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DATE GENERALE

Denumirea oficială
Capitala
Președinte
Președintele Parlamentului
Prim-ministru

Parlamentul Republicii
Moldova

Obţinerea independenţei
Suprafaţa
Unităţi administrative
Populaţia stabilă
Populaţia cu reședință
obișnuită
Principalele religii
Moneda naţională
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REPUBLICA MOLDOVA
Chișinău
Maia Sandu
Zinaida Greceanîi
Aureliu Ciocoi - Prim-ministrul interimar
101 deputaţi:
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica
Moldova – 37,
Fracțiunea PAS, Blocul ACUM – 15,
Fracțiunea ACUM PLATFORMA DA – 11,
Fracțiunea Partidului Democrat din Moldova – 10,
Fracțiunea Partidului ȘOR – 9,
Grupul parlamentar "PRO MOLDOVA" – 7,
Deputaţi independenți – 1,
Deputați neafiliați – 10.
27 august 1991
33,8 mii km2
32 raioane, 13 municipii, UTA Găgăuzia, Unităţile
administrative-teritoriale din stînga Nistrului
3542,7 mii locuitori (la începutul anului 2019)
2640,4 mii locuitori (la începutul anului 2020)
ortodoxă (93,34%), protestantă (1,98%), creștină de
rit vechi (0,15%), catolică (0,14%), etc.
Leu moldovenesc
(cursul mediu de schimb, trimestrul I, 2021:
1 USD = 17,5 MDL; 1 EUR = 21,1 MDL)
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ABREVIERI
ACECL
ACR
AGCS
AHPCC
AID
ALSAC
ATP
APC
BERD
BIM
BMA
BNM
BPN
BNS
BPA
BTC
CBN
CE
CFA
CFP
CNPF
CNT
CPE
CSCI
CSI
CT
DPI
DST
EAD
FMI
INCE
IHH

Acordul Central European al Comerţului Liber
Avantajul Comparativ Relevat
Acordul General asupra Comerţului cu Servicii
Analiza hazardului şi punctul critic de control
Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare
Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător
Preferinţe Comerciale Autonome
Acordul de Parteneriat şi Cooperare
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Biroul Internaţional al Muncii
Biroul Migraţie şi Azil
Banca Naţională a Moldovei
Bugetul Public Naţional
Biroul Naţional de Statistică
Bune practici agricole
Bariere Tehnice în Comerţ
Certificatele Băncii Naţionale
Comisia Europeană
Consumul Final al Autorităţilor Publice
Consumul Final al Populaţiei
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Capital Normativ Total
Coeficientul Protecţiei Efective
Clasificatorul Standard de Comerţ Internaţional
Comunitatea Statelor Independente
Contingent Tarifar
Drepturile Proprietăţii Intelectuale
Drepturi Speciale de Tragere
Echivalent ad-valorem
Fondul Monetar Internaţional
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Indicele Herfendahl-Hirschman

