de zahăr - - 20,0

Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fi tosanitar şi fertilizanţi - - 50,0

Susţinerea sectorului zootehnic - - 15,0

Restituirea cotei TVA - - 100,0

Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea pentru 
subvenţionarea lucrărilor agricole

- 121,0 -

Subvenţionarea cultivatorilor de tutun 5,0

Sursă:Legile Bugetului de Stat pentru anii 2003-2006 şi  ME.
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În a doua jumătate a anului 2006, au fost aprobate o serie de acte normative, 
elaborate de către Ministerul Agriculturii şi Industrie Alimentare, care reglemen-
tează organizarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare, inspectarea 
sanitară veterinară, gestionarea fondului piscicol şi unele măsuri care vor fi  
realizate în sectorul zootehnic pentru evidenţa efectivului de animale şi păsări. 

Legea nr. 257-XVI din 27.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor 
produselor agricole reglementează ansamblul mecanismelor şi instrumente-
lor care privesc organizarea de piaţă, consolidarea şi funcţionarea efi cientă a 
pieţei produselor agricole şi agroalimentare. Mecanismele şi instrumentele de 
reglementare a pieţelor agricole şi agroalimentare vor fi  aplicate de către orga-
nismele instituţionalizate prin lege pentru realizarea următoarelor obiective:

• organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare 
pe principii concurenţiale reale şi stabile; 

• acoperirea consumului intern şi diminuarea defi citului balanţei comerciale; 
• asigurarea calităţii şi securităţii produselor agroalimentare; 
• creşterea veniturilor obţinute din activităţile agricole şi agroalimentare; 
• creşterea durabilă a performanţei economice şi a competitivităţii în agricul-

tură şi în industria alimentară; 
• sporirea exportului produselor agricole şi agroalimentare. 

Conform Legii pentru reglementarea pieţelor produselor agricole şi agroalimenta-
re, din anul 2007 vor fi  utilizate următoarele instrumente şi măsuri: 

• preţul pieţei interne; 
• preţul indicativ, preţul de bază sau preţul de referinţă; 
• preţul de intervenţie; 
• contracte încheiate între producătorii agricoli şi achizitorii de produse agri-

cole materie primă, pentru realizarea obiectivelor din acordurile interpro-
fesionale, care trebuie să cuprindă clauze referitoare la obligaţiile ce re-
vin părţilor, condiţiile şi termenele de livrare, calitatea produselor, preţul, 
termenele de plată, modalităţile de plată şi de garantare a plăţii preţului, 
instrumentele de plată şi clauzele privind penalităţile pentru nerespectarea 
contractului; 

• iniţierea, organizarea şi declanşarea de intervenţii pe piaţă şi orice alte 
măsuri similare, propuse de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi 
coordonate cu consiliile pe produse, în cazul perturbării pieţei, provocate 
de  surplusul de produse pe piaţă, conform reglementărilor în vigoare; 

• intervenţia pe piaţă, aplicată în anumite situaţii şi pentru cantităţi determi-
nate, prin constituirea şi depozitarea stocurilor de intervenţie şi introduce-
rea ulterioară pe piaţă a acestora, cu asigurarea strictă a procedurilor şi a 
cerinţelor privind destinaţia, în volumul mijloacelor fi nanciare prevăzute în 
bugetul de stat; 

• prime de export în vederea susţinerii preţurilor şi, pe această cale, promo-
varea şi stimularea exportului de produse agricole şi agroalimentare; 

• măsuri de reglementare în cazul lipsei unor produse pe piaţă. 

Mecanismele şi instrumentele de reglementare a pieţelor agricole şi agroa-
limentare se aplică următoarelor produse: cereale şi produse procesate din 
cereale; oleaginoase şi produse procesate; sfeclă de zahăr, zahăr şi produse 
procesate; cartofi  şi produse procesate; legume-fructe proaspete şi procesate; 
struguri, vin, produse pe bază de vin şi produse procesate; cereale pentru bere, 
hamei, bere; porcine, carne de porc şi produse procesate; păsări, carne de pa-
săre, ouă şi produse procesate; bovine, carne de bovine şi produse procesate; 
ovine şi caprine, carne, lapte de ovine şi lapte de caprine, lână şi produse pro-
cesate de ovine şi caprine; produse secundare din zootehnie; lapte şi produse 
lactate; plante textile şi produse procesate; plante medicinale şi etero-oleagi-
noase şi produse prelucrate şi procesate; tutun şi produse din tutun; seminţe 
şi material săditor, fl ori, plante ornamentale şi arhitectură de peisaj; miere de 
albine, alte produse apicole şi produse procesate şi alte produse agricole şi 
procesate din acestea. 

Din anul 2007, 
vor fi  utilizate 
noi instrumente 
şi măsuri pentru 
reglementarea 
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BUSINESS
În trimestrul al III –rea al anului curent, industria naţională şi-a continuat declinul,în 
acelaşi timp, sectorul serviciilor  şi-a încetinit simţitor ritmul de dezvoltare. Nici la 
capitolul atragerea investiţiilor actuala guvernare nu a obţinut rezultate palpabile. 
Toate acestea au loc pe fundalul unor relaţii tensionate cu ţările vecine,  cele cu 
Federaţia Rusă înrăutăţindu-se considerabil în ultimul an.   

Considerăm că, până la sfârşitul anului 2006, situaţia nu  se va schimba semni-
fi cativ, astfel încât rata de creştere a volumului producţiei industriale comparată 
cu anul precedent va fi  marcată de valori negative. Criza din sectorul industrial 
nu pare a se apropia de sfârşit, iar ca urmare a acestui fapt, experţii ME şi-au 
revizuit pronosticurile privind creşterea industrială. În consecinţă, până la sfâr-
şitul anului curent industria va descreşte cu 5% comparativ cu anul 2005,iar 
în sectorul serviciilor, preconiyăm o creştere de 10%  până la sfârşitul anului 
curent.

Nivelul  investiţiilor
În mare măsură, investiţiile străine directe nu au pătruns masiv în Republica Mol-
dova şi în  trimestrul al III-lea al anului 2006.În această perioadă, la capitolul 
investiţii străine înregitrându-se  unele proiecte investiţionale  nesemnifi cative în 
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte ; interesul companiei GEOX de a investi 
în jur de 16 milioane de Euro; investiţiile în construcţia celui de-al doilea maga-
zin Metro, precum şi lucrările de la terminalul petrolier Giurgiuleşti, deşi ultimele 
două au fost iniţiate mai înainte şi s-au fi nalizat în luna octombrie, 2006. 

Efortul autorităţilor de a promova o imagine atractivă a ţării în faţa potenţialilor 
investitori străini este anulat de rapoartele experţilor străini şi a companiilor de 
rating care sunt departe de a prezenta oportunităţile investiţionale din Moldova 
în culori roz. În acelaşi timp, oamenii de afaceri străini, după o  primă vizită în 
ţara noastră se deziluzionează foarte repede. 

Se pare că anul 2005 va rămâne şi în continuare anul cu volumul cel mai ridicat 
al investiţiilor străine, anul curent înregistrând rezultate mai modeste. 

Ritmul de creştere în construcţii
În primele opt luni ale anului curent,  volumul lucrărilor de antrepriză efectuate 
de întreprinderile de construcţii-montaj a cunoscut o creştere sporită, atingând  
nivelul de 124%, comparativ cu anul 2005. 

Se observă o tendinţă a creşterii decalajului dintre volumul investiţiilor în con-
strucţii, efectuate în Chişinău, şi cel din restul ţării. Astfel, de la începutul anului 
până în luna august, peste 76% din volumul total al lucrărilor de construcţie-
montaj au fost executate de întreprinderile din municipiul Chişinău. 

În această perioadă lucrările investiţionale au constituit 75%, restul revenind 
reparaţiilor capitale sau curente. 

Pe termen mediu, echipa ME prevede micşorarea treptată a acestui decalaj 
prin orientarea investiţiilor în afara capitalei ca urmare a costurilor înalte ale 
terenurilor din Chişinău, a numărul  redus al acestora, precum şi a preţurilor ex-
orbitante de efectuare a lucrărilor de construcţie-montaj. În acelaşi timp,  atrag 
o  atenţie sporită proiectele investiţionale  din alte oraşe ale ţării, în  special, 
cele afl ate în apropiere  graniţelor cu România, unde,  o dată cu aderarea Ro-
mâniei la UE şi a oportunităţilor economice ce reies din această conjunctură se 
prevede o dezvoltare susţinută a pieţei imobiliare. 

Rapoartele 
experţilor străini 
şi ale companiilor 
de rating refl ectă 
realitatea 
sumbră  ce ţine 
de atractivitatea 
investiţională,.

aceeaşi convingere 
o au şi oamenii de 
afaceri străini care 
vizitează Republica 
Moldova. 
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Sectorul construcţiilor va continua să crească până la sfârşitul anului, dar într-
un ritm mai scăzut. În anul 2006, piaţa primară de locuinţe a început să se 
confrunte cu unele difi cultăţi. Oferta de locuinţe noi, depăşind cererea, a sporit 
substanţial concurenţa, astfel,  apartamentele noi au fost  comercializate mai 
greu.  Acest fenomen a cauzat, pe de o parte,apariţia unor costuri suplimentare 
şi micşorarea marjei profi tului,pe de altă parte, tendinţă ce se va menţine şi pe 
viitor. Pe piaţa secundară a locuinţelor, în ultimele 6-7 luni, se observă o stag-
nare a creşterii preţurilor şi, în cazuri izolate, chiar mici scăderi.  

Industria naţională în impas
Scăderea bruscă a volumului producţiei naţionale,  începând cu primăvara 
anului 2006, nu a putut fi  redresată până în prezent. În primele opt luni ale 
anului, volumul producţiei industriale a scăzut cu 6.7%, comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului 2005. Pe când industria extractivă şi producţia , distribuţia 
de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă sunt în creştere, indus-
tria prelucrătoare continuă să descrească. Cauza principală o constituie 
scăderea drastică a volumului producţiei de vinuri ca urmare a blocadei 
economice impusă de către Federaţia Rusă.

Industria naţională nu are nici o şansă de revenire până la sfârşitul anului la ni-
velul producţiei prevăzută  la începutul anului. Chiar dacă blocada instituită de 
Federaţia Rusă va fi  anulată, revenirea la poziţia pe care a deţinut-o industria 
naţională la sfârşitul anului 2005 va lua mult mai mult timp, decât perioada în 
care s-a înregistrat  prăbuşirea.

Ritmul de creştere a sectoarelor industriei naţionale

 

Sursa: BNS, CPE
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Industria Prelucrătoare
Declinul prin care trece industria prelucrătoare a infl uenţat, în cea mai mare 
parte, indicatorii volumului producţiei din industria moldovenească. 

În primele opt luni ale anului, volumul producţiei în industria prelucrătoare a 
scăzut cu 8%,ca urmare a acestui fapt echipa de experţi a CPE a corectat pro-
nosticul de creştere, de la 2.5%, anunţat iniţial, la -5%. 

Scăderea producţiei în industria prelucrătoare în perioada ianuarie – august 
2006 a fost determinată de o scădere continuă a volumului producţiei în indus-
tria alimentară şi a băuturilor (cu 19%), aceasta deţinând o pondere de peste 
50% în industria prelucrătoare. 

O astfel de involuţie din cadrul industriei prelucrătoare este cauzată de scăderea 
drastică (cu 48%) a volumului fabricării vinului, drept consecinţă a interdicţiilor 
la exporturile  vinului în Federaţia Rusă. La prima vedere, eforturile constante 
întru redirecţionarea exportului de vinuri se soldează cu rezultate pozitive, astfel 
în primele 8 luni ale anului exporturile au crescut de 7 ori, atingând  suma de 23 
mln. de dolari,  cifră  de 4 ori mai mică, faţă cea de dinaintea sistării exportului 
de vinuri în Federaţia Rusă. Un alt aspect important care este lăsat în umbră de 
către autorităţi în rapoartele privind  exportul de vinuri  este importanţa  creşterii 
constante a exportului în aceleaşi ţări, proces care poate fi  evaluat doar după, 
cel puţin, un an de la demararea   operaţiunilor de export continuu în aceeaşi 
ţară. Altfel, se poate întâmpla ca la noii parteneri comerciali să se producă stocuri 
de vinuri moldoveneşti şi, în condiţiile măririi numărului de ţări importatoare de 
producţie vinicolă, s-ar  crea impresia popularităţii crescânde a vinurilor moldo-
veneşti şi creşterii susţinute a exporturilor, ceea ce ar fi  o iluzie, deoarece ţările 
importatoare, după o bună „alimentare” cu vinuri moldoveneşti, ar putea să nu 
mai solicite loturi substanţiale în perioade scurte de timp . 

Tendinţe de diminuare  s-au păstrat în fabricarea băuturilor alcoolice distilate, 
a produselor de tutun şi a uleiurilor şi grăsimilor cauza principală constând în 
competitivitatea redusă a produselor autohtone din aceste ramuri. 

În acelaşi timp, se observă o creştere a producţiei, prelucrării şi conservării 
cărnii şi a produselor din carne precum şi a prelucrării şi conservării fructelor şi 
legumelor. Creşterea ofertei se explică prin scăderea preţurilor la carne şi prin 
recoltarea în acest an a unei  roade mai bune la fructe şi legume. au. 

Structura Industriei  Prelucrătoare; %

Sursa: BNS
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O privire de ansamblu asupra Industriei Naţionale 
Industria prelucrătoare se afl ă în declin din cauza scăderii volumului producţiei 
în industria alimentară şi a băuturilor, în fabricarea produselor de tutun, a hârtiei 
şi cartonului, din cauza diminuării activităţii editurilor şi a întreprinderilor bazate 
pe reproducerea materialelor informative. Acest declin a fost contrabalansat 
de anumite succese din industria chimică, din fabricarea produselor fi nite din 
metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje şi producerea cimentului, varului şi 
ipsosului (cu o creştere de 38%). 

O analiză a situaţiei din industria prelucrătoare dezvăluie o degradare treptată 
a ramurilor care, în mod normal, au nevoie  de tehnologii moderne şi capital 
intelectual califi cat. Lipsa de investiţii în aceste ramuri au generat diminuarea 
producţiei de utilaje, de  echipamente şi maşini. Aceste ramuri nu vor avea 
nici o şansă de supravieţuire, dacă nu vor trece printr-un proces de înnoire a 
utilajelor, de pregătire a cadrelor şi recucerire a pieţei locale şi a pieţelor străine 
de desfacere. Soluţionarea acestei probleme s-ar produce  doar prin atragerea 
unor investiţii străine substanţiale, ceea ce este puţin probabil  în contextul re-
gional în care se afl ă Republica Moldova,  atractivitatea economică a Ucrainei 
fi ind net superioară. Anumite speranţe sunt legate de intrarea României în UE , 
când se aşteaptă o deplasare a anumitor capacităţi de producere cu o utilizare 
intensă a forţei de muncă spre Est, dar în condiţiile  tensiunii politice şi a lipsei 
de dialog constructiv între cele două state vecine şi această oportunitate ar 
putea fi  ratată. 

