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Despre IDIS „Viitorul”
IDIS „Viitorul” este o instituţie de cercetare neguvernamentală şi neafiliată
politic, cu scop ne-comercial din Republica Moldova, deţinând calitatea de
membru al câtorva reţele internaţionale de politici publice. Misiunea sa este
de a contribui la formarea unui mediu analitic independent ce ar stimula
procesul democratic din Republica Moldova şi de a consolida capacităţile
societăţii civile în ceea ce priveşte participarea la procesul de formulare a
politicilor şi de monitorizare a guvernării.
Cercetarea economică la IDIS „Viitorul”
În cadrul IDIS „Viitorul” cercetarea economică şi educaţia economică a pu
blicului este efectuată de Centrul de Politici Economice (CPE). CPE este
orientat spre analiza politicilor economice, spre educarea publică prin pro
movarea cunoştinţelor economice şi spre influenţarea procesului de for
mulare a politicilor, oferind evaluări anticipatorii şi integrate asupra unui
segment larg de probleme economice.
Domeniile principale de cercetare economică
Politicile macroeconomice (monetare, fiscale, comerciale);
Dezvoltare şi strategii antisărăcie;
Competitivitate şi analize sectoriale;
Economie rurală şi agrară;
Economie publică (servicii sociale, infrastructura);
Politici socio-economice (munca, venituri, sărăciei şi inegalitate);
Dezvoltarea tehnologică şi inovaţiile;
Globalizarea şi integrarea regională;
Politici structurale şi instituţii economice;
Politica economică a integrării europene.
Tipuri de servicii prestate
Cercetare şi design de politici economice;
Propagarea cunoştinţelor economice;
Monitorizarea şi alertarea asupra tendinţelor economice curente;
Oferire de consultaţii speciale.
Consiliul internaţional
Consiliul naţional CPE este format din:
Dumitru Moldovanu, doctor habilitat, profesor universitar, decan
Facultatea Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii
Economice din Moldova
Natalia Burlacu, doctor habilitat, profesor universitar, şef catedră
Management şi Marketing, Universitatea Liberă Internaţională din
Moldova
Wojchiech Marchlewski, Expert, Asociaţia Experţilor în domeniul
Administraţiei Publice, Warsaw, Polonia
Veaceslav Ioniţă, Dr. în economie, conferenţiar universitar, ASEM
……………………………………………………………………………………..
CPE depune toate eforturile pentru a asigura o calitate cât mai înaltă a cer
cetărilor sale economice. În cazul în care o persoană terţă a suferit pierderi sau
daune ca urmare a utilizării informaţiei din publicaţiile CPE, respectiva persoană
nu poate să tragă la răspundere IDIS “Viitorul”, CPE, experţii şi consultanţii
IDIS „Viitorul” precum şi membrii Consiliului internaţional al CPE.
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Mulţumiri

Acest număr al publicaţiei Mo
nitorul economic: analize şi pro
gnoze trimestriale fost efectuat
de Centrul de Politici Economice
al Institutului pentru Dezvoltare
şi Iniţiative Sociale „Viitorul”. La
elaborarea studiului au contribuit
Igor Munteanu, Viorel Chivriga,
Victor Parlicov, Corina Gaibu,
Sergiu Gaibu, Tatiana Lariuşin,
Onorica Banciu, Mariana Radov
şi Laura Bohanţov.
Datorăm mulţumirile noastre tuturor experţilor externi care au
oferit comentarii deosebit de pertinente în legătură cu prezentul raport.
Monitorul Economic exprimă opiniile personale ale autorilor care pot să
nu coincidă cu cele ale IDIS „Viitorul”. Oricare altă persoană terţă, inclusiv
IDIS „Viitorul” nu este responsabilă pentru concluziile prezentate în această
publicaţie.
Centrul de Politici Economice al IDIS „Viitorul”

5

Centrul de Politici Economice al IDIS “Viitorul”

ACRONIME ŞI ABREVIERI
“BCRMN” – “ Banca Centrală a Republicii Moldoveneşti Nistrene”;
BASS – Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat
BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
BNM – Banca Naţională a Moldovei;
BNS - Biroul Naţional de Statistică al RM;
BPN – Bugetul Public Naţional
BS – Bugetul de Stat
BUAT – Bugetele Unităţilor Administrative Teritoriale
cca – circa;
CIS STAT – Comitetul interstatal de statistică a ţărilor CSI;
CPE – Centrul de Politici Economice, IDIS „Viitorul”;
CSI – Comunitatea Statelor Independente;
DST – drepturi speciale de tragere, unitate utilizată de FMI pentru propriile
tranzacţii şi operaţiuni;
e – estimări;
ECE – Europa Centrală şi de Est;
EUR – Euro;
FAOAM – Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
FMI-Fondul Monetar Internaţional;
H – jumătate a anului;
IFPS – Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
IPC – Indicele preţurilor de consum;
IPI – indicele volumului producţiei industriale, preţuri comparabile, %;
IPP – Institutul de Politici Publice;
IPPI – indicele preţurilor producţiei industriale, %;
ISD – Investiţii străine directe;
În prezenta publicaţie au fost utilizate următoarele acronime şi abrevieri:
ma – medie anuală;
MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
MDL – leul moldovenesc;
ME – „Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale”;
MEc – Ministerul Economiei;
MF – Ministerul Finanţelor;
MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
OIM – Organizaţia Internaţională a Muncii;
OPEC – Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol;
p – prognoze;
p.p. – puncte procentuale.
PI pc – producţia industrială, preţuri curente;
PI reală – producţia industrială reală, preţuri comparabile;
PIB – Produsul Intern Brut;
PSRE – Programul de Stabilizare şi Relansare Economică;
Q – trimestru al anului;
rca – rata de creştere anuală (sfârşitul anului curent faţă de sfârşitul anului
precedent);
rmca – rata medie de creştere anuală;
rmsa – rata medie de schimb anuală;
SBGC – Sondajul Bugetelor Gospodăriilor Casnice;
SCERS – Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei;
SUA – Statele Unite ale Americii;
UE – Uniunea Europeană;
USD – dolar american;
VABind reală – valoarea adăugată brută reală în industrie, preţuri
comparabile;
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Indicatorii principali
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009e

2010p

Producţia
PIB, milioane MDL, preţuri curente

19 052 22 566 27 619 32 032 37 652 44 069 53 430 62 840 59 454 64 508

PIB / capita, USD, rmsa

408

459

549

721

812

890

1 229

1 694

1 461

1 514

PIB real, rca

6,1

7,8

6,6

7,4

7,5

4,8

3,0

7,2

-8,0

1,5

Producţia industrială reală, rca

13,7

10,8

15,6

8,2

7,0

-4,8

1,0

0,7

-24,3

5,0

Venitul personal disponibil pe lună, MDL

241

321,6

422,4

491,4

568,6

839,6

1018,7 1150

1050

1150

Venitul disponibil real, rca

17,7

26,5

17,4

3,5

3,4

5,0

8,0

7,0

-2,0

2,0

Comerţ cu amănuntul, rca

14,8

34,2

18,2

5,6

5,3

6,9

7,6

8,4

-5,0

3,0

Indicele preţurilor de consum

106,3

104,4

115,7

112,5

110,0

114,1

113,1

107,3

100,8

109,6

Indicele preţurilor produse alimentare

106,1

102,8

120,0

113,1

108,7

109,5

115,4

106,5

97,0

106,0

Indicele preţurilor produse nealimentare

107,9

108,2

111,5

111,9

114,9

115,7

111,6

102,1

103,0

110,0

Indicele preţurilor servicii

104,5

104,4

112,6

111,6

106,6

120,1

113,0

117,4

102,0

114,0

Indicele preţurilor producţiei industriale

112,0

105,0

109,0

105,6

105,3

112,2

126,5

103,4

101,0

106,0

Populaţia, mii

3 635

3 627

3 618

3 607

3 600

3 589

3 581

3 573

3 568

3 550

Populatia ocupată în economie, mii

1 499

1 505

1 357

1 316

1 319

1 257

1 247

1 251

1 230

1 270

Rata şomajului, metodologia OIM

7,3

6,8

7,9

8,1

7,3

7,4

5,1

4,0

6,1

5,0

Salariul mediu lunar, lei

544

692

891

1 103

1 319

1 695

2 065

2 529

2 685

3 000

Salariile reale, rca

21,2

21,1

15,0

10,1

6,9

14,0

12,0

9,0

5,5

2,1

Gospodării casnice

Preţuri

Piaţa muncii
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009e 2010p

Comerţ extern şi balanţă de plăţi
Exportul de bunuri şi servicii, rca
Importul de bunuri şi servicii, rca
Volumul comerţului extern cu bunuri şi
servicii, milioane USD
Contul curent, % of PIB
ISD, milioane USD
Venituri din retribuirea muncii prestate
peste hotare, milioane USD
Finanţe publice*

19,9
13,8
22,7
24,7
10,8
-3,6
27,6
19,0
-22,4 5,0
14,9
16,3
35,1
26,1
29,6
17,5
37,0
32,8
-35,8 7,0
1 457,7 1 681,8 2 192,2 2 753,7 3 383,6 3 744,8 5 031,7 6 496,2 4 276,4 4 670
-7,3
148,5
183,7

-6,2
110,4
239,1

-7,4
39,4
258

-3,2
50,0
450

-7,8
75,0
900

-11,4
60,0
1200

-15,6
240,5
1700

-17,0
350,0
1660

-10,0
200,0
1160

-15,0
230,0
1 231

Venituri în bugetul consolidat, % din PIB
Datoria publică internă, % din PIB
Datoria publică externă şi garantată de
guvern, % din PIB
Indicatori financiari

22,7
12,6
64,5

22,5
12,5
59,4

24,3
10,7
51,5

35,6
11,2
42,9

39,9
11,1
24,9

38,1
11,0
25,0

38,2
11,0
25,0

37,1
11,0
23,0

39,0
12,5
28,0

38,4
14,4
33,5

Masa monetara, milioane MDL
Rezerve valutare, milioane USD, sfîrşitul
perioadei
Rata oficială de schimb media anuală MDL/
USD
Rata dobânzii pentru credite în MDL, %,
ma
Economia internaţională

4 787
229

6 512
270

8 509
302

11 720 15 827 19 558 27 344 31 664 31 172 33 320
470
597
650
1 050 1 505 1 400 1 510

12,8

13,5

13,9

12,3

12,6

13,1

12,1

10,3

11,1

12,5

28,5

23,1

19,2

21,0

18,9

18,2

18,9

21,1

20,1

19,0

PIB mondial, rca
Media ponderată a creşterii PIB în
principalele ţări partenere (2/3 din
exporturile Moldovei)

2,4
4,0

3,0
2,8

3,9
3,8

4,8
3,5

4,5
3,2

5,1
4,1

4,9
5,4

2,5
4,1

- 0,5
-4,0

3,1
1,3

* De la 2004 se calculează Bugetul Public Naţional
Surse: BNS, BNM, prognoză de ME

Transnistria, indicatori selectaţi
PIB regional, milioane USD
PIB regional, rca
Producţia industrială, rca
Populaţia, mii (estimări)
Comerţ cu amănuntul şi
servicii, rca
Investiţii în capital fix, rca
Exporturi, milioane USD
Importuri, milioane USD
Indicele preţurilor de
consum

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009e

2010p

199
10,0
9,0
633,6

250
-2,7
-18,7
630,1

309
18,1
21,4
621,8

405
16,2
5,2
616,5

486
11,8
0,6
600,0

23,1

18,4

7,6

15,3

18,4

586
7,7
-23,2
585,0
5,2

650
10,0
7,0
570,0
2,6

770
12,0
10,0
550,0
5,0

400
-20,0
-35,0
530,0
1,5

500
-15,0
-25,0
530,0
2,5

15,6
378,0
541,0

-9,2
243,4
449,6

-14,7
432,8
592,9

22,2
535,1
758,3

-2,5
579,7
855,6

127,0

110,6

132,6

120,4

110,8

4,3
422,1
738,4
108,9

-6,4
610,0
740,0
110,0

-2,0
690,0
1 150,0
112,0

-10,0
450,0
700,0
110,0

5,0
550
1000
120
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REZUMAT
Schimbarea
de putere de
la Chişinău a
fost în 2009
cea mai bună
noutate politică
din spaţiul exsovietic.

POLITICA. Schimbarea de regim politic la Chişinău a fost probabil în
2009 cea mai bună noutate din spaţiul ex-sovietic, sfâşiat de crize
multiple, tranziţii incomplete şi puternice curente de influenţă externă.
Presaţi de o agendă aglomerată, liderii AIE sunt conştienţi că doar
europenizarea completă a sistemului politic, economic şi administrativ
va ajuta RM să avanseze pe calea integrării sale graduale în raport cu
instituţiile politice ale Uniunii Europene, eliberând-o de sechelele şi
izolarea internaţională produsă de PCRM. Strămutat în opoziţie, PCRM
trece printr-o perioadă de intense frământări şi nemulţumiri interne.
Coeziunea de altădată, cimentată de un lider autoritar şi voluntarist,
este dărâmată şi înşelătoare, iar opinia dominantă în sânul partidului
este că doar provocarea unor alegeri noi anticipate ar putea menţine
ierarhia contestată a conducerii sale actuale.
Boicotarea alegerii noului şef de stat ar avea funcţia de a păstra în
PCRM autoritatea contestată a ex-preşedintelui V.Voronin, dar şi pe
o posibilă revanşă, clădită pe diferenţele şi, posibil, contradicţiile
partidelor-componente ale AIE. Şi pentru că PCRM ar dori să culeagă
crema unui scrutin anticipat fără a plăti costurile provocării lui – ar
dori să aplice şi mai departe tactica “degajării şi învăluirii” în raport
cu PD - veriga vulnerabilă a AIE. Partidului Democrat i se reproşează
nepotrivirea ideologică faţă de liberali şi liberali-democraţi, dar şi de
faptul că ratingul candidatului la funcţia de şef al statului a fost încropit
pe timpurile în care acesta se afla printre fruntaşii PCRM. În plus,
PCRM este departe de a fi un broker onest pe scena politică a RM, ca
să poată reproşa ceva liderului PD.
Insistenţa cu care liderii PCRM îşi vor revendica în 2010 un drept
funciar de revanşă electorală va spori răspunsul partidelor din AIE de
a accepta această provocare (a alegerilor anticipate), contând pe o
clarificare definitivă cu restanţierii vechiului regim, dar şi cu riscul de a
pierde din vedere meniul de reforme şi angajamente pentru care AIE a
fost creditată să schimbe regimul politic în RM. Astfel, PCRM păşeşte
pe o gheaţă subţire, şi asta pentru că alegerile anticipate - în 2010 nu sunt privite cu ochi buni de către populaţie, iar partidele aflate la
guvernare în RM ar avea numai de pierdut dacă ar dori să se detaşeze
brusc de corpul politic şi simbolistica unificatoare a AIE.
Deşi există foarte puţin sprijin pentru alegeri anticipate în 2010, logica
actualei Constituţii împinge autorităţile statului spre obligaţia de a le
anunţa mai degrabă ori mai târziu, ceea ce ar putea prin efectele sale
să arunce componentele AIE într-o competiţie nedorită şi iraţională,
de beneficiile căreia ar profita exclusiv liderii PCRM. Paradoxul
acestor alegeri ar fi că succesul individual al unor partide din Alianţă
ar putea dezechilibra actuala unitate şi complementaritate. Adoptarea
unei noi Constituţii prin referendum ar putea fi o şansă ideală pentru
a debloca procesul politic, menţinând cadenţa priorităţilor de politici
interne şi coeziunea politică de care va avea nevoie RM în 2010. Anul
viitor, Guvernul RM va iniţia negocieri punctuale asupra liberalizării
vizelor pentru cetăţenii RM, la pachet cu alte beneficii şi avantaje,
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condiţionate de stabilitate politică, coerenţă şi prioritizare a resurselor
interne - singurele argumente care pot proba competenţa, maturitatea
şi deschiderea spre UE a elitelor politice din RM.

AGRICULTURA. În a doua jumătate a anului 2009, în agricultură sunt
remarcate unele derapaje de la poziţiile conturate în prima parte a
anului. După o creştere modestă a producţiilor agricole de 3,7% şi
2,6% în trimestrul I şi primul semestru, pe care echipa ME le-a
calificat drept efemere, în primele 9 luni ale anului deja a fost
înregistrată o descreştere de 10,2%. La finele anului curent, estimăm
că producţia agricolă va înregistra o cădere şi mai dramatică, de circa
24 la sută. Rezultatele slabe din agricultură se vor datora
randamentelor scăzute din sectorul vegetal, în special a cerealelor din
prima şi a doua grupă, şi a culturilor tehnice (sfecla de zahăr, floarea
soarelui). În sectorul animalier, din contra, sunt remarcate unele
semnale de înviorare a activităţilor economice, rezultate prin
restabilirea parţială a efectivelor de animale.

Diminuare a
producţiei agricole
cu 10,2% în
primele nouă luni
ale anului 2009.

Anul 2009, este marcat şi de interferenţa unor factori, care au determinat
reducerea veniturilor agricultorilor: reducerea randamentelor culturilor
agricole, diminuarea preţurilor la majoritatea produselor agricole,
creşterea preţurilor la input-urile agricole, scăderea cererii la unele
produse agricole şi agroalimentare, micşorarea ajutoarelor de stat
pentru agricultori. În anul curent, nu s-a reuşit şi estomparea
principalelor provocări pentru agricultură: accesul anevoios pe pieţele
de desfacere pentru produsele agricole, preţurile de achiziţie
neavantajoase pentru unele produse agricole, în special pentru
cereale, struguri şi lapte, creşterea restanţelor la distribuirea subvenţiilor
din fondurile pentru subvenţionarea producătorilor agricoli şi de
susţinere a înfiinţării plantaţiilor viticole, creşterea restanţelor a
întreprinderilor de procesare faţă de furnizorii de materie primă,
modificări mai accentuate în structura fondului funciar şi mutaţii
serioase în structura forţei de muncă.

Venituri agricole
mai mici pentru
antreprenori în
anul 2009.

INDUSTRIA. În anul 2009, estimăm o contractare a sectorului industrial
cu 24,3%, sub influenţa a trei factori: (a) scăderea cererii externe şi a
competitivităţii exporturilor moldoveneşti, (b) prăbuşirea din sectorul
construcţiilor, care a avut efect multiplicator, şi (c) scăderea consumului
intern. Pentru anul 2010, prognozăm o creştere modestă de 5%,
primordial sub influenţa revenirii în zona de creştere a sectorului de
construcţii şi a exporturilor, respectiv datorită simplificării reglementărilor
în sector şi a revenirii treptate a economiilor principalelor ţări partenere.

Factorii principali
care au dus la
contractarea
industriei în 2009,
ar putea deveni
factori de relansare
a acesteia în 2010.

BUSINESS. Aparent, abordarea în guvernarea proceselor economice
treptat se schimbă de la “intervenţii administrative după caz”, la una
bazată pe consolidarea capacităţii instituţiilor publice, pentru a fi
capabile să creeze un mediu de afaceri cu mecanisme de piaţă
funcţionale.

Doar activizarea
lucrului asupra
reformei
instituţionale poate
asigura trecerea
la modelul de
creştere economică
bazat pe investiţii.

Sectorul serviciilor în anul curent va atinge o creştere de cca 3%,
iar pentru anul viitor preconizăm o sporire a ritmurilor de creştere în
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acest sector, până la 5%; comerţul cu amănuntul a evoluat relativ
stabil în 2009, contractându-se cu până la 5%, iar pentru anul următor
preconizăm o creştere de cca 3% a acestuia; investiţiile şi construcţiile
anul acesta au fost printre sectoarele afectate cel mai puternic,
contractându-se cu 42% şi respectiv 38%, însă preconizăm o revenire
a acestor sectoare în zona creşterii: +15% pentru investiţii şi +11%
pentru construcţii în anul 2010.

În anul 2009,
exporturile şi
importurile
vor fi mai mici
cu 22,4% şi
respectiv 35,8 la
sută.

COMERŢUL EXTERN. În anul 2009, sunt înregistrate diminuări clare
a volumului total al comerţului exterior, exporturilor şi importurilor. În
ianuarie-octombrie, volumul total al comerţului exterior al Republicii
Moldova înregistra 3608,4 milioane USD sau 66,23% din valoarea
înregistrată în perioada similară a anului 2008.

În anul 2010,
exporturile şi
importurile vor
creşte cu 5% şi,
respectiv, 7 la
sută.

Pentru anul 2009, menţinem previziunile CPE de la începutul anului curent,
care prevăd o reducere a exporturilor şi importurilor cu 22,4% şi, respectiv,
35,8 la sută faţă de anul 2008. Pentru anul 2010, estimăm creşteri la export
şi import, cu 5% şi, respectiv, 7 la sută, faţă de anul 2009.

BNM poate
asigura cu
uşurinţă oricare
curs MDL/USD în
intervalul 10-13
pentru 2010.

În aceiaşi perioadă, exporturile
milioane USD, iar importurile constituie o reducere cu 24,2% şi
anului 2008. În schimb, deficitul
până la 1566,2 milioane USD,
soldului consemnat în anul trecut.

înregistrau o valoare de 1021,1
2587,3 milioane USD, ceea ce
36,9% faţă de perioada similară a
balanţei comerciale s-a diminuat
înregistrând 56,9% din valoarea

PIAŢA MONETARĂ. În 2009 am avut parte de o scădere dramatică
a activităţii economice. Au fost luate măsuri de restrângere a masei
monetare de către BNM, pentru ca apoi, în a doua jumătate de an,
aceasta să fie liberalizată. După epuizarea măsurilor de liberalizare
a economiei, masa monetară a încetinit creşterea ei, dar creditele
şi suportul bănesc acordat de organismele internaţionale va prelua
eştafeta măsurilor BNM şi va deveni motorul de bază la majorarea
masei monetare şi implicit la stimularea creşterii economice.
Masa monetară este suficient de dolarizată. Acest fapt a asigurat
stabilitatea cursului MDL/USD. In ciuda scăderii remitenţelor pe
parcursul anului 2009 în a doua jumătate de an a fost asigurat de către
migranţii de peste hotare un influx stabil de 100 milioane USD şi mai
mult pe lună.
Deprecierea leului cu aproximativ 12.3% faţă de dolar pe parcursul
anului 2010 şi atingerea valorii medii anuale de 12.53 versus 11.15
estimat pentru 2009 este un obiectiv usor exagerat al guvernului.
Influxul de valuta stabil provenit din remitente si exporturi, suplimentat
de ajutorul financiar si granturile oferite de organismele internationale
va determina o pozitie suficient de puternica a leului. Mecanismele
existente şi situaţia macroeconomică permite guvernului şi BNM
să menţină oricare curs doreşte în intervalul 10-13 MDL/USD. Este
extrem de important de evaluat soluţia optimă. Echipa IDIS recomandă
o deprecierea a leului pentru anul 2010 în valoare de 8%, realizând
o valoare medie anuală de 12 MDL/USD şi insistă asupra modificării
metodei de influenţare a cursului valutar.
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FINANŢE PUBLICE. Deficitul bugetar pentru anul curent va fi, cel mai
probabil, cu cca 750 milioane mai mic decât cel prevăzut la rectificarea
bugetului, constituind în jur de 4,6 miliarde lei, sau 7,7% din PIB. Până
la 3,9 miliarde lei vor fi acoperite prin împrumuturi externe, celelalte
700 milioane lei fiind atrase de pe piaţa financiară internă, ceea ce va
mări datoria publică internă până la cca 4,2 miliarde lei.
În anul 2010, deficitul bugetar va fi cu cel puţin 300 milioane lei mai
mare decât în prognozele Ministerului Finanţelor, constituind 4,7
miliarde lei, sau 7,4% din PIB, ceea ce sugerează luarea treptată sub
control a deficitului bugetar. Acest deficit la fel va putea fi acoperit
prin credite externe în echivalentul a 3,5 miliarde lei, încă 1,2 miliarde
urmând a fi atrase de pe piaţa financiară internă, ceea ce va aduce
datoria publică internă la un maxim de 5,7 miliarde lei. Pentru a evita
însă implicaţiile negative asupra masei monetare, Guvernul ar trebui
să acopere aceste împrumuturi prin emisie monetară (vezi capitolul
Piaţa monetară)

Deficitul bugetar
pentru anul
curent va fi, cel
mai probabil, cu
cca 750 milioane
mai mic decât
cel prevăzut
la rectificarea
bugetului.

PREŢURILE. Pentru prima oară, Moldova va înregistra o inflaţie anuală
de până la 1%. În 2009, s-au evidenţiat mai multe fenomene deflaţioniste,
printre care se numără: contractarea economiei, scăderea veniturilor
populaţiei, liberalizarea tardivă a pieţei monetare de către BNM. În a
doua jumătate a anului a avut loc destinderea pieţei monetare, ceea
ce a determinat frânarea procesului de contractare a economiei şi,
implicit, inversarea trendului deflaţionist în unul uşor inflaţionist.

Inflaţie record în
2009 – maximum
1%.

Pentru 2010, prognozăm o inflaţie de circa 7-10%. Aceasta se va datora
unei expansiuni economice prognozate în anul următor. Majorarea
preţurilor la gazele naturale, precum şi deprecierea leului vor exercita,
de asemenea, presiuni inflaţioniste în 2010.

Estimările CPE
pentru anul 2009:
reducerea ratei
de activitate până
la 40% (cca1200
mii.de oameni)
şi creşterea
numărului
migranţilor până la
300 -350 de mii.

SITUAŢIA PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ ÎN MOLDOVA. În primul
semestru al anului 2009, problemele pe piaţa forţei de muncă a
Moldovei continuau să se agraveze, în condiţiile recesiunii economice
în regiune şi instabilităţii extreme a preţurilor. Activitatea de afaceri
joasă şi accesul limitat la finanţare continuă să cauzeze dificultăţi de
achitare a salariilor şi de menţinere a personalului pentru majoritatea
companiilor din sectorul real.
Populaţia economic activă s-a redus cu -3%, deşi rata şomajului este
în descreştere de la 7.7%, la începutul anului 2009, până la 6.1%,
la sfârşitul trimestrului II, dar rata de ocupare a crescut în aceeaşi
perioadă cu 6.3%.
În perioada curentă, în ciuda creşterii salariilor (în medie cu 9%, şi cu
23% pentru bugetari), veniturile reale ale populaţiei rămân la un nivel
mai jos decât acel al anului precedent, inclusiv din cauza diminuării
încasărilor din străinătate cu aproape 5% ceea ce, la rândul său, a
cauzat scăderea consumului final al gospodăriilor cu peste 10%, în
primul semestru.

Consumul final
al gospodăriilor
casnice în anul
2010 va creşte cu
3-5 la sută.
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ECONOMIA REGIUNII TRANSNISTRENE. În primul semestru al anului
2009, PIB-ul în rnm a constituit cca 350 milioane de dolari (-23%, 2008),
totodată declinul producţiei industriale a înregistrat cca 35 la sută din
volumului perioadei similare al anului precedent. În condiţiile diminuării
exportului (-50%, 2008), livrările rnm în Moldova au crescut de 2,6 ori
şi au constituit în primul semestru 85 milioane de dolari.
În ianuarie – iunie 2009, datoriile externe ale regiunii transnistrene
pentru consumul de gaz natural s-au mărit aproape de două ori în
comparaţie cu perioada similară a anului 2008 şi au constituit 260
milioane de dolari.
Deficitul bugetar este finanţat de către injecţiile externe ale Federaţiei
Ruse, în situaţia când cheltuielile bugetului rnm constituie cca 133 mln
dolari, din care 65% revin păturilor social protejate.

Criza mondială,
cedează în al
treilea trimestru
2009.

ECONOMIA MONDIALĂ. Criza mondială, care a fost în vizorul întregii
lumi mai mult de doi ani, s-a redus din intensitate în al treilea trimestru
2009, fiind sfidată de eforturile consecvente şi consolidate ale ţărilor
dezvoltate, emergente şi în proces de dezvoltare. Cu toate că
economia mondială a revenit pe traiectoria de creştere, avansul
economiei în 2010 şi ulterior, va fi inferior nivelului înregistrat înainte
de criză. Precum am prognozat în ediţia precedentă a ME, moneda
unică europeană s-a întărit pe fundalul revenirii economiei europene.
Moneda europeană va continua să se aprecieze şi în perioada
următoare, deşi ţări precum Spania, Franţa şi Portugalia au cerut să
se ia măsuri pentru limitarea creşterii.
De rând cu deprecierea dolarului SUA, pe fundalul întăririi monedei
unice, tradiţional a crescut şi preţul la petrol. Pe termen scurt, preţul
petrolului s-ar putea majora în continuare, ca urmare a aşteptărilor
pozitive în ceea ce priveşte evoluţia crizei economice din SUA în acest
an. Totodată, devalorizarea dolarului american din al treilea trimestru
al anului 2009 a stimulat creşterea preţurilor şi investiţiile în mărfuri,
inclusiv pe piaţa grânelor. Datorită cererii mari şi preţului pe măsură
din anul 2008, mulţi fermieri din întreaga lume şi-au orientat în 2009
producţia către grâu, ceea ce a făcut ca în acest an producţia pe plan
mondial să atingă un nivel record, care a dus, în mod firesc, la scăderea
dramatică a preţului.
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POLITICA
Sinteză
Schimbarea de
putere de la
Chişinău a fost în
2009 cea mai bună
noutate politică din
spaţiul ex-sovietic.

Schimbarea de regim politic la Chişinău a fost probabil în 2009 cea
mai bună noutate din spaţiul ex-sovietic, sfâşâiat de crize multiple,
tranziţii incomplete şi puternice curente de influenţă externă.
Presaţi de o agendă aglomerată, liderii AIE sunt conştienţi că doar europenizarea completă a sistemului politic, economic şi administrativ va
ajuta RM să avanseze pe calea integrării sale graduale în raport cu
instituţiile politice ale Uniunii Europene, eliberând-o de sechelele şi izolarea internaţională produsă de PCRM. Strămutat în opoziţie, PCRM
trece printr-o perioadă de intense frământări şi nemulţumiri interne. Coeziunea de altădată, cimentată de un lider autoritar şi voluntarist, este
dărâmată şi înşelătoare, iar opinia dominantă în sânul partidului este că
doar provocarea unor alegeri noi anticipate ar putea menţine ierarhia
contestată a conducerii sale actuale.
Boicotarea alegerii noului şef de stat ar avea funcţia de a păstra în
PCRM autoritatea contestată a ex-preşedintelui V.Voronin, dar şi pe o
posibilă revanşă, clădită pe diferenţele şi, posibil, contradicţiile partidelor-componente ale AIE. Şi pentru că PCRM ar dori să culeagă crema
unui scrutin anticipat fără a plăti costurile provocării lui – ar dori să aplice şi mai departe tactica “degajării şi învăluirii” în raport cu PD - veriga
vulnerabilă a AIE. Partidului Democrat i se reproşează nepotrivirea ideologică faţă de liberali şi liberali-democraţi, dar şi de faptul că ratingul
candidatului la funcţia de şef al statului a fost încropit pe timpurile în
care acesta se afla printre fruntaşii PCRM. În plus, PCRM este departe
de a fi un broker onest pe scena politică a RM, ca să poată reproşa
ceva liderului PD.
Insistenţa cu care liderii PCRM îşi vor revendica în 2010 un drept funciar de revanşă electorală va spori răspunsul partidelor din AIE de a
accepta această provocare (a alegerilor anticipate), contând pe o clarificare definitivă cu restanţierii vechiului regim, dar şi cu riscul de a pierde din vedere meniul de reforme şi angajamente pentru care AIE a fost
creditată să schimbe regimul politic în RM. Astfel, PCRM păşeşte pe o
gheaţă subţire, şi asta pentru că alegerile anticipate - în 2010 - nu sunt
privite cu ochi buni de către populaţie, iar partidele aflate la guvernare
în RM ar avea numai de pierdut dacă ar dori să se detaşeze brusc de
corpul politic şi simbolistica unificatoare a AIE.
Deşi există foarte puţin sprijin pentru alegeri anticipate în 2010, logica
actualei Constituţii împinge autorităţile statului spre obligaţia de a le
anunţa mai degrabă ori mai târziu, ceea ce ar putea prin efectele sale
să arunce componentele AIE într-o competiţie nedorită şi iraţională, de
beneficiile căreia ar profita exclusiv liderii PCRM. Paradoxul acestor
alegeri ar fi că succesul individual al unor partide din Alianţă ar putea
dezechilibra actuala unitate şi complementaritate. Adoptarea unei noi
Constituţii prin referendum ar putea fi o şansă ideală pentru a debloca
procesul politic, menţinând cadenţa priorităţilor de politici interne şi coeziunea politică de care va avea nevoie RM în 2010. Anul viitor, Guver-
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nul RM va iniţia negocieri punctuale asupra liberalizării vizelor pentru
cetăţenii RM, la pachet cu alte beneficii şi avantaje, condiţionate de
stabilitate politică, coerenţă şi prioritizare a resurselor interne - singurele argumente care pot proba competenţa, maturitatea şi deschiderea
spre UE a elitelor politice din RM.

