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Efectele crizei financiare globale se răsfrâng implacabil şi asupra economiei RM. Efec-
tele acestei crize se manifestă pluridimensional: scăderea volumului de remitenţe (din 
octombrie, acestea au suferit schimbări ca volum şi geografie, ceea ce ne face să 

constatăm că anul 2008 a înregistrat cea mai înaltă cotă de remitenţe în RM, de circa 1,8 
miliarde USD, iar în 2009 ne putem aştepta în cel mai bun caz la 1,5 miliarde USD. Ca urma-
re a scăderii volumului de remitenţe, se va diminua consumul, prin reducerea volumului de 
importuri, ceea ce provoacă, la rândul său, o scădere imediată a veniturilor la bugetul pu-
blic, care este dependent în proporţie de circa 90% de consum. 

Totodată, reducerea consumului va crea 
dificultăţi la executarea bugetului de stat 
într-un an electoral, având implicaţii serioa-
se asupra proiectelor anunţate pentru 2009. 
Totodată, aprecierea monedei naţionale cu 
circa 22% faţă de principalele valute cu care 
RM are relaţii comerciale determină reduce-
rea drastică a exporturilor din RM şi, respectiv, 
inundarea pieţii interne cu mărfuri de import. 
În aceste circumstanţe, economia naţională 
se va confrunta cu mari blocaje pentru pro-
ducătorii autohtoni, înregistrând o scădere 
dramatică a creşterii economice: de la 7 
la max. 2% în industrie. Aşteptările negative 
ale populaţiei stimulează deja scoaterea 
depunerilor individuale din circuitul bancar, 
de circa 1,2 miliarde lei, fenomen compa-

rabil doar cu începutul unor profunde crize 
economice. Asigurările oficiale de stabilitate 
macroeconomică şi de inflaţie redusă, dar 
şi eforturile autorităţii monetare de a stimula 
linii noi de creditare nu s-au soldat cu rezul-
tatele scontate; băncile comerciale conti-
nuă să reducă volumul creditelor acordat. În 
condiţiile când, oficial, inflaţia scade, are loc 
majorarea iminentă a ratei dobânzii la credi-
te. Aceste simptome denotă începutul unei 
crize economice de proporţii, anticipată 
astfel de către populaţie, prin consum redus, 
dar şi de agenţii economici, prin activităţi 
economice contractate, ceea ce face ca 
orice acţiuni ale guvernului, în aceste situaţii, 
să producă doar preocupare şi nemulţumiri 
în rândul societăţii.

deceMbRie, 
2008
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După fixarea datei scrutinului parlamen-
tar de către CEC, campania electorală 
lansată în anul 2008 va întra în legalitate. 
Totuşi, viitorul scrutin intervine pe funda-
lul unei crize de legitimitate a sistemului 
politic în RM. criza se manifestă printr-o 
atrofiere a mecanismului de responsabili-
tate politică a executivului în faţa corpu-
lui legislativ, şi a unei vizibile subminări de 
autoritate legislativă printr-un rol hiperbo-
lizat al instituţiei Preşedinţiei asupra celor-
lalte instituţii ale statului. Situaţia în care 
orice politică ori decizie a executivului 
este autorizată numai cu acordul consi-
lierilor prezidenţiali creează un vacuum 
de putere la sfârşitul celui de-al doilea 
mandat succesiv al Preşedintelui Voro-
nin, iar rescrierea regulilor formale şi infor-
male, după care funcţionează actualul 
sistem politic nu are suficient timp. Totuşi, 
sondajele fixează îngheţarea ratingului 
PcRM la nişte mărimi destul de relaxante 
pentru liderii acestui partid, astfel încât 
unii dintre ei au început să viseze restabili-
rea majorităţii constituţionale, pe care au 
avut-o în 2001. există un val considerabil 
de protest şi nemulţumire socială faţă de 
stilul şi rezultatele guvernării PcRM, care 
este disipat de multitudinea statistică de 
partide de opoziţie şi de pragul electoral 
de 6%. Atomizarea partidelor de opoziţie 
e depăşită poate numai de lipsa de în-
credere a populaţiei în ideea de partid, 
iar socializarea politică este frânată de 
monopolul PcRM asupra spaţiului media-
tic. Totuşi, peste 43% din respondenţi şi-ar 
dori ca partidele de opoziţie să formeze 
o alianţă comună în alegeri. 