În acelaşi timp, se observă o creştere susţinută în industria extractivă,  în pro-
ducerea şi distribuirea  energiei electrice şi termice, a gazelor  şi a apei 
calde. 

Creşterea volumului producţiei în industria extractivă este determinată de ex-
pansiunea sectorului construcţiilor şi cererea crescândă de materie primă uti-
lizată la fabricarea materialelor de construcţii, precum şi de materiale folosite 
direct în construcţie, fără o prelucrare ulterioară. Tendinţa de creştere în acest 
domeniu  se va menţine, dar  pe măsură ce ritmul de creştere în sectorul con-
strucţiilor va încetini, se va diminua şi activitatea industriei extractive.

Viabilitatea 
industriei naţionale 
va depinde 
de  capacitatea 
organizării 
industriei de 
distribuţie şi 
promovare

VIABILITATEA INDUSTRIEI NAŢIONALE

Viabilitatea industriei naţionale a oricărei ţări 
depinde nu doar de capacităţile de producţie 

a acesteia, ci şi de o componentă de ordin logistic 
extrem de importantă – industria de distribuţie 
şi promovare. Dezvoltarea acestei „industrii” care 
ţine mai mult de domeniul serviciilor va contribui 
semnifi cativ la promovarea produselor şi serviciilor 
pe piaţa internă şi pe pieţele externe. Fiind constituită 
din agenţi specializaţi pe produse sau categorii de 
produse aceasta va realiza circulaţia mărfurilor şi 
serviciilor pe canale de distribuţie, bine stabilite, 
de la producător la consumator. Astfel companiile 

care nu pot să instituie departamente specializate 
de dezvoltare vor putea să benefi cieze de serviciile 
acestor agenţi. 

O altă componentă a acestei „industrii” sunt 
uniunile de producători care promovează cu 

eforturi comune anumite categorii de produse. Pentru 
realizarea acestor uniuni, producătorii trebuie să dea 
dovadă de deschidere pentru cooperare şi resurse 
fi nanciare şi umane interne urmărind  scopul de a 
dezvolta canalele de distribuţie şi a susţine acţiunile 
de promovare necesare. 
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Serviciile 
În primele opt luni ale anului, serviciile prestate cu plată populaţiei au înregistrat 
o creştere de 6.1%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Astfel, 
se observă o încetinire a ritmului de creştere şi în acest sector al economiei.

Creşterea în acest sector este susţinută în continuare de volumul înalt de re-
mitenţe şi de cererea sporită pentru servicii, însă încetinirea  este cauzată de 
limitările impuse de o piaţă relativ mică, de puterea de cumpărare redusă a 
populaţiei şi de spectrul îngust de servicii accesibile şi de calitate oferite popu-
laţiei. 

Numărul abonaţilor la telefonia mobilă a depăşit 1.2 milioane, iar gradul de pe-
netrare a telefoniei mobile, raportată la o sută de locuitori, s-a ridicat la 35,2%, 
aceste realizări se  datorează volumului mare de investiţii efectuate de cei doi 
operatori ai telefoniei mobile. Tendinţa de diminuare a ratei de creştere a uti-
lizatorilor, precum şi a volumului de investiţii, este explicat printr-un grad înalt 
de saturaţie a pieţei de servicii la costuri ridicate. În vederea continuării expan-
siunii, operatorii telefoniei mobile vor trebui sa dezvolte pachete accesibile de 
servicii pentru păturile populaţiei cu venituri medii. Acest lucru va fi  stimulat de 
presiunea concurenţială din partea Moldtelecom-ului şi a serviciilor de telefonie 
mobilă în standard CDMA, precum şi de o eventuală posibilitate a apariţiei unui 
alt „jucător” pe piaţa telefoniei mobile (fapt  puţin probabil  în viitorul apropiat). 

Veniturile realizate din telefonia fi xă le depăşesc cu 39% pe cele înregistrate de 
telefonia mobilă, iar spectrul serviciilor oferite este în creştere. 

Alături de construcţii şi transporturi, telecomunicaţiile se plasează pe primul loc 
în dezvoltarea sectorului serviciilor. 

La capitolul transporturi scăderea cu 6.8% a volumului de mărfuri transportate 
se explică prin micşorarea volumului  transportului feroviar şi auto care au o 
pondere importantă în această ramură. Diminuarea ritmului de  dezvoltare a  
industriei şi a serviciilor, precum şi tensiunile politico-economice cu regiunea 
transnistreană sunt cauzele cele mai importante ale acestui regres. Atragem 
atenţia că această tendinţă se va menţine până la sfârşitul anului curent. Deşi 
creşterea volumului de mărfuri transportate de către transportul fl uvial şi aerian 
este semnifi cativă, ponderea acestora în ramură este doar de cca. 10%, menţi-
onăm că şi această tendinţă se va păstra în ultimele luni ale anului 2006.

Ca urmare a scumpirii serviciilor  transportului de persoane,  s-a înregistrat o 
utilizare sporită a  transportului feroviar, la acesta   preţurile fi ind  mai reduse. 
constatăm că,  în general, numărul de pasageri,  cu toate mijloacele de trans-
port, este în creştere cu excepţia celui fl uvial. 

Comerţul
Rata de creştere a vânzărilor cu amănuntul a scăzut cu 1% în primele opt 
luni ale anului 2006, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Deşi 
tendinţele  organizare a comerţului se vor menţine, iar concurenţa crescândă 
va determina sporirea calităţii serviciilor, totuşi diminuarea ratei de creştere a 
vânzărilor va caracteriza dezvoltarea comerţului până la sfârşitul anului. 

Rata de creştere de 10.5% în perioada ianuarie – august, 2006 a fost menţinută 
şi de expansiunea creditului de consum şi utilizarea mai largă a acestui tip de 
serviciu de către consumatori. Până la sfârşitul anului rata de creştere a vânză-
rilor se va menţine la nivelul de 10%. 

Sectorul serviciilor 
îşi încetineşte 
ritmul de 
dezvoltare.
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Micul Business
Moldova a reuşit să reducă numărul certifi catelor şi licenţelor de activitate  co-
mercială şi de afaceri de la 400 la 128. Rata impozitului pe venit a fost redusă 
gradual de la 20% în 2004, la 15% în 2006. Cu toate acestea, conform estimă-
rilor Doing Business (Benchmarking business regulations) publicate pe site-ul 
/www.doingbusiness.org/, Moldova a cedat poziţiile în clasament, coborând în 
anul 2006 de pe locul 88, pe 103. Cadrul regulator şi implicarea statului a ge-
nerat o serie de difi cultăţi pentru  dezvoltarea  afacerilor, din păcate, aceste 
manifestări se menţin şi în continuare. Aproape toate ţările lumii se afl ă într-o 
competiţie de efectuare a  modifi cărilor care ar conduce la facilitarea  derulării 
afacerilor din cadrul unei economii. Aşadar, mulţi dintre concurenţii Moldovei se 
descurcă mult mai bine la acest capitol, pe când ţara noastră  stagnează din 
cauza propriilor erori. 

Valeriu Lazăr, ex-ministru al Economiei şi Comerţului, a lansat vara trecută o 
afi rmaţie prin care sectorul bancar a fost prezentat drept un obstacol în calea 
dezvoltării micului business. Credem însă că deşi se crede că dobânzile la 
creditele oferite de către sectorul bancar sunt  mari, acestea nu constituie im-
pedimentul principal pentru întreprinzători. Piedicile mari pe care le întâlnesc 
oamenii de afaceri sunt de alt ordin. În cele ce urmează vom prezenta câteva 
din ele.

Costurile ascunse cum ar fi : comisioanele pentru eliberarea împrumutului, pro-
cesarea documentelor, taxele notariale şi de stat pentru înregistrarea gajului, 
obligativitatea deschiderii contului la banca emitentă de credit şi comisioanele 
ridicate pentru deservire cresc semnifi cativ  costurile de fi nanţare a unei afa-
cerii. 

Rata dobânzii este o sinteză a mai mulţi factori importanţi : riscul asumat de 
bancă (un factor cu o pondere şi valoare ridicată în condiţiile ţării noastre), rata 
infl aţiei (care este în creştere şi va depăşi nivelul pronosticat de către guvern) 
şi marja profi tului. Mărimea ratei dobânzii este stabilită şi de mecanismele pie-
ţii. Guvernul ar trebui să  contribuie la micşorarea costurilor asociate obţinerii 
unui împrumut (timp pentru obţinerea extraselor la înregistrarea gajului, taxele 
asociate acestora şi comisioanele notariale). 

Un alt obstacol pe care l-a trecut cu vederea ex-ministrul  Economiei şi Comer-
ţului este timpul real necesar pentru contractarea unui credit bancar. Se ştie că 
acest factor este hotărâtor pentru agenţii micului business în alegerea  instituţi-
ei fi nanciare de la care va fi  contractat creditul. Organizaţiile de micro-fi nanţare 
au reuşit să implementeze un model de conduită a afacerii care să permită 
oferirea creditelor în termene reduse, percepând în schimb însă o dobândă mai 
mare. Cu toate acestea, întreprinzătorii sunt satisfăcuţi deoarece timpul este 
factorul major care de multe ori oferă singura  posibilitate de a valorifi ca opor-
tunităţile imediate şi de a obţine un  profi t mai mare, ultimul fi ind net superior 
dobânzii percepute de organizaţiile de microfi nanţare. 
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COMERŢ EXTERN
Creşterea volumului comerţului extern poate fi  explicată prin creşterea continuă 
a importurilor. Aceasta este acompaniată şi de descreşterea exporturilor. După 
anul 1998, o astfel de dinamică se atestă pentru prima dată. Defi citul balanţei 
comerciale a crescut imens datorită difi cultăţilor întâmpinate de exporturile 
Moldovei. Considerăm că spre fi nele anului 2006 rata acoperirii exportului/
importului va atinge nivelul de 40%. Atingerea acestui nivel va reprezenta un 
eveniment de o importanţă majoră, dar de o semnifi caţie nicidecum pozitivă.

Tendinţe Generale
Moldova se confruntă cu o situaţie critică în sfera comerţului extern. Volumul 
total al comerţului extern a crescut. Acest fapt totuşi nu s-a datorat nicidecum 
succesului produselor moldoveneşti pe pieţile internaţionale, ci din contra, 
creşterilor continue ale importurilor, şi chiar descreşterii exporturilor. Dacă la 
fi nele anului 2005, începutul anului 2006, rata acoperii exporturilor de importuri 
a constituit 50% şi s-a considerat a fi  un eşec, atunci în urma evoluţiilor ultimelor 
luni, procentajul de 40% va fi  perceput ca un succes.

Sursa: Birou National de Statistica a RM

Observăm mai multe încercări ale autorităţilor de a soluţiona difi cultăţile 
întâmpinate. Aceste iniţiative totuşi nu au fost de mare ajutor.
Strategiile şi ordinele cu privire la problema exporturilor există doar pe hârtie.

• Prezentarea produselor moldoveneşti în cadrul expoziţiilor specializate 
în ţările europene s-a scontat cu un rezultat modest.

DEZVOLTAREA IDEILOR POPULISTE

Putem observa anumiţi paşi în vederea planifi cării 
pe termen lung şi mediu, acestea se bazează 

pe dezvoltarea Strategiei Naţionale  de atragere 
a investiţiilor şi promovarea exporturilor pentru 
perioada 2006-2015. Dar acest document este destul 
de imperfect – datele ce au stat la baza elaborării 
Strategiei nu sunt reale, deşi putem menţiona anumite 

tendinţe pozitive – guvernul a început să se preocupe 
de obiective pe termen mediu şi lung şi nu doar acelea 
de scurtă durată. Suntem încrezuţi, că la momentul 
de faţă Strategia este doar o hârtie cu date lipsite de 
legătura cu realitatea, iar scopul principal este lansarea 
ideilor populiste.

SUNTEM OARE GATA PENTRU PIAŢA EUROPEANĂ?

Regretabil, aprobarea sistemului GSP+ pentru 
Moldova nu a rezultat în avantaje imediate şi 

nu a permis utilizarea posibilităţilor acestui sistem. 
Problema nu constă în sistemul dat sau organizarea 
acestuia, ci în produsele noastre moldoveneşti care, 
din păcate, sunt insufi cient de competitive pentru 
a cuceri piaţa europeană. Reorientarea comerţului 
extern nu s-a petrecut din cauza incapacităţii 

companiilor moldoveneşti de a menţine calitatea la 
un nivel necesar pentru a satisface cerinţele pieţii 
europene.

Problema de bază nu este doar obţinerea produselor 
calitative, ci şi menţinerea constantă a nivelului 

de calitate corespunzătoare (calitatea produselor 
autohtone variază de la  un lot la altul). 

Comerţ extern 
– creşterea 
consumului şi 
drept consecinţă 
creşterea 
importului



Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale
Numărul 8 / Q3 2006

39

Prezentarea produselor autohtone în Europa nu a rezultat într-o creştere semnifi cativă 
a exporturilor autohtone pe pieţele europene. La acest capitol, putem menţiona câteva 
exemple: industriile ce sunt destul de dezvoltate, evoluţia cărora este susţinută de 
stat şi care ar putea eventual utiliza avantajele oferite de GSP+ :

1. Industria vinicolă – nu este pregătită pe motivul diferenţei de calitate 
de la un lot la altul.

2. Industria de producere a zahărului – costurile sunt prea mari astfel 
rezultând într-un grad de competitivitate scăzut.

Pe lângă difi cultăţile menţionate mai sus, Moldova se confruntă cu o „blocadă 
economică” din partea principalului său partener comercial, Rusia. Principala 
piaţă de desfacere pentru exporturile moldoveneşti, a fost practic închisă din 
cauza unor motive nu prea clare. Din păcate, considerăm ca această situaţie 
nu va fi  soluţionată către fi nele anului 2006. Putem observa impactul negativ al 
„războiului comercial” asupra evoluţiei PIB-ului. 

Cu regret, dar piaţa internă:

 Nu permite acoperirea necesităţilor businessurilor orientate spre 
export.

 A fost ignorată de principalii exportatori în trecut şi trebuie recucerită.
 Datorită preferinţelor consumatorilor, bunurile importate au substituit 

aproape în totalitate produsele locale.

Problema economiilor – chiar dacă infl uxurile din partea muncitorilor moldoveni 
de peste hotare cresc, acestea nu reprezintă o soluţie iar guvernul nu ar trebui 
să se bazeze pe aceste cifre.

Totodată, ţinem să menţionăm tendinţele tot mai pronunţate de re-export. 
Înţelegem că aceasta nu este o cale de ieşire pentru exportatorii autohtoni, dar 
aceasta poate fi  utilizată în perioada de tranziţie în care se găsesc exporturile 
moldoveneşti.

Investiţii Străine
Guvernul încearcă să atragă cât mai multe investiţii străine posibile, dar fără a 
stabili o politică de atragere a investitorilor în anumite ramuri specifi ce, esenţiale 
pentru economia Moldovei, şi în ramurile economiei naţionale pentru care investiţiile 
reprezintă o necesitate vitală.

