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REPUBLICA MOLDOVA
Chişinău
Igor Dodon
Andrian Candu
Pavel Filip
101 deputaţi:
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova – 24,
Partidul Liberal Democrat din Moldova – 5,
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova – 7,
Partidul Democrat din Moldova – 39,
Partidul Liberal – 11,
Deputaţi neafiliaţi – 15.
27 august 1991
33,8 mii km2
32 raioane, 5 municipii (Chişinău, Bălţi, Bender,
Comrat, Tiraspol), UTA Găgăuzia, Unităţile
administrativ-teritoriale din stânga Nistrului
3555,2 mii locuitori (la începutul anului 2016)
ortodoxă (93,34%), protestantă (1,98%), creştină
de rit vechi (0,15%), catolică (0,14%), etc.
Leu moldovenesc
(cursul mediu de schimb, trimestrul I, 2017 –
1 USD = 20,0 MDL, 1 EUR = 21,2 MDL)
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PRINCIPALELE EVENIMENTE POLITICE, ECONOMICE
ŞI SOCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Începutul anului 2017 a fost marcat de o serie de evenimente importante atât de ordin
politic, cât și economic și social.
1 ianuarie
Începînd cu prima zi a anului 2017, în Republica Moldova a fost lansată reforma sistemului de
pensii ce prevede unificarea treptată a vârstei de pensionare și a stagiului de cotizare pentru
bărbaţi și femei. Astfel, vârsta de pensionare standard de 63 de ani va fi stabilită începând cu
1 iulie 2019 pentru bărbaţi și cu 1 iulie 2028 pentru femei. Conform aceluiași sistem, stagiul de
cotizare al bărbaţilor și femeilor va fi similar, de 34 de ani. O altă modificare a reformei
sistemului de pensii constă în modificarea formulei de calculare a pensiei.
1 ianuarie
Începând cu 1 ianuarie 2017, Republica Moldova a anulat cotele şi taxele la importul de produse
lactate, din carne şi la ciment din Ucraina, care au fost instituite anterior în scopul protejării
pieţei autohtone.
12 ianuarie
Programul naţional de abilitare economică a tinerilor a fost extins de Guvernul Republicii
Moldova pe încă un an. Conform acestuia, peste 20 mil.MDL vor fi alocaţi pentru cofinanţarea a
circa 170 de afaceri dezvoltate de tineri. Scopul programului este dezvoltarea capacităţilor
antreprenoriale ale tinerilor şi facilitarea accesul tinerilor la finanţare pentru dezvoltarea
propriei afaceri.
13 ianuarie
Comisia Europeană a aprobat un program de asistenţă macro-financiară pentru Republica
Moldova în valoare de 100 mil. EUR. Durata programului este de doi ani și are drept scop
susţinerea balanţei de plăţi a Republicii Moldova prin reducerea vulnerabilităţilor fiscale
existente. Debursarea fondurilor va fi efectuată în dependenţă de progresele înregistrate în
implementarea prevederilor Acordului cu FMI şi a condiţiilor ce vor fi convenite între Republica
Moldova şi Uniunea Europeană. Asistenţa macro-financiară reprezintă un instrument pentru
răspunsul la criză al Uniunii Europene, care este accesibil pentru ţările din vecinătatea UE și este
acordat pe bază individuală în perioada reformelor economice și structurale.
25 ianuarie
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Documentul unic de program pentru anii 2017 – 2020,
care include lista proiectelor finanţate din bugetul de stat. Astfel, în perioada respectivă,
conform prevederilor programului, urmează a fi finanţate 52 de proiecte noi şi 10 proiecte
lansate anterior, dintre care: în regiunea Centru – 26, Nord – 19, Sud – 12 şi în UTA Găgăuzia – 5
proiecte. Conform documentului, vor avea loc lucrări de modernizare a infrastructurii cu accent
pe accesul la servicii de calitate pentru cetăţeni.
26 ianuarie
Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei a adoptat menţinerea ratei de bază aplicată la
principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9,0 la sută
anual. De asemenea, se menţin ratele de dobîndă la creditele overnight la nivelul actual de 12,0
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la sută anual, la depozitele overnight la nivelul actual de 6,0 la sută anual, precum și la norma
rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14,0 la sută din
baza de calcul și la norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în
valută neconvertibilă la nivelul de 35,0 la sută din baza de calcul.
31 ianuarie
Uniunea Europeană va aloca 3,3 mil.EUR sub formă de subvenţii pentru implementarea a 16
proiecte în cadrul cooperării transfrontaliere între Republica Moldova și Ucraina. Partenerii
cooperării teritoriale includ autorităţile locale, comunităţile și organizaţiile societăţii civile din
Republica Moldova și regiunilor eligibile din Ucraina (Cernăuţi, Viniţa și Odessa).
8 februarie
Uniunea Europeană va acorda Republicii Moldova un grant în valoare de 5 mil.EUR în scopul
dezvoltării infrastructuri eficiente a relaţiilor transnaţionale în Regiunea Dunării. Programul
prevede un suport financiar pentru realizarea proiectelor investiţionale în ecologie, eficienţă
energetică, dezvoltarea infrastructurii rutiere şi în activitatea antreprenorială.
14 – 28 februarie
O misiune a Fondului Monetar Internaţional a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova în
scopul analizei evoluţiilor recente din economia naţională și progresul atins de autorităţi în
implementarea programului. Astfel, șeful Misiunii FMI pentru Moldova, DL Ben Kelmanson a
menţionat că misiunea Fondului Monetar Internaţional și autorităţile Republicii Moldova au
ajuns la un acord la nivel de personal în contextul primei evaluări a programului de reforme
economice susţinut prin acordul pe trei ani, finanţat în baza Mecanismului extins de creditare și
Mecanismului de finanţare extinsă. În urma finalizării evaluării programului, Republica Moldova
va putea accesa 15,7 mil. drepturi speciale de tragere sau circa 21,2 mil.USD. Conform
menţiunilor Dlui Kelmanson, autorităţile Republicii Moldova marchează progrese în eliminarea
vulnerabilităţilor în sectorul financiar-bancar și în implementarea reformelor structurale.
22 februarie
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 4,8 mil.USD acordat de Japonia, în
scopul implementării proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de
gestionare a solurilor în Republica Moldova”. Proiectul prevede procurarea utilajelor și
echipamentelor pentru agricultura conservativă prin aplicarea practicilor care protejează și
ameliorează fertilitatea solului.
24 martie
Noile tarife la energia electrică pentru consumatorii finali au intrat în vigoare. Astfel, tarifele de
furnizare a energiei electrice pentru consumatorii Gas Natural Fenosa conectaţi la reţeaua de
distribuţie de tensiune joasă vor constitui 199 bani pentru un kW/h fără TVA (+3,6 %
comparativ cu tariful precedent). Tariful pentru consumatorii Gas Natural Fenosa conectaţi la
reţeaua de distribuţie de tensiune medie, va fi de 182 de bani pentru 1 kW/h (+5,8 %), iar
pentru cei conectaţi la reţeaua de distribuţie de tensiune înaltă – 153 de bani pentru 1 kW/h
(+9,3%). În același timp, tariful de furnizare a energiei electrice către consumatorii Companiei
RED Nord, conectaţi la reţeaua de distribuţie de tensiune joasă va constitui 212 bani pentru 1
kW/h (+3,9%), iar pentru cei conectaţi la reţeaua de distribuţie de tensiune medie – 184 de bani
pentru 1 kW/h (+1,1 %). Concomitent, tariful de furnizare a energiei electrice către consumatorii Companiei RED Nord-Vest, conectaţi la reţeaua de distribuţie de tensiune joasă va
constitui 225 de bani pentru 1 kW/h (+5,1 %), iar pentru cei conectaţi la reţeaua de distribuţie
de tensiune medie – 201 de bani pentru 1 kW/h (+ 8 %).
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29 martie
Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei a adoptat menţinerea ratei de bază aplicată la
principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9,0 la sută
anual, precum și menţinerea ratelor de dobîndă la creditele overnight la nivelul actual de 12,0 la
sută anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 6,0 la sută anual. De asemenea, se
majorează norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută
neconvertibilă cu 2,0 puncte procentuale și se stabilește în mărime de 37,0 la sută din baza de
calcul, începând cu perioada de menţinere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești: 8 aprilie
2017 – 7 mai 2017.
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REZUMATUL EDIŢIEI
Producţia
În primul trimestru al anului 2017, economia Republicii Moldova dă semne de redresare,
înregistrând un spor pozitiv de 3,1% al produsului intern brut faţă de perioada similară a anului
precedent. Însumând o valoare totală de 29670 mil.MDL, componentele PIB au o contribuţie
diferită la formarea acestuia. Astfel, un aport semnificativ îl are comerţul cu ridicata și cu amănuntul – 20,1%, informaţii și comunicaţii – 7,5%, industria – 15,8%, etc.
În cadrul primului trimestru al anului 2017, sectorul industrial a înregistrat sporuri pozitive
nesemnificative de 0,9%, comparativ cu perioada similară a anului precedent. În acest sens,
indicatorii industriei extractive au marcat o diminuare de 13,5% f.p.s.a.p., valorile producţiei și
furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiţionat au marcat un spor
pozitiv – cu 4,3%, la fel ca și indicii inregistraţi în industria prelucrătoare, ce au sporit cu 0,3%.
În cadrul industriei prelucrătoare, cei mai mari indici de creștere au fost înregistraţi în
fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor (+36,7%), fabricarea produselor din
cauciuc și mase plastice (+29,5%) și repararea, intreţinerea și instalarea mașinilor și echipamentelor (+17,1%). Pe de altă parte, scăderi semnificative au fost marcate în fabricarea
produselor de tutun (-69%), fabricarea altor mijloace de transport (-61%) și fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (-18,6%). Industria alimentară nu a marcat
schimbări semnificative în perioada respectivă, prezentând o creștere de 0,3% f.p.s.a.p. Agricultura, în ansamblu, înregistrează o dinamică pozitivă de 101,1 % făţă de aceeași periodă a anului
precedent, în special datorită sporirii producţiei animaliere cu 1,1%. Deși comerţul intern cu
bunuri și servicii în ansamblu a susţinut creșterea PIB-ului trimestrial, comerţul cu amănuntul
continuă direcţia negativă înregistrată anterior.
Pe o tendinţă negativă se plasează investiţiile în economie, care continuă tendinţa descendentă
înregistrată în anii precedenţi, însă în ritmuri mai modeste de regres. Pe de altă parte, o ușoară
revigorare se atestă în sfera turismului, unde are loc o creștere a numărului vizitatorilor străini
în ţară prin intermediul agenţiilor de turism. Pentru activitatea de transport se înregistrează
semne de redresare în primul trimestru al anului 2017, valori pozitive fiind marcate de
transportul de mărfuri pe de o parte, pe de altă parte, fiind înregistrată o ușoară diminuare a
transportului de pasageri.
O tendinţă pozitivă este observată și pe partea utilizărilor, unde au avut loc majorări la toate
capitolele. Astfel, începutul anului 2017, prezintă o creșetere generală a PIB-ului, probleme
continuând să existe și mai departe în sectorul investiţiilor, care se află într-o tendinţă de regres.
Preţuri şi rate de schimb
În primele trei luni ale anului 2017 indicele preţurilor de consum rata anuală a inflaţiei IPC şi-a
revenit în limitele intervalului de variaţie de ±1,5 puncte procentuale asociate ţintei staţionare
de 5 la sută. Valoarea înregistrată în primele trei luni ale anului 2017 (4,3 la sută) a coborât cu
6,7 puncte procentuale sub cea consemnată în p.s.a.p. şi s-a majorat cu 1,8 puncte procentuale
faţă ultimul trimestru al anului precedent.
Inflaţia de bază şi-a modificat traiectoria şi inflaţia de bază, însă cu ritmuri mai lente decât cele
consemnate pentru IPC. În perioada ianuarie – martie 2017, indicele inflaţiei de bază a constituit
4,3% f.a.p.a.p., faţă de nivelul atins pentru aceiași perioadă a anului 2016 descrescând cu 7,3p.p.
Trendul ascendent al inflaţiei de bază este alimentat de revizuirea accizelor pentru ţigări,
majorarea preţurilor la serviciile din educaţie şi învăţământ, scumpirea încălţămintei şi articolelor vestimentare.
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În trimestrul I, 2017 creşteri neuniforme au înregistrat şi alţi indici ai preţurilor, care comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent au avut următoarele evoluţii:
ü indicele preţurilor producţiei industriale a avansat cu 2,9%, faţă de aceeaşi perioadă a
anului precedent;
ü preţurile producătorului la produsele agricole au au crescut cu 0,8% faţă de perioada
similară a anului 2017;
ü ritmul preţurilor pentru combustibili au înregistrat un nivel de 11,1%, cu 12,6 p.p. peste
nivelul acestui indicator în p.s.a.p.
În trimestrul I al anului 2016 cursul nominal al monedei naţionale a fost de 22,1 MDL/EUR şi
20,1 MDL/USD, depreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 8,8% faţă
de moneda unică europeană şi cu 11,4% faţă de dolarul SUA.
Drept consecinţă a aprecierii monedei naţionale a scăzut şi cursul real al monedei naţionale. De
la începutul anului 2017 – în trimestrul I cursul real al leul moldovenesc s-a apreciat faţă de USD
cu 5,3% (comparativ cu perioada similară a anului trecut), iar faţă de Euro cu 5,7%.
Politica monetară
În primele luni ale anului 2017, în condiţiile fluctuaţiei moderate a preţurilor, reducerii presiunilor inflaţioniste şi conturării unor semne de revigorare a economiei, BNM a menţinut ratele
instrumentelor de politică monetară la nivelul atins la sfârşitul anului precedent.
În trimestrul I 2017 stocul activelor oficiale de rezervă a înregistrat un ritm impunător de
creștere, ce se datorează în special unei perioade de baza reduse din anul 2016. Soldul activelor
oficiale de rezervă la sfârșitul trimestrului I, 2017 a constituit 2,34 mld.USD, înregistrând un
spor de 23,5% f.p.s.a.p.
La începutul anului 2017, relaxarea condiţiilor monetare în tandem cu o revigorare uşoară a
economiei a favorizat menţinerea ritmului de creştere a tuturor componentelor masei monetare,
care şi-a revenit la valori pozitive de la sfârşitul anului precedent, după doi ani de evoluţii
volatile, preponderent negative. O contribuţie mai semnificativă la creşterea masei monetare au
avut-o componentele agregatului monetar M1, în special depozitele la vedere în monedă
naţională.
Finanţele publice
Veniturile Bugetului public naţional au fost în creştere în primul trimestru al anului 2017
creştere cu 20,8%. La majorarea încasărilor bugetului public, au contribuit în mare parte
veniturile fiscale, în special impozitele și taxele pe mărfuri și servicii, care au avut o pondere de
71,29% din totalul încasărilor la buget.
În I trimestru 2017, Republica Moldova a primit granturi în sumă de 35,6 mil.MDL, ce constituie
doar 36,5% din suma primită în anul precedent. Cele mai importante donaţii au foste cele
primite de la organizaţiile internaţionale, pe când guvernele altor state au virat doar 11,8% din
granturile acordate în primul trimestru al anului 2016. Donatorii externi au redus volumul
finanţării prin granturi în condiţiile în care nu există o stabilitate preponderent politică în ţară,
iar discuţiile privind modificarea sistemului electoral vin în contradicţiile cu recomandările
organismelor internaţionale.
Partea de cheltuieli a bugetului public naţional în I trimestru 2017 s-a realizat în valoare de 12
260,7 mil.MDL, cu 24,7% (2 428,1 mil.MDL) mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului
precedent. Ponderea majoră în cheltuielile totale au fost efectuate pentru finanţarea domeniului
social (65,57%), iar cele mai mici cheltuieli, sub 1% - protecţiei mediului înconjurător.
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Executarea bugetului public naţional în I trimestru 2017 a rezultat cu un deficit în mărime de
267,5 mil.MDL, faţă de 94,7 mil MDL în primul trimestru al anului 2017, în creştere cu 172,8
mil.MDL sau de 1,82 ori comparativ cu perioada similară a anului precedent. Acest deficit
bugetar a fost finanţat din contul datoriei publice interne, care s-a majorat cu 122,2 mil.MDL sau
cu 0,2% comparativ cu sfârșitul anului 2016 şi a constituit 59 468,0 mil.MDL.
Conform datelor privind PIB-ul prognozat pentru anul 2017, ponderea datoriei sectorului public
în PIB, la situaţia din 31 martie 2017, a constituit 40,1%, înregistrând o diminuare cu 4,0 p.p.
comparativ cu situaţia de la finele anului 2016 şi o majorare în raport cu perioada similară a
anului 2016 cu 7,1 p.p.
Sectorul bancar
Menţinerea unui grad înalt al riscului de credit reprezintă principala provocare la adresa
stabilităţii financiare a sectorului bancar din Republica Moldova. Indicatorii prudenţiali ai
sectorului bancar privind riscurile, lichiditatea şi solvabilitatea atestă valori superioare limitelor
cerinţelor minime, însă menţinerea primelor 3 bănci, care înglobează 64,9 % din totalul activelor
bancare în supraveghere intensivă furnizează semnale negative pentru investitorii străini, care
sunt așteptaţi să participe la procurarea pachetelor de 41,09% al acţiunilor „Moldova –
Agroindbank" S.A. și cca 63.89 % al BC „Moldindconbank" S.A.
Problema majoră a activităţii sectorului bancar este diminuarea valorii portofoliul de
credite brute acordate de către băncile comerciale, în I trimestru 2017, care a înregistrat
evoluţii negative de 1,6 la sută. Diminuarea ritmului de acordare a creditelor s-a asociat și cu
scăderea nivelului de risc a portofoliului. Astfel, În I trimestru al anului 2017, valoarea creditelor
neperformante a constituit 5 540,7 mil.MDL în descreştere cu -129,2 mil.MDL sau 2,28% faţă de
31.03.2016. Din păcate, descreșterea volumului creditelor neperformante a fost una mică și a
fost înregistrată de către una din băncile aflate sub supraveghere intensivă în principal, în urma
achitării creditelor, inclusiv şi din comercializarea gajului. Totodată se remarcă migrarea creditelor de la persoanele juridice spre persoanele fizice și din valută naţională în cea străină,
(44,86 %).
Creșterea valorii activelor, din păcate s-a datorat mai mult creșterii lichidităţilor. Astfel , indicele
lichidităţii curente pe sistemul bancar a înregistrat 50,03%, mai mult cu 5,47 p.p. faţă de
31.03.2016 și de cca 2,5 ori mai mult decât limita minimă, stabilită de BNM. Sporirea continua de
lichidităţi în sistemul bancar este rezultatul înăspririi politicii monetare promovate de BNM,
care, în fond, are ca scop sterilizarea excesului de masă monetară în vederea menţinerii ţintei
inflaţioniste, dar afectează capacitatea băncilor de a credita. Atât timp cât BNM va continua să
gestioneze surplusul de lichidităţi în vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare
interbancare prin operaţiuni open-market, băncile vor fi descurajate să plaseze în credite, care,
la o rentabilitate similară, generează un risc mult mai mare decât valorile mobiliare de stat, iar
creșterea ratei rezervelor obligatorii doar va acţiona spre creșterea necesarului de lichidităţi,
menţinute pe conturile băncilor la BNM. În acest caz este important să se formuleze o decizie,
care să stabilească clar opţiunea politicii monetare a BNM – menţinerea ţintei inflaţioniste sau
creșterea capacităţii de creditare a sistemului bancar și, implicit, creșterea economică a ţării.
Problemele sistemului bancar, identificate anterior sunt reflectate de rezultatul financiar,
realizat de bănci în I trimestru 2017. În luna martie 2017, profitul băncilor pe întregul sistem a
constituit 499,8 mil.MDL, în diminuare cu -66,9 mil.MDL sau 13,39%. Diminuarea indicatorului
absolut nu este susţinută de cei relativi ROE și ROA au crescut cu respectiv 3,39 p.p și 0,59 p.p,
atingând cota de 15,34% pentru rentabilitatea capitalului și 2,56% la rentabilitatea activelor.
Totuși, doar 40,62% din totalul veniturilor sunt asigurate de activitatea de intermediere
financiară, fapt ce confirmă o implicare foarte slabă a băncilor în activitatea de redistribuire a
fondurilor și, implicit, la creșterea economică prin asigurarea cu resurse necesare a economiei
reale.
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Priorităţile sectorului bancar moldovenești rămâne asigurarea transparenţei structurii
acţionarilor. Cele mai mari bănci comerciale din Republica Moldova, rămân sub supravegherea
intensivă încă pe un termen de 3 luni iar la 01 iulie 2017 expiră termenul de decizie asupra
vânzării pachetului de 41,09% din acţiunile B.C. „Moldova -Agroindbank" S.A., pentru care BNM
încă nu a găsit cumparator.
Sectorul extern
Balanţa de plăţi. În trimestrul I 2017 soldul contului curent a înregistrat un deficit de 112,77
mil.USD (în creştere cu 41,5% faţă de cel înregistrat în trimestrul I 2016), contul de capital a
înregistrat un sold negativ de 11,99 mil.USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de
capital în valoare de 59,65 mil.USD. Majorarea deficitului comerţului exterior cu bunuri a fost
cauza majorării deficitului contului curent.
Stocul total de investiţii străine directe a Republicii Moldova pe parcursul Trimestrului I
2017, a înregistrat o creştere şi a constituit 3664,93 mil.USD.
Volumul transferurilor de peste hotare au înregistrat în Trimestru I 2017 o creştere stabilă şi a
constituit 251,77 mil. dolari, în creştere cu 12,7% comparativ cu perioada de referinţă a anului
2016.
Comerţul exterior cu bunuri în T. I 2017 a înregistrat o creştere cu 22%, comparativ cu
perioada similară a anului trecut. Astfel, comerţul exterior cu bunuri a constituit 1559 mil. dolari
SUA (cu 281,4 mil. dolari mai mult). Exporturile de mărfuri au totalizat 528,2 mil. dolari SUA, cu
26,8% mai mult faţă de perioada corespunzătoare din 2016. Importurile de mărfuri au
înregistrat o creştere cu 19,7%, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Importurile
de mărfuri au totalizat 1030,8 mil. dolari SUA.
În trimestrul I 2017 decalajul considerabil în evoluţia exporturilor și importurilor a dus la
formarea unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 502,6 mil.USD, cu 58,0 mil.USD
(13,1%) mai mare faţă de cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2016.
Mediul de afaceri
Republica Moldova este inclusă în mai multe clasamente, realizate de organizaţii internaţionale,
care permit de a compara poziţia sa cu alte state la mai mulţi indicatori, care direct sau indirect
se referă la mediul de afaceri.
Poziţia Republicii Moldova în clasamentul Doing Business în ultimii ani se îmbunătăţește.
În clasamentul Băncii Mondiale-Doing Bussiness 2016 (ediţia 2017), poziţia Moldovei a marcat
un salt cu 3 puncte faţă de anul precedent, situându-se pe locul 44 din 190 ţări.
Cu toate acestea, pentru indicatorul DTF („distanţa până la frontieră“), Moldova a acumulat în
anul 2016 un scor total de 71,64, ceea ce reflectă o înrăutăţire cu 1,11 puncte faţă de anul
precedent, 2015. Scorul DTF compară economiile cu privire la cele mai bune practice de
reglementare, arătând distanţa absolută până la cea mai bună performanţă pe fiecare indicator
al clasamentului.
La anumiţi indicatori situaţia se deosebește semnificativ. Cele mai joase poziţii în clasament
Moldova le-a înregistrat la indicatorii Obţinerea autorizaţiilor de construcţii și Acces la
energia electrică. Cea mai semnificativă înrăutăţire a marcat-o indicatorul Înregistrarea
afacerii.
Cu toate acestea, unii indicatori au înregistrat o îmbunătăţire. Cel mai mare salt a fost înregistrat
la indicatorul Acces la energie electrică, indicatorul Plata taxelor, Respectarea contractelor.
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În clasamentul libertăţii economice, Republica Moldova în anul 2016 (ediţia 2017) ocupă locul
110 din 186 de ţări incluse în rating. Printre cele 44 de ţări din regiunea Europei, Republica
Moldova ocupă locul 41, iar Indicatorul libertăţii economice este mai mic decât media pe regiune
şi cea globală. Potrivit clasamentului Indicelui de liberate economică, economia Republicii
Moldova indică un grad redus de libertate.
Sectorul social
Situaţia demografică. În anul 2016, conform datelor actualizate ale BNS, numărul născuţilor-vii
total pe ţară a constituit 37394 pers., fiind în scădere cu 3,1% comparativ cu anul precedent, rata
natalităţii a fost de 10,5 născuţi-vii la 1000 locuitori. Numărul de decedaţi a constituit 38489
pers., înregistrând, la fel, o reducere de 3,6% faţă de anul 2015, iar rata mortalităţii a ajuns la
10,8 decedaţi la 1000 locuitori. Numărul copiilor decedaţi în vârstă sub 1 an în anul 2016 a
constituit 353 cazuri şi s-a redus cu 22 cazuri în comparaţie cu anul precedent, iar rata
mortalităţii infantile a ajuns la 9,4 decedaţi în vârstă sub 1 an la 1000 născuţi-vii. Numărul
căsătoriilor total pe ţară în anul 2016 a constituit 21992, micşorându-se cu 11,0% faţă de anul
trecut, iar rata nupţialităţii a constituit 6,2 căsătorii la 1000 locuitori. Indicatorul în cazul
numărului divorţurilor din ţară a constituit 10605, fiind în scădere cu 5,3% faţă de anul
precedent. Rata divorţialităţii a constituit 3,0 divorţuri la 1000 locuitori.
Piaţa forţei de muncă. În T. I din 2017 populaţia economic activă a constituit 1201,6 mii pers.,
fără să se modifice semnificativ faţă de T. I din anul precedent. Rata de activitate a populaţiei a
fost de 40,3% şi nu s-a modificat esenţial f.p.s.a.p. (40,1%). În cadrul persoanelor economic
active s-a înregistrat o pondere mai mare a bărbaţilor (43,7%) decât a femeilor (37,2%). Rata de
ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a atins 37,7%, rămânând, aproape la nivelul p.s.a.p.
(37,6%). Ea a fost mai ridicată la bărbaţi – 40,2% decât la femei (35,5%). Populaţia ocupată a
fost de 1125,7 mii pers. în T. I din 2017, majorându-se nesemnificativ (cu 0,2%) comparativ cu
p.s.a.p. Precum şi la populaţia economic activă, nu au fost disparităţi pe sexe – bărbaţi – 50,6% şi
femei – 49,4%. Numărul şomerilor, conform BIM a constituit 75,8 mii pers., fiind aproape la
acelaşi nivel ca p.s.a.p. (74,4 mii). Şomajul a fost într-o proporţie mai mare în rândul bărbaţilor –
65,2% din numărul total al şomerilor, precum şi în rândul persoanelor din localităţi urbane –
56,6%. Rata şomajului la nivelul ţării în T. I din 2017 a fost de 6,3%, fiind aproape la acelaşi nivel
ca şi în p.s.a.p. (6,2%). Rata şomajului la bărbaţi a constituit 8,0%, iar la femei – 4,5%. Populaţia
inactivă din ţară (15 ani şi peste) în T. I din anul 2017 a fost de 1782,3 mii pers., constituind
59,7% din populaţia totală de această vârstă şi s-a redus cu doar 0,3 p.p. f.p.s.a.p.
Remunerarea muncii. În T. I din anul 2017 câştigul salarial nominal mediu lunar a constituit
5218,9 MDL, înregistrând o majorare de 11,3% faţă de T. I din 2016. Indicele câștigului salarial
real pentru T. I din anul 2017 faţă de T. I din anul 2016 a fost de 106,7%, sau în creștere cu 6,7%
faţă de nivelul anului precedent. În T. I din anul 2017, câștigul salarial mediu lunar în sectorul
bugetar a fost de 4725,7 MDL (+12,6% faţă de T. I din anul 2016), în sectorul economic real –
5428,6 MDL (+10,7% faţă de T. I din anul 2016).
Veniturile disponibile ale populaţiei pe o lună în T. I din anul 2017 au constituit 2134,5 MDL în
medie la o persoană, fiind în creştere cu 5,3% f.p.s.a.p. În termeni reali veniturile populaţiei au
înregistrat o majorare nesemnificativă de 0,9%. Cele mai importante surse de venit rămân a fi în
continuare: salariile (40,2%), prestaţiile sociale (23,7%) şi transferurile băneşti din afara ţării
(17,6%).
Cheltuielile de consum medii lunare ale populaţiei în T. I din 2017 au constituit în medie pe o
persoană 2091,0 MDL, majorându-se cu 1,6% faţă de T. I din anul 2016. În termeni reali,
ajustând la indicii preţurilor de consum, cheltuielile populaţiei s-au micşorat în medie cu 2,6%
f.p.s.a.p. Cea mai mare parte a cheltuielilor continuă să fie direcţionată spre: consumul alimentar
(44,1%), întreţinerea locuinţei (18,7%) şi îmbrăcăminte şi încălţăminte (9,7%).
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Protecţia socială a populaţiei. Numărul pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie
socială la 1 aprilie 2017 (până la indexare) a constituit 710,9 mii pers. sau cu 30,0 mii pers. mai
mult comparativ cu 1 aprilie 2016. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 aprilie 2017 a
constituit 1354,75 MDL, fiind în creştere cu 16,3% faţă de 1 aprilie 2016.
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Capitolul I
PRODUCŢIA1
Produsul intern brut
Produsul intern brut în primul trimestru al anului respectiv a însumat o valoare de 29670
mil.MDL, ceea ce a dus la sporuri pozitive cu 3,1% faţă de perioada similară a anului precedent.
Acest fapt îi permite de a se poziţiona pe o traiectorie de creștere mai avantajoasă comparativ cu
T1:2016, când a fost înregistrată o creștere modestă de 0,8% f.p.s.a.p.
În trimestrul I 2017 exportul de bunuri și servicii a avut o evoluţie ascendentă marcând o
creștere semnificativă (+10,2%) la contribuţia PIB-ului.
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Figura 1.1. Evoluţia PIB în T1:2011 – T1:2017 (%)