Reculul ideologic al PCRM: Criza politică 
se manifestă printr-o puternică disoluţie 
a instituţiilor pluraliste, şi nivelare a justi-
ţiei sub controlul ideologic al partidului 
majoritar. În aceste condiţii, desfăşura-
rea alegerilor reprezintă un element în 
strategia de legitimare proprie, având 
suficiente resurse de manipulare şi des-
curajare, astfel încât obiectul contestării 
să nu atingă puterea de ţinută de parti-
dul puterii. de la revenirea sa la putere, 
PcRM a căutat să imite o strategie de 

a vorbi în numele poporului, asimilându-
se cu statul, şi erijându-se în postura de 
unic integrator european al RM, unic 
reintegrator al Transnistriei, unic motor 
al creşterii economice, etc. ideologia 
PcRM s-a răsfrânt asupra vieţii religioase, 
colectând sprijin electoral prin interme-
diul parohiilor Mitropoliei Moldovei, cre-
ând o ciudată mezalianţă de ortodoxie 
şi recidive marxist-leniniste. Voluntarismul 
liderilor PcRM a încurajat marea corup-
ţie, abuzurile administrative şi încălcarea 
flagrantă a principiului de separaţie a 
puterilor în stat. PcRM a lansat o adevă-
rată cruciadă împotriva influenţei româ-
neşti din şcoli şi viaţa publică, transfor-
mând obiectul istoriei într-un instrument 
de seducţie ideologică şi de răfuială 
politică. eclectismul ideologic şi politic 
al PcRM a fost posibil şi datorită gradului 
redus de coalizare a opoziţiei, slăbită 
prin bătăliile interne şi lipsa de lideri cre-
dibili pe plan naţional. Propagandiştii 
PcRM au reuşit să instaleze un adevărat 
oligopol al puterii unei singure persoane 
asupra sistemului politic din RM, la care 
nu par dispuşi să renunţe uşor şi nici nu 
sunt capabili să-l reformeze.

Ritmuri de creştere avansate în agricul-
tură.
Anul 2008 a culminat pentru agricul-
tori cu cele mai înalte randamente şi 
producţii globale înregistrate în ultimul 
deceniu în sectorul vegetal şi cu căderi 
evidente în gol a producţiilor în sectorul 
animalier. Pentru prima dată, producţiile 
înalte globale obţinute în sectorul ve-
getal au datorat creşterii productivităţii 
culturilor agricole, şi nu majorării supra-
feţelor de terenuri agricole prelucrate. 
Ritmul de creştere înalt a volumului pro-
ducţiei înregistrat în ianuarie – septem-
brie - 125% va fi în creştere datorită pro-
ducţiilor înalte în pomicultură şi viticul-
tură, a culturilor cerealiere din grupa a 
doua, şi celor tehnice. eşecuri ale anului 
curent sunt declinul pronunţat înregistrat 
în sectorul animalier, prăbuşirea pre-
ţurilor pe piaţa cerealelor şi în sectorul 
viticol, trenarea reformării sistemului de 
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subvenţionare în agricultură. Principale-
le riscuri pentru agricultură în anul 2009 
vor fi diminuarea producţiilor globale în 
sectorul vegetal, creşterea preţurilor la 
input-urile agricole, menţinerea stagnării 
în sectorul animalier, finanţarea mai rigi-
dă a agriculturii, încetinirea exporturilor 
de produse agroalimentare şi promova-
rea de către guvernul central a unor po-
litici agricole populiste. ca soluţii pentru 
diminuarea impactului factorilor de risc, 
pot fi privite următoare: 

alocarea resurselor prevăzute pentru •	
stimularea investiţiilor în revitalizarea 
sectorului zootehnic, conform regula-
mentului privind modul de utilizare a 
mijloacelor fondului pentru subvenţi-
onarea producătorilor agricoli pentru 
anul 2009, integral pentru stimularea 
procurării animalelor de prăsilă. 
aplicarea măsurilor de intervenţie pe •	
piaţa cerealelor şi a resurselor ener-
getice.
lărgirea regimului de scutiri de drep-•	
turi vamale la import, prin scutirea 
la import a mijloacelor de producţie 
pentru agricultură şi a altor echipa-
mente importate, a seminţelor, ferti-
lizanţilor şi a produselor pentru trata-
mentul solului.