Situaţia curentă este destul de interesantă. Tendinţele de creştere a interesului 
investitorilor străini în sectorul serviciilor şi a sectorului bancar, în special, îşi menţin 
caracterul – profi tabilitatea înaltă şi recuperarea în termen scurt a investiţiilor atrag 
potenţialii investitori. Există o regulă, dar putem totodată menţiona şi intensifi carea 
activităţii investitorilor străini în alte sectoare, precum:

 Succesul grupului Metro a condiţionat dezvoltarea planurilor de 
activitate în Moldova ale unui jucător important a sectorului vânzărilor 
cu amănuntul din Ucraina.

 Producătorii europeni îşi arată interesul faţă de Moldova, drept o 
platformă de perspectivă pentru investiţii.

O tendinţă interesantă poate fi  observată în comportamentul investitorilor străini 
în Moldova: pe de o parte, investitorii europeni preferă să-şi aloce resursele 
preponderent în sfera serviciilor ce facilitează consumul intern, iar ca rezultat, 
cresc importurile. Pe de altă parte, investitorii din spaţiul CSI sunt orientaţi, în 
mare parte, spre sectoarele direcţionate spre export. Considerăm că situaţia 
curentă, când investitorii facilitează creşterea importurilor (excepţie fi ind 
investitorii din Rusia, ce achiziţionează industrii orientate spre export în Rusia 
în vederea atingerii ciclului complet de la producere la consum), este o situaţie 
negativă pentru dezvoltarea economiei naţionale, iar problema de ghidare a 
investitorilor în facilitarea şi dezvoltarea întreprinderilor orientate spre export 
este una prioritară. Regretabil, astăzi investitorii europeni caută oportunităţi 
pentru investiţii cu o recuperare imediată, dar situaţia, totuşi, se schimbă.
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PIAŢA MONETARĂ
„Febra Valutară” a luat amploare
În lunile iunie – iulie ale anului curent, „febra valutară”, provocată de speculaţi-
ile referitoare la o eventuală depreciere a leului, a fost un adevărat test pentru 
băncile comerciale. 

Aceste speculaţii au dus la retrageri masive a depozitelor în lei şi convertirea 
lor ulterioară în depozite în valută străină. Într-adevăr, pe parcursul lunilor mai 
- iulie, soldul depozitelor în lei s-a micşorat cu 6,4% în favoarea creşterii, cu 
15.8%,a celor în valută străină. Micşorarea depozitelor în lei este un fenomen 
rar întâlnit de bănci după anul 1999. În total, comparativ cu începutul anului, 
soldul depozitelor în lei a rămas aproape constant, când în anii precedenţi, de 
regulă, acesta creştea cu 25%-32%. 

Grafi cul 1.  Modifi carea lunară a depozitelor în lei şi valută străin; mln. lei

 Sursa: Calculele ME în baza datelor BNM

În condiţiile unui interes sporit pentru depozitele în valuta străină, băncile comerci-
ale şi-au permis să profi te un pic de populaţia agitată micşorând foarte mult ratele 
dobânzii la depozitele în valute de la 5.76% în aprilie, până la 4.6% în luna iunie. 

Retragerea depozitelor in lei a afectat creditarea în lei

Menţionăm că în acelaşi timp,creditele în lei au crescut cu o rată mult mai mare 
decât depozitele în lei, renăscând  vechea problemă a excesului de lichiditate 
în sistemul bancar.  Mai mult decât atât, unele bănci au simţit un defi cit de 
lichiditate în lei. Depozitele în lei reprezintă sursa principală de fi nanţare a cre-
ditelor acordate în lei, în situaţia unor retrageri masive, activitatea de creditare 
s-a înrăutăţit mult ca urmare a lipsei de fonduri în lei.

În consecinţă, în perioada mai-iulie a anului curent, soldul creditelor în lei a 
crescut cu doar 4,6%, în timp ce în anul trecut această creştere a constituit 
9.8% pentru aceeaşi perioadă a anului trecut. Lunile mai-iulie se caracterizea-
ză, de obicei,printr-o intensifi care a cererii de  credite. 

Grafi cul 2.  Modifi carea lunară a depozitelor şi creditelor în lei; mln. lei

Sursa: Calculele ME în baza datelor BNM
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străină.

“Febra valutară” 
a stimulat 
convertirea 
depozitelor în lei în 
depozite în valută 
străină.

Retragerea 
depozitelor în 
lei a afectat 
creditarea în lei, 
soldul creditelor 
crescând în lunile 
mai-iunie,2006  cu 
4,8%, comparativ 
cu 9,8% în aceeaşi 
perioadă a anului 
2005.

Retragerea 
depozitelor în 
lei a afectat 
creditarea în lei, 
soldul creditelor 
crescând în lunile 
mai-iunie,2006  cu 
4,8%, comparativ 
cu 9,8% în aceeaşi 
perioadă a anului 
2005.
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De la excesul de lichiditate bancară, direct la defi citul de lichiditate

În lunile iulie – august, băncile comerciale au ajuns la un punct când sursele proprii 
nu le mai permit creditarea economiei. Defi citul de lichidate a provocat o scumpire 
a resurselor creditare pe piaţa interbancară şi o  majorare a rentabilităţii hârtiilor de 
valoare de stat. Băncile comerciale au fost nevoite să cumpere fonduri la o rată a do-
bânzii de peste 10% pentru a-şi fi nanţa buna desfăşurare a activităţii de creditare.  

Grafi cul 3.  Volumul vizărilor certifi catelor BNM şi rentabilitatea lor

Sursa: Calculele ME în baza datelor BNM

Fără îndoială, scumpirea resurselor de fi nanţare ar putea genera in lunile de 
toamnă o majorare a ratelor dobânzii la credite de până la 19%-20%, altfel, 
băncile comerciale vor fi  nevoite să suporte unele pierderi. 

BNM – mai independentă

Pe lângă modifi cările esenţiale în reglementarea valutară, în decursul verii au 
fost efectuate schimbări şi în „Legea cu privire la BNM”: au fost adăugate pre-
vederi care garantează independenţa BNM-ului în exercitarea funcţiilor sale 
faţă de alte autorităţi publice. A fost introdus Articolul 41. „Interdicţia creditării 
statului” care prevede: „Banca Naţională nu va acorda împrumuturi şi garanţii 
sub orice formă statului sau organelor acestuia, inclusiv prin procurarea pe 
piaţa primară a hârtiilor de valoare de stat.”.Aceasta pe de o parte, pe de altă 
parte, BNM-ul are dreptul de a încălca unilateral Art. 41 atunci când va fi  vorba 
de „reperfectarea împrumuturilor în lei moldoveneşti acordate anterior statului”. 
În luna  iunie a anului curent, datoria Guvernului faţă de BNM s-a redus cu 
aproximativ 30 milioane lei din cele 118,8 mln lei prevăzute în Bugetul de Stat 
a fi  returnate Băncii Naţionale. Ţinând cont de caracterul defi citar al Budgetului 
de Stat pentru anul 2006, există o probabilitate foarte mică că Guvernul va 
înapoia integral cele 118,8 milioane de lei promise anterior. 

Cu certitudine, BNM poate promova pe viitor o politică monetară independentă, 
cu toate că modifi cările în această Lege nu pot garanta o politică independentă 
din partea persoanelor de decizie din cadrul BNM-ului. 

Concluzii şi pronosticuri
Conform aşteptărilor noastre, rata de refi nanţare a BNM a fost majorată de la 12% 
la 12,5%. Considerăm că decizia BNM-ului de a majora rata de refi nanţare a BNM 
a avut drept rezultat atenuarea tendinţelor infl aţioniste în sistemul bancar.

Menţinem pronosticurile noastre privind cursul valutar — cursul leului nu va înre-
gistra o depreciere semnifi cativă în anul curent, dat fi ind faptul că remitenţele de 
peste hotare, care sunt semnifi cative în lunile de toamnă, vor compensa defi citul 
de valută străină, ratat din cauza limitării exporturilor pe piaţa Rusiei. În acelaşi 
timp, însă liberalizarea pieţei valutare creşte considerabil riscul agravării defi ci-
tului Balanţei de Plăţi  şi riscul deprecierii valutei naţionale. Cu siguranţă că va fi  
nevoie încă de mult timp până când piaţa /populaţia va conştientiza  oportunităţile 
pe care le oferă aceste facilitaţi în reglementarea valutară, în concluzie, creşterea 
fl uxurilor valutare nu va genera  o  depreciere acută a leului din acest an. 

Modifi cările în 
Legea cu privire la 
BNM acordă o mai 
mare independenţă  
acestei bănci.
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UN PAS SEMNIFICATIV SPRE LIBERALIZAREA 
REGLEMENTĂRII VALUTARE 

În decursul verii, BNM a făcut un pas important 
în liberalizarea fl uxurilor valutare din Republica 

Moldova. În opinia noastră, limitele impuse 
în reglementarea valutară constituie unul din 
impedimentele principale în dezvoltarea pieţei 
de capital din RM, a investiţiilor străine în sectorul 
bancar şi a sectorului bancar, în întregime. Aceste 
modifi cări au vizat  atât persoanele fi zice, cât 
si  pe cele juridice, în special, băncile comerciale. 
Modifi cările s-au axat pe transferurile, plăţile şi 
fl uxurile de capital dintre rezidenţi si nerezidenţi şi 
au intrat în vigoare la 1 septembrie 2006.

Pentru persoanele fizice a fost exclusă delimitarea 
anterioară dintre conturile valutare de tip A 

şi de tip B, fapt care a dat naştere la mari confuzii 
în rândurile populaţiei, apărând operaţiuni 
suplimentare în activitatea  băncilor comerciale. 
Persoanele rezidente pot transfera rudelor de 
gradul unu fonduri de până la 10 mii de euro, 
demonstrând doar funcţionarului bancar (şi nu 
BNM-ului) dovada gradului de rudenie. Rezidenţii 
pot achiziţiona nelimitat de la nerezidenţi bunuri 
prin  intermediul cardurilor bancare. La fel, 
rezidenţii pot scoate din tară sume mai mari decât 
10 mii de euro, demonstrând ca dovadă sursa 
de provenienţă ale acestor fonduri (contract de 
vânzare al imobilului, ş.a.). Persoanele rezidente, 
pot extrage de pe cardurile bancare, în străinătate, 
sume de până la 10 mii de euro pe lună (anterior 
doar 500 dolari SUA pe zi). 

De asemenea, s-au creat  facilitaţi importante 
şi  pentru persoanele juridice. De la 1 

septembrie, BNM permite rezidenţilor să facă 
investiţii directe (în imobile, linii tehnologice, 
înfiinţare de filiale ş. a.) în străinătate, fără 
autorizare de la BNM.  Menţionăm şi faptul 
că liberalizarea se referă doar la investiţiile 
directe şi nu la cele de portofoliu, acestea 
presupunând autorizare din partea BNM-ului.În 
paralel,în vederea facilitării  investiţiilor directe 
în străinătate, BNM permite rezidenţilor să 
deschidă conturi în băncile din străinătate fără  

o autorizare din partea acesteia. Anterior, acest 
detaliu reprezenta o piedică importantă în calea 
extinderii întreprinderilor moldoveneşti pe pieţele 
străine, deoarece majoritatea ţărilor lumii cer 
deschiderea unui cont într-o bancă locală înainte 
de a deschide o filială în ţara respectivă. Totodată, 
a fost simplificată procedura de luare la evidenţă 
a creditelor şi împrumuturilor din străinătate, 
acum fiind necesară doar notificarea BNM-ului şi 
nu înregistrarea lor la această instituţie financiară. 
Pe de o parte, această măsură va facilita transferul 
banilor veniţi din partea întreprinderilor străine 
către filialele locale, pe de altă parte,însă această 
simplificare presupune şi o manifestare negativă- 
„banii spălaţi” scapă de sub control,ca şi cei 
reintroduşi în ţară sub formă de investiţii străine. 

Băncile comerciale s-au bucurat de facilităţile 
suplimentare. Anterior, acestea aveau dreptul 

de a investi în hârtii de valoare străine, provenite 
doar din  şapte ţări înalt dezvoltate, acum însă 
băncile comerciale sunt abilitate să investească 
în hârtii de valoare din orice ţară din cadrul OCDE 
. Această facilitate va avea un impact important 
asupra diversificării activelor şi resurselor bancare 
şi este se conformează ideal  recomandărilor 
pentru reglementare bancară ale comitetului de la 
Basel. 

Chiar dacă acest pas  spre liberalizarea valutară 
are un caracter benefi c pentru întreprinderile 

din RM,asupra economiei naţionale poate avea un 
impact negativ. Considerăm că liberalizarea a fost 
făcută într-un moment nepotrivit pentru economia 
naţionala, deoarece Balanţa de Plăţi se afl ă într-o 
situaţie precară. Temerile noastre sunt legate de 
posibilitatea majorării defi citului Balanţei de Plăţi. În 
cazul în care această liberalizare va provoca exoduri 
mari de fonduri din ţară, spre sfârşitul anului va 
apărea riscul deprecierii valutei naţionale. Cu atât 
mai mult că BNM deja a primit în lunile de vară 
din anul acesta un asemenea semnal, când „febra 
valutara” a condus la retragerea depozitelor din 
băncile comerciale. 
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FINANŢE PUBLICE
Tendinţe generale
Ritmul înalt de creştere a veniturilor bugetare înregistrat în anii 2002-2005 se 
va diminua considerabil în următorii ani. Pentru 2006, Guvernul planifi că o 
creştere de circa 18% a veniturilor bugetare,cifră pe care o considerăm 
ireală,chiar dacă în anul 2005 veniturile reale au fost mult mai mari decât cele 
planifi cate. În 2006, acest lucru, cu siguranţă,nu se va repeta. 

Politica de cheltuieli bugetare din ultimii ani, când toate resursele au fost orientate 
spre majorarea salariilor, a făcut practic imposibil efectuarea investiţiilor capitale 
în instituţiile sociale şi în infrastructură. O soluţie rezolvării acestei probleme ar fi  
fondurile extrabugetare ale instituţiilor publice care constituie circa 1 mld de lei. 

Bugetul de stat şi  veniturile în 2007 
Pronosticurile noastre  s-au confi rmat nu o dată,de aceea  putem spune cu 
toată  certitudinea că în 2006 bugetul de stat a întrat la capitolul venituri într-o 
perioadă lungă de stagnare,care va continua şi în 2007.

Grafi cul 1.  Dinamica veniturilor bugetului de stat 

Sursa: Legea bugetului de stat pe 2000-2006; Pronosticul experţilor CPE 

Pronosticurile noastre făcute,ce-i drept, cu o mare doză  de scepticism privind 
încasările de bază în bugetul de stat pentru 2007 indică cifra de 9,75 miliarde 
lei, ceea ce constituie cu 380 mln lei mai puţin decât prevederile Guvernului . 
Consideraţiile noastre se explică prin faptul că în modelul nostru de dezvoltare 
a economiei moldoveneşti (vezi paragraful: Specifi cul consumului în Republica 
Moldova), am ţinut cont de un factor extrem de important, care este foarte greu 
de anticipat şi care infl uenţează direct şi cardinal încasările bugetare şi, anume, 
consumul populaţiei.