Sursa: Calculele autorului în baza datelor BNS.

Similar perioadei respective a anului precedent, nu toate componentele au înregistrat sporuri
pozitive la formarea PIB-ului. Cele mai însemnate creșteri au avut următoarele activităţi
economice:
·
·
·
·
·
·
·

Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; întreţinerea și repararea autovehiculelor și a
motocicletelor; transport și depozitare; activităţi de cazare și alimentaţie publică (+2,0%),
având o pondere de 20,1% la formarea PIB.
Informaţii și comunicaţii (+0,3%), cu o pondere de 7,5% la formarea PIB.
Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea
deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,2%), cu o pondere de 15,8% la formarea PIB.
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi
de servicii suport (+0,2%), cu o pondere de 3,5% la formarea PIB.
Agricultură, silvicultură şi pescuit (+0,1%), cu o pondere de 3,3% la formarea PIB.
Construcţii (+0,1%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB.
Artă, activităţi de recreere și de agrement; alte activităţi de servicii; activităţi ale
gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activităţi ale gospodăriilor
private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu (+0,1%), cu o
pondere de 2,8% la formarea PIB.

Analiza este prezentată fără datele întreprinderilor si organizațiilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender, pe baza statisticilor
oficiale, elaborate de către Biroul Naţional de Statistică. În unele cazuri, special menţionate, sunt prezentate datele disponibile vizând
regiunea transnistreană, difuzate de către organul de statistică din regiune.
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O contribuţie negativă în valoarea PIB-ului a avuto activitatea administraţie publică şi apărare;
asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială care a redus PIB-ul cu
0,2%, deţinând o pondere de 16,4%.
Efectuând o analiză a sectorului real al economiei (agriculturii și industriei) vom observa că
acesta influenţează sporirea PIB-ului cu 0,3%, aceste două activităţi contribuind cu o valoare
adăugată brută de +1,8% și +1,2% respectiv.
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Figura 1.2. Contribuţia activităţilor economice la formarea PIB în T1:2017
și la creșterea acestuia faţă de T1:2016

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică.

Pe partea utilizărilor, în T1:2017 au avut loc majorări la toate capitolele cu diferite ritmuri de
creștere. Cu toate că în perioada respectivă a avut loc o creștere a comerţului extern, atât a
exportului (+10,2%) cît și a importului (+13,3%), valoarea exportului net de bunuri și servicii a
atins (-34,3%) la formarea PIB, comparativ cu valoarea din perioada respectivă a anului
precedent de (-33,4%). În același context, acesta a redus PIB-ul mai puţin (-3,1%) faţă de
T1:2016 (-4,3%).
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Figura 1.3. Contribuţia componentelor de utilizări la formarea PIB în T1:2017 şi la
creşterea acestuia faţă de T1:2016 (%)

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică.

Agricultura
Volumul producţiei agricole globale în trimestrul I al anului 2017 înregistrează o dinamică
pozitivă de 101,1 % făţă de aceeași periodă a anului precedent conform datelor preliminare.
Acest fapt se datorează, în special, creșterii producţiei animaliere cu 1,1% care a avut
următoarele schimbări și anume: majorarea producţiei vitelor și păsărilor cu 2,8%, majorarea
producţiei de ouă cu 2,1% și diminuarea producţiei de lapte cu 4,1%.
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Figura 1.4. Evoluţia volumului producţiei agricole în T1:2008 – T1:2017

Sursa: Calculele autorului în baza datelor BNS.

Industrie
T1:2017 comparativ cu perioada similară a anului precedent notifică sporuri pozitive neînsemnate de 0,9% la capitolul sectorului industrial. Această situaţie a fost condiţionată de diminuarea
indicilor producţiei industriei extractive cu 13,5%, pe de altă parte, fiind ameliorată de valorile
producţiei și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiţionat cu 4,3%
și indicii inregistraţi în industria prelucrătoare – cu 0,3%.
În cadrul industriei prelucrătoare, cei mai mari indici de creștere au fost înregistraţi în
fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor (+36,7%), fabricarea produselor din
cauciuc și mase plastice (+29,5%) și repararea, intreţinerea și instalarea mașinilor și echipamentelor (+17,1%). Pe de altă parte, scăderi semnificative au fost marcate în fabricarea produselor de tutun (-69%), fabricarea altor mijloace de transport (-61%) și fabricarea calculatoarelor
și a produselor electronice și optice (-18,6%).
În cadrul industriei alimentare nu au fost înregistrate schimbări semnificative. Astfel în T1:2017
aceasta a marcat o creștere de 0,3% f.p.s.a.p.
123,3 124,7 125,8
104,9

100

60

105,6 107,1

108,7
100,0

80

108,7

97,4

101,2

114,5

143,7

140

101,1 100,9 100

T1 față de 2010=100
T1 anul precedent=100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figura 1.5. Indicii volumului producţiei
industriale T1:2010 – T1:2017(%)
Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică.

130,5
135,2
120,9
125,5

120
106,9 107,7

157,5

117,8 118,2
109,7
106,7

80

113,2
117,8

2010=…

ian-16
feb-16
mar-16
apr-16
mai-16
iun-16
iul-16
aug-16
sep-16
oct-16
noi-16
dec-16
ian-17
feb-17
mar-17

120

158,1
140,4
149,4

160

140

Figura 1.6. Indicii lunari producţiei
industriale ianuarie 2016 – martie 2017
comparativ cu anul 2010, (%)
Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică.

Comerţul interior de bunuri şi servicii
Spre deosebire de perioada similară a anului precedent, se observă o revigorare a situaţiei
în comerţul cu ridicata, pe când comerţul cu amănuntul continuă direcţia negativă înregistrată anterior.
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În primele trei luni ale anului 2017 volumul activităţii de comerţ cu amănuntul continuă
tendinţa de scădere comparativ cu cifrele anului precedent. Astfel, în Trimestrul 1 anul curent,
indicele atestat a fost de minus 4,4 la sută comparativ cu trimestrul similar al anului 2016.
Referitor la comerţul cu ridicata, se observă o situaţie diametral opusă, unde cifra de afaceri
înregistrează ritmuri de dinamică pozitivă, cu 37,3% comparativ cu perioada similară a anului
precedent. Aceeași situaţie s-a urmărit pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, comerţul cu
autovehicule şi motociclete și serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor unde
cifrele de afaceri au sporit cu ritmuri diferite și anume cu respectiv, 1,8%, 26,9% și 11,7%
f.p.s.a.p.
Investiţii în active imobilizate
Investiţiile în economie continuă tendinţa descendentă înregistrată în anii precedenţi, însă
în T1:2017 se atestă o atenuare a ritmurilor de regres.
Investiţiile în active imobilizate continuă tendinţa de scădere în T1:2017, însă comparativ cu
T1:2016 în ritmuri mult mai modeste, atingând valori de 2322,1 mil.MDL sau -1,2% f.p.s.a.p. Pe
tipuri de imobilizări corporale, în T1:2017 se atestă tendinţe de creștere doar pentru investiţiile
în utilaje, maşini, instalaţii de transmisie ce deţin cea mai mare pondere, de 40,5% din totalul
investiţiilor, ori cu 8,9%, mai mult, construcţii inginerești – cu 5,4% și mijloace de transport – cu
1,5% f.p.s.a.p. Celelalte componente au înregistrat reduceri cu tempouri diferite (clădiri nerezidenţiale – cu 17,2%, clădiri rezidenţiale – cu 4,2%, alte imobilizări corporale – cu 6,5%).
Principalele surse de finanţare au parvenit preponderent din mijloacele proprii ale investitorilor
care au atins valoarea de 1742,1 mil.MDL, deţinând o pondere de 75% din valoarea totală a
investiţiilor în active imobilizate. În același timp, acestea au suportat o diminuare de 4,7%
comparativ cu perioada similară a anului precedent. Cu toate că investiţiile din contul bugetului
de stat au sporit de 2,2 ori f.p.s.a.p., ponderea acestora în structura investiţiilor rămâne a fi
nesemnificativă, de 4,4%.
Transport
Activitatea de transport înregistrează semne de redresare în primul trimestru al anului
2017. Transportul de mărfuri prezintă indici pozitivi, în același timp fiind înregistrată o
diminuare a transportului de pasageri.
Astfel, comparativ cu perioada similară a anului precedent, transportul de mărfuri a crescut cu
13,2%, pe fundalul sporirii volumului de mărfuri transportate pe cale feroviară (31,3%) și
rutieră (4,6%), înregistrând un volum de 2,5 mil. tone.
Parcursul mărfurilor, de asemenea, a înregistrat semne de creștere, depășind valorile perioadei
similare a anului precedent cu 19,9%.
Respectând tendinţa din ultimii ani, cei mai mulţi pasageri s-au deplasat cu autobuze şi
microbuze, indicele de dinamică a acestora fiind de 97,5% comparativ cu perioada similară a
anului precedent. Parcursul pasagerilor care s-au deplasat cu autobuze şi microbuze avansează
cu ritmuri modeste, în primele trei luni ale 2017 fiind înregistrat un spor de 1,1% f.p.s.a.p.
Turism
Tendinţele în turism atestă o ușoară creștere a numărului vizitatorilor străini în ţară prin
intermediul agenţiilor de turism.
După ce numărul străinilor sosiţi în Republica Moldova prin intermediul agenţiilor de turism și
turoperatorilor era în scădere în T1:2016 comparativ cu perioada similară a anului precedent, în
T1:2017 se înregestrează o creștere cu 29,1% f.p.s.a.p., servicii turistice fiind acordate pentru
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27,9 mii de turiști şi excursionişti. Cele trei forme de deplasare turistică prezintă creșteri cu
valori diferite f.p.s.a.p., și anume: turism receptor (2,8%), emiţător (35,3%), intern (20,4%).
Cetăţenii din România, Federaţia Rusă, Ucraina și Turcia deţin cea mai mare pondere în numărul
total de turişti şi excursionişti străini sosiţi în Republica Moldova. 62,3% din aceștia au optat
pentru turism în scop de odihnă, recreere și agrement. În același timp, majoritatea cetăţenilor
moldoveni au ales ca destinaţie turistică România, Bulgaria și Egipt, 97,3% din aceștia optând
pentru turism în scop de odihnă, recreere și agrement.
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Capitolul II
PREŢURI, RATE DE SCHIMB ŞI POLITICA MONETARĂ
2.1. Preţuri şi rate de schimb

Preţuri
În trimestrul I al anului 2017, rata anuală a inflaţiei IPC şi-a revenit în limitele
intervalului de variaţie de ±1,5 puncte procentuale asociate ţintei staţionare de 5 la
sută. Valoarea înregistrată în primele trei luni ale anului 2017 (4,3 la sută) a coborât cu 6,7

puncte procentuale sub cea consemnată în p.s.a.p. şi s-a majorat cu 1,8 puncte procentuale faţă
ultimul trimestru al anului precedent. Pentru componentele IPC în trimestrul I, 2017 s-au
înregistrat următoarele majorări: produse alimentare – 4,5%, produse nealimentare – 4,7%,
servicii – 3,1%.