În 2008 industria va înregistra o creştere 
de maxim 2,5%, ceea ce este mai jos 
decât rezultatele anului 2005, iar pentru 
anul 2009 anticipăm o scădere industri-
ală de până la 10%.
creşterea din 2008 va fi asigurată de 
sectoarele de fabricare a băuturilor al-
coolice, zahărului şi uleiurilor vegetale, 
însă, în general, situaţia se agravează 
şi, anul viitor, industria ar putea cade cu 
până la 10%, datorită: a) scăderii cererii 
(atât pe pieţele externe, cât şi pe piaţa 
locală) la principalele bunuri industriale 
(în special, articolele din textile şi băutu-
rile alcoolice);  
b) leului apreciat, care face marfa au-
tohtonă necompetitivă atât pe piaţa 
de export, cât şi pe piaţa locală, c) ac-
cesului foarte limitat la credite şi preţului 

înalt al acestora, în condiţiile când po-
pulaţia va începe să-şi consume treptat 
din rezervele pe care le ţine sub forma 
de depozite în bănci.

Pentru a diminua efectele nefaste asu-
pra economiei naţionale şi a industriei 
în particular, bNM trebuie să permită 
devalorizarea treptată a monedei naţi-
onale, pregătind minuţios populaţia în 
prealabil, pentru a nu declanşa panică 
pe piaţa valutară.

Criza mondială va afecta ramurile eco-
nomiei naţionale, care s-au dezvoltat 
cel mai dinamic în ultimii 4 ani. 
după cum am prognozat la începu-
tul anului 2008, banii gastarbeiterilor 
în mare parte s-au retras de pe piaţa 
apartamentelor, ceea ce, împreună cu 
deficitul de lichidităţi în economie, a dus 
la stagnarea în sectorul de construcţie a 
locuinţelor (către sfârşitul anului curent 
s-ar putea înregistra chiar o scădere în 
acest subsector), iar scăderea nivelului 
consumului va afecta comerţul cu amă-
nuntul, care, prin extinderea reţelelor 
comerciale, în acest an a servit drept lo-
comotivă a creşterii în sectorul construc-
ţiilor de clădiri şi edificii. Aşadar, anul 
viitor putem asista la o scădere de până 
la 20% în sectorul construcţiilor, ceea ce 
va atrage şi stagnarea comerţului cu 
materiale de construcţie şi implicit a in-
dustriei extractive.

Moldova va continua să rămână o ţară 
marginalizată la capitolul investiţii străi-
ne directe. 
Ultimele ţări în care investiţiile vin sunt de 
obicei primele din care investiţiile plea-
că. R. Moldova, până în prezent, aşa şi 
nu a reuşit să creeze un mediu investiţio-
nal favorabil atât pentru agenţii econo-
mici locali, cât şi pentru investitorii străini. 
Astfel, după o creştere bună de până la 
15% a investiţiilor în echipament în anul 
curent – cele mai calitative investiţii – în 
2009, dată fiind situaţia în industrie, ne 
putem aştepta la scăderea drastică a 
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investiţiilor în general (cu peste 10%) şi în 
special a investiţiilor în echipament (cu 
peste 15%), 