În  anul 2007, 
bugetul de stat va 
fi  foarte vulnerabil 
la capitolul 
venituri.

În  anul 2007, 
bugetul de stat va 
fi  foarte vulnerabil 
la capitolul 
venituri.

Bugetul de stat a 
intrat,la capitolul 
venituri, într-
o perioadă de 
stagnare.

Bugetul de stat a 
intrat,la capitolul 
venituri, într-
o perioadă de 
stagnare.
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Peste 80% din încasările 
bugetului de stat al 

Republicii Moldova sunt 
alcătuite din impozitele 
şi taxele pe consumul 
populaţiei, acest indicator 
nu  a mai fost înregistrat în 
nici o ţară din  Europa şi nici  
din lume. Bugetul de stat, 
practic, nu este condiţionat 
de economia naţională 
şi este dependent direct de comportamentul de 
consumator al populaţiei. 

Din acest cauză,  analizând încasările la buget, 
nu trebuie sa ne orientăm atât la situaţia din 

economia naţională, cât la comportamentul de 
consumator al populaţiei, anume creşterea bruscă 
a consumului populaţiei a şi provocat creştere 
spectaculoasă a încasărilor la buget în ultimii 3 ani.

Consumul populaţiei a crescut esenţial datorită 
creşterii puterii de cumpărare, cifrele fi ind 

însă diferite. Pentru a înţelege impactul lor asupra 
bugetului, este important să le analizăm separat. 
Relaţia între aceşti doi indicatori se prezintă astfel: 

ОEPCuPCo ±±=  (PCo – Puterea de Consum; 
PCu – Puterea de Cumpărare; E – economiile; Î 
– împrumuturile).

Consumul populaţiei a cunoscut următoarele 
etape:

Etapa consumului restrâns s-a înregistrat în anii 
2001-2002 şi s-a caracterizat printr-un consum 

auster legat de Puterea de Cumpărare scăzută a 
populaţiei. Cetăţenii nu puteau să-şi asigure minimul 
necesar de consum curent şi practic, nu făceau nici 
un fel de cheltuieli legate de obiecte de lungă durată 
sau investiţii în imobil. Din cauza sărăciei cumplite, 
o parte considerabilă a populaţiei (peste 400 mii 
sau circa 25% din populaţia aptă de muncă) a fost 
nevoită să emigreze, fapt care a favorizat creşterea 
Capacităţii de Cumpărare.

Etapa consumului amânat s-a manifestat 
ulterior. Începând cu 2002, veniturile populaţiei 

râmase în ţară au început să crească vertiginos, 
datorită remitenţelor de peste hotare (în prezent 
această sumă se constituie din peste 1 mld USD 
sau 27% din PIB). Creşterea bruscă a Puterii de 
Cumpărare a provocat şi  o creştere neimportantă 
a Consumului. Acest lucru s-a datorat următorilor 
factori: 1) după o perioadă îndelungată de consum 

diminuat, populaţia nu a putut să-şi modifi ce rapid 
comportamentul; 2) o parte esenţială din venituri 
a fost utilizată în infrastructura casnică (mărfuri de 
uz casnic),care nu a fost reînnoită aproape deloc în 
ultimii 15 ani,ceea ce a provocat aşa-numitul efect 
al consumului amânat, care poate fi  confundat 
cu economiile, aceste economii însă fi ind, pur şi 
simplu, o amânare de jumătate de an sau un an  al 
consumului.

Etapa consumului abundent 
este caracteristică anilor 

2004-2006. În această perioadă 
consumul amânat din anii 
precedenţi plus veniturile mari 
au generat o adevărată explozie 
a consumului. Mai mult decât 
atât, în speranţa că lucrurile merg 
foarte bine, populaţia a început 
să utilizeze foarte activ credite de 
consum. Astfel în această perioadă 
populaţia a utilizat veniturile curente, economiile 
anterioare şi veniturile viitoare.

Etapa reducerii consumului a început să se 
observe deja în 2006 şi se va accentua, cu 

certitudine, în 2007.E greşit să credem că Puterea 
de consum a populaţiei este condiţionată de 
Puterea de cumpărare, fapt confirmat şi de formula 
de mai sus. Consumul populaţiei este determinat  
de reacţia populaţiei  la viaţa social-economică 
a ţării. Astfel, dacă aşteptările sunt pozitive, 
are loc o creştere substanţială a consumului,( 
efectele au fost enumerate  în alineatul de mai 
sus), iar  aşteptările populaţiei sunt negative, se 
înregistrează o reducere bruscă a consumului, 
chiar şi în condiţiile majorării veniturilor. Când 
percepţiile sunt negative, populaţia tinde să-şi 
restabilească economiile şi să întoarcă datoriile, 
iar consumul este caracterizat de evitarea tuturor 
tipurilor de investiţii, reducându-se doar la 
consumul curent. Trebuie să amintim că Puterea 
de consum în ultimii 3-4 ani a fost dinamizată 
şi de investiţiile în obiectele de uz casnic, or, la 
noi,această tendinţă de înlocuire a obiectelor 
de uz casnic vechi cu altele noi se manifestă, 
aproximativ, o dată la 7-10 ani.

Aşadar,putem afi rma cu toată certitudinea că 
întrăm în perioada reducerii consumului, care 

dacă va avea loc, va însemna, în cel mai bun caz, 
stagnarea creşterii veniturilor bugetare şi nu este 
exclusă varianta scăderii încasărilor bugetare.

SPECIFICUL CONSUMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
ŞI IMPACTUL LUI ASUPRA BUGETULUI DE STAT

Bugetul de sta,t 
practic, nu este 
condiţionat 
de economia 
naţională, 
deoarece 
peste 80% din 
veniturile lui 
sunt formate 
ca urmare 
a  impozitării 
consumului 
populaţiei. Moldova a 

întrat în etapa 
reducerii 
consumului 
populaţiei, 
cea ce poate 
provoca o 
diminuare a 
veniturilor 
bugetului de 
stat
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În pronosticurile sale pentru 2007, este clar că Ministerul Finanţelor mizează pe 
creşterea  continuă a TVA-ului la mărfurile de import, astfel presupunându-se o 
creştere bugetară bazată, în ceea mai mare parte, pe sporirea încasărilor din 
TVA la mărfurile importate (+27,5%), fapt ce contravine pronosticurilor Ministe-
rului Economiei, conform căruia importurile vor creşte cu doar 12%. Este evi-
dent că cineva greşeşte,dar cine?! Conform modelului nostru de consum, sun-
tem înclinaţi să dăm dreptate Ministerului Economiei. În asemenea condiţii, nu 
este clar care a fost sensul anexării la bugetul de stat a unei  note explicative, 
din moment ce parametrii macroeconomici din nota respectivă nu au nici o le-
gătură cu bugetul propus. Mai mult decât atât, suntem nevoiţi să constatăm că 
bugetul de stat al  Republicii Moldova este pur şi simplu un tabel cu cifre,  alcă-
tuit fără a se ţine cont de ceea ce se întâmplă în economie şi societate, astfel 
explicându-se şi din ce  cauză încasările bugetare reale variază anual până la 
20%, faţă de cele planifi cate.

Infl aţia şi cheltuielile bugetare
Diminuarea creşterii cheltuielilor bugetului de stat în 2006, comparativ cu 2005, 
şi ritmul scăzut prevăzut pentru 2007 vor crea difi cultăţi Guvernului în realiza-
rea Legii privind salarizarea în sectorul bugetar. Legea sus menţionată a fost 
elaborată şi aprobată în 2005, când cheltuielile au crescut cu 56,7%, lucru ne-
maiîntâlnit până în prezent şi puţin probabil că se va întâmpla în viitor. După 
această creştere spectaculoasă însă a urmat o stagnare pe potrivă. Elaborarea 
legii( ce-şi propune, după noi, nişte obiective fanteziste) va face imposibilă re-
alizarea ei conform planului calendaristic preconizat, încă de acum putem afi r-
ma că este o lege fără perspective. 

Ritmul scăzut de creştere a cheltuielilor bugetare ne-a determinat să analizăm 
cum au evoluat acesta în preţurile anului precedent. Acest indicator ne permite 
să vedem în ce măsură plăţile efectuate de către Guvern acoperă necesităţile 
şi aşteptările crescânde ale sectorului bugetar. În acest scop, am făcut o co-
recţie la infl aţie, ceea ce a  permis examinarea  creşterii cheltuielilor bugetare, 
comparativ cu anul precedent. 

Grafi cul 2. Dinamica cheltuielilor bugetare reale 
şi în preţurile anului precedent

Sursa: Legea bugetului de stat 2002-2006, Fondul Asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală 2004-2006
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diverse din 
economie şi 
societate.
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E de la sine 
înţeles că legea 
privind majorarea 
salariilor 
bugetarilor nu va 
putea fi  realizată în 
termenele stabilite.

E de la sine 
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privind majorarea 
salariilor 
bugetarilor nu va 
putea fi  realizată în 
termenele stabilite.
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Putem observa că atât în 2006, cât şi în 2007 cheltuielile reale ale bugetului de 
stat vor fi  mai mici decât în anul precedent. Reducerea cheltuielilor bugetare 
reale pe un fundal informaţional negativ, pot genera o creştere a tensiunilor în 
societate. E foarte probabil că în 2007 ne putem aştepta la greve din partea 
lucrătorilor sectorului bugetar, deoarece veniturile lor reale se vor diminua con-
siderabil, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2006.

În preţurile 
anului 2005, 
bugetul de stat 
a înregistrat 
o diminuare a 
cheltuielilor cu 
8,4%.

În preţurile 
anului 2005, 
bugetul de stat 
a înregistrat 
o diminuare a 
cheltuielilor cu 
8,4%.

În scopul realizării politicilor sale, Guvernul  şi-a mărit 
până în 2001 capacitatea de plată prin contractarea 

împrumuturilor externe. Din 2001 însă, orice relaţie cu 
instituţiile fi nanciare internaţionale a fost stopată. În 
asemenea condiţii, singura soluţie a fost contractarea 
de împrumuturi pe piaţa internă. 

Soluţia fi nanciară, utilizată de Guvernele tuturor 
ţărilor, este contractarea împrumuturilor de pe 

piaţa de capital. În Moldova însă s-a mers pe altă 
cale: cea mai mare parte a împrumuturilor a fost 
contractată de la Banca Naţională. Lucrul acesta s-a 
făcut din două motive: 1) avem o piaţă de capital 
foarte slabă şi Guvernului îi este foarte greu să 
acumuleze sumele necesare, prin emiterea de hârtii 
de valoare; 2) împrumutul de la Banca Naţională 
constituie o procedură foarte uşoară, comparativ 
cu cea de emitere a hârtiilor de valoare, Guvernul 
preferând banii „uşori” în locul celor „grei” de pe piaţa 
de capital.

Aceşti bani „uşori” au avut însă, din păcate, un 
impact negativ asupra economiei şi au determinat 

o   creştere esenţială a infl aţiei.

Conform Memorandumului încheiat de Guvernul 
RM şi Fondul Monetar Internaţional, Guvernul şi-a 

asumat obligaţia că nu va contracta împrumuturi de 
la Banca Naţională, fapt care va avea, pe de o parte, 
un impact pozitiv asupra economiei naţionale,iar, 
pe de altă parte, Guvernul va trebui să fi e mai activ 
pe viitor pe piaţa de capital. Astfel,putem observa 
că Memorandumul marchează încheierea perioadei 
banilor „uşori”.

În 2007 însă, prin Legea Bugetului de Stat, 
Parlamentul RM obligă Banca Naţională să 

prelungească pentru anul 2008 termenul de circulaţie 

a hârtiilor de valoare  în valoare de 400 mln. de lei şi 
va reperfecta împrumutul Guvernului RM în sumă de 
1973,4 milioane lei. De fapt, asistăm la un reîmprumut, 
care respectă angajamentele luate faţă de FMI.

Din acest comportament rezultă că Guvernul nu 
poate renunţa la banii „uşori” şi nu are capacităţi 

organizatorice de a contracta împrumuturi de pe piaţa 
de capital.

Convertirea, în regim de urgenţă, a datoriei Guvernului 
faţă de Banca Naţională ar permite:

1. Dezvoltarea mult aş-
teptată a pieţii de ca-
pital, aceasta nedez-
voltându-se din cau-
za absenţei actorilor 
importanţi pe piaţă, 
Guvernul  putând în 
acest context să joa-
ce rolul de animator 
şi de lider al pieţii.

2.  Diminuarea esenţială a infl aţiei, totodată,  ofe-
rindu-se posibilitatea slăbirii treptate a valutei 
naţionale. Infl aţia scăzută va crea un climat 
economic favorabil dezvoltării, iar slăbirea va-
lutei naţionale va stimula exporturile. 

Maturitatea Guvernului şi dorinţa lui de a 
contribui la declanşarea proceselor pozitive 

în economie şi societate, poate fi testată prin 
disponibilitatea lui de a converti datoriile faţă de 
BNM în hârtii de valoare de stat.

 BANII „UŞORI” SAU BANII „GREI”?

Dilema reducerii 
infl aţiei şi 
slăbirea 
concomitentă 
a valutei 
naţionale poate 
fi  soluţionată 
prin convertirea 
datoriei 
Guvernului faţă 
de BNM în hârtii 
de valoare de 
stat.
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PREŢURILE
Preţurile continuă să crească
Evoluţia preţurilor în lunile de vară ale 2006 a decurs conform aşteptărilor 
noastre. Reducerea sezonieră a preţurilor la produsele alimentare a redus 
nivelul de creştere a preţurilor înregistrat în primele luni ale lui 2006. 

Aşteptările infl aţioniste mari au determinat  Guvernul să pronosticheze o infl aţie 
anuală de  12%, pentru anul 2006. În acelaşi timp, noi menţinem prezicerile 
privind  infl aţia anuală   la cifra de peste 13%, deoarece creşterea preţurilor la 
produsele energetice nu s-a transferat  în totalitate în costul producţiei fi nite, iar 
producţia agricolă de toamnă va avea preţuri mai mari, din cauza recoltelor mai 
mici şi a costurilor de producţie mari.

Mai mult decât atât, considerăm că şi în anul 2007 premisele infl aţioniste vor fi  
mari din cauza costurilor ridicate,a scumpirii iminente a energiei electrice şi a 
creşterilor salariale în condiţiile stagnării productivităţii muncii. 

Grafi cul nr. 1. Ratele lunare ale infl aţiei pentru 2005 şi pronosticurile 
pentru 2006

Sursa: DSS, estimările ME 

În acelaşi timp, infl aţia ridicată colaborată cu aprecierea relativă a valutei locale, 
afectează negativ competitivitatea agenţilor economici din Republica Moldova. 

De la infl aţia cauzată de creşterea rapidă a 
consumului, la infl aţia costurilor
Analizând tendinţele infl aţioniste din ultimii ani, putem afi rma că factorii ce 
stau la baza infl aţiei s-au schimbat. Iniţial, infl aţia a fost generată de creşterea 
cererii de consum. Transferurile de peste hotare au făcut ca puterea de consum 
a populaţiei să crească, în timp ce oferta nu a reacţionat imediat. Creşterea 
infl aţiei din 2003 a coincis cu mărirea rapidă a consumului.