Evoluţiile lunare ale ratei anuale a inflaţiei indică o întrerupere a tendinţei de
descreştere, manifestată în ultimele luni ale anului 2016, majorându-se treptat.

Ritmul de creştere a preţurilor în lunile ianuarie, februarie şi martie 2017 f.p.s.a.p. a fost de 3%,
4,7%, şi 5,1%. Principalul determinant al reaccelerării în acest interval a inflaţiei l-a constituit
creşterea tarifelor la serviciile medicale, majorarea preţurilor produselor petroliere şi ajustarea
accizelor pentru unele tipuri de produse la începutul anului 2017, precum şi majorarea
preţurilor la produsele alimentare, determinată de condiţiile meteo în din primele luni ale
anului.
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Figura 2.1.1. Ritmul anual de creştere a IPC şi a componentelor sale, %

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică.

În trimestrul I 2017, preţurile la produsele alimentare s-au majorat cu 4,5%, ritmul de creştere
diminuându-se cu 7,7 puncte procentuale faţă de trimestrul I al anului precedent (în expresie
lunară, comparativ cu perioada similară a anului precedent, s-au produs următoarele majorări:
în ianuarie – 3,8%, în februarie – 4,8%, în martie –5%). În trimestrul I al anului 2017 au crescut
considerabil preţurile la ouă cu 43,5% (determinată de reducerea ofertei pe piaţa internă), la unt
cu 10,4%, la zahăr cu 11,4%, la peşte şi conservele de peşte cu 5,7%, precum şi la unele legume:
usturoiul cu 34,8% şi castraveţii cu 17,8% f.p.s.a.p. Presiunile inflaţioniste asupra preţurilor
produselor alimentare au fost susţinute în mare parte şi de sporirea cererii agregate.
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Preţurile la produsele nealimentare în trimestrul I, 2017 s-au majorat cu 4,7% f.p.s.a.p, cu 5,3p.p.
sub valoarea indicatorului dat în aceeaşi perioadă a anului 2016 (în expresie lunară, comparativ
cu perioada similară a anului precedent, creşterile au fost de: 3,9% în ianuarie, de 5,1% în
februarie și de 5,2% în martie). În această perioadă au înregistrat creșteri de preţ majoritatea
produselor nealimentare, însă cele mai mari majorări de preţ au suportat produsele accizabile:
ţigările cu 17,9% şi combustibilii cu 11,1%.
Presiuni inflaţioniste asupra IPC în trimestrul I al anului 2017 au parvenit şi din partea
serviciilor, ritmul de creştere a cărora a constituit în această perioadă 3,1%, cu 7,4p.p. sub
nivelul indicatorului respectiv în anul 2016 (în expresie lunară, comparativ cu perioada similară
a anului precedent s-au înregistrat următoarele majorări în primele trei luni ale anului curent: în
ianuarie – 0,3%, în februarie – 3,9% şi în martie – 5,1%). În perioada de referinţă, comparativ cu
trimestrul I al anului precedent, cele mai mari majorări de preţ au fost înregistrate în cazul
serviciilor de sănătate cu 42,2%, serviciile de încălzire centrală cu 7,1%, în educaţie şi
învăţământ cu 9,0%.
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Figura 2.1.2. Ritmul anual de creştere al IPC şi inflaţiei de bază, %

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică.

La începutul anului 2017 şi-a modificat traiectoria şi inflaţia de bază, însă cu
ritmuri mai lente decât cele consemnate pentru IPC. În perioada ianuarie – martie 2017,

indicele inflaţiei de bază a constituit 4,3% f.a.p.a.p., faţă de nivelul atins pentru aceiași perioadă a
anului 2016 descrescând cu 7,3 p.p. În expresie lunară, comparativ cu perioada similară a anului
precedent ritmul de creștere a inflaţiei de bază a înregistrat următoarele majorări: în ianuarie –
3,9%, în februarie – 4,3% şi în martie – 4,6%. Diminuarea presiunii inflaţiei de bază asupra IPC
se explică prin stabilizarea şi aprecierea uşoară a monedei naţionale faţă de dolarul SUA şi
moneda unică europeană. Totuşi trendul ascendent al inflaţiei de bază este alimentat de
revizuirea accizelor pentru ţigări, majorarea preţurilor la serviciile din educaţie şi învăţământ,
scumpirea încălţămintei şi articolelor vestimentare.

Preţurile producţiei industriale în trimestrul I 2017 comparativ cu aceeaşi perioadă
a anului precedent consemnează o tendinţă de relaxare (-3,8 puncte procentuale,
până la 2,9 la sută, f.p.s.a.p.). Însă faţă de evoluţia acestora în ultimele trimestre ale
anului precedent se observă o intensificare uşoară a acestuia, influenţa dominantă
revenind industriei prelucrătoare. În ramurile industriei s-au înregistrat următoarele majorări f.p.s.a.p.: industria extractivă – 1,3%, industria prelucrătoare – 3,2%, sectorul energetic –
1,4%. Cele mai mari majorări de preţ în industria prelucrătoare, în această perioadă, au fost
atestate pentru următoarele activităţi: fabricarea produselor de cocserie şi a produselor
obţinute din prelucrarea ţiţeiului – cu 21,3%, fabricarea zaharului – cu 15,7%, fabricarea vinurilor din struguri cu 6,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
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Figura 2.1.3. Ritmul anual de creştere a preţurilor producţiei industriale şi a
componentelor sale, %

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică.

Începutul anului a fost marcat și de majorarea moderată a preţurilor producătorilor agricoli. În trimestrul I al anului 2017, preţurile producătorului la produsele agricole
au au crescut cu 0,8% faţă de perioada similară a anului 2017. La accelerarea ritmului anual de
creştere a acestei categorii de preţuri, în perioada corespunzătoare, au contribuit, în special,
produsele animaliere, a căror preţuri s-au majorat cu 11,6% f.p.s.a.p. Totodată, preţurile la
produsele vegetale au înregistrat o scădere cu 3,5%, comparativ cu perioada similară a anului
trecut.

Preţul combustibilului este o componentă importantă a costurilor agenţilor
economici. Din acest motiv, majorarea cotelor accizelor la aceste produse prezintă
un risc de abatere a inflaţiei peste prognoza BNM în perspectivă. În primul trimestru al
anului 2017, ritmul de creștere a preţurilor la combustibili este de 11,1%, adică cu 12,6 p.p.
peste nivelul acestui indicator în p.s.a.p. (în expresie lunară, comparativ cu perioada similară a
anului precedent indicii preţurilor la combustibili au înregistrat următoarele valori: în ianuarie –
7,9%, în februarie – 12,9% şi în martie – 12,5%.

Rate de schimb
La începutul anului 2017 cursul
de schimb al leului s-a înscris pe
un trend descendent care s-a
prelungit până spre finele lunii
mai. În trimestrul I, 2017 cursul
mediu nominal de schimb faţă de
principalele valute de referinţă a fost
de 21,2 MDL/EUR şi 20,0 MDL/USD,
apreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 4%
faţă de moneda unică europeană şi cu
0,6% faţă de dolarul SUA.
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Figura 2.1.4. Evoluţia cursului nominal de schimb
mediu lunar al MDL comparativ cu USD şi EURO

În expresie lunară, cursul mediu de
schimb al monedei naţionale faţă de Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.
moneda unică europeană a constituit
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în ianuarie – 21,4MDL/EUR, în februarie – 21,3MDL/EUR, iar în martie – 21,1MDL/EUR. Evoluţia
cursului mediu de schimb al leului faţă de dolarul SUA în decursul trimestrului I, 2017 a variat
între 20,1 MDL/USD (în luna ianuarie) şi 19,7 MDL/USD (în luna martie).

Drept consecinţă a aprecierii monedei naţionale a scăzut şi cursul real al monedei
naţionale. De la începutul anului 2017 – în trimestrul I cursul real al leul moldovenesc s-a
apreciat faţă de USD cu 5,3% (comparativ cu perioada similară a anului trecut), iar faţă de Euro
cu 5,7%.

Regiunea Republicii Moldova din partea stângă a râului Nistru.
Rata anuală a inflaţiei în regiunea din partea stângă a râului în trimestrul I al anului 2017 a
marcat o evoluţie volatilă, menţinându-şi trendul ascendent din mijlocul anului precedent. În
ianuarie - martie 2017 ritmul anual de creştere al IPC a constituit 4,2% înregistrând o creştere
cu 6,1 p.p. faţă de perioada similară a anului 2016.
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Figura 2.1.5. Ritmul anual de creştere a IPC în regiunea
din partea stângă a râului Nistru, %

Sursa: Conform datelor Băncii Centrale a regiunii din partea stângă a râului Nistru.

Evoluţia ascendentă a inflaţiei în această perioadă s-a datorat în mare parte creşterii preţurilor
la produsele alimentare, totodată datorită influenţei factorilor monetari au crescut semnificativ
şi preţurile la produsele nealimentare ce mare marte provin din import.
Pe parcursul trimestrului I 2017, Banca Centrală a regiunii din partea stângă a râului Nistru şi-a
păstrat obiectivul general al politicii monetare, orientat spre ţintirea cursului valutar de schimb,
stabilit la mijlocul lunii martie 2016 sub presiunea recesiunii economice din regiune la nivelul de
11,3 PRB/USD.
După o perioadă de depreciere a rublei în trimestrul I al anului 2017 acesta s-a apreciat uşor cu
2,2% faţă de nivelul p.s.a.p. şi a constituit 12,12 ruble pentru un EUR.
2.2. Politica monetară
În primele luni ale anului 2017, în condiţiile fluctuaţiei moderate a preţurilor, reducerii
presiunilor inflaţioniste şi conturării unor semne de revigorare a economiei, BNM a menţinut
ratele instrumentelor de politică monetară la nivelul atins la sfârşitul anului precedent.
Instrumentele politicii monetare
În trimestrul I, 2017 rata de bază s-a menţinut la nivelul stabilit din luna noiembrie 2016 şi a
constituit 9%, fapt ce atestă o scădere cu circa 10% faţă de nivelul acesteia în perioada similară a
anului trecut. Rata dobânzii la creditele overnight a fost şi se menţine în continuare la nivelul de
12%, iar rata dobânzii la depozitele overnight este de 6%.
Nr. 25 (trim. I) 2017

27

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI

20,0
15,0
10,0
5,0

Rata de bază, %
Rata dobânzii la credite overnight, %
Rata dobânzii la depozite overnight, %

0,0

Figura 2.2.1. Evoluţia ratelor de dobândă la instrumentele de politică monetară

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Rezervele obligatorii
În trimestrul I 2017, BNM nu şi-a modificat politica rezervelor minime obligatorii, menţinând coeficientul rezervelor obligatorii la nivelul anului precedent. În trimestrul I, 2017
BNM menţine rata rezervelor din mijloacele atrase în MDL şi în valută neconvertibilă la nivelul
de 35%, cu 15 p.p. peste maxima istorică a ratei RMO înregistrată în anul 2008. Rata rezervelor
obligatorii de la mijloacele atrase în valute convertibile a rămas și ea neschimbată la nivelul de
14%.
În trimestrul II al anului curent, sub influenţa intensificării presiunilor inflaţioniste BNM decis
majorarea graduală a normei rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în
valută neconvertibilă cu 5,0 puncte procentuale, până la 40% din baza de calcul.
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%

38
33
28
23
18
13

Figura 2.2.2. Rata rezervelor obligatorii la BNM, %

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Operaţiunile de piaţă deschisă şi facilităţile permanente
În trimestrul I al anului 2017 în vederea sterilizării volumului excesiv de lichidităţi pe piaţă
volumul operaţiunilor BNM de sterilizare a crescut considerabil. Pe parcursul trimestrului I,
2017 soldul mediu lunar al operaţiunilor de sterilizare s-a situat la un nivel superior perioadei
similare a anului precedent (în creştere cu 5,4 mld. MDL) şi a constituit 6,7 mld. MDL. Cel mai
înalt sold a fost înregistrat în luna februarie 2014, când soldul mediu zilnic al vânzărilor de CBNuri a fost – 3,12 mild. MDL.
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În primul trimestru al anului 2017 a crescut şi solicitarea de depozite "overnight", soldul mediu
zilnic constituind pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2017 – 1146 mil.MDL, 1022 mil.MDL
şi 1053 mil.MDL, corespunzător. În aceeaşi perioadă, solicitarea facilităţii de credite "overnight"
de la BNM din partea băncile comerciale a fost nulă.
Intervenţiile pe piaţa valutară
În trimestrul I 2017 BNM a intervenit pe piaţa valutară în special ca cumpărător de valută
iar volumul procurărilor de valută a constituit în sumă circa 28,9 mil.USD. Aceste intervenţii au
fost în concordanţă cu politica monetară promovată de BNM şi au avut drept scop ameliorarea
situaţiei pe piaţa valutară internă.
Tabelul 2.2.1. Activitatea BNM pe piaţa valutară interbancară
în perioada ianuarie 2016 – aprilie 2017
Luna
Ianuarie 2016
Februarie 2016
Martie 2016
Aprilie 2016
Mai 2016
Iunie 2016
Iulie 2016
August 2016
Septembrie 2016
Octombrie 2016
Noiembrie 2016
Decembrie 2016
Ianuarie 2017
Februarie 2017
Martie 2017
Aprilie 2017

Volumul procurărilor,
(echivalentul în mil.USD)
0,38
0
11
108,8
47,5
20,6
74,4
94,3
62,9
5,98
0
0,59
0,48
0,46
28
9,5

Volumul vânzărilor,
(echivalentul în
mil.USD)
10,7
17,5
0
0

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

În trimestrul I 2017 stocul activelor oficiale de rezervă a înregistrat un ritm impunător de
creștere, ce se datorează în special unei perioade de baza reduse din anul 2016. La
sfârșitul lunii martie al anului 2017, datorită intervenţiilor BNM pe piaţa valutară interbancară,
activele oficiale de rezervă s-au majorat faţă de datele înregistrate la sfârșitul lunii martie a
anului 2016, cu cca. 0,6 mld.USD. Soldul activelor oficiale de rezervă la sfârșitul trimestrului I,
2017 a constituit 2,34 mld.USD, înregistrând un spor de 23,5% f.p.s.a.p.
Indicatorii monetari
La începutul anului 2017, relaxarea condiţiilor monetare în tandem cu o revigorare uşoară
a economiei a favorizat menţinerea ritmului de creştere a tuturor componentelor masei
monetare, care şi-a revenit la valori pozitive la sfârşitul anului precedent după doi ani de
evoluţii volatile, preponderent negative. O contribuţie mai semnificativă la creşterea masei
monetare au avut-o componentele agregatului monetar M1, în special depozitele la vedere
în monedă naţională.
La sfârşitul trimestrului I ritmul de creştere a masei monetare s-a majorat semnificativ faţă de
valorile acestuia înregistrate în perioada similară a anului precedent, creştere generată de
majorarea volumului de depozite în monedă naţională.
Nr. 25 (trim. I) 2017
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În acest context, stocul agregatelor monetare la data de 31.03.2017, comparativ cu datele înregistrate la data de 31.03.2016 a evoluat după cum urmează:
-

agregatul monetar M0 a înregistrat o creștere cu 12,1% şi a constituit aproximativ 16,4 mld.
MDL;
agregatul monetar M1 a crescut cu 25,9 % şi a atins un nivel de 27,8 mld. MDL;
ritmul de creştere a agregatului monetar M2 a sporit cu 20,1%, şi a constituit 46,3 mld. MDL
agregatul monetar M3 a înregistrat o creștere de 11,1% şi s-a cifrat la 70,1 mld. MDL.

-

La sfârșitul trimestrului I al anului 2017, volumului bazei monetare a înregistrat un spor de
17,7% f.p.s.a.p. şi a constituit 33,7 mld. MDL.
Evoluţia componentelor masei monetare şi-a lăsat amprenta şi asupra structurii masei
monetare în circulaţie, în ceea ce priveşte distribuţia ponderilor diferitelor componente în
cadrul masei monetare în sens larg.
La 31.03.2017 componentele masei monetare erau distribuite în felul următor: agregatul
monetar M0 (bani în circulaţie) – 23,3%; depozite la vedere –16,2%; depozite la termen – 26,5%
şi depozite în valută – 33,9%. Comparativ cu datele de la sfârșitul trimestrului I al anului 2016,
menţionăm o reducere a ponderii depozitelor în valută străină cu 5p.p., evoluţie determinată de
consolidarea poziţiei depozitelor la vedere şi la termen în monedă naţională, care şi-au sporit
ponderea cu 4,4p.p şi 0,3p.p. corespunzător.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Depozite în valută
străină

Depozite la termen
Depozite la vedere
Agregatul monetar
M0

Figura 2.2.3. Structura masei monetare M3

Sursa: Calcule conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Sporirea esenţială a ponderii depozitelor la vedere în monedă naţională în totalul masei
monetare este un efect al politicii monetare promovate de BNM prin menţinerea unui nivel înalt
al ratelor de rezerve obligatorii, care intră în componenţa acestui agregat. Decizie care poate
avea consecinţe grave asupra economiei naţionale, lipsită de acces la resurse financiare ieftine şi
în cantităţi suficiente necesare pentru o posibilă relansare.
Politica monetară în regiunea din partea stângă a râului Nistru.
Strategia de politica monetară a băncii centrale din regiunea Republicii Moldova din partea
stângă a râului Nistru este menţinerea stabilităţii sistemului financiar şi susţinerea creşterii
economice bazată pe ţintirea cursului valutar de schimb.
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Pe parcursul trimestrului I al anului 2017, în încercarea de a stopa presiunile inflaţioniste rata
de refinanţare a băncii centrale a fost majorată din luna februarie 2017 dublu, de la 3,5% – 7%.
În același scop a fost majorată şi rata la rezervele obligatorii în ruble la de la 14% la 15% pentru
sursele atrase în ruble. Rata rezervelor obligatorii pentru sursele atrase în valută străină a rămas
neschimbată la nivelul de 12%.
La sfârșitul trimestrului I, 2017, masa monetară în regiunea din stânga Nistrului constituia
5350,2 mil. ruble (echivalentul a cca 3104,7 mil.MDL2), descrescând cu 1,46% comparativ cu
volumul ofertei monetare înregistrat la sfârșitul trimestrului I al anului precedent.
La 01.04.2017 componentele masei monetare erau distribuite în felul următor: agregatul
monetar M0 (bani în circulaţie) – 19,4%; cvasimoneda – 26%; masă monetară în valută străină –
54,5%. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, la sfârşitul trimestrului I al anului
2017 s-au înregistrat unele schimbări semnificative în structura masei monetare, a crescut
ponderea banilor în circulaţie şi cvasi monedei cu 5,4 p.p. şi 8,6 p.p. corespunzător, iar ponderea
masei monetare în valută a scăzut cu 8,6 p.p.

2

Calculat conform cursului oficial de schimb al CBPMR la data de 01.04.17, http://www.cbpmr.net/?kv=1&lang=ru
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Capitolul III
FINANŢE
3.1. Finanţe publice
Debutul anului curent este mult mai favorabil pentru bugetul public decât primele luni
aleanului 2016. Astfel, Veniturile Bugetului public naţional, în pofida anticipaţiilor
pesimiste au fost colectate în primul trimestru al anului 2017 în mărime 123% faţă de
perioada similară a anului.
În 3 luni ale anului 2017, veniturile totale ale bugetului public naţional au constituit 11 993,2
mil.MDL, fiind în creştere cu 20,8 % sau 2 068,2 mil.MDL faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Analiza structurii veniturilor nete ale BPN (fără transferurile între componentele bugetare)
reflectă o pondere considerabilă a încasărilor bugetului de stat, cu 64,56% contribuţii la veniturile totale, fiind urmat de bugetul asigurărilor sociale, cu 21,62%, o pondere mică a încasărilor
FAOAM cu 7,19% , iar cea mai mică contribuţie au avut-o bugetele locale cu 6,62%.
Bugetul de Stat
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat
Fondurile Asigurării Obligatorii de Asistenţă Medicală
Bugetele Locale
7,19%

6,62%

21,62%
64,56%

Figura 3.1.1. Structura veniturilor în BPN în I trimestru 2017, mil.MDL

Sursa: Conform datelor Ministerului Finanţelor.