Simbolistica primelor 100 de zile ale Guvernului
Filat: lecţii învăţate?
În lunile august şi septembrie s-a născut alternativa politică la guvernarea PCRM, Alianţa pentru Integrare Europeană, învăţând din mers
cum să-şi articuleze diversitatea şi obiectivele asumate. Ulterior, recunoaşterea de către Curtea Constituţională a legalităţii constituirii legale a organelor de conducere ale Parlamentului, inclusiv a speakerului
Mihai Ghimpu, a pus bazele votului de investitură pentru noul guvern
liberal-democrat, condus de Primul Ministru, Vlad Filat. Investirea sa
a însemnat mai mult decât o fractură simbolică cu regimul sultanic al
Preşedintelui V.Voronin, asemănător în multe privinţe cu Vladimir Meciar – un simbol al stagnării şi conservatorismului din Slovacia, ci şi un
semn al maturizării clasei politice din RM, condiţionată de contextul
specific în care s-a pomenit să negocieze platforme comune, întemeiate pe valori şi obiective transparente. Eşuarea repetată a celor 2 tururi
de scrutin pentru alegerea noului şef de stat a furnizat material pentru
o propagandă incisivă şi răutăcioasă în adresa AIE, mergându-se pe
firul analogiilor nefaste cu tranziţia politică complicată din Ucraina, statul care a oscilat cu atâta viteză între o tranziţie – model, iniţiată prin
revoluţia portocalie din 2004, şi o contra-revoluţie pestriţă, furnizată de
o clasă politică autarhică, extrem de impredictibilă şi coruptă, capabilă
să producă numai decepţii.
Dezamăgite de acest model ineficient şi instabil din Ucraina, numeroşi
oficiali europeni au tratat în mod rezervat, şi chiar cu o anumită doză de
iritare proiectul politic al unei schimbări radicale la Chişinău. Ei susţin
şi astăzi că liderii AIE trebuie să accepte un model inclusiv de a face
politică în RM, care să integreze acei actori politici, care au produs, în
opinia liderilor de opoziţie, gravele defecţiuni de funcţionare a regimului
constituţional, în RM, şi uzurparea puterii în stat, inclusiv a unor importante resurse economice şi administrative. Exact pe această logică
inclusivă, însă deficitară sub aspect tactic au mers liderii PD atunci cînd
şi-au dorit să convingă cu orice preţ liderul PCRM că ar putea coopera
la alegerea noului preşedinte. După 3 luni de negocieri neîncetate, PD
constată lipsa de rezultate în negocieri, recunoscând că singurul lucru
de care au fost interesaţi comuniştii ţine de desfacerea Alianţei pentru
Integrare Europeană şi demiterea imediată a celor care o reprezintă.
Soluţia PCRM este din acest punct de vedere asemănătoare unei lovituri de stat, care ar genera o nouă spirală de instabilitate politică, exact
opus promisiunii de schimbare în RM. Există totuşi şanse ca această
instabilitate să fie evitată, în primul rând pentru că în RM există soluţii
tehnice şi constituţionale valabile, botezate şi asul din mâneca speakerului Mihai Ghimpu, care pot garanta AIE şansa unei protecţii necesare
ca noul Guvern al RM să-şi exercita atribuţiile în mod eficient şi democratic, fără a se recurge la instanţa unor noi alegeri anticipate. Stilistica
exercitării puterii presupune şi asumarea propriilor erori. Şi AIE este
înclinată spre erori, mai ales în ceea ce priveşte mecanismul de selectare a noilor oficiali de stat, stabilirea de responsabilităţi şi gestionarea
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unor crize locale – este important însă ca aceste erori să nu afecteze
sistemul existent al puterii, care ar delegitima noua guvernare.
Strămutat în opoziţie, PCRM trece printr-o perioadă de intense
frământări şi nemulţumiri interne. Coeziunea de altădată, cimentată
de un lider autoritar şi voluntarist, este dărâmată şi înşelătoare, iar
opinia dominantă în sânul partidului este că doar provocarea unor alegeri noi anticipate ar putea menţine ierarhia contestată a conducerii
sale actuale. Alegerile anticipate în 2010 nu sunt privite cu ochi buni
de către populaţie. Şi pentru că PCRM ar dori să culeagă crema unui
scrutin anticipat, fără a plăti costul acestuia, continuă tactica degajării
şi învăluirii în raport cu PD, partidul lui Marian Lupu şi veriga vulnerabilă a AIE. Partidului Democrat i se reproşează diferenţa ideologică de
liberalii, şi creditul de popularitate pe care candidatul său la funcţia de
preşedinte al RM l-a colectat pe timpurile în care se afla la conducerea
fostului Parlament.

Schimbarea din
RM a început
să fie privită cu
multă speranţă
pe plan intern
şi extern, în
condiţiile unei
simbolistici
profunde ale
anului 2009

Schimbarea din RM a început să fie privită cu multă speranţă pe plan
intern şi extern, în condiţiile unei simbolistici profunde ale anului 2009
– 20 ani de la căderea zidului berlinez, 20 ani de la căderea comunismului în România, dar şi 5 ani de la revoluţia portocalie de la Kiev.
Consolidarea unui pol democratic aflat la guvernare în RM semnifică, în
acest context, apariţia unui produs local original, care insuflă speranţă
şi admiraţie pe plan intern, dar şi peste hotarele RM. Funcţionarea AIE
dovedeşte că, în ciuda tranziţiilor abrupte şi complicate, cursul spre
democraţie şi europenizare poate fi menţinut în spaţiul geopolitic al
vecinătăţii comune, numite astfel de Rusia şi UE.
În discursul rostit la investirea sa legislativă, noul prim ministru al Guvernului, V.Filat, a ţinut să afirme că acest guvern nu este un guvern
de sacrificiu, nici unul „tehnic” şi incolor, ci un Guvern care exprimă
voinţa politică de schimbare manifestată prin votul cetăţenilor1. În acest
fel, Premierul Filat căuta să sublinieze asumarea unei identităţi politice
– mai degrabă populare decât liberale, caracterul pragmatic, orientat
spre îndeplinirea promisiunii de schimbare, rostite pe parcursul ambelor campanii electorale din 2009, în contextul unui risc asumat, legat de
exercitarea unei guvernări în condiţii de criză economică şi instabilitate
politică fără precedent. Noul guvern anunţă să asigure aplicarea uniformă şi corectă a legilor, asigurând egalitatea tuturor în faţa legii, în
condiţiile statului de drept şi guvernării democratice, luptei cu corupţia,
combaterii crimei organizate şi protejării drepturilor omului, dar şi să
avanseze în mod hotărât pe calea integrării instituţionale cu UE. Actualul guvern va resimţi o presiune în creştere din partea publicului,
care doreşte beneficii şi câştiguri mult mai concrete din partea UE,
comparându-se tot mai mult cu cetăţenii statelor europene vecine,
şi mai puţin cu CSI şi Rusia. Cetăţenii sunt în continuare decişi să
voteze, în cazul în care li s-ar cere la referendum, în proporţie de 65%
pentru aderarea RM la UE (faţă de 26%, care ar vota pentru aderarea
la NATO, având circa 37% care nu ar vota)2.

La o lună de
la investirea
sa în funcţie,
Premierul
Filat susţine
că a reuşit să
depăşească 2
încercări dificile
de la începutul
mandatului

La o lună de la investirea sa în funcţie, Premierul Filat susţine că a reuşit să depăşească 2 încercări dificile de la începutul mandatului: primul – lansarea negocierilor privind noul Acord de asociere la UE,
anunţat de şeful diplomaţiei suedeze, Karl Bildt, aflat la Chişinău în
1 Unimedia, 25 septembrie 2009, Discursul dlui Vlad Filat, Prim-ministru al RM în Şedinţa
Parlamentului din 25.09.2009
2 Sondaj IMAS, Noiembrie 2009
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calitatea sa de Preşedinte al UE, şi încheierea reuşită a negocierilor
cu FMI asupra noului acord de finanţare a ţării. Aceste 2 jaloane importante îi vor asigura noului Guvern un câmp de manevră mai larg,
având de partea sa câteva linii de finanţare externă vitale şi o perspectivă clară de activizare a dialogului politic relansat cu UE. În perioada
26-27 octombrie, Miniştri de Externe ai UE au reconfirmat angajamentul UE pentru consolidarea relaţiilor cu RM, i.e. prin lansarea negocierilor asupra unui acord mai cuprinzător şi susţinerea eforturilor noului
Guvern3. Restabilirea acordului de cooperare cu FMI deschide accesul
spre finanţările Comisiei Europene, dependente în 2009 de stabilitatea
politică internă, dar şi de semnarea Acordului de asistenţă externă
Compact al Corporaţiei Provocările Mileniului (CPM). Doar programul
Compact va asigura RM o asistenţă nerambursabilă de 262 mln USD,
care va acoperi reabilitarea reţelei de drumuri naţionale, asistenţă pentru agricultură şi sisteme performante de irigare. SUA şi-au anunţat
sprijinul deplin pentru relansarea reformelor economice şi politice de
către RM, salutând o dinamizare a cooperării bilaterale şi perspectiva
schiţării unui parteneriat strategic între SUA şi RM4. În acelaşi timp,
Guvernul nu intenţionează să renunţe automat la creditul anunţat anterior de către Federaţia Rusă, discutând mai multe subiecte sensibile
pe agenda moldo-rusă, în cadrul Summitului de la Ialta, între prim miniştrii Vlad Filat şi Vladimir Putin5.
În cadrul uneia dintre primele sale vizite la Bucureşti, Viceprim ministrul
Guvernului RM, Ministrul de Externe, Iurie Leancă a anunţat anularea
notelor prin care fostele autorităţi comuniste l-au declarat persona non
grata pe Filip Teodorescu, ex-Ambasadorul României la Chişinău, ca
urmare a acuzaţiilor aduse României de a fi implicată în organizarea
protestelor violente de la Chişinău6. Obligativitatea normalizării relaţiilor cu statele vecine, în special cu România, cea mai afectată ca urmare a deciziilor abuzive ale vechii guvernări PCRM, a impus imediat
după investirea noului guvern o listă lungă de priorităţi pe termen scurt.
Printre acestea se numără: suspendarea regimului de vize, deschiderea unor noi consulate ale României la Bălţi şi Cahul7 şi semnarea unui
Acord cu privire la micul trafic a frontieră. Efectul semnării Convenţiei
cu privire la micul trafic de frontieră aduce beneficii unui număr de circa
1,2 mln de cetăţeni ai RM, localizaţi în zona de frontieră cu România.
Cu prilejul vizitei sale la Bucureşti, Primul Ministru, V.Filat a semnat un
nou acord cu privire a protejarea reciprocă a investiţiilor şi un acord cu
privire la punctele de trecere a frontierei.
Pe plan intern,
noul guvern are
însă de rezolvat
o serie de
probleme mult
mai presante:
răspunsul la
criză, restabilirea
statului de drept,
descentralizarea
şi integrarea
europeană

Pe plan intern, noul guvern are însă de rezolvat o serie de probleme
mult mai presante: răspunsul la criză, restabilirea statului de drept,
descentralizarea şi integrarea europeană – obiective fixate în programul său de guvernare. Doar 22% dintre respondenţi consideră, potrivit
unui sondaj al IMAS, că noul guvern va înregistra succese economice,
faţă de 38% care se arată mai sceptici şi 13%, care apreciază negativ
şansele acestuia. Cei mai neîncrezători se arată a fi persoanele cu
educaţie mai slabă, persoanele care se consideră sărace şi minorităţi3 Deca press, 28.10.2009, Miniştrii de Externe din UE reconfirmă angajamentul pentru
consolidarea relaţiilor cu R. Moldova
4 Deca press, 02.11. 2009, SUA încurajează politicile promovate de noua guvernare de la
Chişinău, Philip Gordon
5 Deca press, 11.11.2009, Moscova urmăreşte cu atenţie situaţia politică din Moldova în
contextul alegerii preşedintelui, oficial rus
6 Deca press, 13.11.2009, Ministrul moldovean de Externe l-a „reabilitat” pe ambasadorul
român Filip Teodorescu
7 Deca press, 12.11.2009, Consulatele de la Bălţi şi Cahul vor fi deschise până la finele lunii
ianuarie 2010
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le naţionale. Numai 2,1% consideră că noul guvern va putea influenţa
semnificativ nivelul lor de trai, pe termen scurt, faţă de 14,6%, care-şi
manifestă neîncrederea, şi 31,5% care văd rolului guvernului ca fiind
minimal ori inexistent în lunile viitoare.
În plină criză economică, Guvernul trebuie să găsească soluţii rapide pentru relansarea creşterii economice şi stopării declinului înregistrat în majoritatea
sectoarelor economiei naţionale. În consultare cu
mediul de afaceri şi experţii independenţi, Guvernul a reuşit să finalizeze, în noiembrie, un Plan de
Recuperare Economică, conţinând acţiuni anti-criză
şi politici, menite să asigure expansiunea bazei fiscale, reducerea cheltuielilor publice ineficiente, i.e.
deficitul bugetar. Noii miniştri ai Guvernului Filat au
decis să atace frontal schemele ilicite ale monopolurilor constituite de guvernarea anterioară la carne şi
peşte8, impunând preţuri exagerate şi venituri uriaşe
birocraţiei protejate de PCRM. Oficiali ai Ministerului Economiei au promis să ţintească măsuri de
stimulare a economiei şi eliminarea blocajelor financiare, inclusiv a monopolurilor artificiale din
sectorul alimentar, să elimine blocajele financiare
în sectoarele afectate de criză, atrăgând finanţări
externe în condiţii avantajoase pentru desfăşurarea programului de recuperare economică9.
Totodată, aceste acţiuni de stimulare ale economiei
comportă însă şi un conţinut justiţiar pronunţat pentru cei care au resimţit din plin anterior politicile selective şi discriminatorii ale fostului guvern Grecianîi
asupra producătorilor autohtoni, în beneficiul unor
grupuri oligarhice egoiste.

Figura 1. Aşteptări faţă de progresul
economic al noii guvernări
Figura 2. Aşteptări faţă de creşterea
nivelului de trai al populaţiei

Sursa: Sondaj IMAS, Noiembrie 2009

Restabilirea funcţionării statului de drept reprezintă o sarcină de primă
importanţă, care nu poate fi temporizată din raţiuni de strategie, dar şi
ca urmare a unei presiuni psihologice ridicate din partea publicului,
care a susţinut schimbarea liberală din 2009. Este evident că fără o
justiţie puternică şi independentă, orice reforme structurale anunţate
sunt imposibil de atins, justiţia fiind instrumentul care asigură atragerea investiţiilor, reduce voluntarismul birocraţiei, fenomenele sociale şi
garantează exerciţiul libertăţilor civile şi politice fundamentale. Autonomia sistemului judecătoresc a fost blocată anterior prin intervenţiile
dese ale partidului hegemon, iar ilegalităţile au demoralizat cetăţenii
oneşti, ceea ce face schimbarea regimului politic dificilă. Reforma
acestui sector conţine o listă lungă de priorităţi şi direcţii, inclusiv: constituirea unui consiliu bicameral al Consiliului Superior al Magistraturii
(format din camera procurorilor şi camera judecătorilor), sporind responsabilizarea efectivă a magistraţilor pentru integritatea individuală şi
de sistem, reformarea sistemului de finanţare a justiţiei, modificarea
procedurilor de selectare şi numire a conducerii instanţelor judecătoreşti.

Restabilirea
funcţionării
statului de drept
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sarcină de primă
importanţă,
care nu poate
fi temporizată
din raţiuni de
strategie, dar
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unei presiuni
psihologice
ridicate din partea
publicului

8 Constantin Tănase, Guvernul Filat şi „mafia cărnii”, TIMPUL, 16 noiembrie 2009; Jurnal.
tv, Monopolul cărnii: 10 lei/kg la import, 160 lei/kg la vânzare, http://www.jurnal.md/ro/
news/16870/
9 Anul 2010 va fi anul stabilizării şi recuperării economice pentru Republica Moldova” a
declarat Valeriu Lazăr, 10.08.2009, http://www.mec.gov.md/node/1731
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În prima etapă, noul ministru al justiţiei a anunţat că va pleda pentru
dizolvarea Curţii economice de circumscripţie şi a Curţii economice a
RM, ca instituţii inutile, iar Procurorul general a anunţat că şi Procuratura Militară va fi lichidată. Ca etape de reformare, Procuratura anunţă
crearea Consiliului superior al Procurorilor, constituirea unui Colegiu
de calificare şi a Colegiului disciplinar, urmărind scopul armonizării legislaţiei la cea comunitară10. Pe fundalul căutării de răspunsuri asupra
evenimentelor din aprilie, Parlamentul RM a înfiinţat la 20 octombrie
o Comisie de anchetare a evenimentelor din aprilie (7-10), apelând la
martori şi evidenţe care ar trebui să ajute elaborarea unui raport exhaustiv până la finele anului 2009. Între timp, noul Procuror general a decis scoaterea de sub urmărire penală a primarului D.Chirtoacă, acuzat
în 2 dosare penale, ca urmare a evenimentelor din 6-7 aprilie11. Anterior, şi alte 4 persoane acuzate anterior de diverse infracţiuni legate de
uzurparea puterii de stat şi provocarea de dezordini au fost scoase de
sub urmărirea penală12. Un apel făcut de Procuratura Generală invita
victimele abuzurilor poliţieneşti din aprilie pentru a depune plângeri,
în calitate de părţi vătămate, ajutând astfel la investigarea obiectivă şi
transparentă a faptelor comise în aprilie, şi tragerea la răspundere a
celor vinovaţi13.
Instalarea noului
guvern are
efecte benefice
şi asupra unor
instituţii publice
autonome, care
manifestase
anterior crize
de servilism în
raport cu vechea
putere politică

Instalarea noului guvern are efecte neaşteptate (dar benefice!) şi asupra unor instituţii publice autonome, care manifestase anterior carenţe
acute de servilism în raport cu fosta putere politică. Drept exemplu
serveşte Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), care îşi intensifică controlul asupra audiovizualului public. Presa constată cu o anumită surpriză că CCA poate să-şi afirme independenţa prin a nu accepta Caietul de sarcini propus de inerţiala şi retrogada conducere a
IPNA Teleradio Moldova, în octombrie, şi totodată, să decidă anularea
unor ilegalităţi mai vechi, cum ar fi: transmiterea ilicită a programelor
de ştiri propagandistice ale Agenţiei Omega; au fost avertizate posturile NIT şi Antena C pentru lipsa de standarde deontologice în politicile
editoriale promovate. CCA mai are de achitat şi poliţie mai vechi, dar
componenţa actuală pare dispusă să şi le asume. Astfel, la 13 noiembrie, a.c. Curtea supremă de justiţie a obligat CCA să prelungească de
drept licenţa de emisie Pro-TV Chişinău, la jumătate de an după ce,
autoritatea în cauză a respins cererea originală de prelungire a licenţei14. Între timp, pe piaţa mediatică din RM îşi anunţă sosirea noi posturi de televiziune: TV Publika şi Jurnal TV. O altă decizie a Curţii Supreme de Justiţie din RM a respins recursul IFPS (Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat) la hotărârea Curţii de Apel, care obliga această instituţie să furnizeze Asociaţiei Presei Independente (API) informaţia în
cifre şi acte de sancţionare fiscală referitore la datoriile la plata impozitelor şi taxelor către bugetul public a unor firme comerciale şi demnitari15. Jurnaliştii de la API apreciază decizia CSJ drept un precedent
judiciar, care confirmă dreptul presei de a cunoaşte şi a face publice
informaţiile privind încălcarea legislaţiei fiscale de către contribuabili,
prin excepţie de la „secretul fiscal” prevăzut de lege.
10 Deca – press, 27.10.2009
11 Deca press, 16.11,2009, Procurorii au suspendat urmărirea penală pe motiv că acţiunile
lui Chirtoacă nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor: „uzurparea puterii în stat”
şi „dezordini în masă”,
12 Deca press, 16.11.2009. Printre aceştia se numără: Gabriel Stati, Aurel Marinescu şi de
jurnaliştii N.Morari şi Gh.Brega.
13 Deca press, 22.10.2009, Victimele abuzurilor poliţieneşti sunt invitate la Procuratura
Generală
14 Deca press, 13.11.2009
15 Deca press, 13.11.2009. Fiscul a fost obligat de instanţă să furnizeze informaţii de interes
public
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Există nevoie de precedente deschizătoare de drumuri şi pe alte sectoare ale administraţiei. Pentru a avansa, noul guvern are nevoie de o
diplomaţie eficientă şi profesionistă, condiţie pe care vechiul MAEIE
nu a putut-o întruni. Eficientizarea serviciului diplomatic presupune
precizarea exactă a scopurilor politicii externe, în serviciul efortului politic de reformă internă şi creştere a atractivităţii de ţară, concomitent
cu înlocuirea unor ambasadori, singurul merit al cărora a fost determinat de gradul de loialitate faţă de interesele clanului Voronin. La solicitarea noului guvern, Preşedintele Mihai Ghimpu a semnat câteva serii
de decrete de rechemare a unor ambasadori vechi16. Noul guvern înţelege corect că restabilirea ordinii constituţionale şi justiţiei pe
plan intern determină şi alimentează credibilitatea pe plan extern.
La 12 noiembrie, Ministrul de externe, I.Leancă, a transmis în adresa
Secretarului General al Consiliului Europei, ThorbjØrn Jagland, în care
îşi cerea scuze pentru ilegalităţile comise de fosta guvernare comunistă în raport cu unul dintre experţii europeni, Radivoje Grujic, Consultant Rezident al Oficiului Consiliului Europei şi Comisiei Europene
pentru Republica Moldova. Incidentul s-a produs la 30 aprilie, atunci
când autorităţile comuniste mai vânau elemente antistatale şi opoziţia
care protesta în capitală, blocând accesul jurnaliştilor străini şi funcţionarea presei independente în RM. Mesajul noului şef al diplomaţiei din
RM asigura Consiliul Europei de intenţia fermă a noii guvernări de a
face tot posibilul pentru a elimina din rădăcini practicile ilegale şi dăunătoare pentru a avansa ferm în implementarea reformelor democratice şi valorilor europene17.

Pentru a avansa,
noul guvern
are nevoie de
o diplomaţie
eficientă şi
profesionistă,
condiţie pe care
vechiul MAEIE nu
a putut-o întruni

Noul guvern trebuie să ia în serios şi redresarea situaţiei pe o serie întreagă de probleme sensibile, care au trezit nelinişte şi critici
acide pe plan internaţional. Astfel, Republica Moldova a fost statul,
care a coborât cel mai abrupt în ultimii ani pe majoritatea absolută a
indicatorilor monitorizaţi de către prestigioase agenţii şi institute internaţionale. În special, acest declin vizibil a lovit în imaginea Republicii
Moldova pe domeniul libertăţilor civile şi politice, reflectând în mod fidel presiunile exercitate de către puterea comunistă asupra sistemului
justiţiei independente, asupra mass-media, libertăţilor religioase şi libertăţii de exprimare. Liberal-democraţii nu pot câştiga încredere decât în măsura în care vor putea schimba această imagine, pe plan extern, stabilind obiective reale şi sarcini concrete pentru a schimba situaţia presei de stat. Ca priorităţi, RM ar trebuie rapid să-şi amelioreze
imaginea sa pe domeniul libertăţii presei, pe plan intern şi extern.

Ca priorităţi, RM
ar trebuie rapid
să-şi amelioreze
imaginea sa pe
domeniul libertăţii
presei, pe plan
intern şi extern

16 Deca-press, 11.11.2009
17 Deca – press, 12.11.2009
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Figura 3. Scorul RM în ratinguri internaţionale
Ratinguri
internaţionale
Libertatea presei

Agenţii
internaţionale
Reporters sans
frontiers

Democraţie şi stat Freedom House
de drept

Doing business

Banca Mondială

Transparenţa/
Corupţie

TransparencyInternational

Governance Index Banca Mondială

Scorul RM

Relevanţa Indexului

114 în 2009, 81 în 2007, 85 în 2006

Reporters sans frontiers reprezintă o organizaţie global, care
militează pentru libertatea de expresie, acoperind 5 continente prin
intermediul rapoartelor sale anuale şi a birourilor sale regionale
(Austria, Belgia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Spania, Suedia
şi Elveţia), dar şi prin oficiile sale extinse la New York, Tokyo şi
Washington, integrand peste 120 corespondenţi la nivelul ţărilor
monitorizate. În 2005, organizaţia a câştigat Premiul Saharov pentru
Libertatea Conştiinţei din partea Parlamentului European.
Freedom House reprezintă o organizaţie de monitorizare
independentă (watchdog) care sprijină extinderea democraţiei
pe plan global. Freedom House susţine schimbările democratice,
monitorizează evoluţiile şi involuţiile democraţiilor şi situaţia
drepturilor omului. Freedom House are reputaţia de a reprezenta
una din cele mai comprehensive surse de informaţie despre situaţia
libertăţii pe plan global prin intermediul sondajelor sale anuale:
Freedom in the World, Freedom of the Press, Nations in Transit, dar
şi Countries at the Crossroads, completate de rapoarte focalizate pe
ţări individuale.

Scor general de 5,07 in 2008, mai
prost decât în 2007, când a avut un
scor general de 5,00, alunecând pe
al 2 nivel de clasament: pe poziţia
19 din 29, specific pentru “regimurile
autoritare semiconsolidate sau teritorii
aflate sub administrare internaţională”,
ca şi Armenia şi Kosovo. Moldova are
un scor mai bun decât Rusia (6,11),
Kirgizstan (6,04) sau Tadjikistan (6,14),
dar mai prost decât Georgia (4,93) sau
Ucraina (4,39).
88 in 2005, 103 in 2006, 108 in 2009.

Studiul comparative al Băncii Mondiale The Doing Business project...
asigură măsurarea obiectivă şi comparativă a reglementărilor
mediului de afaceri, dar şi percepţiile businessului privind aplicarea
legislaţiei corespunzătoare în 183 de economii ale globului,
împreună cu oraşe selectate la nivel subnaţional şi regional.
114 din 145 in 2005, 117 în 2004
Indexul Perceperii Corupţiei al TI (Transparency International) este
un “sondaj al sondajelor”, care reflectă percepţiile oamenilor de
afaceri şi analiştilor naţionali, atât rezidenţi cît şi nerezidenţi. IPC se
calculează la o scară de la 1 la 10, unde 1 semnifică corupţie totală,
iar 10 – lipsă totală a corupţiei. În anul 2005, RM s-a clasat pe locul
95 din 159 ţări incluse în clasament, indicele constituind 2.9, un scor
mai mare faţă de alte ţări CSI (2,4).
Transparenţă şi responsabilitate: 32,4% Indexul guvernabilităţii este elaborat de Banca Mondială şi reflectă o
Stabilitate politică: 27,8%
cercetare agregată a guvernării prin 6 indicatori de bază, verificaţi în
Eficienţa guvernării: 27,8%
anii 1996 -2005 în cadrul unui studiu ce înglobează 213 ţări. Datele
Calitatea reglementărilor – 38,1%,
şi metodologia folosită pentru evaluarea acestor scoruri poate fi găsit
Supremaţia legii: 35,3%, Controlul
la adresa: web.worldbank.org. Governance Matters V. Governance
corupţiei – 27,1%
Indicators for 1996 – 2005. Daniel Kaufmann,

Global
competitiveness
Index 1

GCI

2005 – locul 89, 2006 – locul 86

Ospitalitatea
capitalelor Index

Forbes Magazine Locul 74 in 2006, Rata: 54,6%

Prosperitatea
statelor

Institutul
Legatum

Locul 78 în 2009

Global competitiveness Report (2006-2007) reprezintă raportul
Forumului Economic Mondial, care a avut loc la 26 septembrie
2006. Potrivit acestui raport, Danemarca, Singapore, SUA, Japonia,
Germania, Olanda şi Marea Britanie ocupă primele 10 locuri pe
scara competitivităţii, însă SUA înregistrează cea mai semnificativă
schimbare, coborând de pe locul 1 pe 6.
Indexul ospitalităţii capitalelor reprezintă un scor composit al: The
Heritage Foundation’s 2005 Index of Economic Freedom, World
Economic Forum“s Global Competitiveness Report, 2005, World
Bank, 2005, Transparency International Global Corruption Report
2005, Freedom House“s Freedom in the World, 2004, International
Tax, Deloitte Tax LLP, Corporate Tax Rates at a Glance, August
2005.
În clasamentul Institutului Legatum sunt incluse 90 de ţări, evaluate
conform unei grile formate din 9 indicatori. Conform Legatum, cea
mai prosperă ţară este Finlanda în 2009, iar cea mai nefericită e
Zimbabwe.

Conform clasamentului stabilit de către World Press Freedom Index
(2009), RM ocupă doar o modestă poziţie de 114, deţinând doar 33,75
puncte, cu puţin peste Tadjikistan (113), într-un grup total de 175 state.
Declinul este şi mai evident dacă menţionăm că, în 2007, RM se găsea
pe locul 81, iar în 2006 – pe locul 85, ancorând-o la standardele regimurilor de tip-satrapic, de inspiraţie asiatică-autoritară (Rusia - locul
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153, Tadjikistan – 171, Uzbekistan – 160, Turkmenistan - 173, Belarus
- 151, Kazahstan - 142 şi Kyrgyzstan - 125. Pentru comparaţie, România se găseşte pe locul 50, cu 3 trepte mai jos faţă de 2008, în timp
ce Ucraina se găseşte pe locul 8118. În mod surprinzător, RM a urcat
în 2009 pe treapta 78 în clasamentul mondial al prosperităţii statelor,
elaborate de Institutul Legatum19. Noile autorităţi politice ale RM trebuie
să trateze cu multă responsabilitate influenţa acestor scoruri asupra
percepţiei externe asupra ţării, stabilind priorităţi de politică internă în
consecutivitatea pe care şi aceste presiuni o cer.