În 2003-2005, oferta de bunuri nu a făcut faţă cererii de consum, astfel, creşterea 
preţurilor a fost o reacţie normală a întreprinderilor: preţurile au crescut destul 
de repede la toate categoriile de mărfuri de larg consum. 

Menţinem 
pronosticurile 
pentru 2006 
privind creşterea  
infl aţiei cu 13%.

Menţinem 
pronosticurile 
pentru 2006 
privind creşterea  
infl aţiei cu 13%.
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Grafi cul nr. 2. Ratele anuale ale infl aţiei în Republica Moldova

Sursa: DSS, estimările ME

Antreprenorii au obţinut profi turi importante (rentabilităţi de 200-300% anual)şi 
au redus efi cienţa economică a afacerilor, pe prim plan  afl ându-se creşterea 
economică (lucru de la sine înţeles). Ca răspuns la creşterea profi turilor, 
antreprenorii au majorat salariile, salariul mediu dublându-se, astfel. 

Actualmente, ritmul de creştere a cererii se reduce. Oferta deja s-a echilibrat 
cu cererea şi preţurile nu se  vor mai majora, în schimb, inefi cienţa internă a 
afacerilor a rămas şi va face ca valul infl aţionist să continue. Infl aţia va continua 
şi din cauza costurilor interne mari ale afacerilor din Moldova.

Antreprenorii sunt presaţi în continuare de către salariaţi să majoreze salariile. 
Chiar şi companiile(exportatorii,în special) care nu au benefi ciat foarte mult de 
creşterea consumului în Moldova sunt obligate să crească salariile, altfel pierd 
angajaţii. Trebuie să menţionăm că deşi aproximativ 40% din populaţia aptă 
de muncă este angajată, totuşi se înregistrează un defi cit de forţă de muncă 
deoarece celelalte 40% lucrează peste hotarele ţării, iar restul de 20% nu vor 
sa lucreze pentru salarii derizorii. În afară de preţul forţei de muncă, au crescut 
şi preţurile la resursele energetice. Antreprenorii nu vor renunţa uşor la  super–
rentabilităţile pe care le au şi de aceea vor transfera majorarea costurilor în 
creşterea preţurilor.  

Infl aţia - un factor de reducere a creşterii economice
Este foarte important pentru o înţelegere profundă a lucrurilor să urmărim 
corelaţia dintre evoluţia infl aţiei şi cursul valutar. Toate măsurile luate de BNM şi 
de către Guvern contribuie la menţinerea unei valori ridicate a leului, comparativ 
cu valutele străine. Cel mai grav lucru însă e că infl aţia nu se refl ectă în evoluţia 
cursului valutar. 

Deşi infl aţia în republica Moldova este cu mult mai mare ca în zona Euro sau 
SUA, pe parcursul ultimilor ani a avut loc o apreciere relativă a leului, faţă de 
dolarul american şi Euro.  Ţinând cont de parităţile puterii de cumpărare, astăzi 
un Euro ar trebui să valoreze în jur de 21-22 lei, iar un dolar SUA peste 16 lei. 

În condiţiile de astăzi avem un leu scump, situaţie ce favorizează importurile 
deoarece importatorii au câştiguri suplimentare din aprecierea relativă a leului. 
Dacă analizăm evoluţia comerţului extern, importurile continuă să crească rapid, 
în timp ce exporturile stagnează. Defi citul balanţei comerţului extern va depăşi, 
în curând, suma de 1.5 mlrd. lei.  Această situaţie favorizează importurile—
importurile cresc de două ori mai repede decât exporturile. 

Infl aţia în RM a fost 
cauzată de creşterea 
rapidă a cererii.

Actualmente, 
infl aţia continuă 
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cauza costurilor 
ridicate,rezultate din 
inefi cienţa,în linii 
mari, a   afacerilor.
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Acest fenomen îi descurajează pe exportatori: ceea ce în 2002 se exporta 
cu un dolar, astăzi se exportă cu 1.25 dolari. Menţionăm că în zona dolarului 
preţurile nu au crescut la fel de repede, astfel exportul în Moldova devine o 
activitate neprofi tabilă.

Grafi cul nr. 2. Raportul: curs valutar real si cel calculat, conform 
parităţilor puterilor de cumpărare MDL/Euro

Sursa: DSS, EuroStat, estimările ME

Produsele moldoveneşti concurează cu cele din străinătate, în primul rând, prin 
preţ şi nu prin branduri (mărci comerciale), de aceea creşterea preţului 
produselor exportate echivalează cu reducerea competitivităţii. În plus,produsele 
moldoveneşti sunt treptat eliminate şi de pe piaţa internă, deoarece  nu sunt 
competitive la preţ cu cele importate.

Un alt pericol provocat de întărirea relativă a leului constă în pierderea pieţei de 
subcontractare. Costurile ridicate,defi citul de energie,criza salariilor determină 
companiile din industria uşoară a Moldovei să nu mai poată executa lucrări 
pentru companiile din Italia, deoarece preţurile vechi (exprimate în valută) nu 
acoperă costurile noi.

Astfel politica banilor „scumpi”conduce la subminarea economiei naţionale, 
pentru că îi afectează, pe producătorii interni, pe  exportatori, în primul rând. 
Astfel, scade competitivitatea acestora şi sunt lichidate orice premise de 
creştere economică. 

Exportatorii  au nevoie ca, în prezent, cursul valutar să evolueze în acelaşi sens 
cu infl aţia, altfel în 2-3 ani majoritatea companiilor vor da faliment. Realităţile 
de azi demonstrează că este mai convenabil de a importa produsele şi de a le 
vinde în Moldova, decât de a le produce pe loc. Atragem atenţia că în structura 
veniturilor bugetului de stat predomină impozitele pe consum, deoarece sectorul 
real nu este competitiv şi nu generează valoare.

Aşadar,problema infl aţiei depinde,în cea mai mare măsură, de creşterea  
economică. Infl aţia va putea fi  controlată doar atunci când economia locală va 
crea   cea mai mare parte a veniturilor. În prezent, economia Republicii Moldova, 
în cea mai mare parte, există pe seama veniturilor ce provin din alte ţări. Noi 
doar consumăm valoarea pe care o creează economiile altor ţări. Constatăm, 
de asemenea,că BNM-ul şi Guvernul, prin politica leului scump, contribuie la 
reducerea competitivităţii agenţilor economici interni. Aceasta pe de o parte.

Pe de altă parte însă şi structura masei monetare prezice aşteptări infl aţioniste 
mari. Circa 45% din masa monetară afl ată în circulaţie este imobilizată în lichidităţi, 
35%-în depozite  în valută şi restul - în depozite în lei. Ponderea investiţiilor pe 
pieţele de capital este minimă. Bazându-ne pe aceste constatări,putem explica 
temerile populaţiei legate de  creşterea  infl aţiei, nedorinţa acesteia  de a investi 
resursele fi nanciare disponibile pe termen lung, investind preponderent în 
plasamente valutare în vederea  protejării de infl aţie.

Este mai 
convenabil 
să importăm 
produsele şi să le 
vindem în Moldova, 
decât să le 
producem pe loc.

Este mai 
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să importăm 
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producem pe loc.
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SFERA SOCIALĂ
Piaţa muncii
Situaţia creată pe piaţa muncii din Moldova refl ectă, în mare măsură, dispro-
porţiile existente în economia naţională.

Astfel, în această sferă se conturează următorul tablou: veniturile mici şi dorin-
ţa de îmbunătăţire a calităţii vieţii continuă să stimuleze emigrarea forţei de 
muncă, în timp ce tot mai multe sectoare ale economiei se confruntă cu un 
defi cit al braţelor de muncă şi al specialiştilor califi caţi. 

Remitenţele de peste hotare, ce constituie o parte substanţială a veniturilor 
disponibile ale populaţiei, generează o sporire a cererii de consum, care, în 
condiţiile diminuării producţiei în sectorul real al economiei naţionale, se com-
pensează cu o creştere rapidă a importurilor, mărind presiunea asupra siste-
mului fi nanciar al statului. 

În concluzie, în condiţiile diminuării procesului de producţie în sectorul real, un 
rol important în presiunea infl aţionistă asupra economiei îl are creşterea con-
tinuă a salariilor atât a bugetarilor, cât şi a „salariilor gri” în sectorul economiei 
„neobservate”.

Astfel, conform datelor ofi ciale, 
salariile în perioada ianuarie-
august 2006 s-au mărit, în me-
die, cu 28,6%, în primul rând, 
datorită majorării salariilor bu-
getare, în timp ce creşterea sa-
lariului mediu lunar real a con-
stituit cca. 15%. 

Conform Proiectului de lege al 
bugetului de stat pe anul 2007, 
Guvernul a decis să reformeze 
piaţa muncii în cadrul următori-
lor parametri: „300 $ - salariul 
mediu lunar şi 300 mii de noi 
locuri de muncă” până în anul 
2009,  planifi când o creştere 
de 20% a salariilor pentru anul 
viitor, a căror mărime medie va 

trebui să constituie 2015 lei spre sfârşitul anului 2007 (comparativ cu suma de 
1563,5 lei în ianuarie-iunie 2006).1

Totodată, necesitatea realizării unei asemenea politici este determinată atât  de 
structura însăşi a creşterii economice, bazată pe consum, cât şi de necesitatea 
unui control riguros al infl aţiei, menţinând-o în „limitele unei cifre constante(vezi 
paragraful Impozit pe sărăcie).

Experţii CEP consideră că în condiţiile create, creşterea neinfl aţionistă a veni-
turilor reale ale populaţiei Moldovei trebuie să fi e asigurată, în special, din con-
tul creşterii bazei impozabile a bugetului şi crearea noilor locuri de muncă bine 
plătite în sectorul real al economiei ţării. În consecinţă, în condiţiile menţinerii 
structurii existente a PIB-ului rata de creştere a salariilor în sectorul public, con-
form estimărilor CEP, nu va depăşi în următorii doi ani 10-12% pentru salariul 
nominal şi, respectiv, 5-6% pentru salariul real.
1  Notă asupra Proiectului de lege a bugetului de stat pe anul 2007 şi asupra proiectului Hotărârii Guvernului de la 18 
octombrie 2006, privind aprobarea cuantumul salariului mediu lunar pe economie, propus de către MEC.
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Grafi cul nr. 1. Creşterea salariului în 
primul semestru al a. 2006

Sursa: DSS, estimările CPE.
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O dată cu majorarea retribuţiei bugetarilor, creşterea rapidă a salariilor, în pri-
mul rând, în sectorul fi nanciar şi al construcţiilor, va continua să infl uenţeze în 
următorii doi ani mărimea salariilor în modifi carea veniturilor populaţiei. Con-
form estimărilor CPE în 2006, ponderea veniturilor din salarii va contribui cu 
56,5% la creşterea veniturilor gospodăriilor casnice.

Pe termen mic şi mediu, va continua să se majoreze şi ponderea prestaţiilor 
sociale în veniturile disponibile ale gospodăriilor casnice, în special, al pensiilor. 
Creşterea acestora va constitui  la sfârşitul anului 2006 cca. 15.7%.

2.  FedEE s-a constituit în 1989 prin susţinerea fi nanciară a Comisiei Europene şi reuneşte companii internaţionale cu reprezentanţe în 48 de state.
3.  La calcularea raitingului FedEE, s-a luat în consideraţie nivelul mediu al salariului la 1 februarie 2006, a 31 de funcţii, în trei tipuri de companii.
4.  General confederation of trade union

Conform datelor Federaţiei angajatorilor europeni 
(FedEE)2 , în Republica Moldova, munca este 

cel mai prost plătită, comparativ cu celelalte ţări  
europene, şi constituie 3,27 lei sau cca. 0,2 euro/oră 
(cu mici excepţii când diferenţa de plată este de 100 
de ori mai mar).

Datele FedEE certifi că faptul că munca angajaţilor 
cu capital străin este plătită de 2,6 ori mai 

bine, decât a angajaţilor întreprinderilor cu capital 
autohton. Dacă directorul executiv al unui grup de 
companii sau preşedintele consiliului administrativ 
al companiei cu capital autohton primesc, în 
medie, 83,57-126,48 lei/oră, atunci omologii lor din 
întreprinderile cu capital străin sunt remuneraţi cu 
221,21-336,43 lei/oră.

Salariul mediu maxim, 14 euro/oră, este înregistrat 
în Danemarca, cifră ce este luată ca unitate de 

elaborare a ratingului3.  În România,salariul constituie 
6% din nivelul remunerării în Danemarca, în Rusia 
– 5%, în Ucraina – 3%. Printre statele în care salariul 
e considerat a fi  înalt, Norvegia înregistrează 78% 
din nivelul salarizării în Danemarca, Elveţia – 76%, 
Luxemburgul – 67%, Germania – 63%.

Rezidenţii Moldovei primesc un salariu de 70 ori mai 
mic, decât cel al rezidenţilor Danemarcei. Moldova 

se plasează deja al treilea an consecutiv pe ultimul loc 
în ratingul Federaţiei.

 MOLDOVA ŞI STATELE UE

MOLDOVA ŞI STATELE CSI
• Moldova se plasează pe unul dintre ultimele locuri, 
conform confederaţiei mondiale a sindicatelor4,  şi în 
comparaţie cu nivelurile de salarizare  din statele CSI.

Salariul mediu lunar din statele CSI, 

 USD Salariul real în % pentru anul:
Salariul zilnic 

în USD
  2004 1991  
Azerbaijan 125 111 - 5,6
Armenia 114 119 77 5,2
Belarus 218 121 187 9,9
Kazahstan 254 111 82 11,5
Kirghistan 63 112 32 2,9
Moldova 105 107 55 4,8
Federaţia Rusă 302 110 82 13,7
Tadjikistan 29 137 20 1,3
Ucraina 157 120 79 7,1
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O altă problemă acută cu care se confruntă tot mai mult  Republica Moldova în 
unele sectoare ale economiei naţionale este defi citul forţei de muncă. Acest 
fenomen economic constituie un factor de risc real pentru  menţinerea creşterii 
PIB-ului pe termene medii.

Pe parcursul anului 2006, conform estimărilor CPE, numărul populaţiei angaja-
te în sectorul industrial se va diminua cu cca. 5%. Aceste pronosticuri sunt 
confi rmate şi de reducerea producţiei globale industriale  înregistrată în 2006. 
O infl uenţă destul de mare asupra reducerii gradului de angajare a populaţiei în 
sectorul economic o poate avea şi încetinirea ritmului de creştere economică 
pronosticată în 2006.

Pe parcursul anului 2005, s-a înregistrat o scădere nesemnifi cativă a ratei şo-
majului printre tineri, tendinţă care se manifestă şi în anul 2006. Această dimi-
nuare se explică prin  intensifi carea emigrării tinerilor peste hotare, şi nu mai  
crearea unor locuri noi de muncă pentru aceştia.