Totodată, de cele mai mari transferuri din contul bugetului de stat au beneficiat anume bugetele
locale. Astfel ,Bugetul de stat a beneficiat de 3 mil.MDL și a acordat 4 584,6 mil.MDL sub formă
de transferuri, din care 2094,5 – bugetelor locale, 648,3 – FAOAM și 1 841,8 – bugetului asigurarilor sociale. Tendinţa de finanţare a bugetelor locale din contul bugetului de stat se menţine
parcursul ultimilor ani, punând pe agenda guvernării problema modificării mecanismului de
formare și administrare a finanţelor publice locale.
Valoarea veniturilor fiscale în perioada nominalizată a înregistrat 7350,5 mil.MDL, în creștere
faţă de anul precedent cu 28,7% sau cu 1639,7 mil MDL. Aportul cel mai mare le-au avut TVA, cu
49,16%, impozitul pe venit – 23,51% accizele – 18, 20, din care cea mai mare parte le revin
accizelor la mărfurile importate – cca 96%. Impozitele şi taxele pe mărfuri şi servicii au însumat
71,29% cele pentru comerţul exterior – 0,5%, iar şi impozitele pe bunurile imobiliare au avut o
valoarea nesemnificativă. Menţionăm, că ponderea scăzută a impozitelor pe venit în primul
trimestru al anului 2017 comparativ cu impozitele și taxele pe mărfuri și servicii este înregistrată în perioada colectării impozitului pe venit. În perioadele următoare această pondere
doar va scădea, fapt ce ne permite sp afirmăm, că economia Republicii Moldova se bayează în
continuare pe modelul economiei de consum.
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Figura 3.1.2. Structura veniturilor după sursă în BPN în I trimestru 2016-2017, mil.MDL

Sursa: Conform datelor Ministerului Finanţelor.

Veniturile nefiscale au constituit 361 mil.MDL în I trimestru 2017, cu 19,4% mai mult faţă de
trimestrul I al anului 2016., însă s-au modificat esenţial componentele acestuia: „Venituri din
proprietate” au însumat 14,9 mil.MDL, în scădere cu 4,7%faţa de perioada similară a anului
precedent, „Taxe şi plăţi administrative” cu 64,1 mil.MDL, în scădere cu 2% pe când dividendele
primite au crescut cu mai mult de 200%, veniturile din amenzi și sancţiuni,cu 79%. Totodată
dobânzile din creanţele deţinute au fost încasate în raport cu perioada similară a anului trecut
doar 66%.
Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii la data de 31.03.2016 a constituit suma de 3452,3
mil.MDL , în creștere cu 15,2% faţă de perioada similară a anului precedent.
În I trimestru 2017, Republica Moldova a primit granturi în sumă de 35,6 mil.MDL , ce constituie
doar 36,5% din suma primită în anul precedent. Cele mai importante donaţii au foste cele
primite de la organizaţiile internaţionale, pe când guvernele altor state au virat doar 11,8% din
granturile acordate în primul trimestru al anului 2016. Donatorii externi au redus volumul
finanţării prin granturi în condiţiile în care nu există o stabilitate preponderent politică în
ţară, iar discuţiile privind modificarea sistemului electoral vin în contradicţiile cu
recomandările organismelor internaţionale.
Partea de cheltuieli a bugetului public naţional în I trimestru 2017 s-a realizat în valoare de 12
260,7 mil.MDL, cu 24,7% (2 428,1 mil.MDL) mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului
precedent. În această perioadă finanţările sectorului social au avut ponderea cea mai mare din
total:
-

protecţia socială, mărimea cărora au sporit comparativ cu perioada similară a anului trecut
cu 12,6% până la o valoare de 4471,8 mil.MDL;
învăţământ în creştere cu 20,2% f.p.s.a.p. şi însumând 2046,2 mil.MDL;
ocrotirea sănătăţii în creștere cu 36,6%, fiind la 31 martie 2017 de 1521,7 mil.MDL.

În cea mai mare creștere, cu peste 200% au fost cheltuielile cu gospodăria de locuinţe și
gospodăria serviciilor comunale și serviciile în domeniul economiei. Descreșterea cheltuielilor sa atestat la protecţia mediului și apărare naţională cu 34,7% și 3,7% respectiv. Menţionăm o
scădere a cheltuielilor destinate protecţiei mediului al treilea an consecutiv, fapt ce nu poate fi
considerat unul pozitiv pentru viitorul economic și social al Republicii Moldova.
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Figura 3.1.3. Structura cheltuielilor executate din BPN în I trim. 2017, %

Sursa: Conform datelor Ministerului Finanţelor.

Executarea bugetului public naţional în I trimestru 2017 a rezultat cu un deficit în mărime de
267,5 mil.MDL, faţă de 94,7 mil MDL în primul trimestru al anului 2017, în creştere cu 172,8
mil.MDL sau de 1,82 ori comparativ cu perioada similară a anului precedent. La finele lunii
martie 2017, soldurile mijloacelor băneşti în conturile bugetului public naţional comparativ cu
începutul anului, s-au majorat cu 989,2 mil.MDL şi au constituit 5 769,7 mil.MDL, inclusiv 1
122,4 mil.MDL – la proiecte finanţate din surse externe.
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Figura 3.1.4. Deficitul BPN, mil.MDL

Sursa: Conform datelor Ministerului Finanţelor.

La situaţia din 31 martie 2017, soldul datoriei sectorului public s-a majorat cu 122,2 mil.MDL
sau cu 0,2% comparativ cu sfârșitul anului 2016 şi a constituit 59 468,0 mil.MDL.
Conform datelor privind PIB-ul prognozat pentru anul 2017, ponderea datoriei sectorului public
în PIB, la situaţia din 31 martie 2017, a constituit 40,1%, înregistrând o diminuare cu 4,0 p.p
comparativ cu situaţia de la finele anului 2016 şi o majorare în raport cu perioada similară a
anului 2016 cu 7,1 p.p.
Majorarea soldului datoriei sectorului public la situaţia de la finele trimestrului I al anului 2017
în comparaţie cu sfârşitul anului 2016 este condiţionată de majorarea soldului datoriei de stat cu
863,4 mil.MDL. În aceeaşi perioadă, soldul datoriei BNM s-a diminuat cu 540,6 mil.MDL, datoria
întreprinderilor din sectorul public s-a diminuat cu 176,8 mil.MDL, iar datoria UAT s-a diminuat
cu 23,8 mil.MDL.
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Figura 3.1.5. Structura datoriei sectorului public în perioada 2016-2017

Sursa: Conform datelor Ministerului Finanţelor.

La situaţia din 31 martie 2017, datoria externă a sectorului public a constituit 1 826,3 mil.USD
(echivalentul a 35 576,4 mil.MDL), sau 59,8% din soldul datoriei sectorului public, iar datoria
internă a sectorului public a constituit 23 891,6 mil.MDL (40,2%). Pe parcursul primului trimestru al anului 2017 datoria sectorului public s-a majorat fiind influenţată în special de datoria
internă a sectorului public, care a înregistrat o evoluţie ascendentă de 0,4 la sută.
La situaţia de la 31 martie 2017, soldul datoriei de stat a constituit 51 649,2 mil.MDL, majorându-se cu 863,4 mil.MDL sau 1,7 % faţă de sfîrşitul anului 2016, fiind influenţat îndeosebi de
majorarea soldului datoriei de stat externe cu 589,6 mil.lei şi respectiv a datoriei de stat interne
cu 273,8 mil.MDL.
Conform datelor privind PIB-ul prognozat pentru anul 2017, ponderea datoriei de stat în PIB, la
situaţia din 31 martie 2017, a constituit 34,8%, înregistrând o diminuare în raport cu situaţia de
la sfârșitul anului 2016 cu 2,9%.
Structura datoriei de stat după scadenţe denotă o calitate înaltă, deoarece datoria de stat pe
termen scurt are o pondere de 18,7 %, ceea ce înseamnă că circa o cincime din soldul datoriei de
stat urmează să ajungă la scadenţă în decurs de un an. Datoria pe termen lung constituie 81,3 %
din portofoliul datoriei de stat, cele mai lungi perioade ale maturităţii revin datoriei de sta
externe și celei interne, emise
pentru executarea garanţiilor de
Dat. de stat externă/PIB
Dat. de stat internă/PIB
stat.
Total datoria de stat/ PIB

Potrivit structurii pe valute a
datoriei de stat, ponderea majoră
îi revine datoriei de stat interne în
Lei moldoveneşti – 42,2%, urmată
de împrumuturile de stat externe
denominate în coşul valutar DST
cu 34,3%. Următoarele poziţii sunt
ocupate de Euro – 15,3%, Dolarul
SUA – 6,0%, Yenul japonez – 2,2%
şi Lira sterlină – 0,02%.
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Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.
constituit 14,8 la sută din portofoliul
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datoriei de stat la situaţia din 31 martie 2017, ceea ce reprezintă o diminuare cu 0,5 p.p în
comparaţie cu sfârșitul anului 2016 şi cu 5,3 p.p. comparativ cu perioada similară a anului
precedent. Din datoria cu rata fixă 43,3% este datoria externă și 41,8% – datoria internă.
Finanţele publice în regiunea din partea stângă a râului Nistru
În trimestrul I al anului 2017 bugetul republican a încasat venituri în valoare de 338,76 mil.
ruble transnistrene, cu 47,l mil. ruble transnistrene (16,4%) mai mult decât veniturile efective
pentru aceeași perioadă în 2016. aceste venituri au fost obţinute din următoarele surse:
-

Veniturile fiscale în valoare de 227 mil. ruble, ceea ce este cu 28,2 mil. ruble transnistrene.
(14,1%) mai mult decât veniturile reale pentru trimestrul I 2016;
Veniturile nefiscale în valoare de 29,8 mil. ruble transnistrene, ce este cu 24,7 mil. ruble
transnistrene (de 5,8 ori) mai mult decât veniturile reale pentru trimestrul I 2016
Donaţii benevole valoare de 1,7 mil. ruble transnistrene, virate în bugetul republican pentru
subvenţionarea afacerilor.
Veniturile fondurilor cu destinaţie specială în valoare de 38,57 mil. ruble transnistrene, ce
este cu 3,49 mil. ruble transnistrene (8,3%) mai puţin decât venitul real pentru trimestrul I
2016.
Venituri din alte activităţi economice în valoare de 40,75 mil. ruble transnistrene, cu 2,84
mil. ruble transnistrene (6,5%) mai puţin decât venitul real pentru trimestrul I 2016

În trimestrul I 2017 cheltuielile bugetului naţional au fost finanţate în sumă de 539,57 mil. ruble
transnistrene cu 37,08 mil ruble transnistrene mai mult decât în perioada similară a anului
2016. din declaraţiile autorităţilor republicii separatiste, bugetului republican a avut o natura
socială, ponderea cheltuielilor destinate finanţării protecţiei sociale a fost în mărime de 467,81
mil. ruble transnistrene sau 86,7% din totalul cheltuielilor bugetare din această perioadă.
În perioada de raportare, pentru a asigura finanţarea cheltuielilor sociale au fost alocate
suplimentar:
• emisiuni pentru acoperirea deficitului de casă în valoare de 45 de milioane ruble transnistrene;
• împrumuturi fără dobândă în valoare de 170 de milioane ruble transnistrene.
Executarea bugetului a fost finalizată cu un sold deficitar în mărime de 201,1 ruble
transnistrene, în creștere cu 20,08% fașă de perioada similară a anului precedent.
3.2. Sectorul bancar
Sectorul bancar al Republicii Moldova a cunoscut evoluţii pozitive pe parcursul primului
trimestru al anului 2017. Deși indicatorii ce caracterizează activitatea generală a băncilor,
precum și cei prudenţiali au înregistrat un trend pozitiv, totuși primele 3 bănci din sistem,
BC „Moldova -Agroindbank" S.A., BC „Moldindconbank" S.A. şi B.C. „Victoriabank" S.A., care
deţin la momentul actual în total 64,9 % din activele sectorului bancar se află sub
supravegherea intensivă, cu care a fost inlocuită suprevegherea specializată, instituită la
data de 11.06.2015 în urma modificărilor în legislaţie din 04.10.2016.
În primele trei luni ale anului 2016, activele bancare au înregistrat tendinţe de creștere
atât în volum, cât și în calitate. Pe tot parcursul anului 2016, ritmul de creştere a activelor
bancare s-a situat pe o pantă ascendentă, iar în primele trei luni volumul creșterii activelor a fost
de 1099,3 mil MDL sau 1,51%, fiind la finele lunii martie 2017 în valoare de 74046,5. Activele
ponderate la risc au înregistrat și ele o creștere de la 32553 mil.MDL la finele anului 2016 la
34421,5 mil.MDL la sfârșitul lunii martie 2017. Creșterea volumului de active ponderate la risc a
fost coraportată la ritmul de creșterea activelor totale, astfel încât ponderea activelor riscante în
total active s-a menţinut la nivelul mediu al anului 2016, atingând valoarea de 46,49% fiind mai
mică decât la finele trimestrului I 2016 cu 1,57 p.p.
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Figura. 3.2.1. Evoluţia calităţii activelor bancare

Sursa: Calculele autorilor conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Totodată, se observă că doar 4 bănci B.C. „Victoriabank" S.A, B.C. „EXIMBANK - Gruppo Veneto
Banca” S.A., B.C. „ProCredit Bank” S.A, B.C. „Moldindconbank" S.A. și-au îmbunătăţit calitatea
activului faţă de perioada similară a anului precedent, în special banca B.C. „Victoriabank" S.A,
valoarea activului riscant a căreia s-a redus cu 1474,07 mil MDL și banca B.C .„Moldindconbank"
S.A. cu o reducere de 422,83, iar celelalte 7 au crescut valoarea activelor ponderate la risc. Lider
la acest capitol poate fi menţionată BC „MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale” S.A. cu 721,96
mil MDL și B.C.„Moldova-Agroindbank"S.A. cu 568,14 mil MDL. Din băncile, aflate în
supraveghere specializată, două și-au îmbunătăţit poziţia la acest capitol, iar „MoldovaAgroindbank" S.A. - și-a înrăutăţit-o.
Calitatea activelor bancare a fost susţinută și de volumul de capital propriu, astfel, încât gradul
de adecvare a capitalului este net superior minimului impus de cerinţele prudenţiale de 16% și
ajungând la 29,7%. Panta graficului ce reprezintă gradului de suficienţă a capitalului pentru
perioada primului trimestru al anului 2017 a fost identică cu cea din perioada similară a anului
precedent, doar că și-a început ascensiunea de la un nivel mai ridicat. Diminuarea bruscă a
acestui indicator, înregistrată în luna ianuarie a anului 2017 a fost rezultată din creșterea
activelor ponderate la risc într-un ritm mult mai accelerat decât creșterea Capitalului Normativ
Total (Figura 3.2.2 comparativ cu Figura 3.2.1).

Creșterea valorii activelor, din păcate s-a datorat mai mult creșterii lichidităţilor, decât a
creditelor acordate. La 31.03.2017, portofoliul de credite brut a constituit 46,2 % din
totalul activelor sau 34,2 miliarde lei, micşorându-se pe parcursul trimestrului I 2017 cu
1,6 la sută (573,1 mil.MDL). Luând în consideraţie că creditarea sectorului real este
pilonul de bază care asigură o creştere sustenabilă a ţării, această tendinţă poate fi
considerată una negativă. Investiţiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naţionale şi
valorile mobiliare de stat) au înregistrat o pondere de 15,2% din totalul activelor, fiind
practic la acelaşi nivel cu sfârşitul anului 2016. Restul activelor, care constituie 38,6 la sută,

sunt menţinute de către bănci în conturile deschise la Banca Naţională, în alte bănci, în numerar
ş.a., formând, de potrivă cu valorile mobiliare de stat componenta activelor lichide, ce sunt luate
în consideraţie la calcularea principiului II de lichiditate.
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Figura 3.2.2. Evoluţia calităţii capitalului bancar

Sursa: Calculele autorilor conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.
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Figura 3.2.3. Nivelul lichidităţii sectorului bancar la 31.03.2017

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

În primele trei luni ale anului 2017, indicatorii de lichiditate a sectorului bancar se încadrează în
limitele prudenţiale, stabilite de BNM, ponderea activelor lichide în totalul activelor(principiul II
al lichidităţii) înregistrează 50,03%, mai mult cu 5,47 p.p. faţă de 31.03.2016 și de cca 2,5 ori mai
mult decât limita minimă, stabilită de BNM. Valoarea indicatorului de lichiditate pe termen lung
(principiul I al lichidităţii (≤1)) al întregului sistem bancar a constituit 0,61, la 31.03.2017, mai
puţin cu 0,07 faţă de 31.03.2016. Prin urmare, constatăm o creștere exagerată a lichidităţilor
bancare, precum și la o migrare a unei păţi de active din credite spre active lichide cu risc
redus și rentabilitate acceptabilă, cum ar fi valorile mobiliare de stat.
Majoritatea băncilor înregistrează un exces de lichiditate, indicatorul lichidităţii curente fiind în
creștere continuă. Lideri la acest capitol sunt B.C. „Comerţbank" S.A. cu 61,58%, B.C. „Victoriabank" S.A. cu 57,89% și B.C. „Energbank" S.A. cu 56,83%. B.C. „BCR Chișinău" S.A. șia diminuat
considerabil ponderea activelor lichide de la 66,64% la finele anului precedent, la 46,55% catre
data de 31 martie 2017.
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Sporirea continua de lichidităţi în sistemul bancar este rezultatul înăspririi politicii monetare
promovate de BNM, care, în fond, are ca scop sterilizarea excesului de masă monetară în vederea
menţinerii ţintei inflaţioniste, dar afectează capacitatea băncilor de a credita. Atât timp cât BNM
va continua să gestioneze surplusul de lichidităţi în vederea susţinerii funcţionării adecvate a
pieţei monetare interbancare prin operaţiuni open-market, băncile vor fi descurajate să plaseze
în credite, care, la o rentabilitate similară, generează un risc mult mai mare decât valorile
mobiliare de stat, iar creșterea ratei rezervelor obligatorii doar va acţiona spre creșterea
necesarului de lichidităţi, menţinute pe conturile băncilor la BNM. În acest caz este important să
se formuleze o decizie, care să stabilească clar opţiunea politicii monetare a BNM – menţinerea
ţintei inflaţioniste sau creșterea capacităţii de creditare a sistemului bancar și, implicit, creșterea
economică a ţării.

mil.MDL

Încetinirea creşterii volumului creditelor noi acordate, care a început la sfârșitul anului
2014, s-a transformat într-o diminuare moderată a creditării pe parcursul anilor 2015 și
2016, continuându-se şi la începutul anului 2017. Portofoliul de credite brute acordate de
către băncile comerciale a avut o evoluţie negativă în I trimestru al anului 2017 deși în luna
ianuarie a fost înregistrată o creștere bruscă, datorată majorării creditelor acordate persoanelor
juridice cu 6 425 mil.MDL, fapt ce poate fi considerat drept anomalie. Mai mult ca atât, această
valoare anormala a creditelor, apărută în ianuarie, nu s-a mai regăsit nici în lunile februarie, nici
în martie, valoarea creditelor fiind la finele trimestrului I chiar mai mică decât la începutul lui.
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Figura 3.2.4. Evoluţia creditelor după valuta în care sunt acordate
și categoria debitorilor

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Totodată se remarcă migrarea creditelor de la persoanele juridice spre persoanele fizice și
din valută naţională în cea străină, (44,86 %). Astfel, pe fondalul reducerii volumului general
al creditelor acordate, cele acordate persoanelor fizice au crescut cu 154,61 mil.MDL, iar cele
acordate persoanelor juridice ai scăzut cu 727,70 mil.MDL. Tendinţa de scădere a creditelor
acordate persoanelor juridice și în valută naţională reflectă procesul de încetinire a activităţii
economice, nivelul înalt de incertitudine cât şi modificarea continua a modelului de dezvoltare a
economie naţionale de la producere spre consum.
Diminuarea ritmului de acordare a creditelor s-a asociat și cu scăderea nivelului de risc a
portofoliului. Astfel, În I trimestru al anului 2017, valoarea creditelor neperformante a constituit
5 540,7 mil.MDL în descreştere cu -129,2 mil.MDL sau 2,28% faţă de 31.03.2016. Din păcate,
descreșterea volumului creditelor neperformante a fost una mică și a fost înregistrată de către
una din băncile aflate sub supraveghere intensivă (B.C. „Victoriabank" S.A., vezi figura de mai
jos) în principal, în urma achitării creditelor, inclusiv şi din comercializarea gajului.
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Figura 3.2.5. Evoluţia creditelor neperformante în sectorul bancar