Europeanizarea RM cu mai multe viteze…
Nu doar scorurile internaţionale produc nelinişte şi chiar o anumită nerăbdare obiectivă printre cetăţenii RM, dar şi anumite tendinţe care reflectă modul în care mesajele Alianţei pentru Integrare Europeană sunt
percepute şi susţinute pe plan public. Noua guvernare are de înfruntat
o dublă provocare în acest sens: pe de o parte – Alianţa trebuie să se
legitimeze printr-un angajament pro-EU, care derivă chiar din titlul pe
care l-a preluat la înfiinţarea sa, iar pe de altă parte – presiunile cetăţenilor ar putea fi influenţate şi de multitudinea unor stereotipuri faţă de
integrarea europeană, inclusiv cele provocate de fosta guvernare, de
modul consumist în care mulţi oficiali ai PCRM au înţeles să se raporteze la UE, provocând derive de la conceptul şi conţinutul original al
integrării europene. Concluzia logică este – mai multă educaţie publică
pentru cetăţeni şi decidenţi! Dacă în primăvara anului trecut (Monitorul
Economic No.12), făceam publice datele care evaluat percepţia cetăţenilor faţă de implementarea PAUERM, găsind festiviste şi nelalocul lor
declaraţiile unor foşti oficiali de guvern, care se lăudau cu implementarea completă a obiectivelor acestui plan de acţiuni, în 2009 trebuie să
constatăm o anumită stagnare, sau chiar regres faţă de modul în care
cetăţenii interacţionează în raport cu spaţiul european.
Atracţia UE pentru cetăţenii moldoveni explică adeseori presiunea
exercitată asupra scenei politice, dar nu practica arată că adeseori cunoştinţele despre spaţiul comunitar este fragmentar ori chiar superficial. Am încercat să aflăm ce ştie populaţia RM despre UE şi cum se ţin
respondenţii informaţi despre acest spaţiu, aflând că, sursa central de
informaţie sunt - ştirile despre ţări europene (73%), programele TV
(70%), vizionarea de filme şi informarea direct din partea prietenilor şi
cunoscuţilor apropiaţi (63%). În mod obiectiv, foarte puţini dintre ei au
participat în cadrul unor expoziţii culturale europene (8%), au citit cărţi
scrise de autori europeni (8%) sau au vizitat ţări europene (9%) ori au
asistat la concerte date de artişti europeni(14%). Aceste date sunt extreme de preţioase prin identificarea conectorilor care fac posibilă cunoaşterea UE (filme, ştiri, prieteni), lipsind aproape cu desăvârşire
contactul direct, nemijlocit al învăţării din experienţe proprii, ceea ce
creează un anumit disconfort personal, şi o nevoie de a vedea situaţia
vizelor relaxată, ori liberalizată, cum se spune în jargonul mai aproape
de UE.
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18 Deca – press, 21.10.2009
19 Deca – press, 27.10.2009
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Figura 4

Sursa: Sondaj IMAS, Noiembrie 2009

Ruşii citesc aproape de 2
ori mai mult cărţi scrise de
autori europeni decât moldovenii, iar mediul rural citeşte în general de 5 ori mai
puţin decât rezidenţii mediului urban. În mod firesc,
respondenţii cu studii superioare sunt aparent vizitatorii permanenţi ai expoziţiilor
cu precădere din mediul
urban, aceleaşi decalaje
fiind specifice şi în privinţa
frecventării unor concerte.
Filmele reprezintă un produs mult mai popular şi de
masă, astfel încât la acest
capitol diferenţele se nivelează.

Lecţiile neînvăţate ale Alianţei: simptome de
algoritmie?
Publicul informat
manifestă
nerăbdare şi
chiar iritare faţă
de exerciţiul
repartizării
funcţiilor
executive
pe criterii
de algoritm
politic în cadrul
alianţelor
politice.

Guvernul Filat este format pe principii algoritmice şi negocieri politice
purtate în cadrul AIE. Desemnarea miniştrilor în cadrul noului cabinet
s-a decis la capătul unor discuţii intense în sânul AIE, ajungându-se la
un repartitor proporţional voturilor obţinute în cadrul ultimului scrutin,
integrând persoane desemnate din partea componentelor Alianţei pentru Integrare Europeană (PDLM – PL – PD – AMN). Există în acest moment o vizibilă rezistenţă faţă de copierea oarbă a modelului ADR
(1998) în tiparul schimbării politice din anul 2009, în Republica Moldova. Publicul informat manifestă nerăbdare şi chiar iritare faţă de exerciţiul repartizării funcţiilor executive pe criterii de algoritm politic în cadrul
alianţelor politice, suspectând partidele politice că ar putea să-i înşele
aşteptările, în acest fel. Repartizarea acestor poziţii în funcţie de statutul politic al partidelor într-un guvern de coaliţie este o practică naturală
şi obiectivă, de fapt, peste tot în lume. Şi totuşi, observăm o anumită
hipersensibilitate publică faţă de cazurile posibile în care anumite persoane investite în funcţie de către AIE ar înşela aşteptările populaţiei.
Drept confirmare servesc şi rezultatele sondajului IMAS, care atestă
faptul că 38% dintre respondenţi consideră în mare şi foarte mare măsură posibil ca AIE să-şi promoveze la posturi cheie, în detrimentul calităţilor profesionale ale celor aleşi. Cei mai siguri de această ipoteză
par să fie întreprinzătorii şi actualii şomeri dintre respondenţii sondajului. Există în acest moment şi un recul serios legat de modul în care
anumite grupuri etnice traduc componenţa actualei guvernări în termenii unei discriminări percepute, probabil legată de o reprezentativitate
redusă, resimţită mai ales de ruşi (18,3%) şi ucraineni (17,6%). Care
sunt în acest moment riscurile formării unei guvernări pluriarhice şi soluţiile optimale în acest moment critic? Acestea sunt inevitabil legate
de: (a) prevalarea clientelismului partizan faţă de criteriile profesionale
necesare ocupării unor poziţii înalte în stat, (b) ispita comercializării
unor poziţii în schimbul unor recompense substanţiale, (c) garantarea
sprijinului politic, indiferent de realizările obţinute, acţionând ca o putere de veto asupra calităţii deciziilor luate.
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Figura 5. În ce măsură actuala guvernare va
Repartizarea funcţiilor ministeriale a luat în calnumi în funcţii cheie rude apropiate ori cunoscul statistica electorală, obţinută de componentele
cuţi personali?
AIE în alegeri (18 mandate – PLDM, 15 – PL, 13
Figura 6. În ce măsură grupurile minoritare ar
– PD şi 7 – AMN), stabilind însă şi anumite bonuputea fi dezavantajate pe parcursul actualei guvernări?
suri legate de alegerea liderului PL la conducerea
Parlamentului, desemnarea liderului PD drept unic
candidat la funcţia de Preşedinte a RM şi investirea
liderului PLDM în calitate de Prim Ministru al noului
Guvern. Noul prim ministru şi-a desemnat Miniştrii
PLDM pentru ramurile pe care le-a considerat vitale pentru stabilitatea guvernului: justiţie, finanţe,
externe, interne, sănătate şi cancelaria de stat.
La rândul său, PD a obţinut acces privilegiat la:
economie, construcţii şi dezvoltare regională,
precum şi la asistenţă socială, în pachet cu preferinţa sa clar manifestată pentru larga majoritate a
autorităţilor sectorului de forţă (procuratura, SIS,
Banca Naţională, CCCOC, dar şi CSS). PL şi AMN
şi-au împărţit, în mod alternativ, controlul asupra
ministerelor legate de tineret, transport, ecologie şi
apărare – PL, şi în sfârşit – educaţie, agricultură şi
tehnologii informaţionale - pentru AMN. Instalarea
noii garnituri guvernamentale a urmat câteva valuri
Sursa: Sondaj IMAS, Noiembrie 2009
succesive, astfel încât anumite ministere şi-au cunoscut noii viceminiştri, selectaţi pe principii de filtru partizan, abia în a 2-a lună după instalare. În cazul viceminiştrilor, algoritmul de repartizare a alocat
miniştrilor desemnaţi dreptul de a-şi alege câte un ministru, secundat
de un alt viceministru numit din partea partidelor AIE, negociindu-se
ulterior şi corelaţia între numărul mediu de viceminiştri şi relevanţa
poziţiilor deţinute.

Chiar de la început, instalarea noilor structuri de autoritate ale guvernului central s-a lovit de rezistenţa acerbă a vechii guvernări, manifestată prin sabotaj clasic, dar şi prin promovări suspecte de persoane
intens mediatizate în perioada vechiului regim politic. Liderii PCRM au
contestat demiterea fostului şef al SIS 20, cerându-se intervenţia Curţii
Constituţionale şi sistarea instalării noii conduceri. Şi alte instituţii au
trecut prin experienţe similare. Alegerea noului guvernator al Băncii
Naţionale, Dorin Drăguţanu, s-a produs în absenţa la vot a deputaţilor
PCRM, dar cu numărul necesar de voturi (52) ai deputaţilor AIE. Lucrând contra cronometru, liderii AIE au căutat să preia rapid controlul
asupra unor instituţii-cheie ale sectorului de forţă, dar şi mediatic, de
verificare şi control. O nouă componenţă a Consiliului Suprem de Securitate a fost desemnată prin decret prezidenţial, dar care a urmat
instrucţiuni algoritmice pentru că actualul secretar al CSS, Iurie Richicinschi a activat anterior în paza de corp a autorităţilor RM 21. Procurorul general, ca şi Şeful SIS au revenit, în acest fel, indicaţiilor nominale
ale PD.

20 Deca press, 02.11.2009
21 Deca press, 23.10.2009, 2886* A fost format un nou Consiliu Suprem de Securitate
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Figura 7
Miniştri desemnaţi din partea Alianţei
MAIE
Iurie Leancă

MAI
Victor Catană

Cancelaria
de stat
Victor Bodiu

MEconomie
Valeriu Lazăr

MProtSsocS
Valentina
Buliga

MCDR
Marcel Răducanu

MTranport
Anatol Şalaru

MTineret
Ion Cebanu

ME
Leonid Bujor

MS
Vladimir
Hotineanu

MF
Veaceslav
Negruţă

MJ
Alexandru
Tănase

Serviciul
Vamal
Melnic V.
Bătrâncea

Procurorul
General
V.Zubco

M.Culturii
Boris Focşa

MA
Vitalie Marinuţa

Min Mediu
Gheorghe
Şalaru

MAgriculturii
Cosarciuc

Agenţia Moldsilva
Vdovii Gh.

Serviciul
Grăniceri
?
?

Agenţia Relaţii Funciare/
Cadast
Gravama Vas.
Crigan Ştefan

CCIEC
V.Chetraru
Ivancov A.
Verebceanu
Vitalie

MDTI
Alexandru
Oleinic

Agenţii subordonate Guvernului

Cancelaria
de stat
Cazan Roman
Onceanu A.
Bănăruc Ed.

BNS (statistică)
Lucia Spoială
Cara Oleg

Agenţia Sportului
Pogurschi A
?

Camera
Licenţiere
Vieru Tat.

Biroul Relaţii
Interetnice
Beleacova E.
Petuhov Vera

Şeful SIS
Gh.Mihai

Agenţia Moldova Vin
Copaci T.
Taran Nic.

Apele Moldovei
?
Pencov Mihail

Agenţia turismului
Dumitraş Lud.
?

Agenţia Transporturi
Botnari V
?

Mediu
Mârza
Corneliu

Agenţia Rezerve Mater.
Pântea V.
Potârniche T.

Ministerul
reintegrării
Stăvilă Ion

Mediu
C.Mîrza

Educaţie
T.Potângă
L.Handrabura

Tehnologii
informaţionale
Dona Şcola

Min.Apărare Min.Agriculturii
?
Chitoroagă Şt
? Şef al StatuBumacov
lui Major
Vasile
Arpentin Gh.

Min Educaţiei
Potângă
Tatiana
L.Handrabura

Viceminiştri desemnaţi din partea Alianţei
Justiţie
Gh.Susarenco
Oleg Efrim

Interne
I.Cheptănaru
Ursachi Dum.
?

Finanţe
Nina Lupan
V.Barbăneagră
?

Externe
A.Popov
N.Gherman

Cancelaria
A.Onceanu
Roman Cazan

Sănătate
M.Magdei
Gh.Ţurcanu
Octav.Grama

ANRE
(3 membri)
doar unui i-a
expirat mandatul

Agenţia protecţia a concurenţei
3 membri (nici
unul nu a fost
numit)

Economie
S.Ciobanu
Ilarion Popa
O.Calmâc

Muncii, Protecţie
socială
A.Vasilache
V.Pistrinciuc
S.Sainciuc

Trasport
Gherasim
Boris
?

Tineret, sport
N. Andronache, O. Ţulea

MinProtSociala
Sainciuc Sergiu
Vasilachi Ana
Pstrinciuc Vadim

Cultura
Postică
Gheorghe
?

Construcţii şi
Dezv.Region.
Ţurcan Anat.
Zolotcov An.

Alte agenţii sau autorităţi publice autonome ori subordonate Parlamentului şi Preşedintelui RM
Curtea de
Conturi (5
membri) nici
unul nu a fost
confirmat

Consiliul Suprem
de Securitate
Iurie Richicinski

Banca Naţională
D.Drăguţan
5 membri ai
Consiliului (doar
unul numit)

Comisia Naţională a Pieţelor
Financiare
5 membri –
doar la 2 a
expirat mandatul

Organigrama actualizată la data de 8.12.2009. Semnul interogaţiei semnifică locurile vacante în acest tabel.

Tabloul ministerelor şi agenţiilor de stat nu transmite elementele unui
sistem rigid de repartizare, cât mai degrabă negocierea la pachet a
unor domenii, întărite de prezenţa unor persoane desemnate de conduerea partidului să le conducă. Observăm o anumită aglomerare de
cadre pe ministerele strategice (economie, justiţie, protecţie socială),
dar şi rămânerea unor locuri vacante pe: apărare, grăniceri, turism şi
transporturi. Statistic vorbind putem observa următoarele particularităţi
ale formării noii guvernări:
PLDM obţine miniştri în cadrul a 5 ministere şi funcţia de Prim Ministru,
asistat de o Cancelarie de stat şi un Prim Viceprim ministru pe
integrare europeană, PLDM obţine 5 viceminiştri.
PD obţine 4 miniştri, un Viceprim ministru pe probleme economice, dar
şi controlul asupra câtorva autorităţi esenţiale (Procuratura Generală, Consiliul Suprem de Securitate şi SIS). PD obţine 7 miniştri.
PL obţine 4 miniştri, un Viceprim ministru fără portofoliu pe problematica transnistreană, contribuind însă la numirea unor importanţi
oficiali (Banca Naţională, SIS). PL obţine 7 viceminiştri.
AMN obţine 3 miniştri, un Viceprim ministru pe probleme sociale, dar şi
controlul asupra unor importante agenţii de stat, cum sunt: Apele Moldovei, Agenţia pentru rezerve materiale şi Departamentul
Tehnologii Informaţionale. AMN obţine 4 viceminiştri.
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Ca şi PCRM în 2001, partidele alianţei aflate la guvernare se confruntă
cu o serioasă criză de resurse umane, descoprind cu multă surprindere
că – la capătul unui controversat şi dificil transfer de putere – premiul
cel mare este alocat celui care-şi poate gestiona cel mai bine agenda
de conexiuni utile şi armata de cadre bine instruite şi cu experienţă
administrativă. Calitatea celor selectaţi pentru poziţii ministeriale este
direct proporţională cu rezultatele aşteptate, desigur, în cazul în care
noul guvern va avea libertatea de a-şi manifesta calităţile în condiţii
de stabilitate guvernamentală. Există însă numeroase mine peste care
Cabinetul de miniştri nu ar fi sfătuit să calce – cum ar fi: numiri exclusiv
pe criterii de clientelă politică, comercializarea unor poziţii ministeriale,
schimbarea unor oligarhii economice cu altele, mai inteligente şi mai
rapace, etc. Riscurile menţionate mai sus se dovedesc totuşi a fi reale
şi, generatoare de mari bătăi de cap liderilor AIE. Trecerea rapidă de la
un proces electoral fierbinte la guvernare efectivă s-a produs, în RM,
extrem de neaşteptat, astfel încât partidele din opoziţie nu au reuşit să
se regrupeze, fiind asaltate de priorităţi şi sarcini urgente. Imobilizaţi de
agendele lor grabnice, aceştia au lăsat partidele pe un teren lunecos,
care ar putea să pară prea permisive pentru persoane ce îşi doresc să
reapară pe poziţii guvernamentale, după o lungă absenţa în viaţa publică, însă fixaţi pe anumite sarcini mercantile, care vin în disonanţă clară
cu obiectivele democratice ale Alianţei pentru Integrare Europeană.
Opinia publică a reacţionat oarecum anemic la pretinsa politizare a administraţie, dar acuzaţia rămâne valabilă şi va fi ridicată imediat ce
noul Guvern Filat va depăşi pragul psihologic al primelor 100 de zile
de guvernare. Comuniştii au pretins că dispun de fapte, care dovedesc
politizarea structurilor subordonate de către noua conducere Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii şi SIS, fapte informate de către noua
conducere22. Dinspre PCRM a plouat cu mesaje şi declaraţii furibunde 23,
considerându-le iniţiative periculoase, ori derapaje antidemocratice, pe
care AIE ar fi trebuit să le evite. În special, PCRM s-a arătat nemulţumit
de exercitarea mandatului executiv de către miniştrii aleşi pe listele Alianţei pentru Integrare Europeană. Tot astfel şi-a început misiunea Viorel Chetraru, noul Director al Centrului pentru Combaterea Infracţiunilor
Economice şi Corupţiei (CCIEC), despre care se cunoaşte că vechea
guvernare l-a hărţuit mai mulţi ani la rând ca urmare a asocierii numelui
său cu PD, din care face pac parte rudele sale din Hînceşti. Misiunea
noilor desemnaţi în aceste funcţii este excepţional de complicată. Noua
conducere a Băncii Naţionale trebuie să construiască un nou model de
gestionare a sistemului financiar-bancar al ţării pe temeliile puse de
fostul guvernator, Leonid Talmaci, în ultimii 18 ani.
Decuplarea tiraniei propagandistice a PCRM de audiovizualul public necesită eforturi intense. Reprezentanţii majorităţii parlamentare
au adoptat noi modificări ale Codului audiovizualului, creând condiţiile
necesare pentru schimbarea rapidă a conducerii M1, care a trezit însă
opoziţia fostei guvernări şi a aliaţilor lor constanţi24.

Pe plan
instituţional
există însă
handicapuri
serioase nu
doar între
noua şi vechea
guvernare, dar
şi în funcţie
de încrederea
alocată de
cetăţeni
funcţionării unor
instituţii publice

Pe plan instituţional există însă handicapuri serioase nu doar între
noua şi vechea guvernare, dar şi în funcţie de încrederea alocată de
cetăţeni funcţionării unor instituţii publice. Astfel, Biserica, armata şi
primăriile întrunesc – prin tradiţie – cele mai devotate ataşamente în
22 Deca press, 30.10.2009, SIS infirmă acuzaţiile unor ofiţeri anonimi
23 Deca press, 28.10.2009, PCRM acuză guvernarea liberal-democrată că ar politiza stru turile de forţă
24 Deca press, 29.10.2009, Juriştii creştin-democraţi atenţionează instituţiile europene
asupra „iniţiativelor periculoase” ale AEI
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Figura 8. Câtă încredere aveţi în următoarele
instituţii?

sondaje (51%, 12% şi 13% - foarte multă
încredere, cum reiese şi din planşa de alături. La capătul opus al încrederii se găsesc partidele politice (1%), depăşite doar
de sindicate (2%) şi preşedinţie (3%). Remarcăm un recul puternic al preşedinţiei în
2009, care descreşte vizibil faţă de guvern
şi parlament, care sunt tratate cu mai multă simpatie de către cetăţeni. Examinând
în dinamică acest fenomen, putem constata căderea rapidă a încrederii în primărie
şi armată, cu un început de recuperare la
sf. anului 2009, şi totodată – un declin prelungit al preşedinţiei şi mass-media, care
au pierdut peste 15% din valorile înregistrate în 2006.

Reforma constituţională în
Figura 9. Câtă încredere aveţi în următoarele instituţii?

RM: pro şi contra

Lipsa de negocieri între AIE şi PCRM au
stimulat intense speculaţii politice şi negocieri prin terţe persoane. Liderul PCRM a
anunţat că se opune categoric votării degradante pentru trădători, întărindu-şi decizia şi printr-o decizie a Plenarei PCRM,
care obligă fracţiunea parlamentară să
nu participe la vot. Decizia este destul de
stranie, câtă vreme actuala fracţiune a comuniştilor cuprinde şi un numeros grup de
deputaţi, care nu sunt membri ai PCRM, şi
Sursa: Sondaj IMAS, Noiembrie 2009
astfel nu pot fi impuşi să voteze, fiind în
serviciul poporului (art. 68, p.1 – Constituţia RM). Din acest motiv, tonul bătăios al
liderului PCRM, V.Voronin creează disonanţă cu alte opinii ale unor
deputaţi aleşi pe listele PCRM, care realizează mult mai clar costurile
provocării unor noi alegeri în 2010. Se observă clar o confruntare în
creştere între talibani şi moderaţi, după modelul altor partide din regiune, care au trecut prin serioase conflicte interne după pierderea puterii.
Presa a comentat copios zvonurile privind o posibilă scindare a PCRM
pe subiectul alegerii şefului statului, în timp ce unii dintre deputaţi chiar
au stimulat aceste zvonuri - prin diverse scrisori deschise şi opinii, care
disonau evident cu linia partidului.
Şi PD a transmis scrisori către liderul PCRM pentru a-l determina să
voteze la scrutinul intern din Parlament pentru alegerea noului şef de
stat25, susţinând că PCRM nu trebuie să transforme o procedură de
rutină într-un blocaj constituţional, dar a făcut-o mai degrabă pentru deliciul publicului, şi nu pe contul unor efecte pe care ar fi dorit, eventual,
să le provoace. Drept confirmare servesc şi comentariile răutăcioase
ale fostei eminenţe cenuşii, Mark Tkaciuk, dar şi injuriile proferate chiar
de liderul PCRM în adresa liderului PD 26.În loc de răspuns la iniţiati25 Deca press, 21.10.2009
26 Voronin iese din anonimat – delănţuit în faţa presei, Jurnal de Chişinău, 12 noiembrie
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va PD, liderii PCRM au decis să se detaşeze public de opţiunea unui
posibil vot pentru candidatul AIE, pe care l-ar prefera, dar numai dacă
acesta accepta crearea unei coaliţii de centru stânga, proferând insulte
personale şi ameninţând cu alegerile anticipate27.
Primul tur de scrutin nu a adus însă voturile necesare pentru alegerea candidatului AIE a funcţia de şef al statului, colectând doar 53 din
cele 61 necesare, deşi mai mulţi fruntaşi ai PD şi PL erau convinşi în
ajunul acestui prim tur că există voinţa manifestată de 8 deputaţi ai
PCRM pentru a nu se ajunge la alegeri anticipate. Imediat după scrutin,
M.Lupu a anunţat că este pregătit să ofere anumite beneficii în schimbul voturilor oferite de PCRM28, dar nici într-un caz cu preţul formării
unei alianţe de centru-stânga. Totuşi, nu este clar dacă pachetul de
propuneri este agreat integral de AIE, ori este un pachet personal, după
cum este prezentat în presă; dacă aceste beneficii vizează fracţiunea
PCRM, ori numai deputaţii comunişti care vor accepta să joace după
regulile impuse de AIE prin alegerea unui preşedinte de stat, care încheie astfel transferul de putere în RM?
Al 2 tur de scrutin pentru alegerea preşedintelui va avea loc la 7 decembrie 2009. Între timp, liderii PCRM şi PD au efectuat câte 2 vizite succesive în Rusia, încercând să-şi reconfirme sprijinul pe care Administraţia de la Moscova l-ar fi promis acestora în contexte politice diferite.
Astfel, PCRM a fost beneficiarul net al susţinerii ruseşti în I campanie
electorală în 2009, care însă a fost irosită ca urmare a protestelor violente din aprilie şi a pierderii momentului politic când câştigul electoral
(60 mandate) ar fi putut fi legitimat prin alegerea noului şef de stat.
Proasta gestionare a crizei a silit Rusia să-şi restrângă influenţa sa în
a 2-a campanie, iar ulterior, încercând să stabilească primele contacte
cu noile autorităţi politice liberal-democrate de la Chişinău, pe temeiul
oamenilor cunoscuţi de ea anterior. Marian Lupu este invitat să discute
cu Preşedintele Medvedev în calitate de candidat al AIE pentru funcţia
de şef al statului, dar refuză să discute cu liderul PCRM, după care,
liderul PD este invitat să semneze un acord de cooperare cu partidul de
guvernare Edinaia Rossia29. Comunistul Voronin este invitat şi el la Kremlin, pentru a i se da de înţeles să nu blocheze alegerile pentru şeful
de stat, dar preferă să ignore, rămânând astfel izolat pe plan extern, în
timp ce discursul public al candidatului AIE se mulează elegant în stilul
semnalelor aşteptate de Rusia30.
Logica politică indică asupra faptului că, chiar dacă ar exista numărul
suficient de deputaţi care să voteze pentru instalarea noului şef de stat
(53 plus 8), AIE ar trebui să aibă şi un plan B, pe care să-l urmeze în
situaţia limită în care ar exista premisele repetării situaţiei din 3 iunie,
când Preşedintele în exerciţiu (dar cu mandatul terminat) anunţa dizolvarea Parlamentului. Liderul PD se opune însă unei reforme largi a
Constituţiei, susţinând într-un interviu acordat postului Ekho Moskvi, că
ar prefera alegerile anticipate dacă nu este ales nici în al 2-lea tur de
scrutin. Totuşi, PD vorbeşte doar despre modificarea Constituţiei, şi nu
de reforma sa amplă, deşi admite că noul text ar urma să fie aprobat în
cadrul unui referendum naţional. Temerile PD sunt legate de faptul că,
2009. Voronin l-a numit pe speakerul Parlamentului, M.Ghimpu, - şuler, om cu trei operaţii la
cap, iar pe Diacov şi Lupu – doi jiţei nesoverşennoletnie.
27 Deca press, 12.11.2009 - „Noi nu putem merge împotriva poporului ca să-l alegem pr şedinte pe cel cu trei operaţii la cap”, Voronin
28 www.jurnal.md/ro/news/34160/
29 Mediafax, 26 octombrie, 2009, www.mediafax.ro/externe
30 Mediafax, 1 noiembrie, Marian Lupu nu va participa la comemorarea Marii Uniri,
deoarece este moldovean
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ca urmare a experienţei nefaste trăite de sistemul politic controlat de
PCRM, experţii ar putea sugera şi reducerea unor atribuţii ale şefului
statului, iar în al doilea rând, că reforma Constituţiei ar cere mai mult
timp, 2-3 ani, admiţând însă că ar putea fi necesar organizarea referendumului pe anumite aspecte ale Constituţiei. Argumentul invocat de
PD este că, în 2005, opoziţia a furnizat 5 voturi pentru investirea şefului statului Voronin, şi că deputaţii PCRM ar trebui să fie suficient de
responsabili pentru ca să evite un nou blocaj constituţional, ca preludiu
pentru eventuala dizolvare a legislativului.
Experţii
constituţionalişti
susţin că situaţia
de criză iscată în
2009 provine din
imperfecţiunile
textului
constituţional,
care provoacă
alegeri anticipate
şi instabilitate
politică

Dar, mecanismul de blocaj este servit chiar de alin.3 al art.78 din Constituţia RM, care stabileşte ca şeful statului să fie ales cu 3/5 dintre
voturile deputaţilor. Experţii constituţionalişti susţin că situaţia de criză
iscată în 2009 provine din imperfecţiunile textului constituţional, care
provoacă alegeri anticipate şi instabilitate politică 31. Se afirmă că, actuala Constituţie (1994) a fost adoptată cu caracter provizoriu, nefiind
supusă referendumului aprobativ popular, iar existenţa unor numeroase contradicţii interne impune de la sine o reformă constituţională. Totuşi, argumentul cel mai greu care cere această reformă ţine de multitudinea de lacune, inexactităţi ori neclarităţi conceptuale, interpretabile, care au produs de-a lungul ultimilor 15 ani numeroase conflicte politice şi soluţii subiective. Experţii constituţionalişti sugerează câteva
modalităţi de rezolvare a problemei respective.
Primul model – utilizarea art.143 din Constituţie, care permite Parlamentului să adopte o lege cu privire la modificarea Constituţiei, după
6 luni de la prezentarea unei iniţiative corespunzătoare, care trebuie
însă să fie adoptată cu 2/3 din deputaţi. În condiţiile de guerilă politică,
această cale este aproape imposibilă.
Al doilea model – modificarea Constituţiei prin referendum popular.
Deşi nu există un articol explicit în această privinţă, experţii propun folosirea art.75 (1) al Constituţiei, care permite supunerea la referendum
a celor mai importante probleme ale societăţii şi ale statului, şi art.145,
lit.a ale Codului Electoral, pentru adoptarea Constituţiei RM prin intermediul referendumului, cu votul a cel puţin 50% plus 1 din numărul total
al persoanelor înscrise în listele electorale. Experţii sugerează instituirea unei Comisii naţionale, în frunte cu şeful statului în exerciţiu, care
întruneşte un grup consolidate de experţi şi reprezentanţi ai mediului
academic, având drept sarcină prezentarea unui nou text de proiect al
Constituţiei RM. Noul proiect va fi supus dezbaterilor publice şi dezbaterii sale în cadrul unor importante conferinţe naţionale şi internaţionale,
expertizării obligatorii, după care, cu votul majorităţii absolute (50+1) îl
va recomanda spre aprobarea referendumului naţional. Parlamentul va
lua ulterior act de rezultatele referendumului şi va încheia adoptarea
finală a textului noii Constituţii printr-o lege corespunzătoare. Într-un
fel sau altul, iniţiative unei revizuiri esenţiale ale Constituţiei pot trezi
la viaţă şi himerele unor fenomene malefice, de tipul izolaţionismului
regional ori poftei de enclavare continuă a regiunii găgăuze, după cum
reiese şi din apelul unei Conferinţe prilejuite de aniversarea a 15-a de
la formarea a Autonomiei găgăuze, prin care se cerea dreptul numirii
autonomiei republică.
Iniţiativa de reformă constituţională are şi scopul căutării prin dialog şi
expertiză a unor soluţii de ieşire din cercul vicios al confruntării perpetue şi alegerilor anticipate. O nouă constituţie ar putea servi şi drept
31 Victor Popa, Reforma Constituţională – imperativ al timpului, IDIS “Viitorul”, 15Noiembrie, 2009
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măsură de clădire a încrederii între partidele parlamentare şi neparlamentare cu societatea, acceptând compromisuri, dar şi stabilind limite
acţiunilor politice concurente, care au atins margini explozive în anul
2009, ca urmare a intoleranţei şi autoritarismului politic, într-un sistem
politic care funcţiona fără o separaţie clară a puterilor în stat şi contraponderi constituţionale.

Predicţii pentru anul 2010
1. Buna vecinătate: promisiunea normalizării în raport cu statele vecine (România şi Ucraina) va urma să deţină o poziţie superioară pe
agenda politicii externe în anul 2010, chiar dacă nu toate subiectele
contencioase vor putea fi deblocate. Cetăţenii RM trebuie să valorifice
beneficiile acestor schimbări de accente şi priorităţi imediate.
2. Stabilitatea politică: construcţia politică a AIE va fi supusă unor noi
teste pe plan intern, în condiţiile în care partidele sale constituente se
vor mişca pe o agendă electorală, care depăşeşte opţional cooperarea
în cadrul Alianţei, existând riscul unor regrupări electorale, dar şi a unor
clarificări ideologice întârziate (populari, liberali şi social-democraţi).
Partidele din Alianţă ar putea să caute spaţiu de manevră şi pe spaţiul
controlat până astăzi de PCRM (stânga/stânga dura), ajustându-şi discursul public în căutarea unor mecanisme de compensare a electoratului pe care-l reprezintă.
3.RM prinsă în virajul alegerilor anticipate în 2010: Deşi există foarte
puţin sprijin pentru alegeri anticipate în 2010, logica actualei Constituţii
împinge autorităţile statului spre obligaţia de a le anunţa, după eşecul
repetat de alegere a noului şef de stat la 7 decembrie. În 2010, PCRM
îşi va revendica cu insistenţă dreptul său funciar de revanşă electorală,
în condiţiile în care şi alte partide şi-ar dori o clarificare totală cu restanţierii vechiului regim. Radicalismul ridicat ca marcă de partid de către
liderii PCRM vor accelera eroziunea internă şi distanţarea accelerată
a votanţilor faţă de un partid, care nu-şi mai poate susţine utilitatea sa
relativă pe plan politic şi administrative. Paradoxul viitoarelor alegeri
rezidă însă în faptul că succesul unor partide din Alianţă poate demola
coeziunea acesteia.
4. Integrarea europeană: în 2010, RM va investi multe eforturi instituţionale şi politice pentru obiective şi mize tehnice, dar esenţiale – lansarea negocierilor asupra Acordului de Asociere a RM la UE, lansarea negocierilor asupra liberalizării vizelor pentru cetăţenii RM. Aceste eforturi
vor scoate în relief deficitul de capacităţi administrative şi competenţă
în societatea RM, ceea ce va stimula discuţii furtunoase asupra europenizării spaţiului universitar din RM, twinning-urilor între instituţii şi
autorităţi publice, sporirea responsabilităţii elitelor politice faţă de asimilarea asistenţei tehnice europene.
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Agricultura
Diminuare
a producţiei
agricole cu
10,2% în primele
nouă luni ale
anului 2009

În a doua jumătate a anului 2009, în agricultură sunt remarcate unele derapaje de la poziţiile conturate în prima parte a anului. După o creştere modestă a producţiilor agricole de 3,7% şi 2,6% în trimestrul I şi primul semestru, pe care echipa ME le-a calificat drept efemere, în primele 9 luni ale anului deja a fost înregistrată o descreştere de 10,2%. La finele anului curent,
estimăm că producţia agricolă va înregistra o cădere şi mai dramatică, de
circa 24 la sută. Rezultatele slabe din agricultură se vor datora randamentelor scăzute din sectorul vegetal, în special a cerealelor din prima şi a doua
grupă, şi a culturilor tehnice (sfecla de zahăr, floarea soarelui). În sectorul
animalier, din contra, sunt remarcate unele semnale de înviorare a activităţilor economice, rezultate prin restabilirea parţială a efectivelor de animale.