Disproporţiile în evoluţia exporturilor şi 
importurilor Republicii Moldova vor de-
termina acumularea în anul 2008 a unui 
sold negativ al balanţei comerciale în 
valoare de peste 3600 milioane dolari. În 
anul 2009, aşteptăm o reducere a ritmu-
rilor de creştere a exporturilor şi importu-
rilor până la 110% şi respectiv 125% faţă 
de anul 2008. În acest an, o influenţă 
nefastă asupra comerţului exterior al RM 
va fi exercitată de mai mulţi factori de 
risc profilaţi în prezent: reducerea ofertei 
pentru export şi a creditării comerţului 
exterior, neachitarea reciprocă pentru 
loturile de marfă livrate şi utilizarea mai 
frecventă în comerţul extern a barierelor 
netarifare ca instrumente de protecţie a 
pieţelor interne. ca soluţii pentru diminu-
area impactului factorilor de risc, pot fi 
privite următoarele: 

Scutirea companiilor exportatoare •	
de servicii şi bunuri de penalizări.
Perfecţionarea sistemului actual de •	
restituire a TVA la export. elaborarea 
şi aprobarea unui regulament care 
ar prevedea restituirea TVA la export 
după repatrierea mijloacelor finan-
ciare încasate de către companiile 
moldoveneşti la finalizarea operaţiu-
nilor de export.
crearea şi punerea în aplicare (de că-•	
tre Ministerul economiei şi comerţului, 
Serviciul Vamal, sectorul asociativ) a 
unor instrumente similare cu cele uti-
lizate de către Ue („Trade barriers Re-
gulation” - TbR) pentru identificarea şi 
eliminarea obstacolelor şi practicilor 
comerciale neloiale cu care se con-
fruntă exportatorii moldoveni pe terţe 
pieţe.
crearea şi aplicarea instrumentelor •	
interactive de sprijinire a exportatori-
lor din R. Moldova (baze de date în 
sprijinul accesului companiilor moldo-
veneşti pe pieţele terţe: date statisti-
ce, legislaţie, tarif vamal, furnizarea 

gratuită de studii, informaţii, consulta-
ţii).
elaborarea şi aprobarea unor regle-•	
mentări privind procedurile simplifi-
cate de vămuire, după exemplul re-
glementărilor comunitare (procedura 
declaraţiei incomplete, procedura 
declaraţiei simplificate şi procedura 
de vămuire la domiciliu).

Indicatorii de baza ai componentei fi-
nanciar-monetare a economiei au intrat 
într-o fază de stagnare. Masa monetara 
va încetini creşterea şi pe parcursul 2009 
va intra într-o faza mai curând de stag-
nare, decât de creştere, datorita politicii 
restrictive a bNM şi suprapunerii efectului 
acestora cu stagnarea creşterii econo-
mice, cauzate inclusiv de criza economi-
ca mondială. În ciuda tendinţei de „re-
liberalizare” a pieţei financiar-bancare, 
acest proces are loc cu paşi prea lenţi 
şi economia este sufocata de lipsa lichi-
dităţilor şi a unui climat de creditare mai 
favorabil, aprofundându-se, în consecin-
ţă, stagnarea generală şi compromiţând 
relansarea unei creşteri economice. 
după o scădere brusca de 1,7 miliarde 
lei timp de doar 2 luni (octombrie-noiem-
brie), la sfârşit de 2008 masa monetara 
se estimează să se stabilizeze la valoarea 
de 30,5 miliarde lei.

in condiţiile insuficienţei de lichidităţi şi de 
diminuare a masei monetare, stagnează 
şi volumul creditării economiei, înregis-
trând în ultimele luni reducerea activităţii 
creditare. Ultimul indicator depinde sem-
nificativ de modul cum bNM va gestiona 
agregatul monetar al tarii şi va suplini go-
lurile provocate de fluctuaţiile factorilor 
externi.

Stagnarea economica nu va permite să 
se atingă valorile creşterii portofoliului de 
credite similare cu anul 2007 sau din pri-
ma jumătate a anului 2008.

În cazul în care Guvernul se va reorien-
ta spre stimularea creşterii economice, 
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efectele acesteia se vor resimţi nu mai 
repede decât peste un an, iar până la 
sfârşitul anului, Guvernul nu va fi apt să ia 
măsuri semnificative în acest sens, deci 
o creştere spectaculoasa a volumului in-
strumentelor financiare pe parcursul 2009 
(depozite, credite, masa monetara) nu 
va fi posibilă.