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Urmărind indicatorii relativi, remarcăm, că ponderea creditelor neperformante în totalul
creditelor, la data de 31.03.2017 a scăzut nesemnificativ, cu 0,10 p.p., faţă de data 31.12.2016,
însă a crescut considerabil faţă de perioada similară a anului precedent (cu 5,11%), constituind
la finele trimestrului I a anului curent 16,20%. Indicatorul menţionat variază de la o bancă la
alta, valoarea cea mai mare alcătuind 31.3 % la B.C. „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca”S.A., iar
cel mai mică fiind de 2,54% la B.C. „FinComBank” S.A.. Băncile aflate în supravegherea intensiva
au înregistrat acest indicator în mărimile respective: B.C.„Moldova-Agroindbank" S.A., – 13,38%
B.C .„Moldindconbank" S.A. – 16,67%, B.C. „Victoriabank" S.A, -29, 69%. Lider la capitolul risc de
credit rămâne a fi B.C. „Victoriabank" S.A, și ca indicatori absoluţi și ca indicatori relativi, însă
conducrea băncii depune eforturi considerabile pentru a redresa situaţia.
Ponderea creditelor neperformante în total CNT a atins nivelul de 54,1%, în creștere cu -10,74%
faţă de data de 31.03.2016 dar cu o reducere de 3,77% faţă de finele anului 2016. băncile care au
atins nivelul acestui indicato peste medie sunt aceleași trei bănci aflate în supraveghere
intensivă B.C. „Moldova-Agroindbank" S.A., – 53,01% B.C .„Moldindconbank" S.A. – 65,37%, B.C.
„Victoriabank" S.A, -120,27%., dat și B.C. „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” cu 61,68%.
Promovarea unei politici monetare austere are o influenţă asupra volumului masei
monetare și asupra costului, canalul ratei dobânzii fiind inert. Această afirmaţie este
susţinută de trendul ratelor de dobândă la credite și depozite nou acordate, care, este în
continuă scădere. În perioada martie 2016 – martie 2017, ratele medii a dobânzii practicate de
băncile comerciale pentru credite şi depozitele au scăzut cu 4,50p.p. și 8,57 p.p. corespunzător,
situându-se la nivelul de 11, 03% pentru creditele noi atrase și 6,12% pentru depozitele noi
atrase. Diminuarea mult mai rapidă a dobânzilor la depozite decât la credite indică asupra unui
trend descrescător în continuare, fapt ce va descuraja economisirea din partea populaţiei.
Soldul depozitelor băncilor la 31.03.2017, a constituit 55 616,51 mil.MDL, în creştere cu 11,07%,
faţă de 31.03.2016. Această creștere a fost realizată în mare parte din contul majorării soldului
depozitelor în lei cu 6085,39 mil.MDL sau cu 25,23%, preponderent a persoanelor juridice.
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Figura 3.2.6. Evoluţia marjei bancare nete, a ratelor medii ale dobânzii la depozite şi la
credite noi atrase în MDL, %

Sursa: Calculele autorului conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Astfel, pe fondalul creșterii valorii depozitelor, rata de depunere a persoanelor fizice scade,
ajungând la 67,89%, în diminuare cu 3,71% faţă de trimestru I al anului 2016. Această
diminuare este cauzată de scăderea venitului destinat economisirii a populaţiei, reducerii
fluxului remitenţelor dar și diminuării încrederii persoanelor fizice în sistemul bancar după
furtul miliardului. Soldul depozitelor în valută s-a diminuat cu -540,84 mil.MDL sau 2,09%.
Diminuarea soldului depozitelor în valută străină concomitent cu creșterea rapidă a soldului
depozitelor în lei este rezultatul variaţiilor nesemnificative a monedei naţionale pe piaţa
valutară, atestate pe parcursul anului 2016 dar și creșterea valorii ei în primul trimestru al
anului 2017.
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Figura 3.2.7. Evoluţia depozitelor atrase de bănci în I trimestru 2016, mil.MDL

Sursa: Calculele autorilor conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Problemele sistemului bancar, identificate anterior sunt reflectate de rezultatul financiar,
realizat de bănci în I trimestru 2017. În luna martie 2017, profitul băncilor pe întregul sistem a
constituit 499,8 mil.MDL, în diminuare cu -66,9 mil.MDL sau 13,39%. Această diminuare este
realizată pe fondalul creșterii veniturilor din activitatea de bază a băncilor de la 37,84% din
totalitatea veniturilor de la finele anului 2016 la 40,62% la data de 31.03.2017. Creșterea
ponderii veniturilor din dobânzi în total venituri a fost reflectată și de o majorare a indicatorilor
relativi de rentabilitate – ROE și ROA cu respectiv 3,39 p.p. și 0,59 p.p., atingând cota de 15,34%
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pentru rentabilitatea capitalului și 2,56% la rentabilitatea activelor. Totuși, doar 40,62% din
totalul veniturilor sunt asigurate de activitatea de intermediere financiară, fapt ce confirmă o
implicare foarte slabă a băncilor în activitatea de redistribuire a fondurilor și, implicit, la creșterea economică prin asigurarea cu resurse necesare a economiei reale.
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Figura 3.2.8. Evoluţia rentabilităţii şi profitabilităţii bancare în 2015-2016

Sursa: Calculele autorilor conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Analiza contribuţiei fiecărei bănci la formarea profitului net al sistemului bancar relevă, că doar
4 bănci din 11 au înregistrat o creștere a valorii profiturilor, celelalte urmând un trend negativ.
Astfel, B.C. „Energbank” S.A. și-a majorat profitul cu 3,8 mil.MDL sau 16, 95%, BC „MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale” S.A. cu 19,1 mil.MDL sau 23,84%., B.C. „VICTORIABANK” S.A.
cu 14,6 mil.MDL sau 18,95% și „ProCredit Bank” S.A, cu 0,3 mil.MDL. sau 4,38%. Pentru ultima
bancă aceasta este un trend pozitiv, ţinând cont de faptul că în anul 2016 ea se confrunta cu
probleme în realizarea profitului net, el atingănd doar 64% din cel realizat în 2015.
Pionerii la capitolul descreșterii profitului net faţă de perioada similară a anul 2016 au fost, B.C.
„COMERTBANK” S.A -154,10% sau 6,2 mil.MDL, B.C. „BCR Chișinău” S.A. cu 132,9 sau 6,9
mil.MDL și B.C. „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” cu 110,63%. Sau 12,8 mil.MDL. Și doua din
cele mai mari bănci din Republica Moldova s-au confruntat cu reducerea profitului net. Astfel,
BC. „Moldindconbank” S.A., a înregistrat o descreșterea profitului net de 62,3 mil.MDL sau
54,94%, iar BC „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A. – de 10,5 mil.MDL sau 6,04%. Menţionăm,
totuși,că valoarea profitului pe parcursul anului financiar are un caracter mai puţin informativ,
el fiind ajustat cu toate creșterile și reducerile sezoniere a finele anului. Rămânem cu speranţa,
că băncile își vor suplini neîncasările de profit pe parcursul anului.
Sectorul bancar în regiunea din partea stângă a râului Nistru
În primele trei luni ale anului 2016, sectorul bancar al regiunii din partea stângă a
Nistrului a înregistrat tendinţe de revigorare la principalii indicatori de activitate.
În I trimestru 2017, ritmul mediu anual de creştere a activelor bancare în regiunea
transnistreană s-a situat pe un trend ascendent, constituind o creștere de 4,34% f.p.s.a.p. dau
323,7 mil. ruble., formând la data de 31.03.2017 valoarea de 6660,02 mil. ruble transnistrene3.
3

www.cbpmr.net
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Soldul creditelor acordate sectorului
economic
a atins la data de
31.03.2016 suma de 4225.11 mil.
ruble transnistrene, mai mult cu
306,6 mil. ruble transnistrene sau cu
1,05% faţă de 31.12.2016. Creditele
persoanelor fizice în această perioadă a constituit 724,3 mil. ruble
transnistrene, mai puţin cu 19,19%
faţă de 31.03.2016, iar creditele
acordate sectorului real au însumat
3284,7 mil. ruble transnistrene, cu
2,4% mai mult. Totodată, se atestă
un ritm mult mai mare de creștere a
reducerilor pentru pierderile la credite, ce demonstrează creșterea

riscului de credit. Astfel, suma reduFigura 3.2.9. Ritmul anual de creştere a activelor,
cerilor s-a majorat cu 84,45 mil. ruble
depozitelor şi creditelor bancare în regiunea
transnistrene sau 20,68%, ajungând
Transnistreană, %
la valoarea de 493,23 mil. ruble Sursa: Calculele autorului conform datelor Băncii
transnistrene.
Transnistrene.
Soldul depozitelor bancare, atrase de la populaţie, a constituit la data de 31.03.2017 valoarea de
1376,6 mil. ruble, în creștere cu 18,3% sau 59,3 mil. ruble transnistrene faţă de 31.12.2016.
Soldul total al depozitelor a constituit 3002,09 mil. ruble transnistrene, în creștere cu 4,81%. Din
cauza discrepanţelor majore dintre depozitelor atrase și volumul de credite, cerute de către
economie, băncile sunt nevoite să facă eforturi mai mari pentru a atrage fonduri pe piaţa
interbancară. Astfel, volumul resurselor atrase, cu excluderea celor provenite din depozite ale
populaţiei sunt de 5049,0 mil. ruble, în creștere cu 274,4 mil. ruble sau 8,12%. Și în cazul
sectorului bancar din dreapta Nistrului există o problemă importantă ce ţine de transparenţa
acţionariatul băncilor transnistrene, dar și un risc de credit major. Datorită devalorizării rublei
transnistrene, sectorului bancar local îi vine tot mai greu sa facă faţă riscului valutar.
Boxa 3.1. De ce nu se vind acţiunile B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.?
Actualmente la Bursa de Valori a Moldovei sunt deschise 4 poziţii spre vânzare, toate fiind
ocupate de bănci. Din tabelul de mai jos se observă, că ponderea majoră în oferta acţiunilor
pe piaţă o ocupă B.C. Moldova-Agroindbank" S.A.:
Tabelul 3.1.1 . Lista ofertelor deschise la data de 05.05.2017
Trading
Total
SecurityDiscription
Price
Symbol
Qnt_Buy
MD14AGIB1008
AGIB
BC "MOLDOVA1 064,02
0
AGROINDBANK" SA
MD14AGIB1008
AGIB
BC "MOLDOVA0
1 054,71
AGROINDBANK" SA
MD14MICB1008
MICB
BC
0
75,00
"MOLDINDCONBANK"SA
MD14VCTB1004
VCTB
BC "VICTORIABANK" S.A.
0
51,00
Sursa: Calculele autorului conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.
ISIN

TotalQnt
_Sell

valoarea
tranzacţiei, lei

36605

38 948 452,1

389760

411 083 769,6

909

68 175

4070

207 570

Acest fapt se datorează deciziilor de anulare a validităţii unui pachet de acţiuni de cca 41,1%
de acţiuni la un grup de acţionari, care ar fi acţionat concertat şi expunerii lui spre vânzare în
baza unui set de decizii ale BNM şi, în special, a hotărîrii Comisiei Naţioanale a Pieţei
Financiare nr. 15/2 din 07 aprilie 2016 cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile
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de anulare a acţiunilor şi emiterea de noi acţiuni ale B.C. "Moldova Agroindbank" S.A. acestă
bancă a fost una dintre firmele cele mai tranzacţionate la Bursa de Valori din Moldova în
2016 ca frecvenţă, dar şi valoare, ocupând 22,21% din totalul tranzacţiilor efectuate. Acest
fapt conduce la concluzia că acţiunile B.C. Moldova-Agroindbank" S.A. au un nivel acceptabil
de lichiditate.
Atractivitatea investiţională
Această bancă deţine poziţia de lider în sistemul bancar pe principalele segmente de piaţă.
Astfel, ponderile de piaţă îi permit băncii să se claseze pe primul loc pe poate segmentele ei
de activitate.
Banca deţine cele mai importante cote de piaţă în sectorul bancar la principalii indicatori de
activitate – 26,5% din total active, 28,9% din credite brute, 27,8% din total depozite, 30,1%
din depozitele persoanelor fizice, 30,4% din numărul cardurilor în circulaţie (la situaţia din
31.12.2016). Profitul net consolidat pentru anul 2016 în sumă de cca 403,5 mln. lei
demonstrează potenţialul înalt şi oportunităţile de dezvoltare ale băncii. Banca dispune de o
reţea ramificată de distribuţie, care include 66 de filiale şi 115 agenţii, acoperind întreg
teritoriul Republicii Moldova, precum şi 5 centre de autoservire (24/24 ore) şi 40 zone de
autoservire. Banca dispune de 226 ATM-uri şi 3275 POS-terminale în reţeaua băncii.
Din rapoartele băncii putem distinge că structura organizaţională a băncii este construită cu
un număr de peste 2000 de angajaţi, ţinând cont de orientarea spre deservirea a două
categorii majore de clienţi: Corporate şi Retail. B.C. "Moldova Agroindbank" S.A. oferă celor
peste 700,000 de clienţi ai săi un spectru larg de servicii bancare specializate, fiind orientată
spre deservirea tuturor ramurilor economiei naţionale, majoritatea din ei activând în
sectorul industrial, comerţ, agricultură.
Banca poate fi considerată o achiziţie profitabilă, deoarece este poziţionată pe cea mai înaltă
treaptă în rating-ul stabilităţii. și totuși,actualmente nu este un investitor interesat să
achiziţioneze pachetele prpuse, iar termenul valabilităţii ofertei expiră la 01 iulie 2017. Care
este motivul?
Analiza fundamentală
Oferta de vânzare a acţiunilor este anunţată de bancă în două pachete, după cum urmează:
–
pachetul unic de 36 605 (3,53% din total) acţiuni ordinare nominative nou emise de
clasa I, la preţul iniţial de 1064,02 lei per acţiune, începând cu 01 februarie 2017 şi
până la 26 iunie 2017;
–
pachetul unic de 389 760 (37,56% din total) acţiuni ordinare nominative nou emise de
clasa I, la preţul iniţial de 1054,71 lei per acţiune, începând cu 01 februarie 2017 şi
până la 26 iunie 20171.
Politica de dividend a băncii este axată pe plata acestora ca o pondere constantă din profitul
net anual obţinut în proporţie de 30-50%, asigurând un echilibru strategic între toţi
stakeholderii. Iar ea a achitat dividend anual, cu o creştere substanţială în ultimii 15 ani.
Aplicând elemente de analiză fundamentală asupra costului acţiunilor propuse spre vânzare,
constatăm, că achiziţia pachetului considerabil al B.C. "Moldova Agroindbank" S.A. este
oportună.
Analizând fiecare indicator în parte, observăm, că Valoarea Intrinsecă a Acţiunilor VIR este
de 3116,40 lei, practic de 3 ori mai mare decât cursul acţiunilor din ofertă, fapt ce ne face să
concluzionăm, că acţiunile sunt puternic subevaluate. În acest context, putem să admitem, că
reputaţia băncii ca prima bancă din Republica Moldova este puternic afectată de
supravegherea intensivă, sub care se află actualmente, dar şi de turbulenţele, înregistrate în
întregul sistem bancar pe parcursul ultimilor ani.
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Boxa 3.1. (continuare)
Un alt indicator, PER, reflectă valoarea investiţiei, necesare pentru a obţine o unitate de
profit net a băncii, care pentru anul 2016 este de 389 lei/acţiune. PER la cursul ultimei
ofertei ar fi 2,71 lei, ce nu este deloc mult şi poate convinge investitorii în decizia de a
procura aceste acţiuni. Totuşi, acest indicator trebuie comparat cu valoarea PER al acţiunilor
altor bănci, pentru a vedea care este mai mare. La moment, valoarea PER la B.C.
"Moldinconbank" S.A este de 1,32 lei cu un profit net pe acţiune de 56,45 lei, iar la B.C.
"Victoriabank" SA– 5,77 lei cu un profit net pe acţiune respectiv 8,83 lei. Astfel, comparativ
cu alte 2 bănci la care poziţiile sunt deschise la Bursa de Valori Chişinău, B.C. "Moldova
Agroindbank" S.A. se situează pe mijloc având un PER mai mare ca la MICB, dar cu mult mai
mic ca la B.C. "Victoriabank" S.A. Rata de distribuţie a dividendului este de cca. 41% fapt ce ar
trebui la fel să-i încurajeze pe viitorii acţionari.
Rentabilitatea acţiunilor este şi ea destul de înaltă, fiind cu mult peste rata de dobândă la alte
plasamente financiare de pe piaţa bancară din Republica Moldova -15,53%. Valoarea
acţiunilor în baza dividendului aşteptat pe proiectat în baza celui plătit pe ultimii 10 ani este
de 497,44 sau 47% din cursul acţiunilor, propuse în ofertă.
Concluzii
Deși rezultatele analizei fundamental identifică un nivel puternic de subevaluare a acţiunilor,
și o oportunitate înaltă de achiziţie, totuşi, vânzarea pachetelor de 41,1% a B.C. "Moldova
Agroindbank S.A. se tergiversează din cauza numeroaselor probleme juridice şi financiare.
Cu toate acestea de aceste pachete se arată interesaţi unii investitori străini, progresul de
negociere merge greu, deşi este la o fază avansată. Un factor ce blochează o eventuală
tranzacţie cu acţiunile B.C. "Moldova Agroindbank S.A. este litigiul iniţiat în mai 2016, de
firma rusă Evrobalt OOO împotriva Republicii Moldova în faţa Institutului de Arbitraj al
Camerei de Comerţ din Stockholm. Investitorul rus acuză autorităţile Moldovei de încălcarea
drepturilor prin suspendarea drepturilor de vot şi obligarea de a vinde pachetul de 4,5% de
acţiuni de la B.C. "Moldova Agroindbank S.A. Acţiunile sunt de vânzare până la finele lunii
iunie 2017, la Bursa de Valori a Moldovei (BVM), iar CNPF ar putea prelungi încă cu trei luni
termenul lor de vânzare.
Experienţa unor bănci internaţionale este foarte importantă pentru Republica Moldova,
din acest considerent, procedura de achiziţie a pachetelor de acţiuni ale celor 3 bănci,
aflate sub supraveghere specială va conduce nu numai la îmbunătăţirea situaţiei lor
financiare, dar şi la dezvoltarea pieţii serviciilor bancare pe piaţa autohtonă.
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Capitolul IV
SECTORUL EXTERN
Balanţa de plăţi
În trimestrul I 2017, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a fost în
creștere cu 41,5% comparativ cu perioada similară a anului precedent (trimestrul I a. 2016
a constituit 79,68 mil. dolari). Contul curent în trimestrul I 2017 a înregistrat un deficit de
112,77 mil.USD, contul de capital a înregistrat un sold negativ de 11,99 mil.USD, iar contul
financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 59,65 mil.USD. Majorarea deficitului
comerțului exterior cu bunuri a fost cauza majorării deficitului contului curent.
În primul trimestru al anului 2017, balanţa serviciilor a înregistrat o creştere până la 59,99 mil.
dolari, comparativ cu trimestrul I 2016, din contul creşterii exporturilor de servicii cu 17,2%, în
timp ce importurile de servicii au crescut cu 11,9%. O creștere de 20,2% a fost înregistrată la
exporturile de servicii de transport, transportul aerian a înregistrat o creştere de 43,8%, și
serviciile de călătorii au crescut cu 28,5%, în special călătorii personale (39,6%). Majorarea
importurilor de servicii, de asemenea, s-a datorat creșterii importurilor de servicii de transport
cu 17,8% și de călătorii cu 9,4%.
Contul de capital comparativ cu trimestrul I 2016, a înregistrat un sold negativ de 11,99
mil.USD, determinat de ieșirile de capital înregistrate de sectorul privat (14,92 mil.USD), precum
și în urma diminuării intrărilor de asistență din exterior primită de administrația publică pentru
finanțarea proiectelor investiționale (de 2,6 ori).
Contul financiar a constituit o valoare de 59,65 mil.USD ca rezultat al majorării nete a pasivelor
economiei naționale faţă de străinătate cu 76,04 mil.USD în urma tranzacţiilor efective, în timp
ce activele financiare externe ale rezidenților s-au majorat cu 16,39 mil.USD.
Tabelul 4.1. Balanţa de plăţi a Republicii Moldova, mil.USD (date provizorii)
Anul

T. I
2015

Contul curent
-138,5
Bunuri
-499,5
Servicii
26,55
Venituri primare
94,8
Venituri secundare
239,57
Contul de capital
-4,63
Contul financiar
-200,57
Investiţii directe
-144,55
Investiţii de portofoliu
-1,39
Derivate financiare
-0,14
Alte investiţii
258,27
Active de rezervă
-312,76
Transferuri de mijloace
băneşti din străinătate
efectuate în favoarea
243,7
persoanelor fizice prin
intermediul băncilor
licenţiate, net
Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.
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T. I
2016