Venituri agricole
mai mici în anul
2009

Anul 2009 este marcat şi prin interferenţa unor factori, care au determinat
reducerea veniturilor agricultorilor: reducerea randamentelor culturilor agricole, diminuarea preţurilor la majoritatea produselor agricole, creşterea preţurilor la input-urile agricole, scăderea cererii la unele produse agricole şi
agroalimentare, micşorarea ajutoarelor de stat pentru agricultori. În anul curent nu s-a reuşit şi estomparea principalelor provocări pentru agricultură:
accesul anevoios pe pieţele de desfacere pentru produsele agricole, preţurile
de achiziţie neavantajoase pentru unele produse agricole, în special pentru
cereale, struguri şi lapte, creşterea restanţelor la distribuirea subvenţiilor din
fondurile pentru subvenţionarea producătorilor agricoli şi de susţinere a înfiinţării plantaţiilor viticole, creşterea restanţelor a întreprinderilor de procesare
faţă de furnizorii de materie primă, modificări mai accentuate în structura
fondului funciar şi mutaţii serioase în structura forţei de muncă.

Sectorul vegetal
În anul 2009, în sectorul vegetal s-a înregistrat o reducere a randamentelor
şi a volumurilor producţiilor globale la majoritatea culturilor agricole. Excepţii
au constituit plantaţiile
multianuale de viţă de
Figura 10. Volumul global al producţiei vegetale, mii tone
vie şi culturi pomicole,
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091
înfiinţările cu tutun şi culturi bostănoase. ConCerealiere şi leguminoase 1612,7 2993,7 2837,9 2290,2 902,0 3160,0 2100
pentru boabe (după
form datelor MAIA, la
finisare)
cerealele din prima grudin care:
pă au fost înregistrate
Grâu (după finisare)
100,6 853,9 1047,1 677,9 406,0 1286,0 765,7
următoarele randamenPorumb pentru boabe-total 1413,6 1794,5 1492,0 1322,2 363,0 1471,0 909
te medii şi producţii gloalte culturi cerealiere
98,5
345,3 298,8 290,1 133,0 403,0 425,3
bale: la grâul de toamnă
Sfeclă de zahăr (după
656,8 911,3 991,2 1177,3 596,0 919,0 330
- 24,2 q/ha (765,7 mii
finisare)
tone), la cultura orzului
Floarea-soarelui (după
390,0 335,2 331,1 379,9 156,0 371,0 240
de toamnă - 22,3 q/ha
finisare)
(161,6 mii tone), orzului
Tutun
6,9
7,9
6,7
4,8
4,0
4,0
9,7
de primăvară - 18,5 q/ha
Legume - total
360,8 315,2 389,3 475,2 221,0 376,0 385
(140,7 mii tone), rapiţei Cartofi
302,8 317,7 378,2 376,9 200,0 270,0 240
13,9 q/ha (81,3 mii tone),
Fructe, pomuşoare şi nuci 617,2 430,4 386,2 329,2 276,0 367,0 350
mazărea pentru boabe Struguri
677,2 685,6 518,5 466,1 598,0 635,0 650
13,3 q/ha (20,9 mii
tone).
Sursă: Biroul Naţional de Statisticăă al Republicii Moldova.
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Recolte relativ înalte au fost înregistrate la culturile multianuale. Astfel, producţia globală de struguri a constituit circa 650 mii tone, din care 525 mii
tone de struguri de soiuri tehnice şi 125 mii tone de struguri de masă. Circa
o 1/3 din strugurii recoltaţi au fost prelucraţi de unităţile de procesare. În 11
luni ale anului au fost exportate 27 mii tone de struguri de soiuri de masă. În
pofida declarării de Guvern a „ridicării restricţiilor la exportul strugurilor de
soiuri tehnice”, s-a exportat numai 1,2 mii tone de struguri, ceea ce constituie 0,18% din recolta globală de struguri sau 0,22% din recolta de struguri
de soiuri tehnice. Este necesar de menţionat că în anul 2009, preţurile la
materia primă din viticultură au înregistrat ce mai reduse niveluri din ultimul
deceniu.

Reduceri a
randamentelor
şi a volumurilor
producţiilor
globale la
majoritatea
culturilor
agricole

Sectorul animalier
În anul 2009, în sectorul animalier sunt remarcate unele semnale de înviorare a activităţilor economice, rezultate prin restabilirea parţială a efectivelor de animale. În ianuarie - septembrie 2009, efectivul de bovine a constituit 94%, comparativ cu perioada similară a anului 2008, cel de porcine –
131 la sută, iar de ovine şi caprine – 103%. În aceeaşi perioadă este observată şi o creştere modestă a producţiei animale în gospodăriile de toate
categoriile. Astfel, vânzarea vitelor şi păsărilor în masă vie a constituit 92,1
mii tone sau 114% comparativ cu anul 2008 (în anul 2008-81,2 mii tone),
producţia de lapte - 432,0 mii tone sau 101% (în anul 2008-429,0 mii tone),
producţia de ouă - 462,4 milioane bucăţi sau 113% (în anul 2008-410,6
milioane bucăţi), producţia de lână – 1786 tone sau 99,0% (în anul 20081810 tone).

Primele semnale
de stabilizare
în sectorul
animalier

Comerţul cu produse agricole
După o creştere rapidă a exporturilor agricole la începutul anului 2009, în
semestrul II, accesul pe pieţele de desfacere pentru produsele agricole s-a
temperat. Astfel, produsele agricole nu au fost solicitate nici pe pieţele externe, nici pe cea internă. Aceasta a influenţat şi reducerea volumului producţiei industriale din industria de prelucrare înregistrată, la întreprinderile
cu următoarele activităţi principale de industrie: (fabricarea vinului – cu
23,9%, fabricarea produselor lactate – cu 8,9%, producţia, prelucrarea şi
conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 21,4 %, prelucrarea şi
conservarea fructelor şi legumelor – cu 39,0%.

Temperare a
exporturilor
agricole în
semestrul II

În perioada ianuarie – septembrie 2009 s-au majorat exporturile de animale
vii (518% faţă de anul 2008), peşte (260,24%), fructe comestibile (129,84%),
cereale (164,02%), seminţe şi fructe oleaginoase (147,23%), zahăr şi produse zaharoase. Totodată, sunt remarcate reduceri drastice a exporturilor
de lapte şi produse lactate, ouă de păsări, miere naturală (57,62% faţă
de anul 2008), carne şi măruntaie comestibile (37,94%), plante vii, butaşi
(40,84%), reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare (39,01%), produse
de parfumerie (47,60%), piei brute (71,40%).
În perioada ianuarie – septembrie 2009, din produsele agricole exportate, o
pondere mai mare a revenit următoarelor grupe de mărfuri: lapte şi produse
lactate, ouă de păsări, miere naturală - 3428,50 mii USD, legume, plante, rădăcini alimentare - 63777,03 mii USD, cereale - 57291,68 mii USD, seminţe
şi fructe oleaginoase - 59507,26 mii USD, grăsimi şi uleiuri - 30468,92 mii
USD, zahăr şi produse zaharoase - 33273,17 mii USD, preparate pe bază
de cereale - 4867,08 mii USD, preparate din legume, fructe - 34450,07
mii USD, băuturi, lichide alcoolice şi oţeturi - 84739,10 mii USD, reziduuri
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Figura 11. Exportul produselor agroalimentare din Republica Moldova, ianuarie-septembrie 2009/2008, mii USD.
Codul Denumirea grupei de mărfuri

01-09.2008 01-09.2009 2009/2008,%

01

Animale vii

291,14

1509,78

518,58

02

Carne şi măruntaie comestibile

1079,52

409,54

37,94

03

Peşte

105,74

275,18

260,24

04

Lapte şi produse lactate, ouă de păsări,
miere naturală

5949,94

05

Alte produse de origine animală

şi deşeuri ale industriei
alimentare - 6096,24
mii USD, tutun şi articole din tutun - 13197,01
mii USD, piei brute 5709,24 mii USD.

Preţurile de achiziţie
neavantajoase pentru
140,30
104,86
74,74
unele produse agricole,
06
Plante vii, butaşi
905,64
369,85
40,84
în special pentru cerea07
Legume, plante, rădăcini alimentare
3739,08
3209,23
85,83
le, struguri şi lapte s-au
08
Fructe comestibile
49120,10
63777,03
129,84
menţinut pe toată peri09
Cafea, ceai, condimente
397,18
227,96
57,39
oada anului curent. În
010
Cereale
34930,13
57291,68
164,02
ianuarie - septembrie
011
Produse ale morăritului
2070,31
1259,80
60,85
2009, preţurile medii de
012
Seminţe şi fructe oleaginoase
40417,30
59507,26
147,23
vânzare a produselor
013
Seve şi extracte din plante
262,13
1,89
0,72
agricole de către între015
Grăsimi şi uleiuri
41461,93
30468,92
73,49
prinderile agricole s-au
016
Preparate din carne
658,51
444,74
67,54
micşorat faţă de perioa017
Zahăr şi produse zaharoase
12463,29
33273,17
266,97
da similară a anului
018
Cacao şi produse de cacao
1412,40
1371,52
97,11
2008 cu 31,3%. Totoda019
Preparate pe bază de cereale
tă, s-au menţinut ten4902,43
4867,08
99,28
dinţele de diminuare a
020
Preparate din legume, fructe
34889,53
34450,07
98,74
preţurilor medii de vân021
Preparate alimentare diverse
2947,73
2298,49
77,97
zare atât la produsele
022
Băuturi, lichide alcoolice şi oţeturi
93081,76
84739,10
91,04
vegetale (cu 38,0%),
Reziduuri şi deşeuri ale industriei
023
alimentare
15629,11
6096,24
39,01
cât şi la cele animaliere
024
Tutun şi articole din tutun
(cu 12%). Comparativ
16355,78
13197,01
80,69
cu perioada respectivă
031
Îngrăşăminte naturale şi chimice
0,00
0,25
a anului precedent, au
033
Produse de parfumerie
6195,16
2948,64
47,60
scăzut considerabil pre03401 Săpunuri
2768,49
3002,70
108,46
ţurile la culturile cereali041
Piei brute
8025,11
5709,24
71,14
ere şi leguminoase – cu
051
Lână şi deşeuri de lână
216,90
115,29
53,15
48,8% (în special la
Total export
380416,64 414355,02 108,92
grâu, exclusiv seminţe
de soi) – cu 49,2%, porumb (exclusiv seminţe de soi) – cu 59,5%), floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) – cu 32,3%, struguri – cu 27,8%, legume – cu 19,0%, ouă
alimentare – cu 28,7%, lapte – cu 13,3%, păsări (în masă vie) – cu 9,9%.
Preţurile de vânzare a porcinelor în masă vie au marcat o descreştere moPreţuri reduse
derată (de 0,4%). Totodată, s-au majorat preţurile de vânzare în masa vie
la produsele
agricole
a: ovinelor şi caprinelor – cu 7,6%, bovinelor – cu 4,2%.

Reducerea
finanţării pentru
agricultură

3428,50

57,62

Finanţarea sectorului agrar
În anul 2009, finanţarea sectorului agrar, după cum a anticipat echipa ME,
a devenit mai rigidă şi pe termen scurt va fi redusă drastic. Conform Programului de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe
anii 2009-2011, aprobat de Guvern, este preconizată reducerea cu cel puţin 6% în anii 2010 şi 2011 a alocărilor totale de la bugetul de stat (cheltuieli de bază, fonduri şi mijloace speciale) pentru agricultură, reducerea totală în anii 2010 şi 2011 a alocărilor de la bugetul de stat (cheltuieli de
bază, fonduri şi mijloace speciale) destinate sădirii plantaţiilor viticole şi renunţarea în 2010-2011 la alocarea mijloacelor de la bugetul de stat direcţionate plantării pădurilor noi, fiind asigurată menţinerea deplină a plantaţii-
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lor sădite (creşterea suprafeţelor acoperite cu
vegetaţie forestieră va fi
finanţată din asistenţa
oferită de către partenerii de dezvoltare).

Figura 12. Repartizarea mijloacelor Fondului pentru fondului pentru
subvenţionarea producătorilor agricoli în anii 2003-2009, milioane lei1
2003
Total pe ani
30
Subvenţionarea creditării în
30
agricultură
Stimularea creării staţiunilor de maşini
Subvenţionarea lucrărilor legate de
efectuarea aratului de toamnă
Susţinerea sectorului pomicol
Dotarea oficiilor zooveterinare
Subvenţionarea producătorilor de
sfeclă de zahăr
Subvenţionarea utilizatorilor de
produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi
Susţinerea sectorului zootehnic
Restituirea cotei TVA la livrarea
producţiei agricole de fabricaţie proprie
Pentru subvenţionarea lucrărilor agricole
Subvenţionarea cultivatorilor de tutun

2004 2005 2006
45,3
180 220
21,2 29,0 -

2007
465,3
-

2008 2009
270 313,5
-

9,0
15,3

43,0
-

20,0
-

18,0
-

20,0
-

23,5/11,02
-

În anul 2009, după cum
a anticipat echipa ME,
10,0 15,0 17,0
25,0 52,9
au crescut restanţele la
2,0
distribuirea subvenţiilor
20,0 8,8
din fondurile pentru
subvenţionarea produ50,0 130,0 50,0 50,0
cătorilor agricoli şi de
15,0 15,0
23,0 12,5
susţinere a înfiinţării
100,0 140,0 50,0 50,0/100,03
plantaţiilor viticole. În
anul curent au fost abia
121,0 99,0
achitate restanţele pen5,0
2,5
tru anul 2008, care conPentru încurajarea dezvoltării
3,0
5,0
8,0
stituiau 104,3 milioane
culturii nucului
lei, din care restituirea
Pentru susţinerea promovării şi
2,0
4,0
TVA pentru utilizatorii
dezvoltării agriculturii ecologice
de fertilizanţi şi produse
Compensarea sumei TVA calculate la
5,0
procurarea tehnicii şi utilajului agricol.
de
uz
sanitar
–
Pentru subvenţionarea asigurării
18,0 24,1
10424925,9 lei, pentru
de riscuri în agricultură
asigurarea riscurilor în
Stimularea investiţiilor în
20,0 12,54
agricultură – 12,5 miliproducerea de legume pe teren
oane lei, stimularea inprotejat şi în procurarea tehnicii şi
vestiţiilor în agricultură
echipamentului de irigare
– 53,3 milioane lei, reStimularea investiţiilor în
20,0 procurarea de echipament şi utilaj
stituirea TVA în comerpentru întreprinderile mici şi mijlocii
ţul intern cu produse
de procesare, uscare şi congelare
agricole locale – 28 mia fructelor şi legumelor, amplasate
lioane lei. Din subvenţiiîn localităţi rurale, şi pentru casele
de ambalare şi frigidere
le alocate pentru stimuPentru stimularea investiţiilor
8,0
larea investiţiilor capitaîn crearea, restabilirea şi
le, au fost achitate remodernizarea bazei tehnicostanţe pentru anul 2008,
materiale de cultivare şi de
la următoarele linii de
prelucrare postrecoltare a tutunului
Stimularea investiţiilor în procurarea
20,0 subvenţionare: pentru
de tehnică şi utilaj agricol
înfiinţarea
plantaţiilor
Pentru acoperirea cheltuielilor de
7,0
10,0
pomicole-27,2 milioane
pompare a apei
lei, înfiinţarea plantaţiilor nucifere – 10,4 mili1 Conform Hotărârilor de Parlament de aprobare a Regulamentului privind modul de utiliz oane lei, stimularea rea mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.
procurării animalelor de
prăsilă – 533,4 mii lei,
producerea de legume pe teren protejat – 1,4 milioane lei, procurarea de
echipament şi utilaj pentru întreprinderile de procesare-38,9 mii lei, procurarea tehnicii şi utilajului agricol – 13,2 milioane lei, procurarea echipamentului de irigare – 449,3 mii lei.
În acelaşi timp, sunt remarcate mai multe eşecuri în optimizarea sistemului
de subvenţionare:
•

Creşterea
Eşecuri în
restanţelor
reformarea
la
alocarea
sistemului de
subvenţiilor
subvenţionare în
agricultură

Existenţa unor disparităţi în repartizarea subvenţiilor întreprinderilor
agricole după forma organizatorico-juridică (ponderea resurselor financiare alocate întreprinderilor corporative este de aproximativ 6,3
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ori mai mare decât cota, care revine gospodăriilor ţărăneşti).
•

Existenţa unei disparităţi pe profil regional în repartizarea subvenţiilor întreprinderilor agricole.

•

Lipsa transparenţei în procesul de distribuire a subvenţiilor:
–

Nu sunt publicate listele beneficiarilor de subvenţii pentru
anii 2006-2009.

–

Nu sunt publicate listele membrilor comisiilor create la nivel naţional şi local pentru repartizarea subvenţiilor.

–

Nu este discutat public proiectul regulamentului pentru
subvenţionarea producătorilor agricoli pentru anul 2010.

•

Creşterea restanţelor la achitarea subvenţiilor.

•

Tergiversarea creării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în agricultură
(proiectul de Hotărârii de .Guvern a fost elaborat în anul 2008.)

•

Existenţa în continuare a mai multor fonduri pentru subvenţionarea
producătorilor agricoli (fondul pentru subvenţionarea producătorilor
agricoli, fondul de susţinere a înfiinţării plantaţiilor viticole).

•

Existenţa în continuare a mai multor instituţii de stat abilitate în
administrarea resurselor alocate pentru subvenţionarea producătorilor agricoli (Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Întreprinderea de Stat „Moldresurse”, Agenţia de Stat „Apele Moldovei”,
Ministerului Finanţelor şi Agenţia „Moldova-Vin” (anul 2009).

Previziuni pentru anul 2010
Previziunile CPE
pentru anul 2010

Principalele previziuni ale CPE pentru sectorul agricol sunt următoarele: în
anul 2010, producţia globală agricolă va creşte cu circa 7%, producţia de
cereale şi leguminoase boabe va înregistra circa 1700 mii tone, de struguri-530 mii tone, fructe şi pomuşoare-320 mii tone, legume-385 mii tone,
carne (greutate vie)-127 mii tone, lapte-529 mii tone, şi ouă-730 milioane
bucăţi. În 2010, soldul balanţei comerciale în comerţul cu produse agroalimentare va fi pozitiv, în mare măsură datorită comercializării stocurilor de
produse agroalimentare produse în anul 2009.
Principalele provocări pentru agricultură vor rămâne acelaşi în 2010:
•

prevalarea populismului în aplicarea politicilor agricole.

•

lipsa de coerenţă în acţiunile structurilor statale în spaţiul rural.

•

accesul anevoios pe pieţele de desfacere pentru produsele agricole.

•

preţurile de achiziţie neavantajoase pentru unele produse agricole, în
special pentru cereale, struguri şi lapte.

•

finanţarea rigidă a sectorului agrar.

•

creşterea restanţelor la distribuirea subvenţiilor din fondurile pentru
subvenţionarea producătorilor agricoli şi de susţinere a înfiinţării plantaţiilor viticole.

•

creşterea restanţelor a întreprinderilor de procesare faţă de furnizorii
de materie primă.

•

insuficienţa unor factori sporitori de randamente (produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi).

•

modificări mai accentuate în structura fondului funciar şi mutaţii serioase în structura forţei de muncă.
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Industria
Scăderea aproape cu un sfert a volumului producţiei industriale faţă de anul
trecut (75,9% în ianuarie-octombrie 2009) accentuează şi mai mult declinul
în care se află acest sector în Moldova de 5 ani încoace. Reducerea volumului de remitenţe, cererii interne şi externe, investiţiilor străine directe,
creşterea deficitului bugetar, precum şi creşterea şomajului au afectat profund industria ţării în acest an. În consecinţă, au fost înregistrate reduceri în
industria extractivă cu 32,2%, industria prelucrătoare – cu 26,0%, sectorul
energetic – cu 4,8%. Comparativ cu statele CSI, după indicele producţiei
industriale pentru 9 luni ale anului curent, Moldova se plasează pe penultimul loc, fiind urmată de Ucraina (71,6%).

În anul 2009,
producţia
industrială se
va diminua cu
24,3%

În anul 2009, producţia industrială va constitui 75,7%, productivitatea muncii – 77,6%, iar preţurile la producţia industrială – 101% comparativ cu anul
2008. Pentru anul 2010, anticipăm o creştere cu 5% a producţiei industriale
şi cu 5% a preţurilor la producţia industrială faţă de anul 2009.

Creştere cu 4,6%
a producţiei
industriale şi cu
5% a preţurilor
la producţia
industrială în
anul 2010

Industria prelucrătoare
Ritmul mediu de reducere a producţiei industriale în industria de prelucrare
este de 28% pentru perioada ianuarie-octombrie a anului 2009, faţă de
perioada similară a anului precedent (Figura 13).

Cauzele esenţiale aici Figura 13. Declinul producţiei pe principale sectoare industriale,
se reflectă în scăderea 2009, IPI cumulativ, perioada corespunzătoare 2008 = 100, %
volumului de producţie
din industriile vinului şi
băuturilor alcoolice distilate, la îmbrăcăminte
şi încălţăminte, în ramurile de fabricare a materiei prime pentru aceste
sectoare, modificările în
volumul de producţie la
tutun, etc.
Scăderea volumului
de producţie din industriile vinului şi băuturilor alcoolice distilate. Reducerea cererii Sursă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.
la export pentru producţia din aceste sectoare
Industria vinului:
a exercitat o acţiune directă nefavorabilă asupra volumului de producţie.
creştere cu 40%
Variaţia volumului producţiei în industriile respective faţă de anul 2008 a
în octombrie
atins în mediu aproape 38%. Pe lângă aceasta, întreprinderile din aceste
faţă de luna
sectoare se confruntă cu insuficienţa acută a mijloacelor financiare proprii,
precedentă.
şi, respectiv, creşterea gradului de îndatorare. Estimările recente anunţate
de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare arată că fabricile datorează
băncilor peste 1,2 mld. MDL, iar întreprinderile din ramurile conexe (furnizori de materie primă, alte industrii prelucrătoare, care includ industria
sticlei şi cea poligrafică) - 2,5 mld. MDL. După anularea restricţiilor la export
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(modificările la Legea Viei şi Vinului), în luna octombrie a fost înregistrată o
creştere cu 40% faţă de luna precedentă. Conform datelor anunţate în luna
octombrie de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, livrările de vinuri
în vrac au urcat în octombrie după scoaterea embargoului la 17 mil. USD,
după ce anterior media lunară nu depăşea 10 mil. USD.
Pentru industria vinului, o oportunitate este anularea restricţiilor la exportul
de materie primă pentru divinuri, impuse în urmă cu trei ani, precum şi simplificarea procedurilor de export la struguri şi vinuri în vrac. Conform afirmaţiilor făcute de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în luna octombrie Moldova a exportat cca 850 tone de struguri faţă de o medie lunară
anterioară de numai 240 tone. Deja sunt contracte bune de export pentru
luna noiembrie şi s-au semnat contracte şi pentru decembrie. În continuare,
dacă se va renunţa şi la marcarea producţiei vinicole cu marca comercială
de stat, se vor reduce cheltuielile de ambalare în industria dată. Totodată,
însă, vânzările care mergeau foarte prost în acest sector pe parcursul a 9
luni vor afecta, cu siguranţă, ritmul de creştere a celor din trimestrul IV. Un
impact negativ asupra industriei date per total îl va avea şi insolvabilitatea
declarată recent de SA Aroma, precum şi riscul de faliment pentru alte întreprinderi de stat din ramura industriei alimentare (Combinatul de produse
alimentare din Bălţi, societatea Naţional-Vin).
Scăderea volumului de producţie la îmbrăcăminte şi încălţăminte şi la
ramurile de fabricare a materiei prime pentru aceste sectoare. Criza a
provocat reducerea cererii la export. Se pare că picul prăbuşirii sectorului
de producere a articolelor de îmbrăcăminte ( scădere cu 23,9% în aprilie
2009 faţă de 2008) a trecut şi pentru septembrie-octombrie este înregistrată deja o mică relansare (o reducere de 14%), cauzată în mare parte de
redresarea situaţiei pe pieţele principale de export ale acestei industrii (ţările UE). Reducerea din septembrie-octombrie la încălţăminte, dimpotrivă,
diferă foarte puţin de nivelul lunii aprilie şi august: 51-52% faţă de 52,9%.
Reducerea ramurilor de fabricare a materiei prime (fabricarea produselor
textile, tăbăcirea şi prepararea pieilor) în septembrie-octombrie a fost şi mai
profundă: 33,4% (medie pe 2 luni) şi 80,1%.
Nu pot fi trecute cu vederea şi modificările în volumul de producţie la
tutun, care au înregistrat scăderi până în mai anul curent cu un ritm
mediu de 31% faţă de perioada respectivă din 2008 (Figura 13). Totodată,
creşterea din mai până în octombrie cu 3,8% în mediu a adus o contribuţie
nesemnificativă asupra indicelui general de producţie (0,2%).
Scăderea volumului de producţie în alte ramuri din industria prelucrătoare,
cum ar fi prelucrarea lemnului, producţia de mobilier şi alte ramuri conexe
cu sectorul de construcţii, a cărui declin (36 % faţă de anul 2008 pentru
ianuarie-septembrie!) s-a simţit aici în scăderi continue pe tot parcursul perioadei analizate. Spre exemplu, industria mobilei a avut un ritm mediu de
reducere de 27 % pentru toate lunile faţă de anul precedent. Declinul pieţei
imobiliare a condus şi la o diminuare a activităţii în construcţii cu efecte
directe asupra fabricării produselor din minerale nemetalice (materiale de
construcţii), activitate ce a înregistrat o diminuare foarte severă a producţiei
(-45,5%) faţă de cele 10 luni din 2008.

38

Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale
Numărul 18 / Q4 2009

Industria extractivă
Ritmul mediu de reducere pentru acest sector este de 44,8% pentru ianuarie-octombrie 2009 (Figura 15). Asupra evoluţiei din sector a influenţat scăderea semnificativă a sectorului de construcţii. Lunile ianuarie şi februarie
au fost pentru industria extractivă cele mai dramatice (scăderi de 62 la sută
şi, respectiv, 65%). Relansarea din trimestrul III aduce deja 30% în favoarea creşterii (rata medie de reducere pentru aceste 3 luni – 35%).

Industria
extractivă:
44,8% declin
(rata medie de
reducere)

Industria energetică
Industria
energetică:
6,4% declin
(rata medie de
reducere)

Ritmul mediu de reducere pentru acest sector înregistrează cel mai mic nivel în comparaţie cu celelalte sectoare (6,4%, Figura 13). Acest declin este
cauzat de reducerea pe fonul crizei a consumului agenţilor economici şi al
întreprinderilor din sectorul energetic din primul semestru 2009 (cu 24,3%
şi 12,4% faţă de 2008). Datorită faptului că acest sector deţine doar 12%
din totalul industriei, micşorarea contracţiei începută în martie 2009, nu a
adus o contribuţie suficientă la reducerea indicelui general de producţie
pentru 10 luni ale acestui an. Comparativ: ritmul mediu de creştere pentru
ianuarie-octombrie 2008 faţă de 2007 constituie +5,61 % pentru producţia
şi distribuţia energiei electrice şi +15,6% pentru aprovizionarea cu aburi şi
apă caldă; în anul curent avem -5,88% şi, respectiv, -4,91% faţă de 2008.
În 2009 estimăm o reducere anuală de -4,4% la capitolul energie, care va
continua declinul sectorului început din 2006 şi care va accentua şi mai
mult diferenţa faţă de cea mai mare rată anuală de creştere din ultimii 10
ani - (+10,8%) - atinsă în anul 2005 .
Un impact asupra evoluţiei acestui sector îl va exercita aprobarea proiectului de lege cu privire la energia electrică, elaborat recent de Ministerul
Economiei, care prevede elaborarea şi implementarea de către agenţii economici a unor programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice, printre care
este şi programul de aplicare a tarifelor zonale, de care pot beneficia mai
multe întreprinderi locale (de exemplu, fabricile de panificaţie).

Pe lângă reducerile pe tipurile de activităţi menţionate, pe parcursul primelor
10 luni ale anului curent au existat careva ramuri
Figura 15. Ritmul de modificare pentru 9 luni
industriale care au înregistrat creşteri continue
ale anului 2009, % faţă de anul 2008, statistipe tot parcursul perioadei: fabricarea nutreţurilor
ca regională CSI
gata pentru animale (rata medie de creştere de
56% în ianuarie-octombrie faţă de 2008), proPIB pc
IPI pc
IPPI
ducţia de maşini şi aparate electrice (rata medie
Azerbaidjan
106,10
105,00
69,40
de creştere - 29%) şi fabricarea fibrelor de lână
Armenia
81,70
88,60
100,80
(rata medie de creştere - 43%). Gradul de influBelarus
99,70
95,50
116,10
enţă, însă, a variaţiei valorii producţiei din aceste
Kazahstan
96,80
99,00
70,60
ramuri asupra indicelui general de producţie (în
mediu pe 10 luni) este foarte mic : +0,08% penKîrgîzstan
102,90
88,50
110,70
tru nutreţuri, +0,5 – maşini electrice şi 0% pentru
Moldova
92,20
75,70
96,30
fabricarea lânii.
Rusia
88,20
86,50
92,60
Tadjikistan
102,70
90,00
92,50
Turkmenistan
n/a
n/a
n/a
Uzbekistan
108,00
109,10
n/a
Ucraina
82,20
71,60
105,10
CSI mediu
91,00
86,00
93,00
Dacă e să studiem statistica regională în contextul ţărilor CSI (Figura 15), atunci, după indicele
Sursă: Comitetul interstatal de statistică a ţărilor
producţiei industriale pentru 9 luni ale anului cuCSI
rent, Moldova se plasează pe penultimul loc, pe

Moldova în statistica
regională
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După indicele
producţiei
industriale,
Moldova este pe
penultimul loc
între ţările CSI

ultimul fiind Ucraina (71,6%)1. În ceea ce priveşte modificarea indicelui preţurilor producţiei industriale faţă de anul 2008, Moldova se plasează la mijlocul
clasamentului respectiv. Şi datele privind comparaţia PIB situează Moldova
spre sfârşitul listei (pe locul 7).

Prognoze pentru industrie

În anul 2009, producţia industrială va constitui 75,7%, productivitatea muncii - 77,6%,
iar preţurile la producţia industrială – 101%, comparativ cu
anul 2008. Indicele volumului
producţiei industriale rămâne pe poziţia de semnalare a
reducerii faţă de anul precedent şi se preconizează a fi
la un nivel de 24,3% reducere
spre finele anului2. În cazul că
va înregistra această valoare
efectiv, indicele va continua şi
scăderea începută din 2005 în
comparaţie cu anul 2000. Astfel, în ansamblu, pe 2009 vom
Sursă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, calcule ME
avea o creştere cu 21,7% faţă
de anul 2000, ceea ce este cu
Prognoze
39,1% mai puţin decât în anul 2008 faţă de aceeaşi perioadă de comparaţie
pentru anul
(Figura 16). Productivitatea muncii în industrie (exclusiv întreprinderile indi2009, faţă de
viduale) o estimăm la 77,6% faţă de anul trecut şi, în acest caz, vom avea
2008: producţia
o diminuare a acestui indicator, pentru prima dată din anul 2001.
industrială
Figura 16. Indicii volumului producţiei industriale reale, %

75,7%,
productivitatea
muncii 77,6%,
preţurile la
producţia
industrială –
99%.

Pentru anul 2010, anticipăm o creştere cu 4,6% a producţiei industriale3 şi
cu 5% a preţurilor la producţia industrială faţă de anul 2009.