Cursul valutar pe parcursul următoarei 
jumătăţi de an va fi relativ stabil, fluctua-
tiile interne fiind dictate în cea mai mare 
parte de fluctuaţiile externe ale cursului 
USD/EUR. În pofida faptului că se aşteap-
tă o scădere a remitenţelor, acestea, în 
cuplaj cu prezenţa rezervelor valutare în 
valoare de peste 1,5 miliarde USd, vor 
permite bNM să păstreze un curs stabil.

O reorientare a politicii guvernamenta-
le spre creştere economică va reclama 
scăderea treptată a leului faţă de valu-
tele forte şi balansarea între o stabilita-
te relativă a cursului şi menţinerea unei 
competitivităţi a producătorului intern 
faţă de producătorii din ţările parteneri 
comerciali principali din regiune, valute-
le cărora s-au depreciat faţă de leu în 
mediu cu 22%, defavorizând semnificativ 
producătorul naţional, inclusiv pe piaţa 
sa proprie. dar, cel mai probabil este că 
Guvernul nu va risca până la alegeri să 
stimuleze scăderea leului faţă de valu-
tele forte şi, implicit, să admită un nivel 
ceva mai ridicat al inflaţiei, în ciuda pa-
gubelor semnificative aduse economiei, 
generate de politica excesiv de preca-
uta în domeniul financiar-bancar şi lipsa 
unei politici. Scenariul în care ar avea loc 
o scădere a cursului valutar necontrola-
bil este puţin probabil, dar nu este exclus, 
în cazul in care remitenţele vor scădea în 
proporţii catastrofice.

Aprecierea valutei naţionale în 2008 şi 
reducerea ritmurilor consumului popula-
ţiei în 2009 sunt factorii de bază care pot 
influenţa negativ încasările în bugetul 
de stat. 
datorită aprecierii valutei naţionale în 

2008 cu 22% faţă de coşul valutar (valu-
tele ţărilor partenere: euro, USd, Hrivna, 
Leul românesc, rubla rusească) şi cu 17% 
faţă de dolar, bugetul de stat va rata 
în 2008 venituri în mărime de circa 1,4 
miliarde lei. Aprecierea valutei a deter-
minat venituri reduse la aplicarea TVA 
la mărfurile de import, sursa de bază a 
bugetului de stat. Pentru 2009 pericolul 
de bază este reducerea substanţială a 
ritmurilor de creştere a consumului po-
pulaţiei. Fiecare procent de creştere/
descreştere a consumului înseamnă cir-
ca 65 milioane lei încasări ale bugetului 
de stat. 
Pentru asigurarea unei creşteri a venitu-
rilor bugetare de 15,7% este necesar ca 
consumul nominal să crească cu cel pu-
ţin 20%, lucru destul de dificil de realizat. 
Însă, în asemenea condiţii, bugetul de 
stat riscă să nu fie executat la parametrii 
pronosticaţi de Guvern.

Deprecierea lentă a valutei naţionale, 
precum şi creşterea deficitului bugetar 
sunt cele mai vizibile soluţii de depăşire 
a unei posibile crize în Moldova.
Politica de depreciere lentă a valutei 
naţionale ar permite minimizarea riscu-
rilor de încasare a veniturilor bugetare. 
iar, pentru a creşte spaţiul de manevre 
ale Guvernulu,i este necesar de majo-
rat deficitul bugetar până la 2% din Pib. 
Lucrul acesta poate fi realizat prin vân-
zarea bunurilor publice şi prin creşterea 
semnificativă a hârtiilor de valoare de 
stat.
Aceste două instrumente sunt practic 
unica soluţie de creştere a veniturilor 
bugetare, suficiente pentru a face faţă 
provocărilor anului 2009.

Procesul de „liberalizare a economiei” 
care a costat Bugetul Public Naţional 4,3 
miliarde lei a eşuat definitiv, niciunul din 
obiectivele propuse nu a fost atins.
Amnistierea datoriilor agenţilor econo-
mici faţă de toate bugetele în mărime 
de 4,3 miliarde lei nu a dus la îmbunătă-
ţirea situaţiei cu plata impozitelor. Astfel, 
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doar în jumătate de an după amnistie, 
datoriile agenţilor economici s-au ridicat 
la 471 de milioane. estimăm că aceste 
datorii vor constitui în viitorul apropiat 1 
miliard de lei.