În 2005 numărul emigranţilor a crescut cu 14.3% faţă de anul precedent (sau 
cu 85.9%, faţă de 2000). Estimările CPE pentru 2006 sunt la fel de pesimiste. 
Considerăm că numărul emigranţilor moldoveni va creşte cu încă 15%, respec-
tiv, va atinge cote înalte, până la 30% (în anul 2005 acestea au constituit 
27.7%),şi indicele persoanelor declarate, plecate la muncă peste hotare, din 
ansamblul populaţiei active economic 

Grafi cul nr. 2. Evoluţia populaţiei angajate, mii oameni

Sursa: DSS,  estimările CPE

Impozitul pe sărăcie
Particularităţile structurale ale creşterii economice creează condiţii pentru îmbu-
nătăţirea bunăstării materiale doar a unei categorii foarte mici a populaţiei, con-
servându-se astfel sărăcia şi consolidând inegalitatea. De aceea, în vederea 
efi cientizării politicii sociale e nevoie de revizuirea criteriilor de oferire a facilităţilor 
sociale, luându-se în consideraţie, în acest sens, particularităţile repartizării veni-
turilor în rândul populaţiei şi presiunea infl aţionistă mare a  păturii sărace.

Altfel spus, efi cacitatea controlului asupra infl aţiei „în limita unei cifre constante” 
în structura creată a creşterii economice necesită o abordare diferenţiată, de-
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oarece rata infl aţiei pentru cei săraci este resimţită mult mai puternic de către 
pătura socială săracă, decât de celelalte categorii ale populaţiei . 

În Moldova, infl aţia ofi cială, calculată conform mediei indicelui preţurilor de con-
sum (IPC), refl ectă pe deplin tendinţa generală de modifi care a preţurilor, dar 
deformează substanţial proporţiile reale ale infl aţiei.  

Astfel, indicatorul ofi cial al infl aţiei se calculează după coşul de consum al unei 
familii moldoveneşti aşa-zis „medii”, statistic vorbind, însă în structura de chel-
tuieli, nu se ia în consideraţie indivizi ce aparţin diferitor niveluri de venituri. În 
realitate, infl aţia depinde nu numai de creşterea preţurilor la mărfuri şi servicii, 
dar şi de ponderea lor în coşul de consum. 

Păturile sărace ale populaţiei cheltuie pentru produse alimentare cca. 85% din 
veniturile sale, inclusiv,  în localităţile rurale, în timp ce cheltuielile pentru pro-
dusele alimentare în familiile bine asigurate constituie doar 35%. IPC elimină 
din structura cheltuielilor diferenţele dintre cei săraci şi bogaţi, de aceea indice-
le obţinut corespunde, în mare măsură, infl aţiei pentru persoanele cu venituri 
medii. Ţinând cont de faptul  că în Moldova, pătura  mijlocie a populaţiei este 
deocamdată puţin numeroasă, iar pentru cei bine  asiguraţi din punct de vedere 
material infl aţia nu are un efect social semnifi cativ, presiunea infl aţionistă este 
cel mai puternic resimţită anume de categoriile sărace ale populaţiei.

În fi nal putem conchide că o politică economică, ce se orientează după date 
ce nu refl ectă starea reală de lucruri, nu este capabilă să-şi atingă scopurile 
declarate, fapt confi rmat în 2006, când în „al 6-lea an de creştere economică şi 
de luptă contra sărăciei”, nivelul sărăciei a crescut în Moldova (cu 3% în com-
paraţie cu 2004), iar inegalitatea materială s-a mărit.

CEP nu o singură dată a menţionat că în ţară unde 2/3 din populaţie face parte 
din categoriile sărace existente, inclusiv „săraci, angajaţi în economie”, creş-
terea preţurilor se transformă într-un adevărat impozit pe sărăcie şi devine un 
factor ce sporeşte inegalitatea socială.

În ultimii ani, pentru evaluarea nivelului real al sărăciei,în practica mondială se 
utilizează,atât pragul-limită al sărăciei de 2,15 dolari/zi(în loc de cifra standard 
anterioară de 1 dolar/zi) în aceasta fi ind incluse şi cheltuielile pentru încălzi-
rea caselor şi pentru îmbrăcămintea groasă, prevăzute pentru ţările cu o climă 
rece,cât şi nivelul „vulnerabilităţii economice” echivalent cu 4,30 dolari/zi. În 
2005, Moldova abia de a depăşit pragul „vulnerabilităţii economice”, înregis-
trând  indicele salariului mediu de 4,8 dolari/zi.  

În concluzie,  menţionăm că în Moldova, pentru  determinarea nivelul sărăciei 
se utilizează mai mult de zece indicatori care nu limpezesc deloc lucrurile, ba 
dimpotrivă le complică şi mai mult. Cu toate acestea, autorităţile motivează 
refuzul de stabilire a nivelului ofi cial al sărăciei prin faptul că noua metodă va 
determina statul să ofere garanţii fi nanciare corespunzătoare.
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ECONOMIA REGIUNII 
TRANSNISTRENE
Pe parcursul anului 2006 am avut posibilitatea de a monitoriza  parametrii specifi ci 
ai economiei PMR, instabilitatea căreia reprezintă un exemplu tipic al economiei 
subvenţionate caracterizată de un  grad înalt de vulnerabilitate faţă de şocurile 
externe atât de natură politică, cât şi economică. Cu toate acestea, cum şi era de 
aşteptat, segmentul tenebros extins al economiei transnistrene s-a dovedit a fi  cel 
mai vulnerabil la factorii politici care afectează substanţial procesul economic şi 
politic de pe ambele părţi ale Nistrului. 

Antreprenorii din Transnistria, ca şi reprezentanţii administraţiei transnistrene de 
altfel se implică tot mai mult în procesele electorale de pe malul drept al Nistrului, 
în general, dar şi în particular în ceea ce priveşte evoluţiile politice din Ucraina 
şi chiar din Federaţia Rusă1. Astfel, misiunea de monitorizare a segmentului de 
frontieră moldo-ucrainean, începând cu 3 martie a anului curent,  nu a fost iniţiată 
întâmplător în ajunul alegerilor parlamentare din Ucraina, astfel cauzând în lanţ o 
serie de evenimente. 

De mai mult  timp se discută necesitatea stabilirii unui  control strict asupra acestui 
segment de frontieră. Din cei 1220 km de frontieră , 470 km care delimitează 
regiunea transnistreană se consideră, pe drept cuvânt,  cea mai „permeabilă” 
porţiune de frontieră a Europei2.  Încă în mai 2005, Ucraina şi-a asumat obligaţia de 
a nu permite accesul mărfurilor transnistrene fără ca acestea să fi e însoţite de 
actele moldoveneşti necesare trecerii frontierei cu Ucraina. Sub presiunea însă a 
unor  funcţionari infl uenţi ” de la Kiev, care au serioase interese de afaceri3 în 
regiune, introducerea unor măsuri de restricţionare au fost anulate. 

La sfârşitul anului 2005, Ucraina şi Moldova, prin implicarea directă a UE, au reuşit, 
în cele din urmă, să încheie un acord în vederea stabilirii noilor reguli de tranzitare 
a mărfurilor transnistrene. Este necesar să menţionăm că un asemenea regim care 
permitea accesul liber al mărfurilor transnistrene întrase în vigoare încă din luna 
mai, 2003 şi a durat până în iulie, 2004. Această stare de lucru  a fost întreruptă de 
refuzul temporar al autorităţilor de la Chişinău de a emite certifi catele de origine a 
mărfurilor ce aparţin exportatorilor transnistreni ca reacţie la închiderea şcolilor din 
Tiraspol cu predare în limba română. 

Ordinul prim-ministrului de atunci, V. Ianucovici, de a permite exportarea mărfurilor 
transnistrene fără certifi cate moldoveneşti, i-au asigurat, ca efect, o puternică 
susţinere la alegerile prezidenţiale din 2004 nu doar din partea cetăţenilor ucraineni 
din Transnistria, dar şi a celor din regiunea Odessa şi Viniţa, afacerile cărora se 
desfăşoară în mod sistematic în Transnistria. În acest context nu ne surprinde 
faptul că la alegerile„portocaliii”  din 2006 , Rada Ucraineană nu au deschis nici o 
secţie de votare pe teritoriul PMR.

Autorităţile transnistrene, organizatori ai autoizolării, nu şi-au mascau niciodată 
speranţa de a-l revedea pe Ianucovici în funcţia de prim-ministru.  Încă din 
perioada de guvernare a Cabinetului de Miniştri condus de Victor Ianucovici - I, 
ministerul transporturilor din Ucraina s-a implicat activ în susţinerea a tot felul de 
proiecte de afaceri în PMR. De aceea, campania de presiune exercitată astăzi 
de Ucraina şi Federaţia Rusă asupra Căilor Ferate Moldoveneşti cu scopul de a 
reîntoarce fl uxul de pasageri şi cel de mărfuri prin teritoriul PMR ne reaminteşte 
de achitarea serviciilor acordate de Tiraspol partidelor din regiune în campania 
alegerilor prezidenţiale. Aceste presiuni politice nu au precedent în istoria post-
sovietică a relaţiilor instaurate între ţările CSI. Menţionăm că asemenea presiuni nu 
s-au exercitat nici măcar în perioada confl ictului „fi erbinte” din lunile martie – iulie 
1992, şi nici după încheierea armistiţiului de încetare a focului.

1   Concurenţa pentru voturile cetăţenilor ruşi din PMR se explică prin mobilizarea activă a PLDR şi a partidului „Rodina” în 
ajunul alegerilor din 2007 în Duma de Stat a Federaţiei Ruse. 
2  The Economist, Transnistria and smuggling: A smugglers’ paradise, Sept 21st, 2006
3  Conform datelor presei ucrainene, mai mult de jumătate din activele de producere şi din sfera de servicii aparţin fostului 
secretar al Consiliului de Securitate al Ucrainei, P. Poroşenco.
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Ţinem să atragem atenţia asupra faptului că exercitarea controlului asupra 
tranzitului de  mărfuri, pasageri şi încărcături,  este utilizată de autorităţile PMR ca 
pârghie a şantajului politic exercitat asupra Chişinăului, acest control, în realitate  
jucând şi un rol important atât în suplimentarea bugetului regiunii, cât şi în 
menţinerea unor  fonduri extrabugetare folosite în scopuri subversive, cum ar fi   cel 
al susţinerii regimului represiv al serviciilor speciale (securitate) existente în PMR. 
Credem că anume din acest motiv, redirecţionarea rutelor de pasageri şi mărfuri de 
către Chişinău, pentru a evita traversarea Transnistriei, s-a dovedit a fi  atât de 
sensibile pentru autorităţile transnistrene, încât Tiraspolului i-a fost necesară nu 
doar susţinerea Kievului, dar şi cea a Moscovei. Autorităţile Căilor Ferate Ruseşti 
insistând  în termeni categorici asupra revenirii circulaţiei pasagerilor şi mărfurilor la 
itinerarele ce traversează Transnistria „în scopuri de securitate” 4.   

Un alt factor politic important, care ar putea infl uenţa pe viitor economia regiunii, 
este noua structură a parlamentului PMR unde majoritatea (36 din 42) sunt 
reprezentanţi ai businessului care cer transferul unei părţi din împuternicirile 
preşedintelui Consiliului Suprem, liberalizarea politicii economice şi continuarea 
privatizarea. În acest context, participarea în repartizarea proprietăţii transnistrene 
a determinat aripa „business-ului” din noul parlament transnistrean să se declare  
duşmani ai reunifi cării cu Chişinăul,deoarece  autorităţile moldoveneşti au declarat 
nu o dată că nu recunosc nici un fel de  privatizări din autoproclamata r.t.5.   

Trebuie de menţionat şi faptul că, pe de o parte, dinamizarea considerabilă a 
comerţului cu amănuntul,  atât în PMR, cât şi în Moldova şi Ucraina şi,pe de altă 
parte, diferenţele în regimurile fi scale şi vamale dintre Republica Moldova şi PMR 
în lipsa hotarelor dintre acestea, au contribuit la apariţia unei clase numeroase de 
întreprinzători din regiunea transnistreană, proces economic interconectat puternic 
cu cercurile de afaceri din Ucraina.

Scadenţa de lungă durată în sfera agricolă şi în industria alimentară din ultimii 
ani a transformat defi nitiv Transnistria într-un importator de producţie agricolă, iar 
diferenţa în regimurile vamale şi fi scale dintre PMR şi RM, la rândul său, a stimulat 
reexportul în masă a produselor alimentare şi agricole din regiunile vecine ale 
Ucrainei.

 Ca urmare a  autoblocării PMR, a devenit evidentă  reducerea  volumului 
comerţului exterior. Astfel, exportul mărfurilor transnistrene, în primul semestru al 
anului 2006, inclusiv în statele CSI, s-a redus aproximativ de două ori. S-a modifi cat 
considerabil şi structura mărfurilor transnistrene exportate în această perioadă. 
Cel mai activ consumator al producţiei întreprinderilor transnistrene rămâne a fi   
Federaţia Rusă – 54,9 mln. dolari sau 80,6% din exportul total. Ponderea furnizării 
producţiei metalurgiei grele s-a redus de 2,2 ori atingând cifra de 88,6 mln. de 
dolari. Consumatorul de bază al producţiei uzinei metalurgice moldoveneşti este la 
fel Rusia – 42,7 mln. dolari sau 29,2% din exportul total6. Se ştie deja că din cauza 
stopării furnizărilor agenţilor de energie electrică, în semestrul I al anului 2006, 
exportul produselor minerale s-a redus la minimum  ajungând la cifra de 0,8 mln. 
dolari. 

Dinamica balanţei de plăţi a PMR pentru semestrul I, 2006

Sursa: Banca republicană transnistreană ; anul 2006
4  Din declaraţia Ministrului Transporturilor din RM, M. Găgăuz, 20 octombrie 2006. 
5   Comuniştii din PMR, promovând la ultimele alegeri ideea reunirii cu Moldova, nu au obţinut nici un mandat în parlament  
şi nici în consiliile orăşeneşti ale PMR.  
6   Ministrul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor din Republica Moldova, Miron Găgăuz, a declarat în nenumărate rân-
duri că în fi ece zi Ucraina permite accesul a cca. 30 vagoane cu metal uzat destinate Combinatul Metalurgic de la Râbniţa 
şi a cca. 10 vagoane cu diverse încărcături destinate staţiei Livada de pe teritoriul nerecunoscutei republici, fără acordul 
prealabil al Chişinăului. 
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În timp ce cota Ucrainei în exportul provenit din Transnistria s-a mărit de 5 ori, 
volumul exportului din PMR pe piaţa Moldovei s-a micşorat de 4,5 ori (4,5 mln. 
dol. în semestrul I, 2006, în comparaţie cu 20,1 mln. dol. în semestrul I, 2005).

Importul producţiei din Transnistria, în semestrul I, 2006, s-a diminuat la fel, cu 
62,3 mln. dol. (în 2005-330,4 mln. dol.) din cauza volumului mic de furnizări în 
trimestrul al II-lea care a constituit 156,6 mln. dol., ceea ce e cu 17,2 mln. dol. 
mai puţin decât valoarea pentru ianuarie-martie a anului curent şi cu 74,1 mln. 
dol. Faţă de aceeaşi perioadă a  anului 2005. 