1 Conform comunicatului de presă publicat pe 02 noiembrie 2009 de CIS STAT.
2 Volumul producţiei industriale pc – 22452,0 mil. MDL.
3 Volumul producţiei industriale pc – 24659,0 mil. MDL.
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Business
Anul 2009 a fost marcat de una din cele mai spectaculoase contractări
ale activităţii economice în Republica Moldova, dar şi pe plan regional
şi global. În acelaşi timp, noile consecinţele crizei economice globale
au fost amplificate de refuzul guvernării precedente de a recunoaşte
existenţa crizei şi respectiv de a contracara efectele acesteia prin politici economice şi fiscale echilibrate, precum şi de declanşarea ulterioară a crizei politice.
Din punct de vedere al mediului de afaceri, anul 2009 poate fi convenţional divizat în două părţi clar distincte: până în luna august, când funcţionau regulile stabilite de guvernarea comunistă, şi începând cu luna
septembrie, când în Parlament s-a consolidat Alianţa pentru Integrare
Europeană, care a început să preia treptat şi pârghiile de guvernare.
Criza economică din Republica Moldova pare a avea un profil similar
cu cea din alte state, unde consumul intern era principala locomotivă
de creştere economică: în ciuda ameliorării recente a unor indicatori de
activitate economică, consumul continuă să scadă, datorită reducerii
veniturilor disponibile ale populaţiei şi efectului cererii amânate (vezi
capitolul Situaţia pe piaţa forţei de muncă în Moldova). Totuşi, în condiţiile contractării de noua guvernare a creditelor stabilizatoare pentru
buget, precum şi a stabilizării fluxului de remitenţe la nivel de cca 2/3
din nivelul anului 2008, probabil că se va reuşi evitarea celor mai pesimiste scenarii.
Pe sectoare economice: în industrie estimăm o contractare de 24,3%
la încheierea anului 2009 şi o prognozăm o creştere modestă de 5%
în 2010; sectorul serviciilor în anul curent va atinge o creştere de cca
3%, iar pentru anul viitor preconizăm o sporire a ritmurilor de creştere în acest sector, până la 5%; comerţul cu amănuntul a evoluat
relativ stabil în 2009, contractându-se cu până la 5%, iar pentru anul
următor preconizăm o creştere de cca 2-3% a acestuia; investiţiile şi
construcţiile anul acesta au fost printre sectoarele afectate cel mai
puternic, contractându-se cu 42% şi respectiv 38%, însă preconizăm o
revenire a acestor sectoare în zona creşterii – +15% pentru investiţii şi
+11% pentru construcţii în anul 2010.

Mediul de afaceri
Mediul de afaceri se caracterizează atât prin cadrul regulator în vigoare, cât şi prin practicile de implementare ale acestuia, iar schimbarea
guvernării, după alegerile repetate, a rezultat şi într-o schimbare radicală a modului de abordare a business-ului, sub ambele aspecte. Dacă
precedenta guvernare avea un stil de adoptare a deciziilor regulatorii
fără o consultare a cercurilor largi de business, atunci noul guvern imediat după investire a desfăşurat câteva runde de consultări ample, atât
cu mediul de afaceri, cât şi cu societatea de experţi. În rezultat, Programul de Guvernare şi în special măsurile prevăzute de Programul de
Stabilizare şi Relansare Economică (PSRE), au fost racordate la necesităţile reale ale cercurilor antreprenoriale largi. Doar pentru octombriedecembrie 2009, PSRE prevede realizarea a 16 măsuri de reducere a

Chiar dacă
Guvernul nu
va realiza
plenar măsurile
asumate în
cadrul PSRE,
vectorul de
liberalizare şi
debirocratizare
este deja clar
conturat

41

Centrul de Politici Economice al IDIS “Viitorul”

poverii administrative asupra business-ului, şi 4 măsuri de reducere a
poverii fiscale, printre care:
•

Reducerea numărului genurilor de activitate supuse licenţierii şi
simplificarea procedurilor de licenţiere;

•

Facilitarea regimului de import a mijloacelor de producţie (preparatelor chimice şi biologice pentru agricultură, fertilizanţilor, produselor pentru tratamentul solului şi a bunurilor importate pentru promovarea comerţului);

•

Publicarea trimestrială pe pagina web a IFPS a listei agenţilor economici care vor fi supuşi inspecţiei planificate de autorităţile fiscale;

•

Restituirea datoriilor la rambursarea TVA agenţilor economici;

•

Eliminarea barierelor la export, simplificarea procedurii de certificare, precum şi reducerea numărului şi costului certificatelor şi altor
acte necesare la efectuarea exportului de mărfuri;

•

Elaborarea unui proiect de lege consolidat privind simplificarea şi
optimizarea procedurilor, termenilor şi costurilor de iniţiere, desfăşurare, recepţie şi controlul calităţii a lucrărilor în proiectare şi construcţii;

•

Perfecţionarea sistemului de funcţionare a instituţiei de brokeri vamali, prin reducerea costurilor operaţionale şi de deservire a garanţiilor aferente;

Tot pentru sfârşitul anului 2009 este planificată realizarea a 3 măsuri
în vederea facilitării accesului business-ului la resurse financiare şi 3
măsuri pentru stimularea investiţiilor publice şi private, toate acestea
pe lângă măsuri mult mai ample şi mai ambiţioase, prevăzute pentru
perioadele următoare. Astfel, chiar dacă este înaltă probabilitatea că
nu se va reuşi realizarea tuturor măsurilor prevăzute până la sfârşitul
anului curent, totuşi este deja clar conturat vectorul de liberalizare şi
debirocratizare a activităţii economice şi de creare a unui mediu concurenţial sănătos. Totodată, viteza de realizare a măsurilor de ameliorare
a mediului de afaceri, perseverenţa noii guvernări pe această cale, precum şi stabilizarea situaţiei politice, vor afecta direct volumul şi viteza
cu care fluxurile investiţionale vor curge în economie, atât din resurse
externe, cât şi prin mobilizarea celor interne.
De asemenea, deşi este vădită încercarea de a schimba paradigma şi
de a trece la modelul de creştere economică bazată pe investiţii, totuşi
în următorii cel puţin 2 ani, consumul intern cu siguranţă îşi va păstra
rolul copleşitor în formarea Produsului Intern Brut.

Comerţul cu amănuntul
Comerţul cu
amănuntul arată
o evoluţie stabilă
sub influenţa a
două trenduri
opuse

În primele zece luni ale anului curent, conform datelor unităţilor comerciale, prezentate la Biroul Naţional de Statistică (BNS), comerţul cu
amănuntul a scăzut cu aproximativ 4,7% în volum fizic, faţă de aceeaşi
perioadă a anului precedent (vezi Figura 17), ceea ce indică asupra
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unei stabilizări şi chiar
uşoare ameliorări în
calcul anual, comparativ cu prima jumătate a
anului.

Figura 17. Evoluţia vânzărilor de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale,
ianuarie – octombrie 2009
Ianuarie – octombrie 2009
% faţă de
mil. Lei
ian – oct
Structura, %
2008*
Total vânzări de mărfuri cu amănuntul, inclusiv:
16215,1
95,3
100,0
- produse alimentare
5733,8
112,3
35,4
- mărfuri nealimentare
10481,3
87,1
64,6
* - în preţuri comparabile
Sursa: BNS

Aceasta însă este o
rezultantă a două trenduri cu sens opus: pe
de o parte volumul comerţului cu amănuntul
a produselor alimentare este într-o creştere de 12,3% comparativ cu anul precedent, pe când
comerţul cu mărfuri nealimentare se contractă cu aproximativ aceeaşi
viteză – 12,9%. Principalii factori care condiţionează primul trend sunt:
•

scăderea semnificativă a preţurilor la produsele alimentare. IPC
pentru acest grup de mărfuri a constituit 93,2% în octombrie 2009,
faţă de octombrie 2008. De asemenea, în perioada aprilie-octombrie 2009, IPC pentru produsele alimentare, în calcul anual, au fost
cuprinse între 90,2 şi 93,2%, spre deosebire de IPC pentru mărfurile nealimentare, care în aceeaşi perioadă au oscilat între 98,4
şi 99,2. Menţionăm însă că o flexibilitate atât de înaltă a cererii la
produsele alimentare denotă că şi către anul 2009 gradul de saturaţie a populaţiei Republicii Moldova cu produse alimentare este
încă foarte jos, sugerând asupra unei structuri de consum specifice
populaţiei sărace şi extrem de sărace.

•

revenirea de peste hotare a cca 50-60 mii migranţi de muncă ( vezi
capitolul Piaţa forţei de muncă) şi neplecarea peste hotare în 2009
a unei bune părţi din migranţii de muncă sezonieri. Deşi ca pondere
ambele categorii reprezintă doar cca 3% din populaţie, totuşi se
referă la persoane active, consumul alimentar al cărora este semnificativ peste media pe populaţie.

ian
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iun
iul
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noi
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iun
iul
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Cel de-al doilea trend este în cea mai mare parte determinat de reducerea veniturilor disponibile în legătură cu diminuarea cu aproximativ
1/3 a volumului remitenţelor şi de efectul cererii amânate, din cauza
perspectivelor nesigure privind veniturile viitoare ale gospodăriilor casnice.
Figura 18. Indicele volumului comerţului cu amănuntul, lunar,
luna respectivă a anului precedent = 100%
Dacă urmărim evoluţia lunară a indicelui
1 30.0
volumului comerţului
cu amănuntul (vezi
1 25.0
Figura 18), atunci ob1 20.0
servăm că involuţia
1 1 5.0
acestuia a început
1 1 0.0
din noiembrie 2008,
1 05.0
iar începând cu fe1 00.0
bruarie 2009 indicele
volumului comerţu95.0
lui cu amănuntul s-a
90.0
stabilizat la nivelul de
cca 95, cu mici devieri.
2008

2009

Sursa: BNS, estimări IDIS „Viitorul”
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De asemenea, odată cu semnarea memorandului cu FMI şi stabilizarea
bugetului fără a afecta negativ veniturile planificate ale bugetarilor, s-a
reuşit evitarea scenariului dramatic de scădere drastică a veniturilor
reale ale populaţiei şi a panicii inerente neachitărilor salariale. Prin urmare, către sfârşitul anului 2009 preconizăm o scădere cu până la 5%
a volumului comerţului cu amănuntul.
În perspectiva anului 2010, preconizăm o stabilizare şi posibil chiar o
creştere uşoară, la nivel de până la 2-3% a volumului comerţului cu
amănuntul, sub influenţa aceloraşi factori de bază:
•
•
•

stabilizarea volumului remitenţelor aproximativ la nivelul anului prezent, ca urmare a ameliorării situaţiei economice în principalele ţări
receptoare a migranţilor de muncă moldoveni;
menţinerea inflaţiei (în baza IPC) la un nivel relativ jos, în limitele
a 7-10%;
revenirii la o dinamică pozitivă în activitatea mediului de afaceri
şi creării noilor locuri de muncă în R.Moldova datorită proiectelor
infrastructurale masive realizate din finanţare externă de către Guvernul R.Moldova.

Printre principalele riscuri, putem numi: creşterea vehementă a preţurilor materiei prime la bursele internaţionale, în urma injectărilor financiare masive din partea guvernelor pe plan global. Această scumpire,
pe lângă faptul că ar avea o factură de „balon de săpun”, ar rezulta
într-o creştere mult mai pronunţată a inflaţiei şi scăderii capacităţii de
cumpărare a populaţiei.
De asemenea, o proliferare sau acutizare a crizei politice ar putea determina FMI şi alţi parteneri externi să amâne măsurile de susţinere ale Republicii Moldova până la rezolvarea definitivă a situaţiei pe plan politic.

Serviciile cu plată prestate populaţiei
S-a oprit declinul
în serviciile
prestate
populaţiei

Creşterea
volumului
serviciilor
prestate
populaţiei
îşi va aduce
contribuţia
la revenirea
pe panta
de creştere
economică în
2010

Sectorul serviciilor contribuie cel mai mult la formarea Produsului Intern Brut, iar subsectorul serviciilor prestate populaţiei demonstrează
în acest an o evoluţie pozitivă, în pofida declanşării crizei economice
pe plan global. Astfel, conform datelor prezentate de BNS, în primele
10 luni ale anului 2009, s-a înregistrat o creştere de 2,4% a volumului
serviciilor cu plată prestate populaţiei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent (vezi Figura 19), aceasta însemnând de fapt că
acest sector revine în zona de expansiune după contractarea care se
consolidase, în special în a doua jumătate a anului 2008.
Menţionăm că printre factorii decisivi care au condus mai întâi la contractarea, iar apoi la relansarea acestui domeniu, sunt serviciile de telecomunicaţii şi transportul de pasageri. De asemenea, la relansare şi-a
adus contribuţia şi deflaţia înregistrată la principalele servicii prestate
populaţiei în lunile iulie-septembrie.
În acelaşi timp, statistica referitoare la volumul serviciilor cu plată prestate populaţiei din perspectivă geografică (pe regiuni de dezvoltare)
prezintă decalaje foarte semnificative comparativ cu anul precedent.
Astfel, dacă pentru 10 luni ale anului trecut doar 2,5% din servicii prestate populaţiei nu au fost repartizate pe regiuni de dezvoltare, explicându-se că acestea reprezintă serviciile de transport pe căi ferate, care nu
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sunt repartizate teritorial, atunci pentru aceeaşi perioadă a anului
curent ponderea acestora a ajuns deja la
17,3%, ceea ce în mod
evident nu poate fi explicat doar prin specificul raportării Căilor
Ferate ale Moldovei.
Drept rezultat, datele BNS indică asupra
creşterii volumului total al serviciilor cu plată prestate populaţiei,
în pofida faptului că pe
fiecare din regiunile de
dezvoltare în parte s-a
înregistrat o scădere a
acestuia în limitele a
7,8-15,3% (vezi Figu
ra 20).

Figura 19. Indicele volumului serviciilor prestate populaţiei şi trendul
(în bază de 12 luni), luna respectivă a anului precedent = 100%

Sursa: BNS, estimări IDIS „Viitorul”

Astfel, având în vedere atât evitarea scenariului cel mai negativ de proliferare a crizei economice pe plan regional, cât şi stabilizarea bugetului, către sfârşitul anului ne aşteptăm la o creştere de până la 3% a serviciilor cu plată prestate populaţiei. În acelaşi context, aşteptându-ne la
o redresare a situaţiei
legate de remitenţe, Figura 20. Serviciile cu plată prestate populaţiei, pe regiuni de dezvoltare
pentru anul viitor preian-oct
ian-oct 2009
Structura, ian-oct
conizăm că volumul
2008
% faţă
faţă de
serviciilor prestate pomil. Lei de ian2008
2009
ian-oct
pulaţiei va creşte cu
oct 2008
2007
cca 5%, primordial daTotal servicii cu plată prestate
torită creşterii în sub- populaţiei, inclusiv:
10232.7
102.4
100
100
100.2
sectoarele de trans4933.1
86,0
57.5
48.2
95.3
port al pasagerilor, te- Mun. CHIŞINĂU
1503.9
85.7
17.5
14.7
114.6
lecomunicaţii şi servicii NORD
de alimentaţie publică. CENTRU
1170.6
92.2
12.7
11.4
102.8
Principalul factor care
595.4
89.6
6.7
5.8
106.8
va determina frânarea SUD
265.9
86.9
3.1
2.6
107.5
ritmurilor de creştere UTA GAGAUZIA
va fi creşterea semni- TOTAL
8468.9
97.5
82.7
ficativă a inflaţiei pentru serviciile cu plată Sursa: BNS
prestate populaţiei.

Investiţii şi construcţii

Ponderea
investiţiilor
productive scade
al şaptelea an
consecutiv, iar
în 2009 acestea
ar putea ajunge
chiar sub nivelul
anului 2000 în
valoare reală

Sectorul investiţional în general, şi în particular cel de construcţii, au
fost printre cele mai afectate de criză în acest an: în primele 9 luni investiţiile în capital fix au scăzut cu 42,5%, iar în sectorul construcţiilor
cu 37,8%. Vedem că, mai mult ca atât, recesiunea din aceste sectoare
a atras după sine şi o scădere a activităţii economice în alte domenii,
cum sunt industriile şi serviciile ce deservesc sectorul de construcţii.
Cel mai mult s-a deteriorat situaţia în privinţa investiţiilor în mijloace de
transport şi în construcţia clădirilor şi edificiilor nerezidenţiale.
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Aşadar, în ceea ce priveşte evoluţia investiţiilor, anul probabil că va
finaliza puţin mai prost
decât anticipasem noi,
şi vom corecta prognoza anuală pentru acest
sector de la o reducere
de 40% până la 42%
(vezi Figura 21), ceea
ce va însemna revenirea investiţiilor la nivelul anilor 2004-2005.
Totodată, având în
vedere scăderea mai
accentuată a investiţiilor productive (în
echipamente, utilaje şi
mijloace de transport),
ponderea acestora în
totalul investiţiilor va
scade şi mai mult, iar
în volum fizic aceste
investiţii vor ajunge chiar sub nivelul anului 2000.

Figura 21. Evoluţia activităţii investiţonale în R.Moldova, aa.2000-2010

Sursa: BNS

Fără o creştere
anuală de cel
puţin 15% a
investiţiilor
în capital fix,
în special a
investiţiilor
productive,
decalajul negativ
între economia
naţională şi
cea a ţărilor
din regiune va
continua să se
deterioreze

În construcţii, de asemenea au rămas valabile trendurile principale pe
care le-am anticipat în ediţiile anterioare ale Monitorului Economic, şi
care au marcat evoluţia sectorului de construcţii în anul 2009: principalul factor care a amortizat prăbuşirea sectorului au fost lucrările de
reparaţie şi restaurare, iar construcţia spaţiilor rezidenţiale s-a produs
cu un ritm mai lent decât cea a edificiilor şi clădirilor nerezidenţiale.
În anul 2010 ne aşteptăm la o revenire în sectorul investiţional, în primul rând datorită ameliorării mediului de afaceri şi a valorificării a unui
şir de proiecte investiţionale, care pe parcursul anului 2009 s-au tot
acumulat în aşteptarea rezolvării situaţiei politice. De asemenea, preconizăm că Guvernul va demara realizarea programului investiţional în
domeniul infrastructurii. Sub influenţa acestor factori de bază, preconizăm o creştere de 15% în investiţii, considerând şi baza de calcul joasă
(volumul investiţiilor în 2009).
Sectorul de construcţii de asemenea va reveni uşor, primordial pe seama construcţiilor nerezidenţiale şi a investiţiilor productive (vezi Figu
ra 21), în special în contextul simplificării procedurilor de certificare
şi control în domeniul construcţiilor, incluse în programul de lucru al
guvernului.
Astfel, dacă prognozele noastre se vor adeveri, în 2010 investiţiile ar
putea ajunge sau chiar depăşi nivelul din 2005, iar investiţiile productive ar deveni comparabile cu cele din 2004. În perspectivă lungă însă,
fără o creştere a acestor indicatori cu ritmuri de cel puţin 15% anual,
decalajul între noi şi celelalte economii din regiune va continua să se
aprofundeze.
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Comerţul extern
În anul 2009 sunt înregistrate diminuări clare a volumului total al comerţului
exterior, exporturilor şi importurilor. În ianuarie-octombrie, volumul total al
comerţului exterior al Republicii Moldova înregistra 3608,4 milioane USD
sau 66,23% din valoarea înregistrată în perioada similară a anului 2008.

Estimările CPE
pentru anul
2009: reducerea
exporturilor şi
importurilor
cu 22,4% şi,
respectiv, 35,8 la
sută

În aceiaşi perioadă, exporturile înregistrau o valoare de 1021,1 milioane
USD, iar importurile - 2587,3 milioane USD, ceea ce constituie o reducere cu 24,2% şi 36,9% faţă de perioada similară a anului 2008. În schimb,
deficitul balanţei comerciale s-a diminuat până la 1566,2 milioane USD,
înregistrând 56,9% din valoarea soldului consemnat în anul trecut.

Previziunile
CPE pentru anul
2010: creşterea
exporturilor şi
importurilor cu 5%
şi, respectiv, 7 la
sută

Pentru anul 2009, menţinem previziunile CPE de la începutul anului curent,
care prevăd o reducere a exporturilor şi importurilor cu 22,4% şi, respectiv,
35,8 la sută faţă de anul 2008. Pentru anul 2010, estimăm creşteri la export
şi import, cu 5% şi, respectiv, 7 la sută faţă de anul 2009.

Exporturile
În ianuarie-octombrie 2009, exporturile au totalizat 1021,1 milioane
USD, ceea ce constituie o reducere cu 24,2% faţă de perioada similară a anului 2008. În această perioadă, diminuări mai accentuate
ale exporturilor sunt desemnate în comerţul exterior cu Ucraina
(52,2% faţă de perioada similară a anului trecut), Federaţia Rusă
(83,1%), România (69,1%), Italia (79,0%), Kazahstan (57,0%) şi Polonia (55,0%). Creşteri ale exporturilor sunt remarcate în comerţul
exterior cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (112,3%),
Grecia (de 2,5 ori), Germania (107,4%), Georgia (143,4%), Israel
(de 2,6 ori).

Exporturi mai mici
cu 24,2%

În comerţul exterior cu statele Uniunii Europene (UE–27), exporturile
de mărfuri au regresat comparativ cu statele CSI, trendul descendent
amplificându-se în ultimele luni. Exporturile Figura 22
de mărfuri în statele
Uniunii Europene au
totalizat 538,7 mil. dolari SUA, fiind în descreştere cu 22,5% faţă
de perioada similară
a anului trecut. Cota
exporturilor în UE în
totalul
exporturilor
este în uşoară creştere comparativ cu perioada similară a anului
2008 (52,7 % în anul
2009 faţă de 51,6 % în
anul 2008). Pe lângă
contingentele
tarifare obţinute în cadrul
PCA la unele grupe de
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Figura 23. Principalii parteneri comerciali ai Moldovei în derularea
exporturilor, ianuarie-octombrie 2009
mil. dolari SUA
Federaţia Rusă

221,6

în % faţă de anul
2008
83,1

România

199,7

69,1

Italia

111,3

79,0

Ucraina

64,9

52,2

Belarus

61,9

81,2

Germania

61,3

107,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 48,1
Polonia
27,5
Turcia
24,5
21,7
Kazahstan

112,3
55,0
91,5
57,0

Sursă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

mărfuri nevalorificate în anul 2008, care
au fost valorificate în
întregime (cereale) în
anul 2009, în anul curent va creşte numărul celor nevalorificate
(zahărul alb).
În comerţul cu o serie
de parteneri comerciali
ai Republicii Moldova
(Federaţia Rusă, Italia, Belarus, Germania,
Polonia, Turcia, şi Kazahstan) pe parcursul
ultimelor luni se atestă
o uşoară revendicare a poziţiilor pierdute
în primul semestru al
anului curent.

După indicii volumului fizic la exportul de mărfuri, în anul curent, s-a
regresat până la nivelul anului 2006.
La principalele grupe de mărfuri este semnalată o amplificare a diminuării exporturilor, comparativ cu primul semestru al anului curent
şi cu perioada similară a anului trecut. Exporturile de produse alimentare s-au redus cu 13,1%, materiale textile - cu 20,2%, maşini
şi aparate - cu 20,8%, grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale - cu
22,7%, materiale plastice - cu 30,9%, încălţăminte, pălării, umbrele şi
articole de acest tip - cu 45,7%, metale comune şi articole din metale
comune - cu 79,2%, articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă
şi din materiale similare - cu 53,1%, produse minerale - cu 80,5%,
mijloace şi materiale de transport - cu 15,2%, instrumente şi aparate
optice cu 62,4%.

Importurile
Importurile diminuare mai
accentuată
decât în primul
semestrul al
anului curent

Importurile au cunoscut o diminuare mai dramatică decât exporturile, în ianuarie-octombrie curent. Acestea au înregistrat 2587,3 milioane dolari SUA, fiind în descreştere cu 36,9%, comparativ cu perioada similară a anului 2008. În această perioadă, importurile din
statele Uniunii Europene au însumat 1133,8 milioane USD, ceea ce
constituie cu 37,2% mai puţin decât în ianuarie-octombrie 2008.
Ponderea importurilor de bunuri din ţările europene, în totalul importurilor Republicii Moldova, a fost de 43,8%. Importurile de mărfuri
din statele CSI s-au redus cu 36,6%, ponderea acestora în totalul
importurilor fiind 34,8%.
Cu excepţia Kazahstanului, Greciei, şi a Vietnamului, importurile din
principalele ţări-partenere în derularea importurilor s-au diminuat
considerabil. Astfel, este remarcată reducerea livrărilor din Ucraina
(51,0% din valoarea importurilor din perioada similară a anului 2008),
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Programul de stabilizare şi
relansare economică a Republicii
Moldova pe anii 2009-2011
Programul guvernamental conţine o
serie de măsuri menite să contribuie la
relansarea activităţilor economice din
comerţul exterior. În programul aprobat
de guvern sunt cooptate în jur de 30 de
acţiuni cu influenţă asupra activităţilor
din comerţul exterior. O parte din măsurile din Programul de stabilizare şi
relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011 sunt preluate
din documentele de politici în vigoare:
Strategia naţională de dezvoltare pe
anii 2008-2011, Strategia de atragere
a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015, Strategia
naţională de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii
Moldova (2008-2015). O altă parte sunt
propuse de participanţii la procesul de
elaborare a Planului de stabilizare şi
recuperare economică: reprezentanţi
ai ministerelor, autorităţilor administrative centrale, ai instituţiilor financiare,
societăţii civile sau parteneri de dezvoltare.
Elaborarea şi aprobarea acestui program poate fi privită prin prisma a două
aspecte: necesitatea programului şi calitatea acestuia.
Necesitatea programului:
Luând în consideraţie că în prezent
sunt în vigoare o mulţime de documente de politici naţionale şi sectoriale, în curs de realizare, printre care
unele aprobate prin Lege, era oportun
ca după o evaluare a implementării
acestora şi prezentarea unor rapoarte
privind implementarea şi realizarea lor,
să fie operate unele completări şi modificări a planurilor de acţiuni. În schimb,

programul anticriză, care ar conţine numai acţiuni menite să atenueze impactul crizei, care necesită a fi realizate pe
termen scurt, cu indicarea instituţiilor
responsabile, indicatorilor de performanţă, putea fi aprobat la una din primele şedinţe ale actualului guvern.
În consecinţă, s-a pierdut timp, iar o
bună parte a activităţilor planificate vor
fi realizate în acelaşi mod, ca cele din
Strategia naţională de dezvoltare pe
anii 2008-2011, Strategia de atragere a
investiţiilor şi promovare a exporturilor
pentru anii 2006-2015, Strategia naţională de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015), etc.
Calitatea programului:
Între Programul de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova
pe anii 2009-2011 şi Programul de
Guvernare al actualului Guvern, dar
şi programele de Guvernare ale celor
4 partide politice din AIE există discrepanţe majore, care vor împiedica
realizarea măsurilor axate pe două din
priorităţile documentului: „stabilizarea
şi optimizarea finanţelor publice” şi
„asigurarea unei protecţii sociale eficiente şi juste”. În cazul neasigurării precondiţiei - stabilizarea situaţiei politice
în ţară, ce este foarte probabil, şansele
de realizare a priorităţilor menţionate
vor fi nule.
Pe lângă aceasta, programul are un
conţinut declarativ, nu indică instituţiile
responsabile de realizarea măsurilor,
indicatorii de monitorizare a realizării
programului, dar şi cei de performanţă.
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Figura 24. Principalii parteneri comerciali ai Moldovei în derularea
importurilor, ianuarie-octombrie 2009.
mil. dolari SUA
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Sursă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova

România (47,0%), Federaţia Rusă (52,2%),
Germania
(64,8%),
Italia (70,4%), China (72,3%), Belarus (60,9%), Turcia
(71,3%), Statele Unite
ale Americii (42,2%),
Japonia (32,5%) şi
Franţa (54,8%). Importurile din Kazahstan şi
Grecia, din contra au
crescut înregistrând
166,0 milioane USD
şi 40,8 milioane USD,
fiind în creştere de
8,0 ori şi respectiv cu
154,3% faţă de anul
perioada similară a
anului 2008.

În ianuarie-octombrie
2009, comparativ cu perioada similară din anul 2008, s-au micşorat
importurile de produse minerale (-39,6%), maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi
imaginile (-43,3%), mijloace şi materiale de transport (-61,8%), metale comune şi articole din metale comune (-53,6%), materiale plastice,
cauciuc şi articole din acestea (-35,7%), produse chimice (-19,4%),
produse alimentare, băuturi şi tutun (-23,7%), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (-39,3%), materiale textile şi articole din aceste materiale (-17,5%), produse vegetale (-25,5%).
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Piaţa monetară
Masa Monetară
După epuizarea
măsurilor de
liberalizare a
economiei, masa
monetară şi-a
încetinit creşterea

Efectele prognozate ale crizei economice şi ale politicii BNM s-au adeverit.
Este de menţionat că după epuizarea măsurilor de liberalizare a economiei,
masa monetară şi-a încetinit creşterea, însă creditele şi suportul bănesc
acordat de organismele internaţionale va prelua estafeta măsurilor BNM şi
va deveni motorul de bază la majorarea masei monetare şi implicit la stimularea creşterii economice. Totuşi, nici acestea nu vor fi suficiente dacă BNM
nu va urma propunerile prezentate şi în numărul precedent al Monitorului
Economic - de a majora masa monetară prin intermediul sistemului bancar
comercial, utilizând instrumentele pieţei monetare.