IMM
IPC
IPP
IPPI
ISD
IVF
IVU
MAIA
MAIB
MDL
MF
MSF
NCMF
NEER

Întreprinderi Mici şi Mijlocii
Indicele Preţurilor de Consum
Indicele Preţului de Producţie
Indicele Preţurilor Producţiei Industriale
Investiţii Străine Directe
Indicele Volumului Fizic
Indicele Valorii Unitare
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Moldova Agroindbank
Leu Moldovenesc
Ministerul Finanţelor
Măsuri sanitare şi fitosanitare
Naţiunea cea mai Favorizată
Rata Nominală Efectivă de Schimb
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NPC
OCEMN
ODIMM
OIM
OMC
ONU
PIB
RC
REER
SGP
TEM
TN
TVA
UE
USD
UTA
VAB
VMS
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Coeficientul Protecţiei Nominale
Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre
Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
Organizaţia Internaţională a Migraţiei
Organizaţia Mondială a Comerţului
Organizaţia Naţiunilor Unite
Produsul Intern Brut
Rata de concentrare
Rata Reală Efectivă de Schimb
Sistemul Generalizat de Preferinţe
Tendinţe în Economia Moldovei
Transnistria
Taxa pe Valoare Adăugată
Uniunea Europeană
Dolar SUA
Unitate teritorial-administrativă
Valoare Adăugată Brută
Valorile Mobiliare de Stat
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PRINCIPALELE EVENIMENTE POLITICE, ECONOMICE
ŞI SOCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Începutul anului 2021 a fost marcat de o serie de evenimente importante atât de ordin politic,
cât și economic și social
22 ianuarie
Ministerul Finanțelor, în numele Guvernului Republicii Moldova, și Banca de Dezvoltare a
Germaniei, în numele Guvernului de la Berlin, au semnat Acordul suplimentar de finanțare și
Acordul de grant pentru finanțarea proiectului „Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă şi
canalizare, Moldova Centru, faza 2”, în valoare totală de 10 mil. EUR. Scopul proiectului constă în
îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației prin minimizarea riscurilor pentru sănătate și
utilizarea eficientă a resurselor naturale prin dezvoltarea și extinderea serviciilor de alimentare
cu apă în zonele rurale. Proiectul prevede conectarea a circa cinci localități rurale la apeductul
Chișinău-Strășeni-Călărași, acordarea serviciilor de consultanță Agenției de Dezvoltare Regională
Centru, precum și servicii de expertiză pentru sprijinirea operatorilor de apă din raioanele
Strășeni și Călărași. Prin această finanțare suplimentară, bugetul total al proiectului va ajunge la
25 mil. EUR, asistență nerambursabilă.
29 ianuarie
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis, cu vot unanim în cadrul ședinței
extraordinare, să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe
termen scurt la nivelul de 2,65% anual. Deasemeni se mențin valorile altor instrumente de politică
monetară: 5,15% anual pentru ratele de dobândă la creditele overnight și 0,15% anual la
depozitele overnight. Norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în
valută neconvertibilă se menține la nivelul de 32,0% din baza de calcul. S-a decis menținerea
normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 30,0%
din baza de calcul.
5 februarie
Proiectul Legii cu privire la cultură fizică și sport a fost votat în prima lectură în cadrul ședinței
Parlamentului. Textul noii LEGI cuprinde 14 capitole, 60 de articole și o anexă. Potrivit autorilor,
vechea lege, elaborată în perioada anilor 1998-1999, nu oferă soluții pentru realitățile actuale.
Astfel, în document se propune introducerea articolelor noi care vizează uniunile sportive,
structuri sportive pentru persoane cu dizabilități, sportul defilimpic și mișcarea olimpică specială.
La capitolul ”Finanțarea sportului național” se propune diversificarea surselor de finanțare prin
alocarea cotei-părți din accizele și taxele pe viciu (băuturi alcoolice, tutun), precum și a cotei-parte
din veniturile provenite din încasările SA „Loteria Națională a Moldovei”.
12 februarie
Proiectul ”Legii prevenției” a fost aprobat de deputați în prima lectură. Proiectul prevede
modificarea unor acte legislative: a Legii privind controlul de stat asupra activității de
întreprinzător și Codului contravențional, și propune un mecanism de prevenție contra unor
posibile abuzuri din partea organelor de control. Proiectul de lege vine ca răspuns la necesitatea
de a îmbunătăți mediul de afaceri și proteja micul business de numeroasele obstacole în calea
Nr. 41 (trim. I) 2021
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desfășurării afacerilor private. Rezultate scontate includ reglementarea unor instrumente care să
asigure prevenirea săvârșirii încălcărilor, informarea și consultarea agentului economic, oferirea
posibilității de a se corecta în cazul unor devieri neînsemnate și unui termen adecvat pentru
înlăturarea neajunsurilor.
22 februarie
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat Acordul de finanțare dintre Republica
Moldova și Comisia Europeană, în valoare de 15 mil. EUR, privind „Contractul de Reziliență Covid19 pentru Republica Moldova”. Acordul vizează oferirea sprijinului în combaterea efectelor
pandemiei și face parte din răspunsul UE la Covid-19 în cadrul inițiativei „Echipa Europa”.
4 martie
Parlamentul a aprobat în lectura finală, Proiectul de lege privind stațiunile balneare, climatice și
balneoclimatice și tratamentul balnear și de recuperare. Conform documentului, statutul de
stațiune balneară a localităților din Republica Moldova va fi acordat prin hotărâre de Guvern, fiind
propuse de către consiliile locale, cu consultarea cetățenilor din localitatea vizată, în baza
normelor tehnice unitare adoptate de Executiv. Proiectul prevede dezvoltarea turismului în sate
și orașe, precum și dezvoltarea economico-socială a localităților din țară, în scopul exploatării