Ponderea maximă în importul transnistrean este  deţinută ca şi mai înainte de 
statele CSI – 56,0%,  chiar dacă a înregistrat o  diminuare de  8,4%. Furnizorii 
de bază ai mărfurilor în Transnistria sunt Federaţia Rusă (94,5 mln. dol.) şi 
Ucraina (58,7 mln. dol.), iar ponderea lor în valoarea totală a importurilor a 
constituit 28,6% şi, respectiv, 17,8%. 

O trăsătură specifi că furnizorilor în perioada respectivă a fost reorientarea unei 
părţi a consumatorilor din Transnistria -dinspre piaţa Ucrainei spre producătorii 
din Rusia şi Republica Belarus. Astfel, pe fundalul micşorării de 2,2 ori a volumului 
producţiei importate din Ucraina, a fost înregistrată o creştere de 10,7% în 
furnizarea producţiei ruseşti şi de 2,1 ori a celui din Belarus. Cauza de bază a 
acestor procese a constituit-o schimbarea furnizorilor de energie electrică. 

Pentru comparaţie, în perioada 2000-2005, cota Federaţiei Ruse în valoarea 
totală a importului în Transnistria constituia, în medie, 24-25%, iar cota mărfurilor 
ucrainene care îşi aveau originea, în primul rând în Odessa, Viniţa şi Nicolaev, 
abia de atingeau cifra de 3-5%.

Conform estimărilor observatorilor internaţionali profi turile cele mai mari, obţinute 
pe cale uşoară de către Transnistria, provin din reexportul ilegal al mărfurilor 
ce tranzitează prin Odessa. Un gen de activitate profi tabilă al importurilor 
transnistrene de origine ucraineană se consideră a fi  importul producţiei 
avicole. Astfel, dacă analizăm statistica privind importul, populaţia din regiunea 
transnistreană consumă de 12 ori mai multă carne de pui, decât nemţii. Cu toate 
acestea, din cele 40  mii de tone de carne de pui importate în Transnistria în 
ultimele 8 luni, doar 200 tone au fost arestate în încercarea de a fi  reexportate7.
Se ştie că din PMR se exportă în Ucraina zahăr şi maşini din Germania8.     

Ofi cial, economia PMR este structurată astfel încât cca. 70% din PIB revin celor 
cincisprezece-şaptesprezece întreprinderi transnistrene ce se orientează spre 
export. În special, acestea sunt întreprinderi din metalurgia grea, energetică şi 
industrie uşoară. 

Mai mult de jumătate din valoarea totală a exportului şi cca. 2/3 din veniturile 
fi scale vărsate în bugetul PMR provin de la Uzina Metalurgică (UMM) 
de la Râbniţa, al cărei acţionar şi administrator este şi uzina rusească 
„Metalloinvest”.

După o înregistrare temporară în ТПП a Moldovei, UMM a reînceput exportul 
de metal în Rusia şi a iniţiat procesul de achiziţionare a metalului uzat de la 
furnizorii din Ucraina şi Moldova. Totodată, în pofi da faptului că în vară preţul la 
metal uzat, de origine ucraineană, a crescut cu 35$ pentru o tonă, „pentru UMM 
este foarte important să-şi păstreze prezenţa furnizorilor ucraineni de metal 
uzat, indiferent de volumul acestuia”. Se  aşteaptă ca şi Moldova să ridice în 
timpul apropiat preţul la metal uzat, până la 235-240$ pentru o tonă9.   

Transportarea produselor de metal prin nordul Moldovei, prin staţia Moghilev-
Podolschi, aşadar, ocolind   Transnistria a stimulat funcţionarea în noul cabinet 
de miniştri al Ucrainei(dar şi la Moscova)  a unui lobby puternic, favorabil 
intereselor UMM10.
7   Conform declaraţiei generalului Ference Banfi , segmentul transnistrean de frontieră practic nu este supravegheat, astfel 
facilitându-se activitatea câtorva grupări contrabandiste. The Economist, Transnistria and smuggling: A smugglers’ paradise, 
Sept 21st, 2006
8   The Economist, Transnistria and smuggling: A smugglers’ paradise, Sept 21st, 2006
9   Prin hotărârea Cabinetului de Miniştri al Ucrainei din  5 iunie 2006, Ucraina a omis, în mod unilateral, clauza exportului 
de metal uzat din Acordul cu privire la comerţul liber cu Moldova.  
10  Comunicatul de presă ÎS CFM din 17 martie, 2006.
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În ceea ce priveşte problema gazelor, este şi astăzi neclar  preţul pentru 
consumul de gaze naturale în Transnistria şi forma de achitare a acestuia, 
inclusiv şi a celui utilizat de către UMM11.

Astfel, Gazprom-ul a declarat în nenumărate rânduri că, „nu există un 
preţ regional pentru gaze, separat pentru Transnistria şi ,respectiv, pentru 
Moldova”. Ceea ce, de fapt, înseamnă că în preţul metalului uzat de la Rîbniţa 
se include şi preţul de 160 dolari pentru 1000 m3 de gaze. Pe de altă parte, 
Gazprom-ul a reclamat nu o singură dată faptul că Transnistria „ practic nu 
plăteşte combustibilul furnizat, dar şi fură gaze”. Pierderile fi nanciare pe care le 
suportă Gazprom-ul de pe urma Transnistriei prezintă un exemplu concludent 
de „subvenţii, mascate în formă de business” 12 şi certifi că faptul că această 
corporaţie rusească de stat se ghidează în luarea hotărârilor sale mai curând 
de ordonanţe politice, decât de legile pieţii.  

În ultimul timp, apar tot mai multe motive de a crede că economia îndatorată 
a PMR avantajează Rusia din mai multe puncte de vedere. Datoria externă 
imensă, de mai mult de 1 mlrd. dolari SUA a PMR faţă de Federaţia Rusă, se 
constituie, în special, din datorii faţă de Gazproml  şi din banii luaţi sub formă 
de credit tehnic  obţinut de PMR în perioada 1992-1994 (50 mln. dolari, cu 
evidenţa penalităţilor). Aproximativ jumătate din aceste datorii s-au acumulat în 
prima jumătate a anilor ’90, când în pofi da  faptului că populaţia şi întreprinderile 
PMR se achitau la timp pentru gazul întrebuinţat, autorităţile transnistrene 
nu transferau nici un ban în contul Gazprom-ului. Convertirea datoriilor 
transnistrene în acţiuni ale companiilor şi procesul de retragere a armamentului 
în cadrul obligaţiunilor de la Istambul, devin instrumentul cel mai efectiv pentru 
justifi carea şi extinderea prezenţei economice ruseşti în regiune.

O confi rmare a celor spuse mai sus este reacţia Tiraspolului după referendumul 
din septembrie cu privire la independenţă, când Transnistria şi-a declarat 
dorinţa de a se integra în zona rublei ruseşti. Pentru prima dată această intenţie 
a fost declarată de autorităţile de la Tiraspol încă în martie 2006, ca urmare a 
declanşării procesului de monitorizare a sectorului de frontieră transnistrean.

Chiar dacă nu se vorbeşte despre o dată fi xă, s-au făcut totuşi declaraţii despre 
faptul că trecerea la rubla rusească se poate produce deja  la 1 ianuarie 2007. 
Evident că pregătirea pentru realizarea unui asemenea scenariu nu este 
posibilă fără implicarea Moscovei, care declară ipocrit că începând cu 1 iulie 
2006 rubla rusească a devenit, ofi cial, liber convertibilă şi că Federaţia Rusă 
nu-şi asumă nici un fel de obligaţiuni în acest sens, deşi comunitatea 
internaţională dă semne de nelinişte. Aşadar, în mod mascat, Rusia intenţionează 
transferul defi nitiv al Tiraspolului sub „aripa” sa fi nanciară.Astfel, în luna mai, I. 
Smirnov şi vice-prim-ministrul Federaţiei Ruse, A. Jucov, au semnat protocolul 
care prevede atât posibilitatea trecerii Tiraspolului la valuta rusească, cât şi 
recunoaşterea de către Rusia a societăţilor pe acţiuni din PMR, ceea ce va 
permite admiterea hârtiilor de valoare transnistrene la bursele de valori din 
Rusia, iar întreprinderile  vor putea să atragă credite plasând acţiuni în gaj. În 
vara acestui an, Biroul Central al Federaţiei Ruse a evaluat sistemul bancar al 
PMR, inclusiv şi băncile comerciale, pe care le-a apreciat înalt. Concretizăm 
faptul că nu este vorba despre crearea unui alt centru de emitere, ci despre 
recunoaşterea unilaterală a rublei ruseşti ca singura modalitate de plată legală, 
după exemplul Republicii Muntenegru care a  moneda euro.

E de la sine înţeles  că integrarea în zona rublei ruseşti va aduce avantaje atât 
exportatorilor din regiunea transnistreană, cât şi investitorilor ruşi. Astfel,  se 
facilitează accesul pe piaţa rusească, iar cotaţia la bursele de valori ale Rusiei 
va majora capitalul statutar al întreprinderilor şi va crea condiţii favorabile de 
extindere a investiţiilor ruseşti. Astfel, conform datelor Ministerului Economiei al 
PMR, opt întreprinderi ,contribuabili importanţi la bugetul Transnistriei, aparţin 
deja Rusiei, iar capitalul rusesc este, în general, prezent în 300 de întreprinderi  
din PMR. 
11  Conform declaraţiei Directorului General al grupului Lafarge, uzina de ciment de la Râbniţa nu plăteşte pentru gazul 
întrebuinţat, ceea ce-i permite să vândă ciment la un preţ redus. 
12  Spiegel, 7 Sept., 2006
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Tabelul 1. PIB după utilizări, milioane MDL, preţuri curente
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p

PIB 16020 19052 22556 27619 32032 36755 40285
Consum fi nal 16503 19263 23289 29706 33298 39846 49135

gospodării 14031 16385 18493 24417 28125 33650 42000
administraţie publică 2348 2736 4600 5072 5504 5951 6850
administraţii private 124 142 196 216 235 245 285

Formarea brută de capital 3836 4436 4886 5916 8443 10951 14650
formarea brută de capital fi x 2472 3190 3682 4668 6787 8954 12800
modifi carea stocurilor 1364 1246 1204 1248 1141 1997 1850

Exporturi nete de bunuri şi servicii -4319 -4647 -5619 -8325 -9936 -14042 -23500
exporturi de bunuri şi servicii 7946 9536 11834 14487 16398 19526 21000
importuri de bunuri şi servicii 12265 14183 17453 22812 25107 33568 44500.0

Memo: PIB în milioane USD, rsma 1288 1481 1663 2007 2520 2895 2919.2
Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME

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

PIB 100 100 100 100 100 100 100
Consum fi nal 103.0 101.1 103.3 108.8 103.9 108.4 122.0

gospodării 87.6 86.0 82.0 89.5 87.8 91.6 104.3
administraţie publică 14.7 14.4 20.3 18.4 17.2 16.4 17.0
administraţii private 0.8 0.7 1.0 1.0 0.7 0.7 0.7

Formarea brută de capital 23.9 23.3 21.7 21.7 26.4 29.8 36.4
formarea brută de capital fi x 15.4 16.7 16.3 17.1 21.2 24.4 31.8
modifi carea stocurilor 8.5 6.5 5.3 4.6 5.2 5.4 4.6

Exporturi nete de bunuri şi servicii -27.0 -24.4 -24.9 -30.5 -30.3 -38.2 -58.3
exporturi de bunuri şi servicii 49.6 50.1 52.4 53.1 51.2 53.1 52.1
importuri de bunuri şi servicii 76.6 74.4 77.3 83.6 81.5 91.3 110.5

Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 3. Modifi carea reală anuală a componentelor PIB pe utilizări, %
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p

Consum fi nal 17.2 4.4 9.7 15.4 2,0 9,5 18.0
gospodării 20.7 6.1 5.9 18,5 6,2 10,1 20.1
administraţie publică -1.2 -6.2 30.3 -0.5 1.5 8.1 8.4
administraţii private 48.4 1.5 52.4 -4.6 1.0 6.38 14.0

Formarea brută de capital 11.9 5.2 1.1 13,5 10,5 11,0 15.0
formarea brută de capital fi x -8.7 17.3 5.7 18,6 8,2 10,2 22.4
modifi carea stocurilor 97.6 -16.8 -10.9 -5.3 -7.0 13.9 3.8

Exporturi nete de bunuri şi servicii 124.6 -1.5 9.1 37.7 32.2 43.9 33.3
exporturi de bunuri şi servicii 9.5 17.2 19.0 18.9 11.0 17.6 10.0
importuri de bunuri şi servicii 32.3 10.6 15.7 25.0 3.6 18.1 20.0

Surse: BNS; estimări, calcule şi prognoze de ME

Anexe statistice
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Tabelul 4. Contribuţiile componentelor de utilizări la modifi carea reală a PIB, %
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p

Consum fi nal 15.4 4.5 9.8 13.8 16.4 13.3 13.0
gospodării 15.4 5.4 5.1 13.9 16.1 11.6 13.43
administraţie publică -0.2 -0.9 4.4 -0.1 0.3 0.31 0.55
administraţii private 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.01 0.05

Formarea brută de capital 2.7 1.2 0.2 1.9 1.4 3.36 2.44
formarea brută de capital fi x -1.6 2.7 1.0 2.2 1.7 3.11 3.63
modifi carea stocurilor 4.3 -1.4 -0.7 -0.3 -0.3 0.25 -0.02

Exporturi nete de bunuri şi servicii -16.1 0.4 -2.2 -9.4 -9.8 -10.4 -9.8
exporturi de bunuri şi servicii 5.0 8.5 9.5 9.9 12.1 6.93 2.49
importuri de bunuri şi servicii 21.1 8.1 11.7 19.3 21.9 -17.3 -12.3

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

Tabelul 5. PIB pe tipuri de activităţi, milioane MDL, preţuri curente
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005

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

piscicultură
4066 4261 4730 5062 5633 5241

Industrie 2307 3041 3402 4859 5469 6244
Energie electrică, gaze şi apă 308 523 499 504 566 570
Construcţie 433 584 665 812 1102 1284
Comerţ angro şi cu amănuntul 2003 2287 2488 2967 3384 3895
Transport, depozitare şi comunicaţii 1528 1974 2255 2977 3780 4441
Alte activităţi 3379 4103 5651 7493 8880 10362

Impozite nete pe produs şi import 1998 2278 2867 4096 4514 6010
PIB 16020 19052 22566 27619 32032 36755

Surse: BNS; estimări, calcule şi prognoze de ME

Tabelul 6. Producţia industrială, milioane MDL, preţuri curente
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p 2007p

Total industrie 8168 10428 12624 15963 17591 21124 22716 23738
Industrie extractivă 62 74 101 128 211 273 340 430

Industrie prelucrătoare 6755 8452 10550 13776 15234 18430 19820 19839 
Energie electrică, gaze şi apă 1351 1902 1973 2059 2146 2421 2695 3261

Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME
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Tabelul 7. Produsul agricol brut, milioane MDL
Total Modifi carea 

anuală reală, 
%

Producţia 
vegetală

Modifi carea 
anuală 

reală(%)