Legalizarea capitalului a eşuat; volumul 
capitalului declarat nu va depăşi 200 
milioane lei, iar veniturile incasate de 
bugetul de stat va fi egal cu 0,2% din 
capitalul amnistiat.

cota zero la impozitul reinvestit nu a dus 
la scoaterea din umbră a profitului şi, re-
spectiv, pierderile de circa 700 milioane 
lei ale bugetului de stat nu sunt com-
pensate din alte venituri bugetare.

Lupta contra inflaţiei – un impozit asupra 
săracilor – s-a finalizat cu punerea ei pe 
umerii celor care primesc remitenţe de 
peste hotare. 
inflaţia ridicată este un impozit foarte 
sensibil asupra săracilor şi împiedică 
creşterea economică. Însă în proporţie 
de 60%, ea depinde de importuri, re-
spectiv instrumentele bNM au un impact 
redus de stopare a ei. Aprecierea va-
lutei naţionale a contribui la reducerea 
inflaţiei în 2008 cu cel puţin 10 p.p. Însă, 
reducerea inflaţiei pentru întreaga po-
pulaţie s-a realizat prin creşterea preţuri-
lor la cei care primesc remitenţe de pes-
te hotare. Astfel, s-a redus cu circa 30% 
puterea de cumpărare a USd. Al doilea 
efect şi mai dramatic a fost ratarea de 
venituri ale tuturor exportatorilor, ceea 
ce a influenţat negativ creşterea econo-
mică în general.  Reducerea inflaţiei s-a 
realizat cu preţul descurajării remitenţilor 
şi a agenţilor economici autohtoni.

Politica antiinflaţionistă trebuie să ţină 
cont de recesiunea mondială, ce va 
determina o scădere a preţurilor la 
materie-primă. Preţurile la produsele 
energetice şi petroliere au o tendinţă de 
scădere. Piaţa produselor agroalimen-
tare s-a stabilizat, iar presiunile ei asupra 
preţurilor naţionale s-au diminuat.

Factorul cel mai important ce va influ-
enţa preţurile naţionale se rezumă la 
presiunea internă. Slaba competitivitate 
a economiei va determina un exces de 
cerere, ce împinge nivelul preţurilor în 
sus. Încetinirea aprecierii preţurilor nu va 
mai atenua din presiunile asupra pre-
ţurilor. Scăderea remitenţelor ar putea 
diminua, însă doar pe termen lung presi-
unile inflaţioniste.

Ritmurile de creştere a preţurilor la bu-
nurile durabile, medicamente, gaze şi 
petrol trebui să scadă pe parcursul anu-
lui 2009, în timp ce la produsele agroali-
mentare şi de primă necesitate ar trebui 
să crească.
datorită conjuncturii externe, pentru 
2009 este posibilă o rată a inflaţiei la ni-
vel de 10%.

Numărul angajaţilor peste hotare se va 
reduce de la 450 la 250-300 mii persoa-
ne. criza mondială a afectat economiile 
ţărilor, unde tradiţional lucrează cetăţe-
nii din Moldova. considerăm că cel mai 
mult vor fi afectaţi, cei care activează 
în Rusia în ramura construcțiilor. Însă 
datorită faptului că mulţi activează în 
ramura serviciilor (inclusiv municipale), 
iar o parte se vor reorienta spre această 
ramură, considerăm că numărul proba-
bil al celor care vor fi nevoiţi să se întoar-
că în ţară va fi de 20-30%, însă trebuie să 
ţinem cont că se va realiza în mare mă-
sură din contul celor angajaţi sezonier. 
Numărul celor stabilizaţi peste hotare, 
care, în opinia noastră, este la nivel de 
250 mii persoane va rămâne practic ne-
schimbat, cel puţin pentru prima jumă-
tate a anului 2009.   