Condiţiile de incertitudine politică vor prelungi perioada de „aşteptare” pe
parcursul anului 2010,
atât din perspectiva in- Figura 25.Evoluţia masei monetare în ultimele 12 luni
vestitorilor străini, cât şi
a celor locali. Activitatea
economică aflată în stare
de amorţire va determina
o stagnare atât a masei
monetare, cât şi a activităţii pe piaţa monetară în
general. Imediat însă ce
vor fi clare soluţiile politice şi acestea vor implica
evitarea alegerilor repetate, poate fi aşteptată
o înviorare şi o majorare
a masei monetare până
la o valoare de plus 3-4
miliarde de MDL faţă de
sfârşitul anului 2009.
Sursa: BNM

Inflaţia
Inflaţia în situaţia
economică a
Moldovei continuă
să fie un indicator
periferic

Inflaţia în situaţia economică a Moldovei continuă să fie un indicator periferic. Riscurile inflaţioniste până la sfârşit de an pot fi determinate exclusiv de
scăderea leului faţă de valutele liber convertibile. Totuşi, inflaţia nu va depăşi limitele specificate în prognozele anterioare; prognozele pentru inflaţie
rămân în intervalul 0.6% - 1% pentru anul 2009 (vezi capitolul Preţurile).
Pe parcursul anului 2010, inflaţia va fi mai semnificativă şi poate atinge
valoarea de 7-10% până la sfârşit de an. Însă, trebuie să menţionăm că
inflaţia este o necesitate care însoţeşte creşterea economică şi, indiferent
de conjunctura economică, trebuie să rămână un obiectiv secundar faţă de
creşterea economică a ţării.
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Cursul valutar
Ultimele
devalorizări ale
dolarului pe
piaţa mondială
pot garanta până
la finele anului
o rată medie
anuală de 11 –
11.1 MDL pentru
un dolar SUA

După cum a fost prognozat în ediţia anterioară, media anuală a cursului
MDL/USD nu va depăşi limitele stabilite. În ciuda ultimei devalorizări a leului, până la finele anului rată medie anuală a MDL/USD se estimează la o
valoare de 11.15 – 11.2 MDL pentru un dolar SUA, puţin în scădere faţă
de prognozele iniţiale de 11.2-11.3.
Cursul MDL/EUR, datorită aprecierii în ultimele luni a EUR faţă de USD pe
piaţa internaţională, va determina o valoare medie anuală uşor în creştere
faţă de cele prognozate şi se va stabiliza în proximitatea intervalului 15.415.5 lei pentru un euro.
La nivel macroecomonic, stabilitatea cursului MDL este asigurată de masa
monetară suficient de puternic dolarizată. În ultima perioadă s-au redresat
şi remitenţele, acestea asigurând un influx stabil de 100 milioane USD şi
mai mult pe lună.
Granturile şi creditele valutare vor reprezenta influxuri suplimentare în economia ţării, toţi aceşti factori asigurând stabilitatea cursului valutar şi menţinerea controlului deplin al BNM asupra pieţei valutare. Suficienţa valutei în
ţară este confirmată şi de faptul că BNM recuperează lent şi rezervele valutare pierdute pe parcursul primului trimestru al anului în lupta cu fluctuaţiile
valutare în ajun de alegeri parlamentare. În aceste condiţii, BNM poate determina creşterea sau deprecierea leului faţă de valutele liber convertibile,
în funcţie de obiectivele stabilite.
În 2010 nu se prevede o modificare a factorilor macroeconomici ce influenţează cursul valutar. Influxurile şi refluxurile de valută vor înregistra un trend
continuu în favoarea influxurilor. Un singur factor poate determina presiuni
uşoare asupra valutei: revigorarea economiei poate provoca o creştere mai
rapidă a importurilor, comparativ cu alţi factori ce determină cerea şi oferta
de valută.
Pe lângă factorii macroeconomici obiectivi, există factorul de politică macroeconomică stabilită de guvern. Conform strategiei şi bugetului pentru
2010, se planifică stabilirea cursului anual mediu de 12.53 lei pentru un
dolar SUA, ceea ce reprezintă o depreciere de 12.3%. Luând în consideraţie că pe parcursul crizei valuta naţională a unor ţări din zonă a ajuns la o
depreciere de până la 30%, deprecierea planificată actualmente de Guvern
este una în limite rezonabile. Din păcate, efectul acesteia asupra sectorului
real va fi semnificativ mai redus decât în cazul în care acest lucru se efectua cu 1,5-2 ani în urmă. Actualmente, sectorul real nu mai are nevoie de o
depreciere semnificativă. Pentru stimularea exporturilor, ar fi fost suficientă
planificarea majorării cursului MDL/USD cu 8%, maximum 10%. Este de
menţionat că, în conjunctura actuală, deficitul bugetar fiind una din problemele critice, create nu fără concursul fostei guvernări, deprecierea valutară
va contribui la soluţionarea problemei date pe parcursul anului viitor, acest
obiectiv justificând obiectivul stabilit de Guvern.
Este extrem de important de găsit soluţia tactică corectă de depreciere a
valutei naţionale. Acest lucru poate fi obţinut prin două căi:
1. Procurarea intensă a valutei de către BNM, sporind artificial cererea
la valută, în acelaşi timp făcând şi o infuzie de lei în economie.
2. Injectarea directă de lei în economie, care în virtutea structurii deschise a economiei naţionale, va crea presiuni asupra cererii de valută.
În ambele cazuri, avem sporirea cererii de valută. Însă, este o diferenţă
semnificativă în efectele scontate. În primul caz, masa monetară în eco-
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nomie nu se schimbă. BNM substituie valuta din economie pe lei. În acest
caz, debalansarea cererii şi ofertei de valută este mult mai acută (devalorizarea leului mult mai rapidă), iar economia reală nu obţine resurse financiare suplimentare.
În cel de-al doilea caz, prin acordarea de credite pe termen lung sistemului
bancar în valoare de 2,5 – 3 miliarde lei, s-ar asigura revenirea la nivelul de
masă monetară din 2008, reducerea dobânzilor la creditele investiţionale,
care în proporţii semnificative ar fi fost schimbată pe valută pentru a se asigura importul de utilaj şi/sau materie primă pentru completarea capitalului
circulant. În acest caz, s-ar fi asigurat acelaşi efect de devalorizare a leului,
dar mai lentă, şi un set de efecte considerabil mai benefice asupra sectorului real al economiei naţionale. Mai mult ca atât, importul, care asigură 70%
din veniturile la buget, va creşte în cazul doi nu doar nominal ci şi cantitativ,
asigurând completarea mai intensă a deficitului bugetar.

Credite şi depozite
Calitatea portofoliului de credite pe sistemul bancar se înrăutăţeşte în continuare. Pierderile la credite pe întreg sistemul bancar continuă să se majoreze. Este de menţionat că resursele financiare destinate creditării sectorului real acordate de BNM, în valoare totală, care se cifrează aproximativ
la 800 milioane MDL, au determinat reducerea dobânzilor la creditele în lei
pe parcursul lunilor iunie – septembrie curent (Figura 26). Creditele în lei
acordate persoanelor juridice reprezintă unica excepţie fericită de reducere
semnificativă a ratei dobânzilor, contrar evoluţiei celorlalte categorii de creditare. Acest fenomen demonstrează că liniile creditare acordate de BNM
prin intermediul băncilor comerciale au avut un efect imediat şi eficient asupra costului resurselor
financiare. Se pare că Figura 26. Evoluţia ratei la creditele acordate în lei şi valută în ultimele 12 luni
anume aceste măsuri
sunt cele necesare, deoarece doar măsurile de
liberalizare a pieţei monetare sunt insuficiente,
datorită aplicării mult
prea întârziate, pentru
ca să provoace un efect
prompt.
Vom insista asupra faptului că conjunctura macroeconomică ce asigură o poziţie robustă a
valutei naţionale şi necesitatea stringentă de
redresare a sectorului
real, care necesită resurse financiare ieftine,
reprezintă o circumstanţă macroeconomică mai
mult decât ideală pentru a oferi economiei, prin intermediul sistemului bancar, a creditelor ieftine şi pe termen lung. În situaţia dată, cel puţin 2.5 miliarde de lei oferiţi sistemului bancar în următoarelor 3 luni pe un termen de
10-15 ani vor avea doar efect benefic asupra economiei naţionale, apropiind punctul de inflexiune a evoluţiei creşterii economice şi inversarea trendului negativ spre unul pozitiv.

Cel puţin 2.5
miliarde de lei
oferiţi sistemului
bancar în
următoarelor 3 luni
pe un termen de
10-15 ani vor avea
doar efect benefic
asupra economiei
naţionale
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Figura 27. Evoluţia ratei la depozitele încasate
în lei şi valută în ultimele 12 luni

Evoluţia
dobânzilor
la depozite,
contrar evoluţiei
creditelor, este
în cădere mult
mai dură

Aceste măsuri vor modifica radical structura
activelor sistemului bancar, aceasta devenind
mult mai stabilă şi asigurând un potenţial de
creditare cu risc redus
şi dobânzi reduse.

Evoluţia dobânzilor la
depozite, contrar evoluţiei creditelor, este în
cădere mult mai dură.
Aceasta se datorează
apariţiei de resurse libere, în urma liberalizării
pieţei şi în acelaşi timp
în lipsa unui mediu activ
în sectorul real, care ar
fi capabil să absoarbă
aceste lichidităţi, garantând în acelaşi timp un
risc redus de nerambursabilitate. Este un fenomen absolut firesc, deoarece în condiţiile unei economii cu agenţi economici insolvabili şi pe prag de
faliment, este anormal ca puţina valoare adăugată realizată să fie transferată în proporţii mari către deponenţii de mijloace băneşti. Băncile, în
această situaţie, au un rol de amortizare a riscurilor sporite privind banii investiţi într-o economie de criză.
Dobânzile la depozite, în condiţiile date, vor continua să scadă lent şi pe
parcursul anului 2010. În cazul în care Guvernul şi BNM vor decide creditarea băncilor cu 2.5 miliarde MDL, reducerea dobânzilor pentru 2010 va fi
mai pronunţată.

Recomandări
În situaţia creată, pentru a asigura stabilizarea situaţiei economice şi inversarea trendului general spre creştere, se recomandă ca, la nivel macroeconomic, să se asigure următoarele obiective:
1. Să se exploateze faptul că inflaţia este extrem de joasă şi cursul
valutar puternic, pentru a creşte masa monetară prin acordarea de credite, condiţionat, în scopuri de creditare a sectorului
real, pe termen lung de 10-15 ani a sistemului bancar comercial. Valoarea creditării trebuie să fie de cel puţin 2,5 miliarde de
lei disbursaţi timp de 3 luni.
2. Să se exploateze resursele interne pentru a finanţa bugetul de
stat prin mecanismele financiare existente şi acoperirea necesităţilor imediate. Deopotrivă cu creditul acordat, creditarea pe
intern nu va duce la distorsiuni în finanţarea sectorului real.
3. Să se evite în 2010 combaterea inflaţiei în defavoarea creşterii
economice.
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Finanţe publice
Rectificarea bugetului pe anul 2009, efectuată la sfârşitul lunii noiembrie,
constată un deficit al Bugetului Public Naţional de cca 5,35 miliarde lei.
Considerăm însă că în realitate acesta va fi cu cca 750 milioane lei mai mic,
datorită colectărilor mai bune în trimestrul IV, comparativ cu cele planificate
de Ministerul Finanţelor. Astfel, deficitul BNP de cca 4,6 miliarde lei va fi
acoperit în cea mai mare parte din cele cca 188 milioane dolari contractaţi
de la Fondul Monetar Internaţional (echivalent cu cca 2,1 miliarde lei) şi
creditul de 150 milioane dolari din partea Federaţiei Ruse (aproape 1,7
miliarde lei). Soldul resurselor atrase de pe piaţa financiară internă va putea scade către sfârşitul anului curent şi sub 1 miliard lei, deşi în condiţiile
insuficienţei resurselor, sau întârzierii unor tranşe, Guvernul ar putea păstra
acest sold şi la nivel de peste 2 miliarde. Tot către sfârşitul anului, Ministerul
Finanţelor promite deblocarea situaţiei referitoare la datoriile bugetului faţă
de agenţi economici privind restituirea TVA, prin urmare mizăm că actualul
Guvern va curma practica transferării parţiale a poverii deficitului bugetar
pe seama agenţilor economici.

Deficitul bugetar
din anul curent,
în valoare de
cca 4,6 miliarde
lei, sau 7,7%
din PIB, va fi
acoperit aproape
integral prin
atragerea
creditelor
externe de la
FMI şi Federaţia
Rusă...

Bugetul pentru anul viitor se prevede tot atât de auster ca şi cel pentru anul
curent. Considerăm că veniturile bugetare nu vor fi realizate în măsura prevăzută de proiectul Legii Bugetului pentru 2010. În special, considerăm că,
sub presiunea factorilor inflaţionişti, BNM va renunţa curând la ideea de a
menţine în mod artificial cursul valutar la nivelul prevăzut în proiectul bugetului şi rata de schimb valutar în calcul mediu anual va putea atinge maxim
12 lei pentru un dolar SUA, ceea ce va reduce colectările la bugetul de stat,
cu cca 300 milioane lei la capitolele TVA încasat la vamă şi impozite asupra
comerţului exterior şi operaţiunilor externe. Odată ce cheltuielile bugetare
pentru anul viitor deja au fost planificate reieşind dintr-o politică conservativă, considerăm că partea de cheltuieli nu se va schimba esenţial, deficitul
bugetar ajungând astfel la valoarea de cel puţin 4,75 miliarde lei, sau cca
7,4% din PIB. Aceasta este o situaţie normală în context regional, având în
vedere că şi în zona Euro deficitul bugetar pentru anul 2010 se preconizează la nivel de 6,9% din PIB, comparativ cu 6,4%, estimativ, pentru anul
curent.

...iar pentru anul
2010 deficitul
bugetului ar
putea ajunge
la peste 4,7
miliarde lei, sau
cca 7,4% din
PIB.

Veniturile bugetare
Rectificarea bugetului în a doua jumătate a lunii noiembrie a pus în evidenţă nişte realităţi mai dure decât am prevăzut în numărul precedent al Monitorului Economic. Totuşi, considerăm că veniturile BPN, cu un grad înalt
de probabilitate, vor depăşi valoarea preconizată în urma ultimei rectificări,
şi vor constitui cca 23,2 miliarde lei, inclusiv cca 13,6 miliarde lei veniturile
BS.

Veniturile BPN
în 2009 vor
constitui doar
cca 81% din
nivelul iniţial
planificat,
însă cu o mare
probabilitate
vor depăşi
nivelul prevăzut
în bugetul
rectificat,
constituind cca
23,2 miliarde
lei şi depăşind
nivelul anului
2007.

Acest optimism este indus de periodicitatea anuală a colectărilor bugetare:
Ministerul Finanţelor a reieşit dintr-un scenariu pesimist, în care colectările
în trimestrul IV ar echivala aproximativ cu cele din trimestrele II şi III, ceea
ce în condiţiile R.Moldova, cu veniturile bugetare dependente în cea mai
mare parte de consum, nu a avut loc nici în cei mai proşti ani. Aşadar, chiar
şi în cazul unei creşteri moderate, până la 6,5 miliarde lei, a colectărilor la
buget în trimestrul IV faţă de cca 5,8 miliarde pe parcursul precedentelor 2
trimestre, veniturile totale vor depăşi cele planificate în urma rectificării din
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Figura 28. Planificarea şi executarea Bugetului Public Naţional, mil noiembrie (vezi Figura
lei
29). În aşa condiţii, deşi
realizarea bugetului la
capitolul venituri ar atin30000
20,0%
ge doar nivelul de cca
28485,0
25516,9
81,4% comparativ cu
15,0%
14,9%
25000
veniturile planificate ini10,8% 22292
10,0%
10,1%
8,5%
ţial, totuşi deja în anul
23508
23200,0
20000
5,0%
2009 veniturile BPN vor
17847,8
19396
fi peste nivelul celor din
0,0%
13796
16104
15000
anul 2007 (vezi Figura
-5,0%
28).
12536
10000

-10,0%

În acelaşi timp, pentru
anul 2010, bugetul reie-20,0%
-18,6%
se din nişte parametri
macroeconomici greu
0
-25,0%
realizabili, în special
2005
2006
2007
2008
2009p
ceea ce ţine de cursul
valutar. În condiţiile
BPN, executat
BPN, planificat
Devieri, Plan/executat, %
când BNM, care a devenit către sfârşitul anului
Sursa: Legea bugetului de stat 2005-2009, Informaţie operativă privind exe 2009 locomotiva pieţei
cutarea bugetului public naţional anii 2005-2009, Pronosticul experţilor CPE valutare, va avea de realizat obiectivul stabilităţii preţurilor, aceasta probabil că va renunţa la procurarea masivă de vaÎn 2010,
lută, iar cursul de schimb va reveni la un echilibru natural de maxim 12 lei
veniturile BPN
ar putea atinge
pentru dolar1. Astfel, veniturile legate de TVA încasată la vamă şi impozite24,7 miliarde
le asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe, care în proiectul bulei, cu cca 300
getului pentru anul 2010 se cifrează la aproape 7 miliarde lei, vor fi realizamilioane mai
te probabil că într-o măsură mai mică, ratările pentru buget la acest capitol
puţin decât este
reprezentând circa 300 milioane lei. În aşa condiţii, veniturile BPN s-ar cifra
planificat
la cca 24,65 miliarde lei (vezi Figura 29). Un nivel mai înalt al veniturilor
bugetul public naţional a înregistrat doar în anul 2008.
-15,0%

5000

Figura 29. Încasările trimestriale şi cumulative ale Bugetului Public Naţional
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Totodată, ţinem să
menţionăm că această prognoză reiese
dintr-un volum relativ
jos de asistenţă externă din granturi (2
miliarde lei, comparativ cu peste 1 miliard
în 2008, care a fost
un an foarte uşor din
punct de vedere al
bugetului) şi este bazat pe scenarii conservative în ceea ce
priveşte stabilizarea şi
viteza de recuperare
a economiei, inclusiv
evoluţia consumului
final şi a fondului de
salarizare. Aparent,

1 La acest moment, Ministerul Finanţelor estimează drept joase presiunile inflaţioniste, şi consideră
că o devalorizare artificială a monedei naţionale până la 12,53 lei pentru 1 dolar SUA, în calcul anual,
nu va genera o creştere semnificativă a preţurilor.
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În 2010,
împrumuturile
de pe piaţa
financiară
internă vor
constitui o
rezervă care
va asigura
nivelul necesar
de flexibilitate
Guvernului în
promovarea
politicii bugetare

actualul Guvern la fel urmăreşte strategia de planificare a veniturilor bugetare la nivelul minim garantat, lăsându-şi loc pentru o flexibilitate a politicii
bugetare, în cazul unei evoluţii economice mai bune. Potrivit aceleiaşi logici, odată cu sosirea suportului extern pentru buget, soldul împrumuturilor
guvernamentale de pe piaţa financiară internă va scade semnificativ, lăsând acest instrument drept o rezervă internă, la care Guvernul va putea
apela din nou în cazul unei insuficienţe a lichidităţilor.

Cheltuielile bugetare
Urmărirea detaliată a rectificărilor operate la bugetul pentru anul 2009, în a
doua jumătate a lunii noiembrie, pune în evidenţă priorităţile strategice ale
noului Guvern, din perspectiva cheltuielilor bugetare. Reducerea cheltuielilor bugetare cu mai puţin de 0,6 miliarde lei, în condiţiile când veniturile au
fost rectificate cu peste 4,6 miliarde, vorbeşte despre preluarea plenară a
obligaţiilor asumate de precedenta guvernare. În acelaşi timp, dacă privim
realocările făcute pe intern între liniile de buget, vom observa că este vorba
şi de încercarea de a optimiza unele cheltuieli. Aşadar, priorităţile noii guvernări, din perspectiva cheltuielilor bugetare sunt:
1. Onorarea plenară a plăţilor sociale. Pentru achitarea pensiilor s-au
transferat peste 800 milioane lei din BS către BASS; de asemenea, în
ciuda austerităţii bugetului, s-a acceptat ridicarea salariilor pentru pedagogi, începând cu septembrie 2009, aşa cum era planificat.

La rectificarea
bugetului
pentru 2009,
principalele
3 priorităţi
în cheltuirea
banilor publici
au fost: onorarea
plenară a
plăţilor sociale,
optimizarea
cheltuielilor
în sferele cu
control redus
asupra eficienţei
banilor publici,
şi susţinerea
bugetelor locale.

2. Optimizarea cheltuielilor bugetare. Astfel, cu 500 milioane lei s-a micşorat finanţarea la capitolul „ocrotirea sănătăţii”, în legătură cu faptul
că Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acumulat rezerve neprevăzute de legislaţie în valoare comparabilă; cu 477
milioane s-a redus finanţarea la capitolul „Cheltuieli neatribuite altor
grupe”; cu aproape 460 milioane s-a redus finanţarea întreprinderilor
de gospodărire a drumurilor; inclusiv aproape 300 milioane datorită ratării pe parcursul anului 2009 a unor proiecte în domeniul infrastructurii
drumurilor, finanţate din surse externe; cu peste 350 milioane s-a redus
finanţarea la capitolul „Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe”; de asemenea, cu peste 130 milioane lei
s-a redus finanţarea instituţiilor ştiinţifice. După cum se poate observa, reducerea finanţării s-a produs în domeniile sau către instituţiile,
unde reforma instituţională şi regulatorie nu a fost dusă până la capăt şi
controlul asupra cheltuirii banilor publici este jos, lăsând un spaţiu larg
pentru ineficienţă şi fraudă.
3. Extinderea finanţării bugetelor locale: transferurile către bugetele unităţilor teritoriale au fost mărite cu cca 315 milioane lei, sau peste 10% din
toate transferurile din partea BS către BUAT aşa cum au fost bugetate
la începutul anului 2009.
Din perspectiva cheltuielilor bugetare, criza economică a pus în evidenţă şi
ineficienţa structurală acumulată în sistemul instituţiilor finanţate din buget.
Astfel, pe de o parte, noua guvernare a putut identifica relativ uşor rezerve
majore, care puteau fi realocate, pe de altă parte, ineficienţa cu care sunt
cheltuiţi banii publici şi controlul slab asupra gestionării acestora, reiterează
necesitatea de relansare a reformelor instituţionale.
Pentru anul 2010, cheltuielile bugetare sunt prevăzute la nivel de aproape
29,5 miliarde lei, o creştere nominală de cca 1,63 miliarde lei, sau aproape

57

Centrul de Politici Economice al IDIS “Viitorul”

Creşterea
nominală a
cheltuielilor
bugetare în
anul 2010,
în proporţie
de 83%, se
datorează
intenţiei noului
guvern de a
onora plenar
obligaţiile
sociale asumate
de guvernarea
anterioară

5,9% comparativ cu anul curent. Creşterea se datorează în cea mai mare
parte faptului că pensiile şi salariile majorate pe parcursul anului 2009 se
vor răsfrânge asupra întregului an 2010. Astfel, cheltuielile BASS, legate
de achitarea pensiilor mărite, vor creşte cu cca 619 milioane lei (8,1%), iar
cheltuielile legate de învăţământ – cu 726 milioane lei (12,5%).
Totodată, în anul care vine, priorităţile de finanţare se vor schimba semnificativ, planificându-se realocări importante între liniile bugetare. Astfel, cu
circa 650 milioane (7%) va creşte finanţarea la capitolul asigurare şi asistenţă socială, şi cu 140 milioane (3,6%) mai mult se va finanţa ocrotirea
sănătăţii. Din sfera economică, cu 530 milioane lei (73%) mai mult va fi
alocat infrastructurii de transport, finanţarea căreia a fost preluată aproape
integral (1,17 miliarde lei) de către bugetul de stat, iar pentru gospodărie
comunală şi exploatarea fondului de locuinţe vor fi alocaţi cu peste 380
milioane lei (80,1%) mai mult. În acelaşi timp, printre principalele domenii
unde alocările bugetară va fi redusă, se numără: agricultura, gospodăria
silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor, unde finanţarea va fi cu
314 milioane lei (29,3%) mai joasă; şi menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională, unde vor fi cheltuiţi cu 288 milioane lei (15,9%) mai puţin.
De asemenea, la capitolul completarea rezervelor de stat se planifică de a
economisi 135 milioane lei (71,5%).

Figura 30. Dinamica veniturilor şi cheltuielilor BPN (2006 – 2010), milioane lei
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Totuşi, principala problemă la nivel de buget,
ţine de luarea sub control a deficitului. Există
toate premisele să credem că acest lucru se
va reuşi: deşi în termeni
nominali deficitul bugetar ar putea creşte anul
viitor cu cca 100 milioane lei, totuşi cel mai
probabil că acesta se
va reduce ca pondere în
PIB (vezi Figura 30).

Principalele surse de
acoperire ale deficitului
Proficit/Deficit Bugetar, cumulativ anual
Venituri TOTAL
Cheltuieli, executat
bugetar vor fi creditele
atrase din exterior, cu
Sursa: Legea bugetului de stat 2002-2008, Proiectul bugetului de stat 2009 care Guvernul ar putea
Pronosticul experţilor CPE
uşor acoperi un deficit
de 3-3,5 miliarde lei. În
acelaşi timp, având un
sold de cca 700 milioane lei la împrumuturile de pe piaţa internă, aferente
acoperirii deficitului bugetar din 2009, Guvernul ar putea atrage încă 1,5
miliarde lei de pe piaţa internă în anul 2010, aducând soldul total al datoriei
la un maxim istoric de cca 5,7 miliarde lei. Totodată, pentru a nu afecta negativ disponibilitatea lichidităţilor în economie, aceasta ar trebui susţinută
prin emisie monetară (vezi capitolul Piaţa monetară). Oricum, mizăm că
Guvernul nu va recurge din nou la transferarea poverii deficitului bugetar
pe umerii agenţilor economici prin acumularea datoriilor faţă de furnizorii
instituţiilor publice şi nerestituirea TVA.
-6000
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Preţurile
Tendinţele de bază
Tendinţele estimate de noi în numerele anterioare rămân în vigoare în
continuare şi estimăm că IPC se va menţine la nivelul de până la 1%.
Analizând fenomenul
deflaţionist pe parcursul anului, putem conchide că în economia
naţională tempourile de
contractare s-au redus
şi estimăm stoparea lui
până la sfârşitul anului.

Figura 31. Ratele trimestriale ale IPC pentru ultimii 5 ani

Pe parcursul anului
2009, au fost remarcate următoarele fenomene majore, care au avut
efecte asupra modificării preţurilor, şi anume:
1. Contractarea economiei a exercitat
o presiune defla- Sursa: BNS, Pronosticul experţilor CPE
ţionistă majoră şi
a fost extrem de
pronunţată în primul trimestru al anului.
2. S-au resimţit efectele veniturilor în scădere ale populaţiei, care au
provocat micşorarea consumului şi au tras după sine, în lanţ, valul
doi de micşorare a activităţii economice.
3. Contrar recomandărilor noastre de la sfârşitul anului 2008, BNM
a întârziat liberalizarea pieţei, acesta fiind un factor de adâncire a
contractării economiei şi stimulare a Figura 32. Ratele anuale ale inflaţiei în Republica Moldova, %
proceselor deflaţioniste.
4. Liberalizarea pronunţată a pieţei
monetare de către BNM în luna
august-septembrie 2009, a avut
un efect de destindere a pieţei
monetare şi a
determinat frânarea procesului de
contractare a eco-

Sursa: BNS, Pronosticul experţilor CPE
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nomiei şi, implicit, inversarea trendului deflaţionist în unul uşor
inflaţionist.
Evoluţia fiecăruia din factorii de mai sus va determina rezultanta finală
a inflaţiei în Moldova. Cert este faptul că factori inflaţionişti sunt mai
numeroşi, dar mai puţin semnificativi decât unicul factor deflaţionist –
contractarea economiei Moldovei, care va impune o menţinere stabilă
a preţurilor cu o uşoară inversare a trendului spre o inflaţie ignorabilă
spre sfârşit de an.
Inflaţie record în
2009 – maximum
1%

Consumul, care a fost motorul creşterii preţurilor în ultimii ani, în condiţiile unei economii subdezvoltate, nu s-a manifestat în 2009. În consecinţă, pentru 2009 avem o inflaţie de până la 1 %.
Ca şi structură, din 100 MDL populaţia în prezent cheltuieşte 33 MDL
pentru alimentaţie, 42 lei pentru produsele nealimentare, şi 25 lei pentru servicii. Structura consumului se menţine aceeaşi în a doua jumătate a anului şi nu există motive de modificare a structurii până la sfârşit
de an.

Figura 33. Ratele lunare ale inflaţiei pentru 2008 şi pronosticurile
pentru 2009

Sursa: BNS, Pronosticul experţilor CPE

Criza, care a avut la
bazele ei contractarea cererii, inclusiv pe
plan mondial, a avut
un efect natural pozitiv
asupra creării preţurilor în Republica Moldova, nu şi asupra întregii economii.
Obţinerea unei inflaţii „ideale” de până la
1%, prin politici orientate spre adâncirea
crizei, nu este cel mai
reuşit model economic
promovat pe parcursul
anului 2008-2009.

Modificarea politicii economice în a doua jumătate a anului 2009, cu
liberalizarea pieţei monetare, atragerea de împrumuturi care se vor
transforma în cheltuieli pe teritoriul republicii, vor contribui la creşterea
consumului şi inversarea trendului inflaţionist pe parcursul anului 2010.
Astfel, vom asista la o majorare a inflaţiei, premergătoare creşterii economice, în conformitate cu legităţile naturale ale economiei.
Fenomenele majore aşteptate să influenţeze inflaţia în 2010 sunt:
Majorarea
preţului la
gaze cu 21%
va influenţa
creşterea
inflaţiei cu 0,7%

1. Majorarea preţului la gazele naturale cu circa 21%.
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2.

Majorarea unor impozite printre care accize la bere, tutun, pot
contribui la stimularea procesului inflaţionist.

3.

Preţurile în Republica Moldova sunt foarte vulnerabile la modificarea cursului valutar. Creşterea controlată a ratei de schimb
din anul următor va determina o inflaţie rezonabilă la produsele
de import.
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4. Aşteptările de inversare a procesului de contractare a economiei în una de expansiune (şi deja se resimt premisele stopării
contractării economiei), care în virtutea legităţilor macroeconomice este însoţită de proces inflaţionist.
În baza fenomenelor menţionate, estimăm pentru anul 2010 o inflaţie
de 7-10%.
Pentru 2010, principalul accent al autorităţilor ar trebui să fie pus pe
creşterea economică şi să se evite combaterea inflaţiei în defavoarea
creşterii economice (vezi Piaţa Monetară).
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SITUAŢIA PE PIAŢA FORŢEI
DE MUNCĂ ÎN MOLDOVA
În primul
semestru al
anului 2009,
în condiţii de
recesiune, 40 de
mii de persoane
au părăsit piaţa
forţei de muncă
din RM (-3%)…

În ianuarie – septembrie 2009, problemele pe piaţa forţei de muncă
a Moldovei continuau să se agraveze, în condiţiile recesiunii economice şi instabilităţii extreme a preţurilor. Activitatea de afacere joasă
şi dificultăţile ce ţin de creditare continuă să cauzeze dificultăţi de
achitare a salariilor şi de menţinere a personalului pentru majoritatea
companiilor din sectorul real. În perioada curentă, veniturile reale
ale populaţiei încă se păstrau la un nivel mai jos decât acel al anului
precedent, inclusiv din cauza diminuării încasărilor din străinătate
cu aproape 5% ceea ce, la rândul său, a cauzat scăderea consumului
final al gospodăriilor cu peste 10% în primul semestru.

Angajarea şi şomajul
… scăderea
numărului
angajaţilor în
sectorul agrar
a constituit mai
mult de 50 de
mii de persoane.

Conform datelor oficiale recente, în al doilea trimestru al anului 2009 mai
mult de un milion de persoane au fost angajate în sectorul formal al ţării,
dintre care antreprenorii au constituit 135 de mii de persoane, pe când angajaţii au fost într-un număr de 5,5 ori mai mare (750 de mii de persoane,
dintre care 330 de mii – bugetari).
Numărul populaţiei economic active a ţării în primul trimestru al anului
2009 a scăzut cu 40 de mii de persoane, comparativ cu aceeaşi perioadă
a anului 2008. Scăderea a avut loc preponderent din contul concedierii angajaţilor din economia naţională (-81,4 de mii de oameni dintre care 52,6
de mii sunt lucrători din sectorul agrar), în timp ce ponderea şomerilor s-a
mărit cu 40 de mii de persoane. Remarcăm că această concediere a avut
loc pe fundalul creşterii tradiţionale a angajărilor sezoniere, care în Moldova se referă la cel de-al doilea şi al treilea trimestru.
În condiţiile crizei, menţinerea regimului de impozitare existent creează riscuri suplimentare de mărire a zonei gri a pieţii forţei de muncă din Moldovei
atât pe seama creşterii salariilor nedeclarate, cât şi pe cea a angajărilor
neformale.

Astfel, datele oficiale demonstrează că în primul
semestru al anului 2009
fiecare al doilea loc de
muncă din economia ţării îi revine angajării neformale şi peste 100 de
mii de persoane primesc
salarii în plic, angajarea
neformală din sectorul
real depăşind-o pe cea
formală de două ori. În
anii precedenţi, angajaSursa: BNS, Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în
rea în sectorul neformal
trimestrul II 2009
Figura 34
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era cu 20% mai redusă. Conform estimărilor CPE, către sfârşitul anului
2009 aceşti indici pot creşte cu încă 20 – 25%.
În condiţii de
criză, pentru
prima dată au
fost suplinite
toate locurile
vacante din
sfera pedagogiei

De la începutul anului 2009, nivelul şomajului conform datelor statisticii oficiale, continua să scadă (de la 7,7% în primul trimestru la 5,7%, într-al
treilea trimestru al anului 2009) în octombrie numărul şomerilor fiind puţin
mai jos de 80 de mii de persoane.
Deosebit de acută este chestiunea angajării în rândul tinerilor, printre care
nivelul şomajului, în condiţiile creşterii economice, constituia peste 20%.
În pofida aşteptărilor, numărul cererilor depuse pentru indemnizaţii de şomer şi certificate pentru beneficierea de anumite înlesniri s-a micşorat
aproape de două ori (de la 9 mii de oameni în ianuarie la 5,3 mii de oameni
în octombrie 2009). Până în prezent, indemnizaţiile (în mediu 890 de lei în
octombrie 2009) erau primite de 10-13% din numărul şomerilor înregistraţi
oficial. În general, în octombrie 2009 suma cheltuielilor Fondului de şomaj
nu a depăşit 50 de mii de lei.
Conform datelor oficiale, posturile vacante pe piaţa forţei de muncă în ianuarie – octombrie au constituit mai puţin de 24 de mii de locuri, iar cererea
de angajare depăşea oferta de mai mult de 10 ori. Remarcăm că în anul de
studii curent pentru prima dată au fost completate toate posturile vacante
în sectorul instruirii.
Merită a fi remarcat faptul că coeficientul pensionării în Moldova (raportul
dintre cei angajaţi în sectorul real – cca. 900 de mii de oameni şi pensionari
– 623 de mii de oameni) constituie 1,44, ceea ce indică o presiune imensă
asupra programului de asigurare pensionară de stat. Pe lângă aceasta, în
perioada curentă, pensia medie în Moldova o constituie 775 de lei lunar,
ceea ce este cu 30% mai puţin decât coşul minim de consum.