Producţia 
animală 

Modifi carea
anuală 

reală,
%

Servicii Modifi ca-
rea 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

2006p 12176 2.0 7431 1.5 4325 2.6 420 5.0
2007p 12770 4.9 7830 5.4 4500 4.1 440 4.8

Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 8. Principalele produse agricole
Perioada Cereale şi

leguminoa-
se boabe, 
mii tone

Struguri,
mii tone

Fructe şi 
pomuşoa-
re, mii tone

Legume,
mii tone

Carne 
(greutate vie),
mii tone

Ouă, 
milioane

Lapte, 
mii tone

1999 2200 465 136 489 147 555 589
2000 1935 704 255 364 123 575 574
2001 2628 505 317 448 115 618 579
2002 2587 641 327 397 120 671 604
2003 1613 677 617 361 118 620 593
2004 2994 686 430 315 119 668 628
2005 2828 517 384 389 126 759 658

2006p 2200 520 460 420 118 770 680
2007p 2700 650 520 430 130 750 690

Surse: BNS; estimări de ME
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Tabelul 9 Bugetul consolidat, datoria publică şi arierate la energie, % of PIB
Anul 2001 2002 2003 2004 2005 2006p 2007p

Total venituri 22.7 22.5 24.3 24.2 26.2 26.7 26.8
Venituri fi scale 18.0 19.0 21.0 21.9 25.0 24.7 24.8

Impozitul pe profi tul corporaţiilor 1.8 1.9 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8
Impozitul pe venitul persoanelor 

fi zice
1.8 2.1 1.7 2.1 2.1 2.0 1.9

Impozitul funciar 0.9 0.8 0.0 0.5 0.6 0.5 0.5
Impozitul pe imobil 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
TVA 7.9 9.0 10.2 9.6 12.8 13.9 14.0
Accize 3.6 2.9 3.3 3.2 2.9 2.8 2.8
Impozite pe comerţul extern 1.2 1.5 1.7 1.7 1.8 1.5 1.5
Alte venituri fi scale 0.7 0.6 2.4 2.9 2.5 2.1 2.2

Venituri nefi scale 3.9 3.2 2.9 2.3 2.1 2.0 2.0
Profi turile BNM 1.2 0.6 0.5 - 0.1 0.3 0.3
Venituri din operaţii cu capital 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
alte venituri nefi scale 2.2 2.1 2.0 - 1.8 1.5 1.5

Total cheltuieli 22.7 23.0 22.6 23.1 24.3 25.5 26.5
Economie 1.7 1.8 1.9 2.1 2.3 2.3 2.3
Activitate economică extern 0.4 0.4 0.0 0.5 0.4 0.5 0.5
Educaţie 4.8 5.5 4.8 4.7 5.4 5.4 5.5
Sănătate 2.8 3.5 2.6 2.4 3.0 2.9 3.1
Asistenţă socială 2.6 2.9 2.7 3.4 3.1 3.2 3.2
Administraţie publică 4.0 4.7 3.8 4.3 4.2 4.3 4.3
Deservirea datoriei 4.2 2.2 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8
Investiţii capitale 1.1 1.1 0.3 0.9 1.8 2.0 2.2
Altele 1.1 0.9 4.3 3.5 2.3 3.1 3.6

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

Datoria publică externă şi datoria 
privată garantată de guvern 

64.5 59.4 51.5 42.9 24.9 25.0 25.0

Arierate la energie 19.4 18.1 15.9 10.9 9.1 9.1 8.9
Surse: BNS; estimări şi calcule de ME
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Tabelul 10. Indicatori monetari, sfârşitul perioadei
Numerar în cir-

culaţie

Rezervele băn-

cilor 

Baza monetară Agregatul M2 Agregatul M3 Multiplica-

tori

Rezerve

valutare

ale BNM,

milioane

USD

USD/

MDL 

media 

perioa-

dei

milioane 

MDL

creşte-

re %

mili-

oane 

MDL

creşte-

re %

milioane 

MDL

creş-

tere 

%

milioane 

MDL

creş-

tere 

%

milioa-

ne MDL

creşte-

re %

M2 M3

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 14.4 3866.5 1.2 5800.9 3.2 8659.2 1.8 1.5 2.2 309.6 12.92

Q2’04 2853.4 8.4 1350.5 9.5 4203.8 8.7 6130.1 5.7 9099.1 5.1 1.5 2.3 295.7 11.95

Q3’04 3320.9 16.4 1675.5 24.1 5000.4 18.9 7140.9 16.5 10384.9 14.1 1.5 2.3 391.6 12.03

Q4’04 3699.9 11.4 1611.4 -3.8 5313.1 6.3 8137.0 13.9 11719.6 12.9 1.5 2.3 470.3 12.42

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 12.52

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 12.60

Q3’05 4350.0 11.7 2559.6 21.8 6320.6 5.4 10505.9 8.4 14932.7 11.9 1.5 2.2 582.1 12.58

Q4’05 4571.2 5.1 2761.9 7.9 7002.9 10.8 11125.5 5.9 15826.8 6.0 1.5 2.2 597.4 12.70

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

Q2’06 4924.0 8.4 2748.1 12.1 7672.1 9.7 11592.0 4.9 17790.0 9.1 1.5 2.3 632.7 13.2

Q3’06 5280.0 7.2 3210.0 16.8 8490.0 10.7 12500.0 7.8 19300.0 8.5 1.5 2.3 620.0 13.2

Q4’06p 5300.0 0.4 3360.0 4.7 8660.0 2.0 13200.0 5.6 19900.0 3.1 1.5 2.3 610.0 13.3

Q1’07p 5230.0 -1.3 3600.0 7.1 8830.0 2.0 13800.0 4.5 20300.0 2.0 1.6 2.3 605.0 13.2

Q2’07p 5450.0 4.2 3560.0 -1.1 9010.0 2.0 14200.0 2.9 21800.0 7.4 1.6 1.4 610.0 13.6

Q3’07p 5806.0 6.5 3800.0 6.7 9606.0 6.6 15300.0 7.7 23100.0 6.0 1.6 1.2 630.0 13.5

Q4’07p 5970.0 2.8 3930.0 3.4 9900.0 3.1 15400.0 0.7 23400.0 1.3 1.6 0.2 650.0 13.7

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 re-

fi nan-ţare a 

BNM, % 

Credite 

acordate 

economiei de 

bănci

Rata 

dobânzii la 

credite în 

lei, %

Rata 

dobânzii la 

credite în 

valută, %

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 3911.0 11.1 4184.9 5.2 2600.0 65 12.5 11520.0 17.8 11.0

Q3’06p 4200.0 11.8 3550.0 5.4 2600.0 65 12.5 12100.0 18.5 11.1

Q4’06p 4600.0 12.5 3620.0 5.3 2600.0 70 13.5 12900.0 19.1 11.4

Q1’07p 4900.0 13.0 3806.0 5.3 2600.0 68 14.0 13420.0 19.3 11.6

Q2’07p 5100.0 13.0 4200.0 5.2 2600.0 67 14.0 13600.0 19.5 11.2

Q3’07p 5340.0 12.8 4350.0 5.1 2560.0 66 14.0 14350.0 19.4 10.8

Q4’07p 5460.0 12.7 4430.0 5.1 2560.0 65 13.5 14650.0 19.1 10.8

Surse: BNM; calcule şi prognoze de ME
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Tabelul 12.  Salarii
Salariul lunar no-
minal, MDL (me-

dia perioadei)

Creşterea reală 
faţă de trimestrul 

precedent, % 
ajustată sezonier

Creşterea reală, 
Q4’96=100%

Bugetul minim 
de consum lunar, 
MDL, media peri-

oadei

Raportul dintre 
salariul mediu 

nominal şi buge-
tul minim de con-

sum lunar, %
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 1148.0 -13.5 62.0 1545 74.7
Q2’05 1296.0 12.0 76.1 1590 81.3
Q3’05 1335.3 2.7 76.0 1646 81.2
Q4’05 1532.7 10.8 91.3 1736 88.3
Q1’06 1454.3 -9.5 73.2 1806 80.3

Q2’06p 1485.8 -0.9 74.0 1842 80.7
Q3’06p 1530.1 1.6 75.7 1879 81.5
Q4’06p 1716.2 9.1 77.7 1909 89.9
Q1’07p 1811.5 1.8 - 1934 93.7
Q2’07p 1896.7 2.5 - 1964 96.6
Q3’07p 1965.3 2.2 - 1999 98.3
Q4’07p 2025.2 0.1 - 1999 101.3

Surse: BNS; calcule şi prognoze de ME
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Tabelul 13. Structura populaţiei ocupate,  mii oameni
2000 2001 2002 2003 2004e 2005 2006p 2007p

Total populaţie 3639 3631 3623 3612 3386 3383 3379 3350
Populaţia de peste 15 ani 2778 2807 2840 2868 2881 2899 2910 2915

Populaţia ocupată în 
economie 1515 1499 1505 1356 1316 1312 1301

1390

Şomeri 140 118 110 117 116 104 102 104
Populaţia inactivă 1123 1190 1225 1395 1449 1483 1507 1600

        
Rata de ocupare 0.55 0.53 0.53 0.47 0.46 0.45 0.45 0.47

Rata de dependenţă 
economică 1.40 1.42 1.41 1.66 1.57 1.58 1.60

1.66

Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 14. Rata infl aţiei, %
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec Faţă 

de de-

cembrie 

anul 

prece-

dent 

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 1.4 1.2 0.4 0.2 0.4 1.1 1.2 1.4 1.5 13.5 13.5

2007p 1.5 1.2 1.1 1.0 0.9 0.3 0.2 0.4 0.8 1.0 1.0 1.1 10.5 10.5

Surse: BNS; BNM; prognoze de ME
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Tabelul 15. Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională netă, milioane USD
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p 2007p

Contul curent -46.99 -120.92 -108.05 -103.14 -142.09 -113 -285.0 -448.7 -473.9

Soldul balanţei comerţului cu 

mărfuri 

-134.7 -306.62 -312.92 -378.25 -622.3 -758.3 -1190.8 -1486.7 -1656.9

Exporturi FOB 474.84 476.58 569.43 659.8 806.3 995.2 1104.4 1058.5 1270.2

Importuri FOB -609.54 -783.2 -882.35 -1038.1 -1428.6 -1753.5 -2295.2 -2545.2 -2927.1

Balanţa serviciilor -32.05 -43.13 -48.75 -38.8 -39.47 -54.8 -20.2 -12.0 -2.2

Venituri, inclusiv 33.99 72.25 100.78 159.27 215.04 336.5 358.8 395.0 445.0

Compensare pentru muncă 90.05 126.24 183.67 239.05 278 480 476.8 570.0 630.0

Transferuri curente 85.77 156.58 152.84 154.64 304.64 363.6 567.3 655.0 740.0

Contul de capital şi fi nanciar (fără 

modifi carea netă a rezervelor 

BNM)

121.27 169.46 80.32 86.35 67.29 143.45 172.9 264.1 313.0

Contul de capital 116.61 -11.97 -20.66 -15.32 -12.81 -5.35 -3.8 3.0 -2.0

Investiţii directe 37.83 135.99 146.05 116.18 58.37 147.92 225.5 240.5 280.0

Investiţii de portofoliu -140.06 117.03 -32 -27.48 -21.21 -10.41 -7.0 5.0 8.0

Alte investiţii 106.89 -71.59 -13.07 12.97 42.94 11.29 8.4 15.6 35.0

Modifi carea netă a rezervelor BNM -48.7 -47.42 -9.47 -26.96 -14.07 -147.99 -80 72.6 -26.0

Erori / omisiuni -25.58 -1.12 37.2 43.75 88.87 117.54 192.1 -112.0 -186.9

Poziţia investiţională netă -1364.41 -1473.31 -1535.8 -1649.66 -1694.5 -1637 -1665.7 -1645.0 -1620.0

Surse: BNM; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 16. Creşterea PIB în principalele ţări-partenere 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p 2007p Ponderea 

în ex-

porturile 

Moldovei, 

%, 2005

Ponderea 

în produ-

sul mondi-

al, %

Rusia -4.9 5.4 9.0 5.0 4.3 7.3 6.1 6.4 5.8 5.5 35.8 2.7

Zona Euro: 2.9 2.8 3.5 1.5 0.9 0.5 1.9 1.3 1.5 1.6 30.1 15.7

Italia 1.8 1.7 3.1 1.8 0.4 0.4 1.2 0.1 0.8 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 1.3 7.3 4.4

Franţa 3.5 3.2 4.2 2.1 1.2 0.5 2.4 1.4 1.6 1.5 1.1 3.2

România -4.8 -1.2 2.1 5.7 4.9 4.5 8.0 4.1 4.6 4.8 10.0 0

Ucraina -1.9 -0.2 5.9 9.2 5.2 9.4 12.0 2.8 3.8 4.1 6.6 0

Belarus 8.4 3.4 5.8 4.7 4.7 6.8 11.0 9.2 7.8 8.2 6.0 0

USA 4.3 4.1 3.8 0.3 2.4 3.0 4.4 3.5 3.2 3.4 4.3 21.1

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 2006p 2007p

CIS 440.2 221.9 252.7 334.5 434.8 593.4 764.8 915.9 1070.9 1172.9

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 281.2 156.6 209.3 249.0 290.6 505.8 581.1 752.3 764.9 909.0

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 214.8 143.1 205.2 190.6 256.1 133.5 199.1 292.4 280.5 410.5

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 4.8 223.5 351.2 433.5 439.8

Total 1023.7 573.1 777.4 897.2 1103.1 1402.8 1768.5 2311.8 2549.8 2932.2
Note: * - preţurile anului 2003 
Surse: BNM; BNS;  prognoze de ME 

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

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p 2007p

CIS 429.1 256.3 279.7 348.0 368.8 423.8 502.4 551.2 473.4 530.2

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 98.4 103.3 122.3 172.9 211.0 296.3 324.3 326.1 378.7

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 98.1 105.7 121.4 136.8 202.0

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 94.4 115.7 151.5

Total 632.1 462.3 471.5 570.2 710.6 790.0 985.2 1091.3 1052.0 1262.4

Surse: BNM; BNS; 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
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

2006p 21082 10 8919 10 -
2007p 25509 10 10596 8 -

Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME

Tabelul 20.  Veniturile nominale disponibile şi cheltuielile de consum ale 
gospodăriilor casnice, milioane MDL

Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p 2007p
Venitul 

disponibil
5833 8105 10492 13961 18285

23838
28913 33249 3989.9

salarii 2065 3023 3966 5166 6820 9003 12237 15908 17816.9
din activităţi 

agricole
2246 2796 3347 4174 5284

6510
6945 7300 7800

din activităţi 
individuale 

193 243 283 363 713 1098 1320 1550 1900

din 
proprietate

23 16 31 14 110
157

210 230 280

indemnizaţii 
sociale 

484 778 1144 1969 2560
3379

4075 4686.3 5249

alte 
indemnizaţii

23 32 42 42 18
22

38 45 51

alte 
transferuri 
curente

799 1216 1679 2234 2779

3669

4088 4880 2010

Cheltuieli de 
consum

6144 8380 10831 14144 18610 24156 30150 34672 35088

Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME
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