Volumul remitenţilor în 2009 va scădea 
cu cel puţin 300 milioane USD şi va con-
stitui, în varianta optimistă ,1,5 miliarde 
USD.  
Reducerea numărului de lucrători peste 
hotare, dificultăţile economice cu care 
se confruntă cei care sunt stabilizaţi pes-
te hotare, precum şi aşteptările negati-
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ve, provocate de criza mondială, sunt 
factorii de bază, care vor determina re-
ducerea remitenţilor în anul 2009. 

Creşte presiunea pe piaţa forţei de mun-
că în Moldova. În primul rând, datorită 
reducerii activităţilor în sectorul real al 
economiei, în special în industrie, unde 
creşterea salariilor de mai mulţi ani este 
mai joasă decât creşterea productivită-
ţii, cea ce s-a manifestat prin reducerea 
ofertelor de muncă, reducerea pache-
telor oficiale oferite cu 30% şi creşterea 
numărului de concedii tehnice neplă-
tite cu 35%. În al doilea rând, va creşte 
presiunea pe piaţa forţei de muncă, din 
partea emigranţilor, care îşi vor pierde 
locruile de muncă peste hotare (100-
150 mii persoane). deoarece peste 70% 
din ei sunt din localităţile rurale, atunci 
aceasta se va manifesta nu prin creşte-
rea numărului de şomeri, dar prin spori-
rea numărului de angajaţi neoficial. 

Reducerea consumului va tensiona situ-
aţia în sfera serviciilor. Anticipăm o redu-
cere a consumului în 2009, modificarea 
preferenţelor consumatorului şi formarea 
unei cereri amânate. Lucrul acesta va 
crea riscuri în sfera serviciilor (comerţ, 
transport, etc.), ceea ce se va reflecta 
în numărul de adresări la Oficiul Forţei de 
Muncă în lunile februarie-martie. 

Pierderile instituţiilor financiare mondiale 
pe parcursul celor 20 de luni de criză 
au constituit 2,8 trilioane de dolari, deşi 
pierderile suportate de persoane şi in-
stituţii non-financiare sunt de zeci de ori 
mai mari. 
Anul 2008 a adus după sine atât provo-
cări aşteptate, cât şi mai puţin aştep-
tate, fiind marcat de criza financiară 
declanşată în SUA în a doua jumătate a 
anului 2007. Proporţiile crizei financiare 
care a cuprins iniţial ţările industrializate, 
dar care s-a extins în continuare asupra 
ţărilor în tranziţie au fost iniţial subestima-
te. Toate ţările lumii sunt afectate de cri-
ză într-o măsură mai mare sau mai mică, 

direct sau indirect. criza financiară trep-
tat a cuprins sectorul real al multor state, 
astfel degenerând într-o criză econo-
mică. Statele din zona euro au intrat în 
trimestrul trei în recesiune, aliniindu-se la 
irlanda, Japonia, estonia, Letonia, Noua 
Zelandă, Hong Kong şi Singapore. creş-
terea economică negativă a SUA şi Ma-
rii britanii în al treilea trimestru indică asu-
pra faptului că în cele din urmă acestea 
ar putea intra în recesiune în al patrulea 
trimestru al anului 2008. 

Intenţia investitorilor de a fugi de riscuri 
a contribuit la contractarea cu mai mult 
de 60% din vara anului trecut a pieţelor 
hârtiilor de valoare în Polonia, România, 
Rusia, Turcia, Ungaria şi Bulgaria. 
Aşa ţări ca Lituania, Ungaria, Turcia şi 
Ucraina au fost nevoite să solicite resur-
se financiare de la FMi, ceea ce indică 
asupra unei posibile evoluţii clasice a 
crizei economice în aceste ţări, de tipul 
celor din America Latină din anii 80, Asia 
din anii 90 şi Argentina şi Turcia la înce-
putul secolului 21 – ţări care erau de-
pendente de capital străin. Toate aces-
te state au un deficit bugetar enorm şi 
vor suferi probabil o recesiune până în 
anul 2010. 