T. I
2017

T. I 2017/
T. I 2016
(%)

-79,68
-456,4
42,77
91,8
242,12
-10,15
-145,67
-32,4
-0,17
-0,20
-97,36
-15,54

-112,77
-520,5
59,53
98,45
249,77
-11,99
-59,65
-40,19
-1,11
-0,20
-55,87
37,2

141,5
114,1
139,2
107,2
103,2
118,1
40,9
124
652,9
100
57,4
-

224,0

251,8

112
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Investiţiile străine directe
În I trimestru a.2017 stocul total de investiţii străine directe a fost în creştere şi a constituit
3664,93 mil.USD. Comparativ cu Tr. I a. 2016 stocul total de investiţii străine directe a fost în
creştere cu 5%, iar faţă de sfârşitul anului 2016 stocul total de ISD a fost în creştere cu 2,3% sau
cu 83,50 mil.USD (stocul ISD a. 2016 a constituit 3581,4). Din totalul investiţiilor, capitalul social
şi venitul reinvestit deţin o pondere de 75,3%, iar împrumuturile intragrup (alt capital) – 24,7%.
Componența împrumuturilor intragrup este mixta, 937,53 mil.USD reprezintă stocul împrumuturilor contractate de la investitorii străini direcți și 33,33 mil.USD este stocul creanțelor sub
forma de împrumuturi acordate de întreprinderile rezidente cu capital străin investitorilor
străini direcți.
Stocul ISD in economia nationala
3664,93

3700
3650

3598,88

3600
3550

3490,4

3487,13

3500
3450
3400
3350
2014 Tr. I

2015 Tr. I

2016 Tr. I

2017 Tr. I

Figura 4.1. Stocul ISD în trimestru I în anii 2014-2017, mil dolari SUA

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

În distribuția geografica, din totalul capitalului social acumulat, investitorilor din ţările UE le-a
revenit circa 53,4%, iar investitorilor din tarile CSI 10,9%, celor proveniți din alte ţări - investiții
în proporție de 35,7 %. Pe parcursul trimestrului I a. 2017 din stocul de ISD sub forma de capital
social, principala activitate economica care a beneficiat de investiții străine este industria
prelucrătoare (24,9%), urmată de activitatea financiară și de asigurări (24,3%), comerțul cu
ridicata şi cu amănuntul (13,9%), tranzacțiile imobiliare (9,6%), informații și comunicații
(9,5%), industria energetica (6,9%) şi altele.
5,80%

altele
constructii
transport si dipozitare

2,60%
3,00%
6,90%

energie electrică, gaze şi apă
informatii si comunicatii

9,50%
9,60%

tranzacţii imobiliare

13,90%

comerţ cu ridicata şi cu amanunt
activităţi financiare

24,30%

industria prelucrătoare

24,90%

Figura 4.2. Distribuţia ISD sub formă de capital social pe activităţi economice în
trimestrul I a. 2017, %

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.
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Transferurile de peste hotare
În Moldova volumul transferurilor de peste hotare efectuate prin intermediul băncilor
licenţiate au înregistrat o creştere stabilă în I Trimestru a. 2017. Volumul transferurilor de
bani în Moldova prin bănci în favoarea persoanelor fizice în T. I 2017 au constituit 251,77 mil.
dolari, în creştere cu 13% comparativ cu perioada de referinţă a anului 2016 (a constituit 223
mil.USD). Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolarul SUA au contribuit
cu 2.0 puncte procentuale la diminuarea transferurilor din trimestrul I 2017.
În luna martie 2017 în favoarea persoanelor fizice au fost transferate din străinătate mijloace
bănești cu 24,2% mai mult în comparaţie cu luna precedentă şi cu 6,6% față de martie anul
trecut. Totodată, volumul transferurilor de peste hotare au constituit o sumă record în anul
curent (98,05 mil.USD).
transferuri personale mil. dolari
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Figura 4.3. Transferuri de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice
efectuate prin băncile din Republica Moldova pe trimestre, în anii 2011-2017, mil.USD

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Conform provenienței geografice a transferurilor băneşti în favoarea persoanelor fizice,
transferurile din CSI au fost în creștere cu 0.7 puncte procentuale comparativ cu T. I 2016 şi au
înregistrat o pondere de 33,1%. Din totalul transferurilor din CSI, transferurile din Rusia dețin o
pondere majoră de 96,1%. Transferurile din alte state CSI au următoarele ponderi: Ucraina –
1,4%, Kazahstan – 1%, Belarus – 0,4%, Azerbaidjan – 0,3%, Uzbekistan – 0,3% și restul statelor
CSI – 0,4%.
Transferurile din UE au fost în descreștere cu 0.4 puncte procentuale comparativ cu T. I 2016,
înregistrând o pondere de 33,3% comparativ cu T. I 2016. În cadrul transferurilor din UE,
transferurile din Italia au cea mai mare pondere, de 38,8%, urmată de transferurile din Marea
Britanie (13,1%), Germania (12,4%), Franța (7,5), Spania (3,4%), Irlanda (3,3%), Portugalia
(2,6%), România (2,5%), Cipru (2,1%), Belgia (2,1%), Cehia (2,1%), Polonia (2,2%) și Grecia
(1,2%).
Transferurile din alte state, cu excepţia transferurilor din CSI și UE, au constituit 33,6% mai
puţin decât în trimestrul I 2016 (34%). În trimestrul I a. 2017 ponderea transferurilor din Israel,
SUA și Turcia a constituit, 85,2% din totalul pe alte state.
În T. I 2017, distribuţia transferurilor de mijloace bănești pe state a fost repartizată în felul
următor: Rusia deținând ponderea de 31,8% (80,13 mil.USD), Israel – 18,6% (46,88 mil.USD),
din Italia cu o pondere de 12,9% (32,51 mil.USD), SUA – 8,6% (21,70 mil.USD), Marea Britanie –
4,4% (10,97 mil.USD), Germania – 4,1% (10,40 mil.USD), Franța – 2,5% (6,26 mil.USD), Turcia –
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1,4% (3,54 mil.USD), Spania – 1,1% (2,81 mil.USD), România – 0,8% (2,06 mil.USD), Cipru –
0,7% (1,74 mil.USD) și Kazahstan – 0,3% (0,87 mil.USD). Transferurile din aceste douăsprezece
state (inclusiv din Rusia) reprezintă 87,3% din totalul transferurilor în Republica Moldova
(219,88 mil.USD).
Romania; 0,8

Spania; 1,1

Alte state ; 13,8

Turcia; 1,4
Franta; 2,5
Germania; 4,1
Marea Britaniei;
4,4
S.U.A.; 8,6

Italia; 12,9

Rusia; 31,8

Israel; 18,6

Figura 4.4. Structura pe principalele ţări a transferurilor de mijloace bănești din
străinătate în favoarea persoanelor fizice în T. I 2017, %

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Comerţul exterior cu bunuri
Comerţul exterior cu bunuri în T. I 2017 a înregistrat o creştere cu 22%, comparativ cu
perioada similară a anului trecut. Astfel, comerţul exterior cu bunuri a constituit 1559 mil.USD
(cu 281,4 mil. dolari mai mult).
Tabelul 4.2. Evoluţia schimburilor comerciale în T. I 2017, mil.USD
T. I 2016
mil.USD
Comerţul exterior cu bunuri
1277,6
Export
416,5
Import
861,1
Balanţa comercială
-444,6
Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică.

T. I 2017
mil.USD
1559
528,2
1030,8
-502,6

Dinamica
2017/2016
%
22
26,8
19,7
13,1

În Trimestrul I 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 528,2 mil.USD, cu 26,8% mai mult faţă
de perioada corespunzătoare din 2016. În luna martie 2017, exporturile de mărfuri au
constituit 212,1 mil.USD, cu 20,1% mai mult față de luna precedentă și cu 31,5% – comparativ cu
luna martie 2016.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 347,4 mil.USD (65,8% din total exporturi),
fiind în creștere cu 31,8% față de ianuarie-martie 2016, care a contribuit la majorarea pe total
exporturi cu 20,1%.
Reexporturile de mărfuri străine s-au majorat cu 18,1% comparativ cu ianuarie-martie 2016,
reexporturile de mărfuri au constituit 180,8 mil.USD (34,2% din total exporturi). După
prelucrare, din total exporturi, reexporturile de mărfuri au deținut 23%, iar reexporturile de
mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale – 11,2%.
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Exporturile de mărfuri destinate ţărilor UE au însumat 335,6 mil.USD cu 26,4% mai mult față de
ianuarie-martie 2016 (266,2 mil. dolari), deținând o cotă de 63,5% în total exporturi (63,8% – în
ianuarie-martie 2016). Exporturile de mărfuri destinate ţărilor CSI au constituit 106,0 mil.USD,
deţinând o pondere de 20,1% (20,4% – în ianuarie-martie 2016). Exporturile de mărfuri către
aceste țări s-au majorat cu 24,7%, comparativ cu ianuarie-martie 2016 (85 mil. dolari).
2016
Ianuarie-Martie

alte tari;

15,8%

2017
Ianuarie-Martie

alte tari;

CSI;
20,4%

16,4%

CSI ;
20,1%

UE;
63,5%

UE;
63,8%

Figura 4.5. Structura exporturilor de mărfuri pe grupe de ţări

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică.

Comparativ cu trimestrul I 2016, evoluția exporturilor pe grupe de țări în ianuarie-martie 2017,
indică o creştere a exporturilor către România (29,3%), Federația Rusă (42,0%), Turcia (de 2,2
ori), Italia (20,1%), Germania (26,9%), Bulgaria (de 1,8 ori), Spania (de 7,8 ori), Regatul Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord (19,1%), Elveția (de 2,1 ori), Belarus (10,8%), Austria (38,4%),
Polonia (11,2%), Olanda (31,4%), Georgia (de 1,6 ori), Grecia (26,9%), Belgia (52,3%), Serbia
(de 3,9 ori), Iordania (de 14,4 ori), Liban (35,8%), Malaysia (de 1,7 ori) și Emiratele Arabe Unite
(de 3,7 ori), care a dus la creșterea pe total exporturi cu 27,8%.
Totodată s-au micşorat către Irak (75,5%), Franța (12,4%), Indonezia (68,9%) şi Statele Unite
ale Americii (17,4%), atenuând astfel creșterea pe total exporturi cu 3,8%.
Structura exporturilor pe grupe de mărfuri în trimestrul I 2017, comparativ cu perioada
similară a anului precedent, s-au înregistrat creșteri la exporturile de semințe și fructe oleaginoase (59,7%), cereale și preparate pe bază de cereale (de 2,1 ori), mașini și aparate electrice
(33,8%), legume și fructe (24,4%), produse medicinale și farmaceutice (de 2,6 ori), îmbrăcăminte și accesorii (12,0%), băuturi alcoolice și nealcoolice (9,7%), fire, țesături și articole textile
(16,7%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 3,5 ori), zahăr, preparate pe bază de
zahăr, miere (32,0%), produse chimice organice (de 1,8 ori), vehicule rutiere (38,6%), produse
lactate și ouă de păsări (54,6%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (de 1,6 ori),
construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de
iluminat (de 2,7 ori), mobilă și părțile ei (5,1%), carne și preparate din carne (de 2,2 ori),
îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 1,8 ori), care au contribuit la majorarea pe total
exporturi cu 25,8%.
Totodată, la unele produse s-au micșorat exporturile precum: cauciuc prelucrat (86,7%), mașini
și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (29,6%),
uleiuri esențiale, substanțe parfumate, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare
(21,8%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (21,9%), mașini și aparate
specializate pentru industriile specifice (37,5%), atenuând astfel creșterea pe total exporturi cu
2,6%.
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În Trimestru I 2017 importurile de mărfuri au înregistrat o creştere cu 19,7%, comparativ cu
perioada similară a anului precedent. Importurile de mărfuri au totalizat 1030,8 mil.USD.
Importurile de mărfuri, în luna martie 2017, au constituit 431,3 mil.USD, cu 29,7% mai mult
față de luna precedentă și cu 17,6% comparativ cu luna martie 2016.
Importurile de mărfuri din ţările UE, au fost în creştere cu 23,2% mai mult față de ianuariemartie 2016. Astfel, importurile de mărfuri au constituit 490,7 mil.USD, deținând o pondere de
47,6% în total importuri (46,3% – în ianuarie-martie 2016). Importurile de mărfuri provenite
din ţările CSI, au constituit 271,5 mil.USD, înregistrând o creştere cu 8,4% mai mult decât în
ianuarie-martie 2016, deţinând o pondere de 26,3% în total importuri (29,1% – în ianuariemartie 2016).
2017
Ianuarie-Martie

2016
Ianuarie-Martie
CSI;
29,1%

alte tari;
24,6%

UE;
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CSI

UE

CSI;
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alte tari

CSI
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alte tari

Figura 4.6. Structura importurilor de mărfuri pe grupe de ţări

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică.

Evoluției importurilor pe ţări, comparativ cu trimestrul I 2016, în ianuarie-martie 2017s-a
înregistrat creșteri la importurile din România (39,2), China (31,8%), Germania (23,7%), Statele
Unite ale Americii (de 2,0 ori), Ucraina (16,3%), Belarus (49,7%), Turcia (14,2%), Italia (14,2%),
Ungaria (43,0%), Franța (25,5%), Polonia (23,3%), Bulgaria (43,4%), Vietnam (de 2,6 ori),
Republica Cehă (28,3%), Federația Rusă (0,9%), Spania (12,2%), Olanda (14,2%), Belgia
(31,8%), Elveția (39,4%), Coreea de Sud (51,7%), Slovacia (50,1%), Slovenia (51,4%) și
Macedonia (de 3,2 ori), care au favorizat majorarea pe total importuri cu 20,2%. Totodată, s-a
înregistrat micșorarea livrărilor din Austria (22,5%), Lituania (33,6%) și Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord (8,3%), care a atenuat creșterea pe total importuri cu 0,8%.

Structura importurilor pe grupe de mărfuri, în trimestrul I 2017 au înregistrat creşteri la

petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 1,7 ori), produse medicinale și farmaceutice
(de 1,7 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (19,1%), aparate și echipamente de
telecomunicații (de 1,9 ori), vehicule rutiere (21,2%), îmbrăcăminte și accesorii(42,8%), zahăr,
preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,7 ori), mașini și aparate industriale (31,2%), fire,
țesături și articole textile (10,8%), articole de voiaj (de 6,6 ori), încălțăminte (de 1,9 ori), mașini
și aparate specializate pentru industriile specifice (18,7%), produse lactate și ouă de păsări
(50,1%), semințe și fructe oleaginoase (22,7%), instrumente și aparate, profesionale, științifice
și de control (49,3%), cereale și preparate pe bază de cereale (18,2%), materiale plastice
prelucrate (19,4%), fier și oțel (16,0%), articole din lemn (24,2%), mobila şi părțile ei (28,4%),
mașini și aparate de birou sau de prelucrarea automată a datelor (37,6%), cărbune, cocs si
brichete (de 5,8 ori), articole prelucrate din metal (9,2%), hârtie, carton și articole din pastă de
celuloză (12,1%), produse chimice organice (41,0%), mașini generatoare de putere și
echipamentele lor (de 1,7 ori), contribuind la creșterea pe total importuri cu 19,9%. Totodată, sau redus importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (23,6%), tutun brut și
prelucrat (27,7%), cauciuc prelucrat (11,5%), atenuând majorarea pe total importuri cu 3,4%.
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În trimestrul I 2017 decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor a dus la
formarea unui deficit al balanței comerciale în valoare de 502,6 mil.USD, cu 58,0 mil.USD
(13,1%) mai mare față de cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2016. Deficitul balanţei
comerciale în luna martie 2017 a fost cu 63,1 mil.USD (40,4%) mai mare decât cel înregistrat
în luna februarie 2017 și cu 13,7 mil.USD (6,6%) – comparativ cu luna martie 2016. Astfel,
deficitul balanței comerciale în luna martie a constituit 219,2 mil.USD.

Cu ţările UE balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 155,1 mil.USD (în ianuarie-martie
2016 – 132,9 mil.USD), iar cu ţările CSI – de 165,5 mil.USD (în ianuarie-martie 2016 – 165,5
mil.USD).
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Figura 4.7. Tendinţele comerţului exterior de mărfuri

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică.

Regiunea Republicii Moldova din partea stângă a râului Nistru
Pe parcursul Trimestrului I 2017 regiunea transnistreană a înregistrat o creştere a
comerţului exterior. Tranzacţiile comerciale externe cu bunuri au crescut cu 2% (5,1 mil
dolari) faţă de perioada similară a anului precedent. În Trimestrul I 2017 tranzacţiile
comerciale externe cu bunuri au constituit 342 mil. dolari.
Comparativ cu trimestrul I 2016, exportul bunurilor a constituit 123,1 mil. dolari fiind în
scădere cu 4%. Totodată importurile de bunuri au constituit 218,8 mil. dolari fiind în creştere
cu circa 5%. Balanţa comercială a constituit 102,2 mil. dolari.
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Figura 4.8. Evoluţia valorii comerţului exterior al regiunii Transnistrene
în T. I anul 2016 - 2017, mil.USD

Sursa: Conform datelor, http://mer.gospmr.org/
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În trimestrul I 2017 regiunea Transnistreană a realizat tranzacţii comerciale externe cu 65 de
ţări ale lumii (în T. I 2016 cu 66 de ţări) inclusiv 8 ţări din CSI. Atât exporturile cât şi importurile
către ţările CSI au înregistrat o tendinţă pozitivă 11% respectiv 2,8%.

Exportul de bunuri către CSI a alcătuit 83,7 mil. dolari fiind cu 11% mai mult faţă de perioada

similară a anului precedent. Cota exportul de bunuri către CSI a constituie 68% din valoarea
totală a exportului (123,1 mil. dolari). Principalul parteneri al regiunii transnistrene este R.
Moldova, Ucraina şi Rusia. Către R. Moldova au fost exportate bunuri în valoare de 52,5 mil.
dolari ceea ce constituie circa 42,6% din cifra de afaceri dintre țările CSI. Valoarea bunurilor
exportate către Ucraina au constituit 17,1 mil. dolari (13,9% din cifra de afaceri cu țările CSI). Iar
către Rusia s-au exportat bunuri în valoare de 12,7 mil. dolari. aceasta reprezintă circa 10,3%
din cifra de afaceri dintre țările CSI. Totodată, importul de bunuri din ţările CSI au cifrat 168,7
mil dolari, ceea ce constituie 77,1% valoarea totală a importurilor (218,8 mil. dolari).
Către UE, exportul de bunuri a alcătuit 39,4 mil. dolari, ceea ce constituie 32% din valoarea
totală a exportului. Totodată, valoarea importurilor produselor din UE a alcătuit 50,1 mil.
dolari ceea ce constituie 22,9% din valoarea totală a importurilor (218,8 mil. dolari). Principalii
parteneri ai regiunii transnistrene din UE este România cu o cotă de 10,5% şi Italia cu o cotă de
8,2% din cifra de afaceri cu UE.
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Capitolul V
MEDIUL DE AFACERI
Moldova în clasamentele internaţionale
Doing Business – 2016 în Moldova (ediţia 2017). Republica Moldova este inclusă în mai multe
clasamente, realizate de organizaţii internaţionale, care permit de a compara poziţia sa cu alte
state la mai mulţi indicatori, care direct sau indirect se referă la mediul de afaceri.
Principalul clasament internaţional care reflectă poziţia Moldovei referitor la dezvoltarea
mediului de afaceri este reprezentat de Raportul Doing Business, produs anual de Banca
Mondială. Astăzi, clasamentul include aproximativ 190 de state. Raportul cuprinde 10 indicatori
economici care analizează rezultatele economice și determină ce reforme în domeniul
reglementării afacerilor au funcţionat. Raportul oferă indicatori cantitativi privind înregistrarea
afacerii, obţinerea autorizaţiilor de construcţii, înregistrarea proprietăţii, obţinerea creditului,
protejarea investitorului, plata taxelor, comerţ extern, respectarea contractelor, lichidarea
întreprinderilor, accesul la energie electrică.
E de menţionat că raportul nu se limitează la schimbările relative ale locului ţării în top (ceea ce,
în mare parte, se datorează vitezei de realizare a reformelor în alte ţări), și folosește, de
asemenea, indicatorul „distanţa până la frontieră“ (Distance to Frontier – DTF), care se bazează
pe o scară de referinţă utilizată de la 0%, în cazul celei mai slabe performanţe observate și merge
până la 100%, în cazul conformării la cele mai bune proceduri existente pe plan mondial.
Clasamentul Doing Business compară economiile între ele; scorul DTF compară economiile cu
privire la cele mai bune practice de reglementare, arătând distanţa absolută până la cea mai
bună performanţă pe fiecare indicator al clasamentului.
Tabelul 5.1. Evoluţia indicatorilor „Doing Business” pentru Republica Moldova
Poziţia
Indicatori

2015

Poziţia Republicii Moldova în
47
rating-ul „Doing business”
1. Înregistrarea afacerii
38
2. Obţinerea autorizaţiilor de
162
construcţii
3. Accesul la energie electrică
97
4. Înregistrarea proprietăţii
20
5. Obţinerea creditului
29
6. Protejarea investitorilor minoritari
40
7. Plata taxelor
55
8. Comerţ extern
34
9. Respectarea contractelor
70
10. Lichidarea întreprinderilor
58
Numărul de ţări
189
Sursa: Conform raportului Doing business 2017.