raționale și valorificării durabile a substanțelor minerale terapeutice. Zonele vor avea un regim
special de administrare și vor atrage noi investiții.
4 martie
Legislativul a aprobat în lectura finală proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Organizației
Internaționale a Muncii privind serviciile de sănătate ocupațională, în scopul protecţiei sănătăţii
angajaţilor, în caz de boală și accidente la locul de muncă. Importanţa Convenţiei rezidă în
mecanismul de identificare şi evaluare a riscurilor pentru sănătate la locul de muncă;
supraveghere a factorilor din mediul de muncă, care ar putea afecta sănătatea salariaţilor;
participare la dezvoltarea programelor de îmbunătăţire a practicilor şi schimbul de informaţii în
domeniu; supraveghere a sănătăţii salariaţilor, etc.
5 martie
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis, cu vot unanim în cadrul ședinței
extraordinare, să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe
termen scurt la nivelul de 2,65% anual. Deasemeni se mențin valorile altor instrumente de politică
monetară: 5,15% anual pentru ratele de dobândă la creditele overnight și 0,15% anual la
depozitele overnight. Totodată, norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei
moldovenești și în valută neconvertibilă se diminuează începând cu perioada de aplicare a
rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 martie 2021 – 15 aprilie 2021 - cu 2,0 p.p. și se
stabilește în mărime de 30,0% din baza de calcul. S-a decis menținerea normei rezervelor
obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 30,0% din baza de calcul.
11 martie
Republica Moldova va primi gratuit 6 000 t de motorină, drept ajutor umanitar extern din partea
României, destinat agricultorilor afectaţi de secetă pe parcursul anului 2020. Guvernul României
a aprobat această hotărâre și ca urmare a demarării procedurilor de transmitere, Guvernul de la
Chișinău a stabilit mecanismul și formalitățile de recepţionare, depozitare și distribuire peste
frontiera de stat a lotului de ajutor umanitar. Agenţia Rezerve Materiale din subordinea MAI va fi
responsabilă de recepţionarea, depozitarea, păstrarea, evidenţa şi distribuirea motorinei.
10
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MADRM, prin intermediul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, va stabili cantitatea
eligibilă de motorină pentru fiecare producător agricol, solicitant de ajutor umanitar.
12 martie
Parlamentul a aprobat Proiectul de lege, care are drept scop modificarea modalității de indexare
a pensiilor și altor prestații sociale și, respectiv, creșterea coeficientului de indexare. Proiectul
propune menținerea indexării bianuale a pensiilor – în aprilie și în octombrie, dar cu un nou
mecanism de aplicare a acesteia. Astfel, în aprilie 2021, coeficientul de indexare a pensiilor va
constitui media creșterii anuale a indicelui prețurilor de consum pentru ultimii trei ani – 2018,
2019, 2020, iar în octombrie – rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs.
Coeficientul de indexare se va stabili de Guvern. Autorii proiectului de lege menționează că la 1
aprilie anul curent pensiile urmează a fi indexate după noua modalitate, cu 3,89%. Totodată, se va
menține indexarea pensiilor la data de 01 octombrie – conform prognozelor, aceasta va fi de 3,2%.
Astfel, în total, indexarea va constitui aproximativ 7% anual. Noua modalitate de indexare a
pensiilor a impus modificarea Legii privind sistemul unic de pensii, Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat și Legii bugetului de stat pentru anul 2021.
18 martie
Parlamentul a aprobat, în două lecturi, modificări la Legea cu privire la ajutorul social, instituind
o nouă modalitate de indexare a venitului lunar minim garantat de stat. Similar modificărilor
aprobate în privința indexării pensiilor, venitul lunar minim garantat se va indexa de două ori pe
an: la 1 aprilie, coeficientul de indexare va constitui media creșterii anuale a indicelui prețurilor
de consum pentru ultimii trei ani (3,89%), iar la 1 octombrie – rata inflației înregistrată în primul
semestru al anului în curs. Cheltuielile necesare pentru indexare se estimează la cca 4,2 mil. MDL.
18 martie
Proiectul de lege privind calitatea aerului atmosferic a fost votat de deputați în prima lectură.
Documentul prevede crearea cadrului legal în vederea consolidării capacităților instituționale
pentru identificarea și punerea în aplicare a celor mai eficiente măsuri de reducere a emisiilor la
niveluri minime, efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului ca întreg. Potrivit autorilor,
necesitatea elaborării proiectului este condiționată și de atingerea obiectivului privind crearea
unui sistem integrat de management al calității aerului și reducerea emisiilor de poluanți în
atmosferă cu 30% până în anul 2023, prevăzut în Strategia de mediu pentru anii 2014-2023.
24 martie
A fost lansat proiectul FAO, conform căruia Republica Moldova va beneficia de 685 mii USD din
Fondul Verde pentru Climă pentru a integra politicile de adaptare la schimbările climatice în
documentele strategice din sectorul agricol, ceea ce va contribui la reducerea vulnerabilităților la
nivel local și central. Proiectul FAO se va desfășura pe o perioadă de 3 ani și va integra soluțiile de
adaptare la schimbările climatice în procesele de planificare a sectorului agricol, prin înlesnirea
acțiunilor locale în 6 raioane, selectate din sudul, centrul și nordul țării. Proiectul va fi realizat în
parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, susținut financiar de
Fondul Verde pentru Climă și va susține efortul țării de a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
și angajamentele din cadrul Acordului de la Paris.