Revenirea din criză care se aştepta în 
anul 2009 se amână pentru cel puţin un 
an.
economia mondială a intrat într-o eră 
a volatilităţii, fiind extrem de dificil de 
apreciat evoluţia acesteia chiar şi pe 
termen scurt. Principalele tendinţe ale 
anului 2008 şi prognoza pentru anul 2009 
sunt următoarele:

Datorită eforturilor întreprinse de autori-
tăţile SUA, dolarul a acumulat suficientă 
inerţie ca să se aprecieze în a doua ju-
mătate a anului 2008 pînă la 1,25 unităţi 
pentru un Euro, comparativ cu rata de 
1,6 în luna aprilie. 

Această tendinţă se explică prin faptul 
că magnitudinea crizei din SUA este mai 
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mult sau mai puţin cunoscută şi încre-
derea în dolar puţin se restabileşte, pe 
când amploarea crizei în europa poate 
fi doar presupusă. Totodată, această 
energie ar putea fi suficientă doar până 
la începutul anului viitor, când dolarul 
mai probabil se va deprecia oscilând la 
nivelul de 1,5 dolari SUA pentru un euro, 
o mare parte din ţări refuzând păstrarea 
în continuare a rezervelor în dolari SUA. 
deprecierea dolarului SUA faţă de mo-
neda unică s-a manifestat deja în cea 
de-a doua decadă a lunii decembrie, 
atingând 1,47 dolari SUA pentru un euro. 

Un indicator al amplorii crizei financia-
re este şi preţul petrolului, care în mai 
puţin de jumătate de an s-a redus de 
mai mult de 3 ori, de la 147 dolari SUA 
pentru un baril în luna iulie, până la 40 
dolari SUA în luna decembrie 2008. Ţă-
rile OPec intenţionează să reducă în 
anul 2009 producerea de ţiţei în scopul 
majorării preţurilor la petrol. În pofida 
acestor eforturi, datorită volatilităţii pie-
ţei petrolului şi previziunilor pesimiste cu 
privire efectele crizei financiare, preţurile 
la petrol nu vor fi stabile şi vor oscila în 
limitele 40 – 80 dolari SUA barilul, deşi nu 
sunt excluse depăşiri ale acestor limite, 
în dependenţă de acţiunile întreprinse 
de ţările lumii pentru stoparea crizei şi 
atenuarea efectelor nefaste.

Preţul scăzut la grâu, de circa 200 dolari 
SUA pentru o tonă în anul 2008, com-

parativ cu 450 dolari SUA în anul 2007 a 
fost determinat de recolta considerabilă 
de grâu, care în anul 2008 a constituit 
673 milioane tone – cu 65 milioane tone 
(circa 10%) mai mult decât în anul 2007. 
Preţurile scăzute la grâu care nu au 
permis agricultorilor obţinerea veniturilor 
scontate, precum şi rezervele considera-
bile acumulate şi costul înalt al resurselor 
vor contribui la reducerea producţiei de 
grâu în anului 2009, precum şi a terenuri-
lor destinate cultivării grâului, generând 
astfel creşterea preţurilor.

Reducerea activităţii economice din ul-
timele luni ale anului 2008 în rmn şi scă-
derea cererii la producţia întreprinderilor 
din regiune, în primul rând Uzina Meta-
lurgică din Râbniţa a tensionat extrem 
de mult situaţia social-economică din 
regiune. 

Reducerea volumului de producţie me-
talurgică (cu 12,3%) a industriei uşoare 
(cu 21,5%) , a creat riscuri eminente 
pentru bugetul regional şi drept conse-
cinţă au crescut datoriile la plata pensi-
ilor. Pentru economia, bugetul cărei se 
formează în baza 12-15 întreprinderi-ex-
portatoare şi în care la 100 de mii de an-
gajaţi în sectorul real revin 200 de mii de 
angajaţi în sectorul bugetar şi cu o da-
torie externă de 1,8 miliarde USd (de 2 
ori mai mult decât Pib-ul regional), unica 
soluţie viabilă de supravieţuire este aş-
teptarea sponsorizărilor din parte Rusiei.
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