2016
(DB 2017)

DTF (% puncte)
Schimbarea în
2016
DTF (%
2015
(DB
puncte)
2017)
+3
72,75
71,64
-1,11

Schimba
rea

44
44
165

-6
-3

73
21
32
42
31
34
62
60
190

+24
-1
-3
-2
+24
+8
-2

91,96

92,19

54,14

54,09

74,60
82,92
70,00
63,33
84,76
92,32
60,87
52,61

67,48
82,91
70,00
63,33
80,16
92,39
59,94
53,85

+0,23
-0,05
-7,12
-0,01
0
0
-4,6
+0,07
-0,93
+1,24

În clasamentul Băncii Mondiale – Doing Bussiness 2016 (ediţia 2017), poziţia Moldovei a marcat
un salt cu 3 puncte faţă de anul precedent. Astfel, în clasamentul Doing Business 2016 (ediţia
2017), Republica Moldova s-a situat pe locul 44 din 190 ţări. Mediul de afaceri din RM este mai
bine situat comparativ cu ţări ca Serbia (47), Azerbajan (65), Ukraina (80). Concomitent, RM se
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situează în urma unor astfel de ţări, precum Letonia (14), Georgia (16), Armenia (38), România
(36).
Cele mai joase poziţii în clasament Moldova le-a înregistrat la indicatorii Obţinerea autorizaţiilor
de construcţii (locul 165), care și-a înrăutăţit poziţia cu 3 puncte comparativ cu anul precedent și
Acces la energia electrică (locul 73). Cea mai semnificativă înrăutăţire a marcat-o indicatorul
Înregistrarea afacerii (cu 6 poziţii).
Cu toate acestea, unii indicatori au înregistrat o îmbunătăţire. Cel mai mare salt a fost înregistrat
la indicatorul Acces la energie electrică, indicatorul Plata taxelor (+24 poziţii, respectiv);
Respectarea contractelor (+8 poziţii).
Moldova a acumulat în anul 2016 un scor total de 71,64 pentru indicatorul DTF, ceea ce reflectă
o înrăutăţire cu 1,11 puncte faţă de anul precedent, 2015.
Moldova în clasamentul Indicelui de Libertate Economică. Indicele libertăţii economice este
un clasament anual, creat de The Wall Street Journal și The Heritage Foundation. Acesta reflectă
deschiderea economiei, eficienţa reglementărilor guvernamentale, statul de drept și competitivitatea. Scopul indicelui este de a măsura gradul de libertate economică în ţările lumii. Acesta
acoperă 4 domenii politice care au un impact asupra libertăţii economice: statul de drept;
ponderea guvernului; eficienţa actelor normative; deschiderea pieţelor.
În anul 2016 (ediţia 2017) la studiu au participat 186 ţări. Libertatea economică este evaluată în
baza a 12 indicatori, numiţi şi 12 libertăţi economice: 1) Libertatea business-ului; 2) Libertatea
comerţului; 3) Povara fiscală; 4) Cheltuieli guvernamentale; 5) Libertatea monetară; 6) Libertatea investiţiilor; 7) Libertatea financiară; 8) Drepturile de proprietate; 9) Sănătatea fiscală;
10) Libertatea muncii; 11)Integritatea guvernului; 12) Eficacitatea judiciară.
Clasamentul libertăţii economice pentru 2016 (ediţia 2017) este condus, ca de obicei, de Hong
Kong, Singapore și Noua Zeelandă, care au obţinut 89,8, 88,6 și respectiv 83,7 din scorul maxim
de 100 de puncte.
Topul primelor zece ţări din lume după libertatea economică în 2016 este completat de Elveţia,
Australia, Estonia, Canada, Emiratele Arabe Unite, Irlanda, Chile.
În 2016 (ediţia 2017), în clasamentul Indicelui libertăţii economice, Republica Moldova ocupă
locul 110 printre 186 de ţări incluse în rating. În perioada analizată, locul Moldovei s-a
îmbunătăţit cu 7 poziţii.
Potrivit clasamentului Indicelui de liberate economică 2016 (ediţia 2017), valoarea indicatorului
libertăţii economice al Moldovei constituie 58,0, majorându-se cu 0,6 puncte faţă de anul
precedent.
Pentru ţara noastră, Indicele de libertate economică relevă următoarele tendinţe:
Cele mai joase poziţii Moldova le-a înregistrat la indicatorii: Libertatea Muncii (171), Cheltuielile
Guvernului (127), Eficienţa Judiciară (150), Integritatea Guvernului (155) și Libertatea
Monetară (139), urmate de Libertatea Investiţiilor (103).
Schimbarea negativă a fost înregistrată la indicatorii: Drepturi de proprietate (-27 poziţii),
Libertate monetară (-34 poziţii), Cheltuieli ale guvernului (-1 poziţie), Libertatea investiţiilor (-1
poziţie).
Îmbunătăţiri s-au înregistrat pentru 4 indicatori de libertate economică, printre care: Libertatea
de a face afaceri (+6 poziţii), Libertatea pieţei muncii (+2 poziţii), Libertatea de a face comerţ
(+24 poziţii), Libertatea financiară (+2 poziţii).
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Cele mai avansate poziţii din clasament, Moldova a înregistrat la indicatorii: Sănătatea fiscală
(51), Povara fiscală (43) și Libertatea financiară (70).
Tabelul 5.2. Poziţia Moldovei în clasamentul Indicelui de libertate economică
Poziţia în clasament

Indicatori

2015 (ediţia 2016)

Total, inclusiv:
Statul de drept
1. Drepturi de proprietate
2. Integritatea Guvernului
3. Eficacitatea judiciară
Ponderea guvernului
4. Cheltuieli guvernamentale
5. Povara fiscală
6. Sănătate fiscală
Eficienţa reglementărilor
7. Libertatea de a face afaceri
8. Libertatea pieţei muncii
9. Libertatea monetară
Deschiderea pieţei
10. Libertatea de a face comerţ
11. Libertatea investiţiilor
12. Libertatea financiară
Numărul de ţări în clasament
Sursa: Clasamentul Indicelui de Libertate Economică.

2016 (ediţia 2017)

Schimbarea

117

110

+7

69
n/a
n/a

96
155
150

-27

126
n/a
n/a

127
43
51

-1

95
173
105

89
171
139

+6
+2
-34

105
102
72
178

81
103
70
186

+24
-1
+2

Potrivit clasamentului Indicelui de liberate economică, economia Republicii Moldova este încă
„în mare parte neliberă”. Printre cele 44 de ţări din regiunea Europei, Republica Moldova ocupă
locul 41, iar Indicatorul libertăţii economice este mai mic decât media pe regiune şi cea globală.

Indicatorii de dezvoltare a businessului în regiunea din partea stângă a Nistrului
La finele anului 2016, în regiunea din partea stângă a Nistrului, 55,4% din organizaţii şi
întreprinderi au obţinut profit net, constituind 139 de organizaţii, în diminuare cu 9,1% faţă de
anul precedent şi, respectiv, 43,8% au înregistrat pierderi (cu excepţia întreprinderilor mici,
băncilor, organizaţiilor bugetare şi de asigurări). Dintre organizaţiile, care au înregistrat profit
net în a. 2016, ponderea cea mai mare le revine organizaţiilor din comerţ şi alimentaţia publică
(67,7%), comunicaţii (66,7%), agricultura (62,5%). În aspect valoric, la fel ca şi în anii
precedenţi, întreprinderile din industrie au înregistrat o pierdere netă mai mare (78,5% din
total pierdere netă).
Tabelul 5.3. Date privind profitul (pierderea) netă a organizaţiilor din partea stângă a
Nistrului pe genuri de activitate, în a.2016

A
Total
inclusiv:
industria
agricultura
transport
comunicaţii
construcţii

56

Numărul
În % de la
Numărul
În % de la Profit Pierdere
organizaţiilor care numărul organizaţiilor cu numărul net,mii netă, mii
au primit profit net
total
pierdere netă
total
RUB.
RUB.
1
2
3
4
5
6
139
55,4
110
43,8 984994 1076774
34
15
16
6
6

49,3
62,5
51,6
66,7
54,5
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35
9
15
3
5

50,7
37,5
48,4
33,3
45,5

536325
32447
20165
48347
4330

845420
26679
36100
265
6800
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Tabelul 5.3. – continuare
A
1
2
3
4
5
6
comerţ şi
44
67,7
20
30,8 331189
58375
alimentaţia
publică
gospodărie de
4
26,7
10
66,7
2274
53395
locuinţe şi
deservire
comunală
alte ramuri
14
51,9
13
48,1
9917
49740
Sursa: “Социально-Экономическое Развитие Приднестровской Молдавской Республики, 2016”.
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Capitolul VI
SECTORUL SOCIAL
Situaţia demografică
Conform datelor actualizate ale BNS în anul 2016 s-au redus valorile mai multor indicatori
ai mişcării naturale: numărul de născuţi-vii, decedaţi, căsătorii, divorţuri. În rândul
cauzelor de deces primează în continuare bolile aparatului circulator (57,0%) şi tumorile
maligne (16,2%).
În anul 2016, conform datelor actualizate ale BNS, numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit
37394 pers., fiind în scădere cu 3,1% comparativ cu anul precedent, rata natalităţii a fost de 10,5
născuţi-vii la 1000 locuitori, având disparităţi în funcţie de mediu: urban – 8,8‰, rural – 11,8‰.
Numărul de decedaţi a constituit 38489 pers., înregistrând, la fel, o reducere de 3,6% faţă de anul
2015, iar rata mortalităţii a ajuns la 10,8 decedaţi la 1000 locuitori. Şi aici există disparităţi pe
medii: rural – 12,6‰, urban – 8,4‰. Numărul copiilor decedaţi în vârstă sub 1 an în anul 2016 a
constituit 353 cazuri şi s-a redus cu 22 cazuri în comparaţie cu anul precedent, iar rata mortalităţii
infantile a ajuns la 9,4 decedaţi în vârstă sub 1 an la 1000 născuţi-vii.
După clase ale cauzelor de deces cele mai multe decese sunt cauzate de bolile aparatului
circulator – 57,0%, tumorile maligne – 16,2%, bolile aparatului digestiv – 9,6%, accidentele,
intoxicaţiile şi traumele – 7,0%, bolile aparatului respirator – 4,4%, alte clase – 5,8%.
Cele mai mari rate ale natalităţii au fost în raioanele: Ştefan Vodă (12,9‰), Sângerei (12,9‰) şi
Criuleni (12,8‰), iar cele mai mici în raioanele: Basarabeasca (8,2‰), Ocniţa (8,2‰), Taraclia
(8,7‰). Cele mai mari rate ale mortalităţii au fost în raioanele: Donduşeni (16,4‰) şi
Şoldăneşti (14,8‰), iar cele mai mici – în municipiul Chişinău (7,7‰) şi municipiul Bălţi
(8,5‰).
În aspect teritorial cele mai mari rate ale scăderii naturale s-au înregistrat în următoarele
raioane: Donduşeni (-6,3‰), Ocniţa (-6,0‰), Briceni (-4,9‰), Râşcani (-4,2‰). Cele mai mari
rate pozitive ale creşterii naturale au fost înregistrate în raioanele: Dubăsari (2‰), Ştefan Vodă
(1,8‰), Ialoveni (1,7‰), Ungheni (1,5‰), Criuleni (1,4‰).
Numărul căsătoriilor total pe ţară în anul 2016 a constituit 21992, micşorându-se cu 11,0% faţă
de anul trecut, iar rata nupţialităţii a constituit 6,2 căsătorii la 1000 locuitori. Indicatorul în cazul
numărului divorţurilor din ţară a constituit 10605, fiind în scădere cu 5,3% faţă de anul
precedent. Rata divorţialităţii a constituit 3,0 divorţuri la 1000 locuitori.
În aspect teritorial, cele mai mari rate ale nupţialităţii au fost în raioanele: Anenii Noi (8‰),
Dubăsari (7,3‰), Ialoveni (7,3‰), Criuleni (7‰), iar cele mai mici în: Ocniţa (4,2‰) şi
Basarabeasca (4,7‰). Cea mai înaltă rată a divorţialităţii a fost în raionul Anenii Noi – 7,2‰, iar
cele mai mici rate – 2,1‰ (în UTA Găgăuzia), 2,2‰ (în Făleşti, Glodeni, Sângerei, Leova), 2,3‰
(în Şoldăneşti, Taraclia).
Conform informaţiilor Ministerului Afacerilor Interne în anul 2016 permis de şedere în ţară au
obţinut 4080 cetăţeni străini şi 573 repatriaţi, dintre aceştia pentru studii – 21,3%, pentru
muncă – 25,8%, pentru imigraţia de familie – 35,3% şi alte cauze – 17,6%. După datele
Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor din ţară au emigrat 2507 pers.,
stabilindu-se cu domiciliul permanent în alt stat. Cei mai mulţi au plecat în Rusia (857 pers.),
SUA (623 pers.), Ucraina (375 pers.), Germania (285 pers.) şi Israel (181 pers.). Majoritatea sunt
în vârsta de 20-39 de ani.
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Piaţa forţei de muncă
În T. I din anul 2017 indicatorii cu privire la activitatea economică a forţei de muncă ca
populaţia economic activă, populaţia ocupată, rata de activitate, rata de ocupare nu au
avut schimbări semnificative în comparaţie cu perioada similară a anului precedent.
Grupul NEET a ocupat o pondere de 30,9% din populaţia din grupa de vârstă de 15-29 ani.
Persoanele care nu doresc să lucreze constituie 82,4% din populaţia inactivă.
În T. I din 2017 populaţia economic activă a constituit 1201,6 mii pers., fără să se modifice
semnificativ faţă de T. I din anul precedent. Rata de activitate a populaţiei a fost de 40,3% şi nu sa modificat esenţial f.p.s.a.p. (40,1%). În cadrul persoanelor economic active s-a înregistrat o
pondere mai mare a bărbaţilor (43,7%) decât a femeilor (37,2%). Ponderea persoanelor economic active din mediul urban a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul rural:
respectiv 45,0% și 36,5%. În grupa de vârstă 15-29 ani ponderea persoanelor economic active a
constituit 30,0%, iar în grupa 15-64 ani – 45,0%. Rata de activitate economică a populaţiei în
vârstă de muncă (după legislaţia naţională: 16-56 ani – femei şi 16-61 ani – bărbaţi) a constituit
47,7%.
Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a atins 37,7%, rămânând, aproape la nivelul
p.s.a.p. (37,6%). Ea a fost mai ridicată la bărbaţi – 40,2%, decât la femei (35,5%). După mediile
de reşedinţă, rata de ocupare a constituit în mediul urban – 41,7%, depăşind semnificativ pe cea
din mediul rural – 34,6%. Rata de ocupare a persoanelor în vârstă de muncă (16-56/61 ani) a
avut valoarea de 44,4%, a persoanelor în vârstă de 15-64 ani – 42,1%, iar în grupa de vârstă 1529 ani a constituit 26,7%.
Populaţia ocupată a fost de 1125,7 mii pers. în T. I din 2017, majorându-se nesemnificativ (cu
0,2%) comparativ cu p.s.a.p. Precum şi la populaţia economic activă, nu au fost disparităţi pe
sexe – bărbaţi – 50,6% şi femei – 49,4%. Ponderea persoanelor ocupate în mediul urban a fost
mai mică decât cea din mediul rural: în localităţi urbane – 48,8%, în localităţi rurale – 51,2%.
Numărul şomerilor, conform Biroului Internaţional al Muncii a constituit 75,8 mii pers., fiind
aproape la acelaşi nivel ca p.s.a.p. (74,4 mii pers.). Şomajul a fost într-o proporţie mai mare în
rândul bărbaţilor – 65,2% din numărul total al şomerilor, precum şi în rândul persoanelor din
localităţi urbane – 56,6%.
Rata şomajului la nivelul ţării în T. I din 2017 a fost de 6,3%, fiind aproape la acelaşi nivel ca şi în
p.s.a.p. (6,2%). Rata şomajului la bărbaţi a constituit 8,0%, iar la femei – 4,5%. Au fost înregistrate disparităţi între ratele şomajului în mediul urban şi cel rural (respectiv, 7,2% şi 5,4%).
În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a fost de 12,7%, iar în categoria de vârstă 15-29
ani a constituit 11,0%.
Populaţia inactivă din ţară (15 ani şi peste) în T. I din anul 2017 a fost de 1782,3 mii pers.,
constituind 59,7% din populaţia totală de această vârstă şi s-a redus cu doar 0,3 p.p. f.p.s.a.p. În
populaţia inactivă se includ:
- persoanele care nu doresc să lucreze (1467,8 mii pers. sau 82,4% din populaţia inactivă), dintre
care:
a) pensionari (635,5 mii pers. sau 43,3% din pers. care nu doresc să lucreze);
b) persoane care nu doresc să lucreze, deoarece învaţă sau studiază (261,5 mii pers. sau 17,8%
din pers. care nu doresc să lucreze);
c) persoane care nu doresc să lucreze pentru un venit, deoarece îngrijesc de familie (195,4 mii
pers. sau 13,3% din pers. care nu doresc să lucreze);
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Figura 6.1. Evoluţiile ratelor de activitate, ocupare şi a şomajului populaţiei
de 15 ani şi peste, în Trimestrul I al anilor 2010-2017

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică.

d) persoane care se află în ţară, dar care nu doresc să lucreze în Moldova, deoarece deja au un loc
de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau persoane care planifică să lucreze peste
hotare (216,6 mii pers. sau 14,8% din pers. care nu doresc să lucreze)
- persoanele declarate de către gospodării aflate peste hotare, la lucru sau în căutare de lucru
(277,3 mii pers. sau 15,6% din populaţia inactivă)
- persoanele descurajate în a-şi mai găsi un loc de muncă în ţară (13,3 mii pers. sau 0,7% din
populaţia inactivă).
Grupul NEET îl constituie tinerii în grupa de vârstă de 15-29 ani, ce nu sunt parte a populaţiei
ocupate, nu studiază în sistemul formal de educaţie şi nu participă la cursuri sau alte instruiri
din afara sistemului formal de educaţie. În T. I din 2017 acest grup a deţinut o pondere de 30,9%
din populaţia din grupa de vârstă de 15-29 ani (în afară de populaţia plecată peste hotare la
lucru sau în căutarea unui lucru).
Boxa 6.1. Locuri vacante pe piaţa forţei de muncă în Republica Moldova
Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în T. I a anului 2017 au fost
înregistrate cca 10,7 mii de locuri vacante, dintre care 66% au constituit locurile oferite muncitorilor,
iar 34% – specialiştilor. În această perioadă au fost înregistrate cca 13,8 mii pers. în căutarea unui loc
de muncă, din care 44% au constituit femeile. Cele mai multe locuri vacante au fost înregistrate în
industrie – 28% (3014 locuri), comerţ cu ridicata şi amănuntul – 14% (1542 locuri), agricultură – 10%
(1092 locuri), administrația publică – 7% (699 locuri). Conform domeniilor de activitate, cei mai
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solicitaţi au fost persoanele care au activat în agricultură, industrie şi comerţ – 16%, administrare
publică – 9%, învățământ – 7%.
La data de 31.03.2017 în baza de date a Agenţiei Naţionale erau în evidenţă cca 7,3 mii locuri de muncă
vacante şi cca 29,7 mii şomeri, concurența la un loc de muncă vacant fiind de 4 şomeri. Cele mai multe
oferte de locuri de muncă vacante au fost oferite de către agenţia Chișinău – 2072, Bălţi – 612, Floreşti
– 388, Orhei – 336, cele mai puţine oferte au fost înregistrate în: Edineț şi Ocniţa – 39, Drochia – 33,
Sângerei – 9.
Din numărul total de şomeri (13762 pers.) înregistraţi în perioada de referinţă, 64% (8810 pers.) erau
din localitățile rurale. Locurile vacante în localitățile rurale fiind doar 16% (1707 locuri) din numărul
total de locuri de muncă vacante înregistrate.
Cele mai solicitate profesii/meserii de către angajatori, rămân a fi: contabil, cusătoreasă, vânzător,
conducător auto, bucătar, muncitor necalificat. Ca în anii precedenți, meseria de cusătoreasă rămâne
cea mai solicitată de către angajatori. Această meserie constituia 25% din numărul locurilor vacante în
evidenţă la sfârșitul trimestrului I din 2017 şi numărul șomerilor care dețineau această meserie era de
1%.
Sursa: Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
http://anofm.md/files/elfinder/Buletinul%20Cererea%20si%20oferta%20trim.I%202017_0%20%281%29.pdf