Migraţia de muncă
Conform estimărilor noastre, numărul migranţilor care s-au întors în Moldova în 2009 în rezultatul declinului în ţările de migraţie nu depăşeşte 50
– 60 de mii de persoane şi, mai mult de o jumătate din ei, conform ultimelor
sondaje, intenţionează să plece în străinătate la prima ocazie. Conform
statisticii oficiale, în al doilea trimestru al anului 2009 fiecare al cincilea neangajat în economia Moldovei a emigrat din ţară în căutarea muncii peste
hotare (295 de mii de oameni).

În al treilea
trimestru al
anului 2009,
transferurile
băneşti s-au
micşorat cu
aproape 5%,
comparativ
cu aceeaşi
perioadă a
anului 2008

Tot mai multe familii ale migranţilor comunică despre micşorarea resurselor băneşti de peste hotare (cu peste 30%) şi necesitatea de a utiliza economiile făcute anterior pentru a acoperi necesităţile curente.
Fiecare a cincea familie de migranţi de muncă nu mai primeşte ajutor din
străinătate şi suma transferurilor băneşti a cca o jumătate din aceştia a
scăzut considerabil. Luând în consideraţie faptul că o mare parte din aceste familii le constituie săracii, care trăiesc cu mai puţin de 2 dolari pe zi, şi
cei social vulnerabili, cheltuielile cărora nu depăşesc 5 dolari pe zi, putem
aştepta o acutizare a riscurilor sărăciei şi inegalităţii, mai cu seamă pentru
familiile care trăiesc în mediul rural şi în oraşele mici.
În condiţiile declinului economic, reducerea transferurilor băneşti pentru
consum curent încă se mai compensează prin economiile făcute anterior.
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Totuşi, pe măsură ce criza avansează, printre familiile migranţilor se va înregistra o creştere a tendinţei spre amânarea cererii şi economie, fapt care
va avea efect negativ asupra indicilor cererii interne.

Veniturile populaţiei şi aşteptările de
consum
Figura 35. Evoluţia indicilor salariului mediu lunar în anul 2009
(în % faţă de perioada similară anului precedent)

Sursa: BNS
Pe fundalul
recesiunii
continue, se
modifică puţin
structura
veniturilor
populaţiei…

În condiţiile deflaţiei
din ianuarie – septembrie 2009, creşterea salariului real
şi a celui nominal a
constituit mai mult
de 9%, cea mai mare
creştere înregistrându-se în sfera bugetară (cu 23%).

În ianuarie – septembrie 2009, salariul mediu al unui
angajat la întreprindere cu proprietate
de stat îl depăşea pe cel din companiile private cu aproape 500 de
lei, fapt care reflectă riscurile atât pentru bugetul de stat, cât şi pentru sectorul de consum al economiei.

Ca şi mai înainte, sursa de bază a veniturilor majorităţii gospodăriilor continuă să fie salariile şi plăţile sociale, ponderea acestora în structura generală
a veniturilor populaţiei crescând cu fiecare an. Astfel, în primul semestru al
anului 2009, pe fundalul
Figura 36. Salariu mediu lunar al unui lucrator pe tipuri de proprietate.
scăderii încasărilor de la
ianuarie-septembrie 2009, mii lei
migranţi şi a veniturilor
din care pe forme de proprietate
de la angajări individupublică
privată
public
străină
mixtă
ale, salariile şi pensiile
Total
-privată
au constituit nu mai mult
2701,5
2687,9
2205,2
3251,5
3994,8
4028,7
de 60% din toate veniSursa: BNS
turile populaţiei (54,8%
în 2006). În al treilea
trimestru al anului 2009,
… creşte
transferurile băneşti de peste hotare efectuate de la persoane particulare
ponderea
s-au stabilit la nivelul de 110 milioane de dolari pe lună şi au constituit 330
salariilor şi a
de milioane de dolari, însă aceasta este cu aproape 5% mai puţin decât în
plăţilor sociale…
perioada analogică a anului trecut.
… pe când
transferurile
băneşti şi
ponderea
dobânzii de
la activitatea
particulară scad

Conform datelor oficiale, consumul final al gospodăriilor a scăzut în primul
semestru al anului curent cu peste 10%, cheltuielile moldovenilor pentru achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor peste hotare reducându-se cu aproape 25%.
Structura cheltuielilor de consum ale populaţiei în primul semestru al anului 2009 practic nu s-a schimbat. La fel ca şi în anul precedent, mai mult
de o jumătate din cheltuielile unei familii moldoveneşti sunt făcute pentru
produse alimentare şi locuinţă. Reducând puţin cheltuielile pentru haine şi
transport, moldovenii continuă să cheltuiască bani pentru studii, convorbiri
telefonice, restaurante şi odihnă ca şi în perioada de până la criză.
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ECONOMIA REGIUNII
TRANSNISTRENE
Declinul PIBului în rnm în
primul semestru
al anului 2009 a
constituit 23%...

PIB-ul în rnm în primul semestru al anului 2009 a constituit 346 milioane
de dolari, ceea ce este cu aproape o pătrime mai puţin decât în perioada
analogică a anului precedent. PIB-ul pe cap de locuitor de asemenea a
scăzut (-16%) şi a constituit în primul semestru al anului curent 657,6 dolari SUA.

Deteriorarea conjuncturii Figura 37. Structura şi dinamica PIB-ului in rnm, ianuarie-iunie,
economiei externe şi ponderea %
problemele gospodăriilor
2008 г.
2009 г.
Темп роста,
agricole au condiţionat PIB, inclusiv:
100
100
77,3
declinul producţiei indus- Producerea mărfurilor
36,9
19,9
35,3
triale a regiunii transnis- Producerea serviciilor comerciale
31,3
36,3
92,0
trene în perioada curen- Producerea serviciilor necomerciale
22,6
36,0
126,3
tă (-64%). Aceasta, la Impozite nete pe producte şi import
9,2
7,8
67,7
rândul său, a adus la
dezechilibrarea econo- Sursa: Banca republicană Transnistreană, septembrie, 2009
miei rnm şi schimbarea
mecanismelor de forma..totuşi, volumul
re a PIB-ului, fapt care se răsfrânge asupra modificărilor structurale ale ecoproducţiei
nomiei din regiune.
industriale
a constituit
-64%...

Astfel, în ianuarie – iunie 2009, pe fundalul declinului producţiei industriale,
a avut loc substituirea unei părţi a producţiei materiale prin sfera serviciilor
(+18,4%), preponderent din contul componentei necomerciale (+13,4%).
Pe lângă aceasta, scăderea producţiei a dus spre micşorarea bazei impozabile şi, respectiv, spre micşorarea părţii impozitelor considerate la calcularea PIB-ului (-1,4%).

Declinul
producţiei din
sectorul real a
fost compensat
de creşterea
serviciilor
sectorului de
stat, susţinut
de influenţele
externe din
partea Federaţiei
Ruse

Ajutorul extern cu titlu gratuit acordat bugetului regiunii de către Federaţia
Rusă şi antrenarea resurselor de stat ale rnm au devenit sursa de bază a
finanţării creşterii ponderii serviciilor necomerciale în structura PIB-ului. În
această perioadă, serviciile de ocrotire a sănătăţii, a asigurării sociale, învăţământului şi a conducerii de stat au format peste 52% din toate serviciile publice prestate în regiune. Menţionăm că politica orientată spre menţinerea cererii de consum din contul ajutorului din exterior a permis Tiraspolului sa evite o prăbuşire mai dramatică a PIB-ului din regiune. Între timp,
măsurile de stat de stimulare a activităţii de antreprenor încă nu au rezultate considerabile.
Soldul de plată. Conjunctura economică neprielnică şi capacitatea de concurenţă joasă a producţiei industriale din regiune au dus la reducerea de două
ori a exportului rnm (exportul a constituit în primul semestru al anului 2009
238,7 milioane de dolari). În acelaşi timp, scăderea cererii solvabile şi a veniturilor reale ale populaţiei au dus spre scăderea importului cu 30%. (În primul
semestru al anului 2009, importul a constituit 554,4 milioane de dolari). Este
remarcabil faptul că, în condiţiile diminuării totale a exportului transnistrean,
livrările în Moldova au crescut de 2,6 ori şi au constituit în primul semestru 85
milioane de dolari. În acelaşi timp, exportul spre Federaţia Rusă a scăzut de 6
ori (până la 31 milioane de dolari), iar spre Ucraina de două ori (până la 8,3
milioane de dolari). În ianuarie-iulie a anului curent capitolul de bază al expor-

În primul
semestru al
anului 2009, unei
unităţi de valută
a exportului
transnistrean îi
reveneau două
unităţi de import
a rnm
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tului transnistrean pentru prima dată l-au format livrările energiei electrice
(creştere de 5 ori până la 90 milioane de dolari), în timp ce preţul producţiei siderurgice a scăzut până la 60 milioane de dolari (faţă de 300 milioane de dolari în anul precedent). Volumul producţiei industriei uşoare predestinată exportului de asemenea a scăzut, în comparaţie cu perioada analogică a anului
precedent până la 25 milioane de dolari (-17,4%).
În perioada curentă, creşterea importului a fost remarcată doar la petrol
(+37,6%, până la 337,4 milioane de dolari) şi produsele lactate (+28,2% sau
4,7 milioane de dolari). Pentru celelalte produse de import s-a înregistrat o
scădere a cererii: pentru metale feroase - de 6,7 ori, bumbac – de 2,3 ori, utilaj
şi maşini electrice – de 2,2 ori, produse alimentare – de 2 ori.
Exportul
producţiei
transnistrene
în Moldova s-a
mărit de 2,6 ori

Serviciile de transport prestate de către transportatorii transnistreni preponderent spre ţările CSI au scăzut cu aproximativ 50% până la 11 milioane de dolari,
dintre care 8,6 milioane de dolare îi constituie transportarea gazului natural.
Scăderea veniturilor migranţilor şi creşterea şomajului au dus la micşorarea
volumului transferurilor băneşti cu 34,5 % (până la 82,6 milioane de dolari),
care vin preponderent din ţările CSI.
În ianuarie – iunie 2009, datoriile externe ale regiunii transnistrene pentru
consumul de gaz natural s-au mărit aproape de două ori, în comparaţie cu perioada analogică a anului 2008, şi au constituit 260 milioane de dolari.
Sectorul real. În septembrie 2009, pentru prima dată de la începutul crizei
(august 2008), a fost remarcată o animare a producţiei industriale a rnm (+30%
în comparaţie cu august 2009), care pentru 9 luni ale anului curent a constituit
494 dolari SUA, însă aceasta este considerabil mai puţin decât nivelul anului
precedent (-35%).
Remarcăm că peste 90% din creşterea producţiei industriale înregistrată în
această perioadă au fost asigurate de activizarea activităţii uzinei metalurgice
din Râbniţa, care în luna septembrie şi-a mărit producţia de aproximativ 2,7
ori (producţia acesteia a constituit cca 70 de mii de tone). Pe lângă sfera electroenergeticii, care îşi măreşte dinamic volumul producţiei energiei electrice,
se observă şi o oarecare animare a indicilor industriei uşoare; comparativ cu
luna iulie, în septembrie indicii medii lunari ai ramurii s-au ameliorat cu aproape 25%. Producerea materialelor de construcţie încă nu depăşeşte o treime
din nivelul anului precedent. Transportul de pasageri constituie nu mai mult de
50% din nivelul anului trecut, traficul mărfurilor fiind cu 30% mai jos de nivelul
de până la criză.
Măsurile anticriză întreprinse de către autorităţile regiunii, care sunt direcţionate spre menţinerea consumului intern al populaţiei, preponderent din contul
măririi salariilor bugetarilor şi a plăţilor sociale, au permis întreprinderilor din
sfera industriei alimentare să menţină un nivel relativ stabil al producţiei, însă
aceşti indici, precum şi volumul circulaţiei mărfurilor, încă sunt cu 10% mai mici
decât în perioada de până la criză.

În primul
semestru,
măsurile
administrative
rigide şi declinul
producţiei
au înăbuşit
inflaţia…

Inflaţia. Pe parcursul a trei trimestre ale anului 2009, în regiune se remarcă o
stabilitate relativă de formare a preţurilor pe segmentul vânzării cu amănuntul
care este asigurată în mare parte de reglarea rigidă a preţurilor din partea
conducerii regiunii. Cu toate că în septembrie a avut loc saltul preţurilor la producţia fructelor şi legumelor (+8%) şi ouă (+5%), preţul total al mărfurilor pe
segmentul alimentar în luna ianuarie - octombrie a constituit 0,2%. Aceasta a
permis temperarea creşterii continue a produselor nealimentare (+8%), cau-
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zată inclusiv de creşterea preţurilor pentru benzină (+2%) şi medicamente
(+2%).
Totuşi, cea mai intensă influenţă administrativă a fost aplicată în sectorul serviciilor de consum, unde tarifele monopolului de stat au scăzut cu în mediu 3,5%.
Îndeosebi, s-au ieftinit serviciile gospodăriilor locativ-comunale (cu aproximativ
15%). În pofida reglementării riguroase, a fost remarcată o creştere a preţurilor
pentru tarifele de transport (în mediu cu 18%). Inflaţia importată preponderent
din Rusia (+8%) şi Ucraina (+9,1%) creează riscuri adiţionale pentru stabilitatea
pieţii de consum a rnm. Astfel, creşterea preţurilor pe piaţa de consum a Ucrainei în primul semestru al anului 2009 a constituit +57,4% pentru zahăr, +34%
pentru alcool şi tutun şi +31% pentru medicamente.

… totuşi, saltul
preţurilor a
fost remarcat
la produsele
alimentare,
medicamente,
benzină şi tarife
de transport

La fel ca şi în orice economie slăbită de criză, limitarea artificială a proceselor
de inflaţie prin intermediul metodelor administrative diminuează temporar riscul inflaţiei în perspectivă de scurtă durată, dar în acelaşi timp creează riscuri
mai înalte de lungă durată în ceea ce priveşte inflaţia înăbuşită şi consecinţele
acesteia, precum scăderea calităţii mărfurilor şi a serviciilor.
Astfel, efectivitatea măsurilor de combatere a inflaţiei deja în octombrie – noiembrie 2009 poate fi scăzută de factori precum:
–
–
–

Creşterea tarifelor pentru serviciile monopolurilor naturale (cu 5-7%
în octombrie)
Mărirea planificată a tarifelor pentru serviciile transportului municipal
(în octombrie cu 7,7%); creşterea accelerată a preţurilor în perioada
vânzării din toiul sărbătorilor precum şi a celor pentru medicamente;
Creşterea deficitului bugetar.

Cursul oficial al dolarului se menţine la nivelul de 9 ruble rnm pentru 1 dolar
SUA. Totuşi, euro a înregistrat în ianuarie – iunie 2009 oscilaţii considerabile
(10,7 ruble rnm pentru 1 euro în martie până la 12,6 ruble în iunie), ceea ce a
mărit pierderile exportatorilor industriei uşoare şi a încălţămintei, care au relaţii
de comerţ cu ţările UE. Pe segmentul disponibil al pieţii de valută din regiune
s-a remarcat o dinamică versatilă. Astfel, volumul mediu de vânzare–cumpărare a valutei străine în regiune efectuate prin punctele de schimb valutar a
constituit peste 40 de milioane de dolari, inclusiv cumpărarea – 14,4 milioane
de dolari şi vânzarea – 25 milioane de dolari.

Cheltuielile
bugetului rnm în
2009 depăşesc
veniturile
acestuia de
două ori şi se
susţin de către
împrumuturile
externe ale
Federaţiei Ruse…

Finanţele publice. Scăderea bruscă a bazei impozabile a dus la faptul că în ianuarie – iunie a anului curent, cheltuielile bugetului de stat a rnm depăşesc veniturile acestuia aproape de două ori, iar capitolele sale social protejate constituie peste 65%. Finanţarea deficitului bugetar a fost asigurată de împrumuturile
externe cu titlu gratuit ale Federaţiei Ruse. Prima tranşă în mărime de 242 milioane de ruble a fost alocată de către Federaţia Rusă în februarie 2009 «pentru
susţinerea
bugetului
rnm», care a permis
Figura 38. Dinamica comparativă a preţurilor, ianuarie – septembrie
conducerii din Tiraspol
2009, %
să mărească pensiile
cu 15 dolari şi să asiguTempoul creşterii preţurilor la:
rnm
Moldova
Rusia Ucraina
re hrană gratuită pentru
Produse alimentare
99,8
90,5
105,8 …
copii şi bătrâni. A doua
Produse nealimentare
107,9 100,4
108,3 …
tranşă în sumă de 242
Tarife şi servicii
96,5
100,6
111,0
…
milioane de ruble a fost
Tempoul general de creştere a 101,6 97,1
108,1 109,1
primită de către Tiraspol
preţurilor
în noiembrie anul curent.
Sursa: Banca republicană Transnistreană, septembrie, 2009
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Economia mondială

Tendinţe generale
Criza mondială,
care a fost în
vizorul întregii
lumi de mai mult
de doi ani, s-a
redus şi mai mult
din intensitate
în al treilea
trimestru al lui
2009

Criza mondială, care a fost în vizorul întregii lumi de mai mult de doi ani, s-a
redus şi mai mult din intensitate în al treilea trimestru al lui 2009, fiind sfidată de eforturile consecvente şi consolidate ale ţărilor dezvoltate, emergente
şi în proces de dezvoltare. Mai multe state ale lumii au reuşit să depăşească recesiunea, altele vor reuşi în perspectivă scurtă şi doar câteva ţări care
nu au aplicat măsuri de prevenire sau combatere a efectelor devastatoare
ale crizei sau care au promovat măsuri neadecvate vor continua să se afle
în criză câteva luni consecutive. Printre ţările din ultima categorie se numără şi câţiva din partenerii principali ai Republicii Moldova, precum Rusia,
Ucraina şi România.

Riscul ca SUA
să reintre în
recesiune este
foarte limitat

Astfel, în al treilea trimestru al lui 2009, avansul economiei chineze a constituit 8,9%, după o creştere de 6,1% în primele trei luni ale anului şi de
7,9%, în perioada aprilie-iunie. Economia Statelor Unite a ieşit în cele din
urmă din recesiune, avansând în cel de-al treilea trimestru cu 3,5%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, după patru trimestre consecutive de contracţie. Avansul economiei americane s-a datorat creşterii cheltuielilor de consum şi a investiţiilor în construcţia de locuinţe1. Or, în continuare riscul ca SUA să reintre în recesiune este foarte limitat. Cu toate
acestea, SUA va fi nevoită să întreprindă măsuri pentru micşorarea uriaşului deficit bugetar, alimentat de cheltuielile guvernamentale menite să
stimuleze economia afectată de criză. Economia Japoniei de asemenea a
revenit pe traiectoria de creştere, înregistrând 4,8% în trimestrul al treilea,
în urma implementării de către Guvern a măsurilor de recuperare economică şi a impulsionării exporturilor. În pofida acestui lucru, Japonia continuă sa se confrunte cu probleme majore care ţin de spirala deflaţionistă;
din cauza deflaţiei, guvernul japonez consideră posibilitatea promovării
unor noi măsuri de sprijin al economiei, în general şi al sistemului financiar, în particular.

Uniunea
Europeană, în
cele din urmă
a ieşit din
recesiune în al
treilea trimestru
al lui 2009

Uniunea Europeană, în cele din urmă a ieşit din recesiune în al treilea trimestru al lui 2009, avansând cu 0,2%, iar zona euro, cu 0,4%2. Criza economică care a îngenuncheat Europa de Est în trimestrul trei s-a temperat
în rândul ţărilor din această regiune, pe fundalul ieşirii din recesiune a statelor vestice - principalii parteneri comerciali ai statelor din regiunea de
este a Europei. Economiile din Europa de Est, pentru care exporturile reprezintă principalul motor de creştere, sunt dependente de investiţiile din
Vest şi, astfel, au intrat în depresiune, atunci când criza mondială a creditelor a trimis statele din zona euro în cea mai gravă recesiune de după cel
de-al Doilea Război Mondial.

Avansul
economiei în
2010 şi ulterior,
va fi inferior
nivelului de
înainte de criză

Cu toate că economia mondială a revenit pe traiectoria de creştere, avansul economiei în 2010 şi ulterior, va fi inferior nivelului de înainte de criză
(vezi Figura ).
1 Cheltuielile de consum, care reprezintă peste două treimi din activitatea economică din SUA, au crescut cu 3,4% în
trimestrul al treilea, acesta fiind cel mai rapid avans din primul trimestru al anului 2007 şi până în prezent. Consumul populaţiei a contribuit astfel cu 2,36 puncte procentuale la creşterea economică.
2 Zece state din UE au ieşit oficial din recesiune. Cele mai importante avansuri ale economiei le-au înregistrat Lituania
(6%), Slovacia (1,6%), Portugalia şi Austria, de câte 0,9% fiecare. Economia Cehiei a crescut cu 0,8% faţă de trimestrul doi,
cea a Germaniei, cu 0,7%, a Italiei, cu 0,6%, a Belgiei, cu 0,5%, a Olandei, cu 0,4% şi a Franţei, cu 0,3%.
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În acelaşi timp, în con- Figura 39. Evoluţia şi prognozele actualizate ale creşterii economice
tinuare rămân unele
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consumatorilor şi antreprenorilor riscă să
fie din nou afectată în 2010. Mai mult, există un risc ridicat ca anumite state
afectate de criză să recurgă la măsuri protecţioniste pentru a susţine economiile, fiind tentate să ridice bariere pentru importuri. Decizia cu privire la
politica ratei dobânzii va fi la fel una dificilă. În cazul în care băncile centrale
vor urma exemplul Rezervei Federale din SUA şi vor menţine dobânzile
cheie la niveluri scăzute, vor susţine inflaţia. Pe de altă parte, dacă aceste
instituţii vor majora dobânzile, monedele naţionale se vor aprecia, ceea ce
va afecta exporturile.
Statele Unite ale Americii, care anterior crizei au fost una din principalele
puteri economice şi politice din lume, nu este şi nu va fi, probabil, pe viitor
în aceeaşi situaţie privilegiată. La sfârşitul unei decade zbuciumate, marcate de război şi criză, economia americană se află exact la nivelul anului
2000, iar previziunile pentru următorii 10 ani nu sunt deloc mai optimiste.
Astfel, consumul din Statele Unite nu trebuie să fie considerat motorul economiei mondiale, deoarece este puţin probabil să se înregistreze o creştere a cheltuielilor de consum, chiar şi după criză. În schimb, statele în curs
de dezvoltare, cum ar fi China şi India, ar putea reprezenta pe viitor motoarele creşterii economiei mondiale.

Statele Unite ale
Americii, care
anterior crizei
au fost una din
principalele
puteri economice
şi politice din
lume, nu este şi
nu va fi, probabil,
pe viitor în
aceeaşi situaţie
privilegiată

Valoarea dolarului SUA faţă de moneda
europeană
Precum am prognozat în ediţia precedentă a ME, moneda unică europeană s-a întărit pe fundalul revenirii economiei europene. Astfel, de la 1,42
dolari SUA pentru un Euro la finele lunii august 2009, în ultima decadă a
lunii octombrie, paritatea Euro/dolar SUA a depăşit pentru prima dată în
acest an pragul de 1,5 dolari SUA pentru un Euro. Anterior şi ulterior acestei escale, paritatea a fost subiectul unor oscilaţii deja tradiţionale. Însăm
acest prag, de 1,5 dolari SUA pentru un Euro, a fost atins din nou la începutul celei de-a doua decade şi la finele lunii noiembrie.

Paritatea Euro/
dolar SUA a
depăşit pentru
prima dată în
acest an pragul
de 1,5 dolari SUA
pentru un Euro

3 Unul din principalii indicatori ai stagnării este fără doar şi poate numărul locurilor de muncă din sectorul privat, care în
septembrie 2009 era de numai 108,5 milioane, aproape identic cu cel înregistrat în iunie 1999. Sectorul privat nu a reuşit
să creeze în 10 ani de zile un singur loc de muncă, în condiţiile în care populaţia Statelor Unite a crescut cu 9% în această
perioadă, de la 282 de milioane de locuitori, la 308 milioane.
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Redresarea economică din Germania, bazată pe exporturi, subminează
eforturile Băncii Centrale Europene de a limita creşterea monedei Euro.
Când moneda Euro este apreciată, exportatorii europeni sunt nevoiţi să
majoreze preţurile produselor, rezultând în vânzări mai scăzute, de aceea
pentru ţările din zona Euro este extrem de important să existe un dolar mai
puternic. Între timp, dolarul american ar putea fi pus sub şi mai multă presiune din partea ţărilor emergente şi a celor din zona Euro, după ce liderii
mondiali nu au reuşit să ajungă la o concluzie în vederea echilibrării fluxurilor de capital la nivel global, în cadrul întâlnirii G20 din Scoţia. Totodată,
moneda europeană va continua să se aprecieze şi în perioada următoare,
deşi ţări precum Spania, Franţa şi Portugalia au cerut să se ia măsuri pentru limitarea creşterii.

Piaţa mondială a petrolului
De la începutul
anului 2009,
petrolul s-a
scumpit cu 74%
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De rând cu deprecierea dolarului SUA, pe fundalul întăririi monedei unice,
tradiţional a crescut şi preţul la petrol. Astfel preţul unui baril de petrol s-a
majorat de la 70 dolari SUA/barilul la finele lunii august până la 80 dolari
SUA/barilul la finele lunii
Figura 40. Evolutia ratei de schimb Euro/dolar SUA si a
octombrie, cotându-se la
Figura 40. Evoluţiei de schimb
pretuluieuro/dolar
petrolului SUA şi a preţului
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nele lunii noiembrie. De
la începutul anului 2009,
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plan global. Creşterea accelerată a preţului petrolului din ultimul trimestru al
anului curent a fost cauzată, în primul rând, de scăParitatea Euro/Dolar SUA
Pretul petrolului, dolari SUA
derea rezervelor de petrol
şi combustibili ale SUA, ca
urmare a creşterii producţiei şi, în consecinţă, a consumului de petrol şi a
derivatelor sale.
Totodată, statele membre OPEC şi-au sporit în acest an producţia cu 4%,
sau 1,1 milioane de barili/zi, în efortul de a stabiliza piaţa ţiţeiului. Deşi interesul OPEC este de a asigura menţinerea preţului petrolului la cotaţii înalte,
nu este în interesul OPEC ca preţul să ajungă la 100 de dolari, deoarece în
acest caz speculatorii vor fi principalii jucători care majorează cotaţiile iar,
la un moment dat, piaţa se va prăbuşi pentru că preţul nu este sustenabil.
Totodată, pe termen scurt, preţul petrolului s-ar putea majora în continuare,
ca urmare a aşteptărilor pozitive în ceea ce priveşte evoluţia crizei economice din SUA în acest an.
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Piaţa mondială a grâului
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În circa zece ani, preţul grâului s-a dublat (vezi figura 41), atingând un nivel
culminant în anul 2008, când preţul unei tone de grâu a depăşit 400 dolari
SUA. Rezervele mondiale de grâu sunt în 2009 cu circa 14% mai mari decât în anul trecut, iar preţul grâului este aşteptat să îşi continue scăderea
până în decembrie. Totodată, pentru 2010 - 2011 se prevede o creştere a
preţului grâului, în jur de 230 dolari SUA pentru o tonă, având în vedere că
atât consumul şi cererea în creştere, cât şi o reacţie a fermierilor în sens invers celei din anul curent,
respectiv de reducere a
Figura 41.
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Devalorizarea dolarului american din al treilea trimestru al anului 2009 a
stimulat creşterea preţurilor şi investiţiile în mărfuri, inclusiv pe piaţa grânelor. Traderii şi investitorii specializaţi pe piaţa grâului au realizat câştiguri
semnificative în anul 2008, ca urmare a preţului în creştere. Datorită cererii
mari şi preţului pe măsură din anul 2008, mulţi fermieri din întreaga lume
şi-au orientat în 2009 producţia către grâu, ceea ce a făcut ca în acest an
producţia pe plan mondial să atingă un nivel record, care a condus, în mod
firesc, la scăderea dramatică a preţului4.

Evoluţia economică a principalilor
parteneri comerciali ai Republicii
Moldova
Pe durata crizei financiare geografia comerţului exterior a suferit nenumărate modificări. Astfel, doar la începutul anului 2009 Kazahstan a devansat
Germania în volumul comerţului exterior în materie de importuri cu Republica Moldova, fiind până în octombrie 2008 locomotiva de creştere a UE.
Însă, odată cu revenirea economiei Germaniei din recesiune, relaţiile cu
principalii parteneri comerciali ai ţării au revenit pe poziţiile anterioare. Astfel, Germania este la acest moment al patrulea partener al Republicii Moldova în materie de importuri, urmată de Kazahstan, China şi Italia. Primii
trei parteneri comerciali ai Republicii Moldova – Rusia, Ucraina şi România şi-au păstrat ferm poziţiile pe durata crizei. Totodată, Italia este la moment al treilea partener al Republicii Moldova în materie de exporturi, iar
Kazahstan este doar pe a şasea poziţie şi nu va mai fi analizată în aceas-

Odată cu
revenirea
economiei
Germaniei din
recesiune,
relaţiile cu
principalii
parteneri
comerciali ai
ţării au revenit
pe poziţiile
anterioare

4 Creşterea producţiei globale de grâu în anul 2009 a fost datorată creşterii producţiei din Asia şi Africa şi mai multe ţări din
Europa.
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Devalorizarea
dolarului
american din al
treilea trimestru
al anului 2009
a stimulat
creşterea
preţurilor şi
investiţiile în
mărfuri, inclusiv
pe piaţa grânelor

Economia Rusiei
s-a contractat cu
9,4% în al treilea
trimestru 2009,
comparativ cu
acelaşi trimestru
al anului
precedent

tă ediţie a ME. Totodată, datorită acţiunilor întreprinse de autorităţile kazahe, criza economică în Kazahstan se retrage treptat, creşterea economică
în al treilea trimestru constituind 1,5% comparativ cu trimestrul precedent.

Rusia
Economia Rusiei s-a contractat cu 9,4% în al treilea trimestru 2009, comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, după o reducere de 10,9%
în trimestrul doi, în rezultatul diminuării cererii pentru exporturile de petrol,
gaze şi metale. Însă, faţă de trimestrul precedent, PIB-ul Rusiei a crescut
cu 0,6%, în special datorită unei producţii crescute de grâu, carne şi a expansiunii sectorului industrial. Contractarea sectorului industrial în decurs
de 11 luni, a încetat să mai fie la fel de dramatică, odată cu revigorarea
cererii pentru combustibil şi creşterea preţului la petrol. Totodată, sectorul
de construcţii şi comerţul continuă să aibă o performanţă mai puţin reuşită.
Către finele anului curent, economia Rusiei se va contracta, probabil, cu
circa 7,5%, revenind către anul 2010 pe traiectoria de creştere, cu un
avans al PIB-ului de 1,5%.
În acelaşi timp, avalanşa de credite neperformante în sistemul bancar al
Rusiei ar putea tergiversa revenirea economiei din criză. Astfel, conform
agenţiei Moody’s, până la sfârşitul anului, în portofoliile băncilor ruseşti creditele neperformante se vor ridica la aproximativ 20% din total. Întârzierile
la rambursarea creditelor se poate ridica până la 110 miliarde de dolari la
finele anului, reprezentând 25% din totalul creditelor din sistem, faţă de
11% în primul semestru.