Remunerarea muncii
Trimestrul I al anului 2017 este caracterizat atât de o creştere a salariului nominal mediu
lunar (5218,9 MDL) cu 11,3% faţă de acelaşi trimestru al anului precedent, cât şi a celui
real mediu lunar – cu 6,7%. În sectorul bugetar salariul mediu lunar (4725,7 MDL) s-a
majorat f.p.s.a.p. cu 12,6%, într-o mai mare măsură decât câştigul salarial mediu lunar din
sectorul real (5428,6 MDL), care a crescut f.p.s.a.p. cu 10,7%. Cele mai bine plătite tipuri de
activităţi economice sunt: Informaţii şi comunicaţii, Activităţi financiare şi de asigurări şi
Producţia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiţionat.
În T. I din anul 2017 câştigul salarial nominal mediu lunar a constituit 5218,9 MDL, înregistrând
o majorare de 11,3% faţă de T. I din 2016. Indicele câștigului salarial real pentru T. I din anul
2017 faţă de T. I din anul 2016 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut
şi indicele preţurilor de consum) a fost de 106,7%, sau în creștere cu 6,7% faţă de nivelul anului
precedent. În T. I din anul 2017, câștigul salarial mediu lunar în sectorul bugetar a fost de 4725,7
MDL (+12,6% faţă de T I din anul 2016), în sectorul economic real – 5428,6 MDL (+10,7% faţă de
T. I din anul 2016). După tipurile de activităţi economice, cel mai mare salariu mediu lunar în T. I
din anul 2017 s-a înregistrat în: Informaţii şi comunicaţii – 11567,4 MDL, Activităţi financiare şi
de asigurări – 9821,9 MDL, Producţia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă
și aer condiţionat – 8722,8 MDL. Cele mai mici salarii în T. I din anul 2017 au primit persoanele
din următoarele activităţi economice: Agricultură, silvicultură şi pescuit – 3265,6 MDL, Artă,
activităţi de recreare şi de agrement – 3318,1 MDL şi Activităţi de cazare şi alimentaţie publică –
3495,2 MDL.
Veniturile disponibile ale populaţiei pe o lună în T. I din anul 2017 au constituit 2134,5 MDL
în medie la o persoană, fiind în creştere cu 5,3% f.p.s.a.p. În termeni reali veniturile
populaţiei au înregistrat o majorare nesemnificativă de 0,9%. Cele mai importante surse de
venit rămân a fi în continuare: salariile (40,2%), prestaţiile sociale (23,7%) şi transferurile
băneşti din afara ţării (17,6%).
Veniturile disponibile ale populaţiei în T. I din anul 2017 au constituit în medie la o persoană pe
lună 2134,5 MDL, cu 5,3% mai mult decât în p.s.a.p. În T. I din 2017 veniturile populaţiei în
termeni reali cu ajustarea la indicele preţurilor de consum au înregistrat o majorare
nesemnificativă (0,9%). Salariile în structura veniturilor populaţiei rămân în continuare cea mai
Nr. 25 (trim. I) 2017
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importantă sursă financiară. Veniturile din salarii reprezintă 40,2% din veniturile total disponibile, ponderea acestora fiind în scădere faţă de T. I al anului 2016 cu 2,2 p.p. Prestaţiile sociale
sunt a doua sursă semnificativă de venit a moldovenilor ce constituie 23,7%, majorându-se cu
4,2 p.p. f.p.s.a.p. La formarea veniturilor au contribuit şi activităţile pe cont propriu cu o pondere
de 14% din veniturile medii lunare ale unei persoane, dintre care de la activităţile individuale
agricole – 8,6%, iar din activitatea individuală non-agricolă – 5,4%. Încă o sursă importantă
pentru bugetul gospodăriei casnice o reprezintă transferurile băneşti. Acestea constituie 17,6%
din total veniturilor sau cu 0,8 p.p. mai puţin comparativ cu p.s.a.p. Veniturile populaţiei din
mediul urban, în medie, au fost cu 894,9 MDL mai mari sau de 1,5 ori mai mari faţă de cele din
mediul rural. Pentru populaţia din mediul urban principalele surse de venituri sunt activitatea
salariată, care a asigurat veniturile populaţiei în proporţie de 50,9% (în scădere f.p.s.a.p. cu 5,5
p.p.) şi prestaţiile sociale – 22,6% (în creştere f.p.s.a.p. cu 4,3 p.p.). Veniturile populaţiei din
mediul rural sunt generate în baza activităţii salariale în proporţie de 27,6%, iar contribuţia
acesteia este de 1,8 ori mai mică decât în mediul urban. În acelaşi timp, veniturile din activitatea
individuală agricolă au avut o pondere de 17,1% din veniturile disponibile totale.
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Figura 6.2. Evoluţia veniturilor disponibile ale populaţiei, valoarea nominală
și ritmuri de creștere, pe trimestre, T. I 2012 – T. I 2017

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică.

Cheltuielile de consum medii lunare ale populaţiei în T. I din 2017 au constituit în medie pe
o persoană 2091,0 MDL, majorându-se cu 1,6% faţă de T. I din anul 2016. În termeni reali,
ajustând la indicii preţurilor de consum, cheltuielile populaţiei s-au micşorat în medie cu
2,6% f.p.s.a.p. Cea mai mare parte a cheltuielilor continuă să fie direcţionată spre:
consumul alimentar (44,1%), întreţinerea locuinţei (18,7%) şi îmbrăcăminte şi încălţăminte (9,7%).
Cheltuielile de consum medii lunare ale populaţiei în medie pe o persoană în T. I din anul 2017
au fost de 2091,0 MDL, majorându-se cu 1,6% f.p.s.a.p. În termeni reali (ajustând la indicii
preţurilor de consum), cheltuielile populaţiei s-au micşorat în medie cu 2,6% f.p.s.a.p. În T. I din
2017, consumul alimentar constituie cea mai mare parte a cheltuielilor – 44,1% (42,0% în T. I
din 2016). Cheltuielile pentru întreţinerea locuinţei în medie la o persoană au avut o pondere de
18,7% din cheltuielile de consum totale (17,5% în T. I din anul 2016). Cheltuielile pentru
îmbrăcăminte şi încălţăminte au constituit 9,7% (ca şi în p.s.a.p.), pentru servicii de sănătate –
6,3% (ca şi în p.s.a.p.), pentru comunicaţii – 4,6%, dotarea locuinţei – 3,8%, transport – 3,5%,
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învăţământ – 0,7%, etc. Cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban în medie au
constituit 2503,6 MDL pe lună pe o pers., cu 730,3 MDL sau mai mult de 1,4 ori decât în mediul
rural. Populaţia din mediul urban, pentru consumul de produse alimentare a direcţionat 41,7%
din cheltuielile lunare de consum (38,9% în T. I din 2016), iar în mediul rural – 46,7% (45,5% în
T. I din 2016). Totodată, populaţia urbană a cheltuit mai mult pentru întreţinerea locuinţei –
20,5% versus 16,7% în mediul rural, pentru comunicaţii – 4,8% versus 4,3%, pentru transport –
4,0% versus 3,0%, pentru hoteluri, cafenele şi restaurante – 2,3% versus 0,6%, servicii de
agrement – 2,3% versus 0,5%. Populaţia rurală a cheltuit mai mult pentru îmbrăcăminte,
încălţăminte – 11,0% în comparaţie cu 8,5% în mediul urban, pentru servicii de sănătate – 6,7%
(comparativ cu 6,0% în mediul urban) şi pentru dotarea locuinţei – 4,2% versus 3,4%.
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Figura 6.3. Evoluţia cheltuielilor de consum, valoarea nominală şi ritmuri de creștere,
pe trimestre, T. I 2012 – T. I 2017

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică.

Protecţia socială a populaţiei. Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul
pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială la 1 aprilie 2017 (până la indexare)
a constituit 710,9 mii pers. sau cu 30,0 mii pers. mai mult comparativ cu 1 aprilie 2016. Mărimea
medie a pensiei lunare stabilite la 1 aprilie 2017 a constituit 1354,75 MDL, fiind în creştere cu
16,3% faţă de 1 aprilie 2016.
Boxa 6.2. Pensiile
Din data de 21.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91 a fost publicată Hotărârea Nr. 165 pentru
aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a
stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor. Regulamentul dat, elaborat în temeiul Legii nr. 156XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare,
reglementează modul de calculare a pensiilor în sistemul public de pensii și de confirmare a stagiului
de cotizare pentru stabilirea pensiilor.
Conform prevederilor prezentei hotărâri, începând cu 1 aprilie 2017, Casa Naţională de Asigurări
Sociale va valoriza, conform unui grafic prealabil, pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în anii
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2001-2008. Se stabilește că valorizarea venitului mediu lunar asigurat pentru pensiile aflate în plată se
va efectua conform următoarelor etape:
- de la 1 aprilie 2018 se vor valoriza pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în anii 2009-2011;
- de la 1 aprilie 2019 se vor valoriza pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în anii 2012-2014;
- de la 1 aprilie 2020 se vor valoriza pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în perioada 2015 – 31
martie 2017.
La regulamentul dat se anexează 6 anexe în care se explică în mod detaliat calculul diferitor
categorii de pensii.
Sursa: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=369506&lang=1

Dezvoltarea socială a regiunii din partea stângă a râului Nistru4.
Situaţia demografică. Scăderea naturală a populaţiei în T. I din 2017 a constituit 757 de pers.,
comparativ cu T. I din 2016 a crescut cu 25,7%. În T. I din 2017 au fost înregistraţi 1117 născuţivii, reprezentând 95,3% f.p.s.a.p., iar numărul de decese înregistrate în această perioadă a ajuns
la 1874 pers., care, comparativ cu p.s.a.p. reprezintă 105,6%. Pe parcursul perioadei T. I din
2017, comparativ cu p.s.a.p. a crescut numărul de decese cauzate de intoxicaţii, leziuni și ucideri
cu 13,5%, boli ale sistemului digestiv – cu 8,2%, boli de inimă coronariene – cu 7,2%, din
neoplasme (tumori) – cu 5,6%, din leziuni vasculare ale creierului – cu 3,3%. Rata mortalităţii
infantile a copiilor sub vârsta de 1 an, în T. I din 2017 s-a ridicat la 11 pers., ceea ce este cu
37,5% mai mult decât în p.s.a.p.
Structura principalelor cauze ale mortalităţii infantile include:
-

condiţiile care apar în perioada perinatală (5 cazuri);
anomalii congenitale (5 cazuri).

Scăderea migraţională a populaţiei în perioada analizată, luând în consideraţie migraţiunea
internă şi externă, s-a ridicat la 133 pers., comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, s-a
micșorat cu 56,7%. Pe parcursul T. I din 2017 au sosit 1783 pers. (din afara regiunii – 583 pers.),
ceea ce reprezintă 149,7% din numărul de sosiri din perioada similară a anului precedent, dintre
ei - copii sub vârsta de 16 ani – 372 pers., adică 20,9% din numărul total de sosiri. Au plecat
1916 pers. (în afara regiunii – 583 pers.) sau 127,9% din cei care au plecat în T. I din 2016,
inclusiv copii cu vârsta mai mică de 16 ani – 312 pers. sau 16,3% din numărul total de plecări.
Din numărul total de sosiri în regiune – 50,3% sunt bărbaţi (896 pers.), numărul bărbaţilor care
au plecat din regiune constituie 50,6% (970 pers.).
În perioada T. I din 2017 în zonele urbane au sosit 1158 pers. şi au plecat 1298 pers., ceea ce
reprezintă faţă de perioada T. I din 2016 147,9% şi 123,5%, respectiv. Din afara regiunii au sosit
446 pers., iar din regiune au plecat 441 pers. În localităţile rurale au venit 625 pers. şi au plecat
618 pers., ceea ce în comparaţie cu perioada similară a anului precedent reprezintă 153,2% şi
138,3%, respectiv. Din afara regiunii au venit 137 pers., iar persoanele care au plecat din regiune
constituie 142 pers.
Numărul căsătoriilor înregistrate a fost de 447, în comparaţie cu T. I din 2016 a scăzut cu 14,7%.
Numărul de divorţuri a atins cifra de 436, comparativ cu p.s.a.p. a crescut cu 4,6%.
Piaţa forţei de muncă. Numărul de angajaţi în toate organizaţiile economice (cu excepţia
întreprinderilor mici, organizaţiilor religioase şi non-profit, structurilor de securitate şi
4

Analiza a fost efectuată în baza datelor Serviciului Statistic al Transnistriei.
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autorităţilor vamale) la 04.01.2017 a fost de 97,1 mii pers., comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului precedent, a scăzut cu 1353 pers. sau 1,4%. De la începutul anului 2017 din numărul
cetăţenilor înregistraţi la agenţiile de ocupare a forţei de muncă au fost recrutate 4135 pers.,
inclusiv 300 pers. – la locurile de muncă nou-create. Procentul de substituire a angajaţilor care
au întrerupt contractul de muncă cu personal nou a fost de 103,2%. Pe parcursul T. I din 2017
din instituţii şi organizaţii s-au concediat 4007 pers., reprezentând 4,1% din numărul de angajaţi
de la începutul anului. Motivul principal de întrerupere a contractului de muncă este
concedierea din propria iniţiativă a lucrătorului, din această categorie fac parte 3159 pers.
Potrivit Fondului de asigurări sociale ale Transnistriei la sfârșitul lunii martie 2017 numărul
cetăţenilor înregistraţi oficial ca şomeri a constituit 7069 pers., ceea ce e cu 50,4% mai mult
decât la sfârșitul lunii martie a anului 2016. Din numărul total de cetăţeni înregistraţi - 3413
pers. sau 48,3% sunt femei. Pe parcursul T. I din 2017 prin intermediul Agenţiei Transnistrene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă au fost înregistraţi 8261 pers. ca şomeri, dintre care 4817
pers., inclusiv 2202 sunt femei (45,7% din numărul total al cetăţenilor înregistraţi). În T. I din
2017 pentru plata ajutoarelor de şomaj s-au cheltuit 4585,1 mii de ruble. Prestaţii de șomaj au
primit 5942 pers., mărimea medie a ajutoarelor de șomaj a constituit 419,3 ruble sau 32,0% din
bugetul minimului de existenţă în medie pe cap de locuitor.
Remunerarea muncii. Pe parcursul T. I din 2017 salariul nominal mediu lunar pe angajat în
regiune (cu excepţia afacerilor mici, organizaţiilor religioase și non-profit, agenţiilor de aplicare
a legii și autorităţilor vamale) s-a ridicat la 3773 de ruble5, sau 100,8% faţă de T. I din 2016. La
organizaţiile bugetare, salariul mediu a fost de 2683 de ruble, ceea ce reprezintă cu 0,1% mai
mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.
În T. I din 2017, salariul nominal mediu lunar calculat al unui lucrător a fost mai mare decât
salariul mediu pe regiune în următoarele ramuri economice: „Electro– şi radio-comunicaţii”
(9577 ruble sau 848 dolari SUA), „Bănci şi credite” (6710 ruble sau 594 dolari SUA), „Asigurări”
(5927 ruble sau 525 dolari SUA), „Servicii de informare şi de calculator” (5330 ruble sau 472
dolari SUA), „Industria” (4857 ruble sau 430 dolari SUA), „Gospodăria locativ-comunală” (4289
ruble sau 380 dolari SUA), „Construcţii” (4229 ruble sau 374 dolari SUA), „Organele puterii de
stat şi de control” (4162 ruble sau 368 dolari SUA), „Transport” (4011 ruble sau 355 dolari SUA),
„Tranzacţii imobiliare” (3835 ruble sau 339 dolari SUA).
Salariul nominal mediu lunar calculat al unui lucrător a fost mai mic decât salariul mediu pe
regiune în următoarele ramuri economice: „Geologie şi meteorologie” (2009 ruble sau 178
dolari SUA), „Asistenţă socială” (2130 ruble sau 188 dolari SUA), „Comunicaţii poştale” (2248
ruble sau 199 dolari SUA), „Silvicultura” (2355 ruble sau 208 dolari SUA), “Tipuri nonproductive ale serviciilor publice” (2364 ruble sau 209 dolari SUA), „Cultură şi artă” (2442 ruble
sau 216 dolari SUA), „Învăţământ” (2649 ruble sau 235 dolari SUA), „Sănătate” (2719 ruble sau
241 dolari SUA), „Ştiinţă” (2897 ruble sau 256 dolari SUA), „Agricultură” (2974 ruble sau 263
dolari SUA), „Organele de conducere ale oraşelor şi raioanelor” (3424 ruble sau 303 dolari SUA),
„Educaţie fizică, odihnă şi turism” (3465 ruble sau 307 dolari SUA).
În T. I din 2017 cel mai mare salariu nominal lunar a fost înregistrat pentru lucrătorii
următoarelor subramuri ale industriei: siderurgia – 5778 ruble sau 511 dolari SUA sau cu 53,1%
mai mult decât salariul mediu pe economia regiunii; energia electrică – 5716 ruble sau 506
dolari SUA, ceea ce este mai mult decât salariul mediu pe regiune cu 51,5%; fabricarea de maşini
și prelucrarea metalelor – 5435 ruble sau 481 dolari SUA sau cu 44,0% mai mult decât salariul
mediu pe economia regiunii; industria alimentară – 4411 ruble sau 390 dolari SUA sau cu 16,9%
mai mult decât salariul mediu pe economia regiunii; industria chimică – 4326 ruble sau 383
dolari SUA sau cu 14,7% mai mult decât salariul mediu pe economia regiunii.
Cursul oficial de schimb mediu al autorităţii monetare din partea stângă a râului Nistru pe perioada ianuarie - martie 2017 – 1 dolar
SUA=11,3000 ruble (http://www.cbpmr.net/data/svk_narast_itog_apr_2017.pdf)
5
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Protecţia socială a populaţiei. În T. I din 2017 numărul mediu al pensionarilor constituie
124870 pers., ceea ce este mai mult cu 0,3% comparativ cu perioada similară a anului trecut,
dintre care pensie de muncă primesc 120680 pers., iar pensie socială – 4190 pers. Mărimea
medie a pensiilor a fost stabilită la 1351,74 ruble (pensia de muncă – 1376,55 ruble şi pensia
socială – 637,02 ruble).
Minimul de existenţă. În T. I din 2017 minimul de existenţă în medie pe cap de locuitor s-a
ridicat la 1309,33 de ruble, ceea ce reprezintă cu 3,0% mai mult decât în p.s.a.p.
Tabelul 6.1. Minimul de existenţă în Regiunea din partea stângă a Nistrului
în T. I a anului 2017

Total
populaţie
Ianuarie
Februarie
Martie

1317
1310
1301

Aptă de muncă
Bărbaţi

Femei

1447
1440
1429

1369
1362
1352

(medie pe o persoană, ruble pe lună)
Inclusiv:
Copii
Pensionari cu vârsta de la 7 până
sub 6 ani
la 15 ani
1111
1216
1464
1106
1211
1457
1098
1203
1447

Sursa: Conform datelor Serviciului Statistic al Transnistriei.

Infracţiuni. Potrivit organelor de ocrotire a ordinii publice, în T. I din anul 2017 au fost
înregistrate 2789 cereri şi rapoarte cu privire la crime, ceea ce este cu 0,6% mai mult decât în
p.s.a.p. În perioada analizată, în regiune au fost înregistrate 1210 infracţiuni, ceea ce este cu
0,8% mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Trebuie remarcat faptul că în
comparaţie cu p.s.a.p. numărul de infracţiuni foarte grave a scăzut cu 13,2%. Pe parcursul T. I din
2017 au fost înregistrate 55 de infracţiuni legate de traficul ilicit de arme; 147 infracţiuni legate
de traficul de droguri; 12 crime comise folosind arme, muniţii și explozivi. Din numărul total de
infracţiuni înregistrate – 217 (17,9%) au fost clasificate ca fiind grave, iar 79 (6,5%) – deosebit
de grave. În T. I din 2017 s-au investigat 1073 infracţiuni, dintre care: 226 (21,1%) de infracţiuni
comise de persoane condamnate anterior, 102 (9,5%) – de femei, 152 (14,2%) – de un grup de
persoane, 100 (9,3%) – de cetăţeni minori. Pe parcursul T. I din 2017 179 (16,7%) de crime au
fost comise în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau de altă natură. Ca urmare a crimelor au
suferit 652 de persoane, dintre care au murit 7 pers. (1,1%), vătămări grave cauzate sănătăţii au
avut 19 victime (2,9%).
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