Ucraina
Situaţia în
Ucraina este
puţin mai bună,
economia
înregistrând în
cel de-al treilea
trimestru al
anului 2009
o creştere
de 3,7%,
comparativ
cu trimestrul
precedent

Economia
României iese
din criză cu
greu şi oficial
deocamdată
nu a ieşit din
recesiune

Situaţia în Ucraina este puţin mai bună, economia înregistrând în cel de-al
treilea trimestru al anului 2009 o creştere de 3,7%, comparativ cu trimestrul precedent. Totodată de la începutul anului curent PIB a scăzut cu
15,2%, iar către finele anului ar putea să se contracteze cu 14%, revenind
pe o pistă ascendentă în anul 2010, cu un avans al PIB-ului de 2,7%.
Situaţia în Ucraina este cu atât mai proastă, cu cât acţiunile întreprinse de
autorităţi ar putea împiedica obţinerea celei de-a treia tranşe a creditului din
partea FMI. Astfel, recent a fost promulgată o lege care majorează salariul
minim pe economie cu 11% şi venitul minim garantat cu 12% din 1 noiembrie, urmând ca acesta din urmă să crească cu încă 18% din 1 ianuarie
2010. Aceste majorări sunt incompatibile cu angajamentele asumate de
Ucraina faţă de FMI, deoarece sporesc riscul unei creşteri a şomajului şi
a inflaţiei, într-o ţară deja aflată într-o situaţie extrem de fragilă, cum este
Ucraina5. Mai mult, criza din Ucraina a erodat drastic veniturile bugetare şi
capacitatea ţării de a face faţă plăţii gazelor, furnizate din Rusia. Or, Rusia
a prevenit recent autorităţile ucrainene vizavi de eventualitatea diminuării
livrărilor de gaze naturale, în cazul în care Ucraina nu va plăti facturile şi va
utiliza gazul tranzitat spre Europa pentru propriul consum.

România
Economia României iese din criză cu greu şi oficial deocamdată nu a ieşit
din recesiune. Totodată, cifrele oficiale arată o îmbunătăţire surprinzătoare
5 FMI a acordat Ucrainei în noiembrie 2008 un împrumut de 16,4 mld. dolari, din care au fost debursate deja 10,6 mld.
dolari. Acordarea următoarei tranşe, de 3,8 mld. dolari, era prevăzută pentru luna noiembrie.
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a activităţii economice în al treilea trimestru al anului 2009, când Produsul
Intern Brut a scăzut cu numai 0,7%. Scăderea economică din 2009 va fi,
probabil, de circa 8,5%. În 2010, economia României îşi va relua, probabil,
creşterea, deşi modestă, de doar 0,5%. Iniţial, se vorbea despre un decalaj
între revigorarea economiilor dezvoltate din UE şi cea a României de 6-810 luni. Economia românească îşi va putea reveni din criză, deoarece
România este bine integrată şi răspunde semnalelor din exterior; principala
condiţie pentru revenirea pe traiectorie ascendentă a economiei româneşti
este ca redresarea începută în UE să continue.

Germania
Economia
Germaniei a
crescut cu 0,7%
în cel de-al
treilea trimestru
al anului,
comparativ
cu trimestrul
anterior, ieşind
în cele din urmă
din recesiune

Economia Germaniei a crescut cu 0,7% în cel de-al treilea trimestru al
anului, comparativ cu trimestrul anterior, ieşind în cele din urmă din recesiune. Către finele anului curent, contractarea economiei va fi de circa 2,9%,
iar, începând cu anul 2010, economia germană va creşte cu 0,8%, însă va
avea nevoie de cel puţin doi ani pentru a reveni la creşterea de până în
anul 2008. Germania a revenit în rândul principalilor parteneri ai Republicii
Moldova, odată cu revenirea economiei germane pe o pistă ascendentă.
În pofida acestor rezultate, Germania se confruntă cu un număr mare de
şomeri, care până la finele anului ar putea atinge 3,5 milioane persoane.

Italia
Creşterea
economică
a Italiei în
trimestrul al
treilea a fost
de 0,6% faţă
de trimestrul
precedent, ceea
ce marchează
ieşirea din
recesiune a
economiei
italiene

Creşterea economică a Italiei în trimestrul al treilea a fost de 0,6% faţă de
trimestrul precedent, ceea ce marchează ieşirea din recesiune a economiei italiene, după cinci trimestre consecutive de scădere. În schimb, potrivit
estimării preliminare a institutului italian de statistică, faţă de trimestrul similar din 2008, economia italiană a scăzut cu 4,6%. Avansul economic din
trimestrul al treilea se datorează creşterii valorii adăugate a industriei şi a
serviciilor, în timp ce agricultura a scăzut. Totodată, şomajul continuă să
fie o problemă serioasă pentru Italia. Din cauza crizei financiare, aproape
65% din muncitorii străini din Italia şi-au pierdut locurile de muncă de pe
şantiere. Către finele anului, contractarea economiei italiene va fi de circa
3,2%, cu o posibilă revenire în anul 2010 pe o pistă ascendentă, estimată
de 0,8%.
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ANEXE STATISTICE
Tabelul 1.

PIB după utilizări, milioane MDL, preţuri curente
Anul
PIB

Consum final
gospodării
administraţie publică şi privată
Formarea brută de capital
formarea brută de capital fix
modificarea stocurilor
Exporturi nete de bunuri şi servicii
exporturi de bunuri şi servicii
importuri de bunuri şi servicii
Memo: PIB în milioane USD, rsma
Surse: BNS

2001
19 052
19 263
16 385
2 878
4 436
3 190
1 246
-4 647
9 536
-14 183
1 481

2002
22 556
23 289
18 493
4 796
4 886
3 682
1 204
-5 619
11 834
-17 453
1 663

2003
27 619
29 706
24 417
5 739
5 916
4 668
1 248
-8 325
14 487
-22 812
2 007

2004
32 032
33 298
28 125
5 173
8 443
6 787
1 656
-9 936
16 398
-25 107
2 520

2005
37 652
41 368
34 694
6 674
11 607
9 258
2 349
-14 042
19 526
-33 568
2 895

2006
44 754
50 972
41 360
9 612
14 656
12 691
1 965
-21 004
20 591
-41 595
3 356

2007
53 354
60 104
48 826
11 278
20 368
17 764
2 604
-27 118
24 176
-51 294
4 484

2008
62 840
71 534
57 944
13 590
23 222
21 413
1 809
-31 916
25 603
-57 519
6 048

2009e
59 454
71 286
56 636
14 650
21 712
19 315
2 397
-21 213
13 855
-35 068
5 215

2010p
64 507
75 000
58 100
16 900
23 931
21 247
2 685
-24 727
15 656
-40 384
5 376

2004
100,0
104,0
87,8
16,1
26,4
21,2
5,2
-31,0
51,2
-78,4

2005
100,0
109,9
92,1
17,7
30,8
24,6
6,2
-37,3
51,9
-89,2

2006
100,0
113,9
92,4
21,5
32,7
28,4
4,4
-46,9
46,0
-92,9

2007
100,0
112,7
91,5
21,1
38,2
33,3
4,9
-50,8
45,3
-96,1

2008
100,0
113,8
92,2
21,6
37,0
34,1
2,9
-50,8
40,7
-91,5

2009e
100,0
119,9
95,3
24,6
36,5
32,5
4,0
-35,7
23,3
-59,0

2010p
100,0
116,3
90,1
26,2
37,1
32,9
4,2
-38,3
24,3
-62,6

2008
29 655
19 287
2 816

2009e
22 000
14 800
2 500

2010p
24 000
16 145
3 000

Tabelul 2. Structura PIB după utilizări, %
Anul
PIB

2001
2002
100,0
100,0
Consum final
101,1
103,2
gospodării
86,0
82,0
administraţie publică şi privată
15,1
21,3
Formarea brută de capital
23,3
21,7
formarea brută de capital fix
16,7
16,3
modificarea stocurilor
6,5
5,3
Exporturi nete de bunuri şi servicii
-24,4
-24,9
exporturi de bunuri şi servicii
50,1
52,5
importuri de bunuri şi servicii
-74,4
-77,4
Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME

2003
100,0
107,6
88,4
20,8
21,4
16,9
4,5
-30,1
52,5
-82,6

Tabelul 3. Producţia industrială, milioane MDL, preţuri curente
Anul
2001
2002
Total industrie 10 428 12 624
Industrie prelucrătoare
8 108 10 066
Energie electrică, gaze şi apă
1 902
1 974
Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME

2003
15 963
13 311
1 989

2004
17 591
14 665
2 069

2005
20 770
17 627
2 235

2006
22 371
18 718
2 368

2007
26 174
21 390
3 176

Tabelul 4. Produsul agricol brut, milioane MDL
Total

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Surse: BNS

8 646,0
9 474,0
10 354,0
11 819,0
12 688,0
13 734,0
12 825,0
16 410,0

Modificarea
anuală reală,
%
6,4
3,4
-13,6
20,8
0,8
-1,1
-23,1
31,9
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Producţia
vegetală
5 727,0
6 298,0
7 086,0
7 900,0
8 449,0
9 079,0
7 941,0
11 025,0

Modificarea
anuală
reală(%)
8,8
25,0
-17,3
29,3
-2,2
-3,4
-33,6
69,0

Producţia
animală

Modificarea
anuală reală,

Servicii

Modificarea
anuală reală

2 655,0
2 870,0
2 937,0
3 524,0
3 851,0
4 278,0
4 509,0
4 972,0

1,2
5,7
-4,9
4,0
8,4
4,0
-1,4
-19,6

264,0
306,0
331,0
395,0
388,0
377,0
375,0
343,0

-4,3
15,9
8,1
19,3
1,3
5,0
-

Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale
Numărul 18 / Q4 2009

Tabelul 5. Principalele produse agricole
Perioada

Cereale şi leguminoa- Struguri, mii tone Fructe şi pomuşoare, Legume, mii tone Carne(greutate vie), Ouă, milioane
Lapte, mii tone
se boabe, mii tone
mii tone
mii tone
2001
2 628,0
505,0
317,0
448,0
115,0
618,0
579,0
2002
2 587,0
641,0
327,0
397,0
120,0
671,0
604,0
2003
1 613,0
677,0
617,0
361,0
118,0
620,0
593,0
2004
2 994,0
686,0
430,0
315,0
119,0
668,0
628,0
2005
2 838,0
518,0
384,0
389,0
121,0
762,0
659,0
2006
2 290,0
466,0
460,0
475,0
134,0
765,0
628,0
2007
902,0
598,0
310,0
222,0
150,0
704,0
604,0
2008
3 160,0
635,0
367,0
376,0
107,0
541,0
542,0
2009e
2 100,0
650,0
350,0
385,0
118,0
630,0
570,0
2010p
2 370,0
610,0
320,0
370,0
127,0
660,0
590,0
Surse: BNS; estimări de ME

Tabelul 6. Bugetul Naţional mld. MDL
BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL
I. Bugetul de Stat
II. Bugetul Asigurărilor Sociale
III. Bugetul de Asigurărir în Medicină
IV. Bugetele locale
Transferuri de la bugetul de stat spre alte bugete
Surse: BNS; estimări şi calcule de ME
*

2005

2006

2007

2008

2009e

2010p

14 528
8 738
3 696

17 845
11 117
4 348
1 559
4 796
3 752

22 292
14 059
5 157
2 036
5 649
4 456

25 517
15 978
6 363
2 689
6 129
5 511

23 200
13 832
7 459
2 829
6 009
6 929

24 650
14 863
8 012
3 354
6 998
8 577

3 785

De la 2004 se calculează Bugetul Public Naţional
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Tabelul 7. Indicatori monetari, sfârşitul perioadei
Numerar în circulaţie
milioane MDL

creştere %

Agregatul M1
milioane MDL

creştere %

Q1’03
2193,1
-4,2
3 243,2
Q2’03
2364,1
7,8
3 469,8
Q3’03
2907,5
23,0
4 054,2
Q4’03
2740,5
-5,7
4 151,5
Q1’04
2632,8
-3,9
4 068,2
Q2’04
2853,4
8,4
4 273,3
Q3’04
3320,9
16,4
4 968,4
Q4’04
3699,9
11,4
5 564,2
Q1’05
3656,1
-1,2
5 530,8
Q2’05
3 895,2
6,5
5 997,2
Q3’05
4 350,0
11,7
6 909,6
Q4’05
4 571,2
5,1
7 333,1
Q1’06
4 541,2
-0,7
6 992,3
Q2’06
4 924,0
8,4
7 672,1
Q3’06
4 744,7
-3,6
7 584,3
Q4’06
5 145,8
8,5
8 268,2
Q1’07
4 856,1
-5,6
7 946,9
Q2’07
5 421,6
11,6
8 744,4
Q3’07
5 928,4
9,3
9 518,3
Q4’07
6 664,9
12,4 10 923,5
Q1’08
6 367,4
-4,4 10 241,0
Q2’08
6 594,1
3,6 10 859,3
Q3’08
7 176,5
8,8 11 400,2
Q4’08
7 578,7
5,6 11 609,2
Q1’09
5 612,0
-26,0
8 966,2
Q2’09
6 600,5
17,6 10 167,7
Q3’09
7 258,0
10,0 11 223,0
Q4’09e
7 996,4
10,2 12 399,4
Q1’10p
8 436,3
5,5 13 379,4
Q2’10p
8 605,0
2,0 13 647,0
Q3’10p
8 691,1
1,0 13 682,6
Q4’10p
8 778,0
1,0 13 819,4
Surse: BNM; calcule şi prognoze de ME
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-3,1
7,0
16,8
2,4
-2,0
5,0
16,3
12,0
-0,6
8,4
15,2
6,1
-4,6
9,7
-1,1
9,0
-3,9
10,0
8,9
14,8
-6,2
6,0
5,0
1,8
-22,8
13,4
10,4
10,5
7,9
2,0
0,3
1,0

Agregatul M2
milioane MDL

4455,1
4749,5
5384,6
5621,9
5800,9
6130,1
7140,9
8 136,5
8 432,3
9 257,9
10 505,8
11 125,4
11 065,5
11 582,9
11 295,8
12 470,2
12 681,8
14 199,7
15 846,9
18 379,4
19 108,5
20 497,6
21 779,3
21 757,2
17 159,1
17 787,7
18 424,4
19 551,1
20 388,0
20 725,7
20 902,9
21 111,9

creştere %

-1,4
6,6
13,4
4,4
3,2
5,7
16,5
13,9
3,6
14,9
8,4
5,9
-0,7
4,9
-2,4
10,4
1,7
12,0
11,6
16,0
4,0
7,3
6,3
-0,1
-21,1
3,7
3,6
6,1
4,3
1,7
0,9
1,0

Agregatul M3
milioane MDL

6885,7
7300,7
8199
8509,2
8659,2
9099,1
10384,9
11719,6
12103,3
13 345,7
14 932,7
15 826,8
16 299,6
17 790,0
17 835,4
19 558,0
19 948,3
22 110,0
24 767,2
27 344,2
28 470,4
30 149,1
32 356,0
31 663,9
28 110,4
29 055,4
29 576,6
31 172,2
32 357,7
32 934,8
33 234,1
33 319,8

creştere %

5,7
6,0
12,3
3,8
1,8
5,1
14,1
12,9
3,3
10,3
11,9
6,0
3,0
9,1
0,3
9,7
2,0
10,8
12,0
10,4
4,1
5,9
7,4
-2,1
-11,3
3,4
1,8
5,4
3,8
1,8
0,9
0,3

Rezerve
valutare
ale BNM,
milioane
USD
250,4
260,1
285,9
302,3
309,6
295,7
391,6
470,3
461,2
482,6
582,1
597,4
587,7
632,7
647,0
775,3
750,0
745,2
950,6
1 050,0
1 093,8
1 186,6
1 303,9
1 505,3
1 132,3
1 210,0
1 290,0
1 400,0
1 460,0
1 478,0
1 500,0
1 510,0

MDL/USD
media
perioadei

14,2
14,4
13,9
13,3
12,9
11,9
12,0
12,4
12,5
12,6
12,6
12,7
12,9
13,2
13,3
13,2
12,5
12,4
12,0
11,4
11,1
10,3
10,2
10,4
10,6
11,2
11,2
11,4
12,0
12,0
12,0
12,0

Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale
Numărul 18 / Q4 2009

Tabelul 8. Indicatori creditari, milioane MDL, dacă nu este indicat altceva,
sfârşitul perioadei
Depozite la
Rata medie a
Depozite la
Rata medie a Rata de refinan- Rata dobânzii la
termen în MDL dobânzii pentru termen în valută dobânzii pentru ţare a BNM, % credite în lei, %
total depozite în
total depozite în
MDL, %
valută, %

Q1’03
1 211,9
12,3
1 544,1
Q2’03
1 280,1
11,9
1 654,7
Q3’03
1 330,4
12,2
1 741,6
Q4’03
1 469,6
13,8
1 813,0
Q1’04
1 725,9
15,0
1 806,0
Q2’04
1 856,3
14,8
1 909,0
Q3’04
2 145,9
15,8
2 051,8
Q4’04
2 572,3
15,5
2 393,6
Q1’05
2 901,5
15,4
2 538,0
Q2’05
3 260,7
13,5
2 614,0
Q3’05
3 596,2
12,7
2 709,5
Q4’05
3 792,3
11,5
2 800,0
Q1’06
4 057,8
11,3
3 463,7
Q2’06
3 911,0
11,1
4 184,9
Q3’06
3 711,5
11,8
4 579,3
Q4’06
4 202,0
13,2
4 893,2
Q1’07
4 734,9
14,0
5 283,2
Q2’07
5 455,3
15,4
5 582,9
Q3’07
6 328,6
15,1
5 940,7
Q4’07
7 455,9
15,5
6 717,7
Q1’08
8 867,5
15,9
7 033,2
Q2’08
9 638,3
17,3
7 312,0
Q3’08
10 379,1
18,8
8 178,7
Q4’08
10 148,0
19,7
7 955,6
Q1’09
8 192,9
20,2
8 565,0
Q2’09
7 620,0
16,2
11 267,7
Q3’09
7 201,4
14,0
11 152,2
Q4’09e
7 151,6
13,0
11 621,1
Q1’10p
7 008,6
14,0
11 969,8
Q2’10p
7 078,7
14,0
12 209,2
Q3’10p
7 220,3
14,0
12 331,2
Q4’10p
7 292,5
14,0
12 207,9
Surse: BNM; calcule şi prognoze de ME

3,0
2,9
2,8
3,7
4,5
4,9
5,1
5,4
5,3
5,2
5,1
5,1
5,0
5,2
5,2
5,3
5,6
5,9
6,1
6,3
6,6
8,8
10,7
11,4
11,2
8,4
5,9
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

10,5
10,5
12,0
14,0
14,0
14,0
14,5
14,5
14,0
13,0
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
14,0
14,5
13,5
15,3
16,0
16,3
18,0
18,0
15,5
11,5
9,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0

19,5
19,6
18,7
19,4
20,8
21,2
21,0
21,0
20,9
19,6
18,7
17,8
18,3
17,8
18,2
18,5
18,6
18,7
18,9
19,0
19,1
20,3
22,4
22,5
23,1
20,7
19,2
18,5
19,2
19,3
19,0
19,1
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Rata dobânzii
la credite în
valută, %

11,0
10,8
10,2
11,2
11,5
11,3
11,3
11,5
11,3
11,2
11,0
10,9
11,0
11,0
11,1
11,3
11,1
11,0
10,8
10,8
10,9
11,4
12,5
13,6
13,5
12,8
12,1
11,6
11,0
11,0
11,2
11,2

Centrul de Politici Economice al IDIS “Viitorul”

Tabelul 9. Salarii
Salariul lunar nominal, MDL
(media perioadei)

Creşterea faţă de trimestrul
precedent, % ajustată
sezonier

Q1’03
775,7
Q2’03
864,2
Q3’03
921,3
Q4’03
1 088,7
Q1’04
976,0
Q2’04
1 087,7
Q3’04
1 123,3
Q4’04
1 282,3
Q1’05
1 148,0
Q2’05
1 296,0
Q3’05
1 335,3
Q4’05
1 532,7
Q1’06
1 454,3
Q2’06
1 684,0
Q3’06
1 774,0
Q4’06
1 948,0
Q1’07
1 783,0
Q2’07
2 069,0
Q3’07
2 135,0
Q4’07
2 353,0
Q1’08
2 286,0
Q2’08
2 583,0
Q3’08
2 602,0
Q4’08
2 747,0
Q1’09
2 569,0
Q2’09
2 673,0
Q3’09
2 700,0
Q4’09e
2 850,0
Q1’10p
2 800,0
Q2’10p
2 950,0
Q3’10p
3 050,0
Q4’10p
3 200,0
Surse: BNS; calcule şi prognoze de ME

11,0
0,7
3,4
6,8
-2,1
4,7
4,1
2,9
-10,4
12,9
3,0
14,7
-5,1
15,8
5,3
9,8
-8,5
16,0
3,2
10,2
-2,8
13,0
0,7
5,6
-6,5
4,0
2,0
4,6
0,8
4,1
2,7
4,2

Valoarea minimului de
existenţă (medii lunare
pe o persoană, lei), media
perioadei
702,0
656,8
541,9
619,1
702,0
726,9
584,1
682,4
771,7
766,7
647,1
771,7
878,7
968,2
816,6
929,0
980,2
1 062,6
1 025,3
1 142,1
1 318,3
1 389,3
1 260,5
1 355,8
1 338,0
1 238,0
1 300,0
1 400,0
1 400,0
1 425,0
1 450,0
1 500,0

Raportul dintre salariul
mediu nominal şi minimum
de existenţă, %
110,5
131,6
170,0
175,7
139,0
149,6
192,3
187,9
148,7
169,0
206,4
198,6
165,5
173,9
217,2
209,7
181,9
194,7
208,2
206,0
173,4
185,9
206,4
202,6
192,0
215,9
207,7
203,6
200,0
207,0
210,3
200,0

Tabelul 10. Structura populaţiei ocupate, mii oameni
Total populaţie
Populaţia activă
Populaţia ocupată în economie
Şomeri

2001
3635
1617
1499
118

2002
3627
1615
1505
110

Rata de ocupare
0,54
0,53
Rata de dependenţă economică
1,42
1,41
Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME
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2003
3618
1474
1356
117

2004
3607
1433
1316
116

2005
3600
1422
1319
104

2006
3589
1357
1301
102

2007
3581
1314
1294
70

2008
3573
1303
1251
52

2009e
3568
1300
1220
90

2010p
3550
1270
1200
50

0,48
1,66

0,46
1,57

0,45
1,58

0,45
1,60

0,44
1,66

0,43
1,63

0,42
1,60

0,4
1,60
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Tabelul 11. Rata inflaţiei, %
Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Noi

Dec

1997
1,9
1,4
1,0
0,8
1998
1,3
0,4
-0,1
0,7
1999
5,4
1,5
0,6
2,0
2000
2,9
1,3
0,1
1,6
2001
1,2
0,3
0,3
1,5
2002
1,3
-3,4
0,5
1,9
2003
1,9
1,8
0,9
1,5
2004
1,5
0,9
0,6
0,9
2005
1,1
2,1
0,8
1,4
2006
1,9
1,4
1,5
1,0
2007
0,8
0,6
0,6
1,0
2008
1,4
1,5
1,1
1,6
2009e
-0.1
-1.1
-0.8
0.3
2010p
2,3
0,9
0,5
1,0
Surse: BNS; BNM; prognoze de ME

0,6
0,2
4,1
1,4
0,5
1,6
0,5
0,5
0,1
1,2
0,9
1,5
0.2
0,6

2,0
-1,1
7,2
4,4
-3,5
-3,4
1,0
0,1
-0,8
0,0
0,0
-1,2
-0,3
0,0

-1,0
-1,4
2,5
0,7
-1,7
-1,5
1,3
0,3
-1,1
-0,4
1,1
-0,9
-0,6
-0,5

-0,8
-0,6
0,7
0,8
-0,5
-0,6
0,4
0,5
0,2
0,8
2,2
0,7
-1,1
-0,3

1,2
0,2
1,7
1,4
0,9
0,8
1,6
1,0
1,2
1,1
1,6
0,6
0,6
1,0

0,9
1,4
2,1
1,0
1,3
1,2
2,1
2,2
1,5
1,6
1,6
0,8
1,5
1,3

1,1
8,6
4,3
0,8
1,1
1,2
1,1
1,8
1,9
1,7
1,3
0,0
1,0
1,2

1,5
7,8
5,0
0,8
1,9
1,9
0,7
1,6
1,4
1,2
0,9
-0,2
1.2e
1,2

Faţă de
decembrie anul
precedent
11,2
18,3
43,7
18,4
6,3
4,4
15,7
12,5
10,0
13,8
13,3
7,1
0,8
9,6

Tabelul 12. Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională netă, milioane USD
Contul curent
Soldul balanţei
comerţului cu mărfuri
Exporturi FOB
Importuri FOB
Balanţa serviciilor
Venituri, inclusiv
Compensare
pentru muncă
Transferuri curente
Contul de capital şi
financiar
Contul de capital
Investiţii directe
Investiţii de portofoliu
Alte investiţii
Erori / omisiuni
Poziţia investiţională netă
Surse: BNM

2002
-19,80
-377,80

2003
-130,17
-623,01

2004
-46,13
-754,17

2005
-225,81
-1 191,50

2006
-379,72
-1 585,66

2007
-695,14

2008
-1 009,34

-2 307,95

-3 223,39

659,70
-1 037,50
-40,34
156,58
185,69

805,09
-1 428,10
-44,33
230,79
289,02

994,07
-1 748,24
-20,97
357,04
438,94

1 104,58
-2 296,08
-20,74
410,89
476,83

1 058,76
-2 644,42
4,20
402,06
522,60

1 368,46
-3 676,41
20,01
414,27

1 646,65
-4 870,04
25,85
583,90

592,89

763,00

241,76
43,90

306,38
82,64

371,97
-54,54

575,54
47,56

799,68
315,42

1 178,53

1 594,30

556,55

925,82

-19,27
83,60
-27,38
33,91
-24,10
-1 545,73

-19,01
73,64
-23,75
65,78
47,53
-1 679,60

-12,81
147,79
-9,77
-32,33
100,67
-1 575,91

-3,83
190,86
-6,95
-2,31
178,25
-1 701,98

-22,78
251,79
-4,79
231,77
64,30
-2 086,50

-7,96
481,39
-4,51
616,96
138,59
-2 726,45

-14,67
679,40
6,38
705,78
83,52
-3 735,92
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Tabelul 13. Creşterea PIB în principalele ţări-partenere
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009e

2010p

Rusia
5.0
4,7
7,3
7,2
Zona Euro:
1,9
0.9
0.8
2,2
Italia
1,8
0.5
0,0
1,5
Germania
1,2
0,0
-0.2
1,2
România
5,6
5.0
5,3
8,5
Ucraina
9,2
5,2
9,6
12,1
Surse: FMI, estimări şi prognoze de ME

6,4
1,7
0.7
0.8
4,1
2,7

7,7
2,9
2.0
3.0
7,9
7,3

8,1
2,7
1,6
2.5
6,2
7,9

5,6
0,9
-1.0
1,3
7,1
2,1

-7,5
-4,2
-3,2
-2,9
-8,5
-14,0

1,5
0,3
0,8
0,8
0,5
2,7

Ponde- Ponderea în exrea în
porturile produsul
Moldo- mondial,
vei, %
%
17,3
2,7
50.6
15,7
10,4
3,0
6,4
4,4
15,7
0,0
12,5
0,0

Tabelul 14. Importurile Moldovei după ţările de origini, milioane USD
2001
2002
2003
2004
2005
2006e
334,5
434,8
593,4
764,8
915,9
1020,8
Rusia
136,3
168,6
183
212,3
273,6
417
Ucraina
164,2
225,3
309,3
436,3
491,4
516,5
Belarus
38,7
39,1
50,6
64,3
84,5
74,6
Altele
4,70
1,80
50,50
51,90
66,40
12,70
UE
249,00
290,60
505,80
581,10
752,30
837,50
România*
Germania
93,60
101,30
135,60
150,20
190,90
214,10
Italia
61,10
82,80
118,70
131,60
152,30
196,30
Altele
94,30
106,60
252,50
299,30
409,10
427,10
ALTE ŢĂRI
313,70
377,70
303,60
422,60
643,60
834,90
România*
107,10
126,20
98,20
164,10
257,40
345,90
China
8,40
11,80
21,50
37,70
73,90
116,80
Turcia
19,70
32,70
48,20
69,10
93,00
113,80
Celelalte ţări
178,50
207,00
135,70
151,70
219,30
258,10
Total
897,2
1103,1
1402,8
1768,5
2311,8
2693,2
Surse: BNM; BNS; prognoze de ME
*De la 1 ianuarie 2007 România este membră a Uniunii Europene
CSI

2007
1333,7
498,6
687
118,7
29,40
1681,30
449,10
319,40
269,30
643,50
674,90
202,90
166,80
305,20
3689,9

2008
1737,2
666,1
838,9
199,1
33,10
2105,40
590,80
364,50
306,20
843,90
1056,30
325,50
231,90
498,90
4898,9

2009e
1092,7
359,7
436,2
123,4
173,4
1330,6
289,5
237,7
218,0
584,8
721,8
238,9
169,1
313,8
3145,1

2010p
1163,7
1426,4
775,2
3365,3

Tabelul 15. Exporturile Moldovei după ţările de destinaţie, milioane USD
2001
2002
2003
2004
2005
2006
CSI
348
368,8
423,8
502,4
551,2
424,1
Rusia
249,9
251,7
308,4
353,3
347,5
182
Ucraina
62
64,9
56,2
64,8
99,7
128,8
Belarus
30,2
39,6
41,1
58,7
71,2
74
Altele
5,90
12,60
18,10
25,60
32,80
39,30
UE
122,30
172,90
211,00
296,30
324,30
368,00
România*
Germania
41,10
52,60
56,20
71,30
47,40
51,90
Italia
47,70
64,40
82,40
136,40
133,60
116,90
Altele
33,60
56,00
72,40
88,60
143,30
199,20
ALTE ŢĂRI
99,90
168,90
155,20
186,50
215,80
259,50
România*
40,20
59,70
90,20
98,90
111,70
155,60
China
1,30
0,10
0,10
0,60
0,40
Turcia
2,30
4,10
7,20
12,30
24,70
28,50
Celelalte ţări
57,40
103,80
57,70
75,20
78,80
75,00
Total
570,2
710,6
790
985,2
1091,3
1051,6
Surse: BNM; BNS; prognoze de ME
*De la 1 ianuarie 2007, România este membră a Uniunii Europene

2007
550,3
232,7
167,9
82
67,70
679,30
211,20
86,30
140,20
241,60
112,20
0,90
32,10
79,20
1341,8

2008
627,9
318,4
142,8
92,8
73,90
820,10
335,80
63,80
167,10
253,40
149,30
2,20
33,40
113,70
1597,3

2009e
470,9
270,6
76,4
77,2
46,7
639,7
241,1
67,2
131,2
200,2
132
1,9
30,7
99,4
1242,6

2010p
489,7
684,5
130,5
1304,7

Tabelul 16. Comerţul cu amănuntul, servicii şi construcţii de case particulare,
milioane MDL, dacă nu este indicat altceva
Comerţul cu amănuntul
2001
7 612
2002
10 753
2003
14 537
2004
16 576
2005
19 488
2006
23 357
2007
28 220
2008
34 684
2009e
33 000
2010p
35 640
Surse: BNS; estimări şi prognoze de ME

Creşterea anuală reală, % Servicii prestate populaţiei
14,8
3 404,4
34,2
4 221,7
18,2
5 298,9
5,6
6 970,4
5,3
8 209,5
6,9
9 964,0
7,6
11 568,5
8,8
13 152,5
-4,8
13 520,8
3,0
14 737,6

Creşterea anuală reală, %
21,2
11,8
13,3
5,3
9,2
5,6
1,1
-2,2
3,0
5,0
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IDIS „Viitorul” reprezintă o instituţie de cercetare, instruire şi iniţiativă publică, care

activează pe o serie de domenii legate de: analiză economică, guvernare, cercetare politică,
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comună care reuneşte tineri intelectuali, preocupaţi de succesul tranziţiei spre economia de
piaţă şi societatea deschisă în Republica Moldova.
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” este succesorul de drept al
Fundaţiei Viitorul, şi păstrează în linii mari tradiţiile, obiectivele şi principiile de acţiune ale
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de responsabilitate efectivă printre oamenii politici, funcţionari publici şi cetăţenii ţării noastre,
consolidarea societăţii civile şi spiritului critic, promovarea libertăţilor şi valorilor unei societăţi
deschise, modernizate şi pro-europene.
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