Nr. 41 (trim. I) 2021

11

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI

26 martie
Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care vine să susțină producătorii
agroalimentari autohtoni, fiind operate modificări la Legea cu privire la comerțul interior și Codul
contravențional al Republicii Moldova. Proiectul prevede plafonarea până la 10% din prețul de
vânzare al furnizorului a mărimii reducerilor comerciale oferite de către acesta comerciantului
pentru vânzarea produselor alimentare. Excepție ar urma să constituie perioada acțiunilor de
marketing și publicitate, termenul limită al cărora va constitui 60 de zile per produs. De asemenea,
este specificată sancționarea faptelor de încălcare de către comerciant și furnizor a normelor ce
țin de plafonarea reducerilor comerciale. Aprobarea proiectului va facilita accesul producătorilor
locali, în special a celor mici, la rețeaua magazinelor din țară, va spori consumul de alimente
autohtone și va crește rentabilitatea afacerilor producătorilor autohtoni.
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REZUMATUL EDIŢIEI
Producţia
Produsul intern brut în primul trimestru al anului 2021 a atins o valoare de 46523 mil. MDL
(prețuri curente), astfel marcând o creștere cu 1,8% în termeni reali, comparativ cu perioada
similară a anului 2020. Principalele activități care au contribuit la creșterea lui sunt: Industria
extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze,
apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de
decontaminare (+0,9%); Construcțiile (+0,4%); Informațiile și comunicațiile (+0,4%); Tranzacții
imobiliare (+0,4%). Impactul negativ a fost înregistrat în Agricultură, silvicultură și pescuit (-0,5%
la scăderea PIB); Activitățile financiare și asigurările (-0,3%); Administrația publică și apărare;
asigurări sociale obligatorii; învățământ; sănătate și asistență socială (-0,2%).
Producția industrială în primul trimestru al anului 2021 indicele producției industriale a
înregistrat o creștere cu 3,0% f.p.s.a.p., ca rezultat al creșterii furnizării energiei electrice și termice,
gaze, apă caldă și aer condiționat care în perioada respectivă a înregistrat o creștere impunătoare
de 24,2% f.p.s.a.p. În același timp, industria extractivă la fel ca și industria prelucrătoare au
înregistrat diminuări al indicelui volumului producției industriale cu 12,7% și 2,8%, respectiv.
Producția globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în primul trimestrul al anului
2021 a atins suma de 1721,4 mil. MDL (în prețuri curente), ce a constituit o diminuare cu 13,3%
(în prețuri comparabile) față de perioada similară a anului 2020. Rezultatul obținut s-a datorat, în
cea mai mare parte, sectorului zootehnic care constituind circa 99% din volumul total al
producției globale, în perioada respectivă a înregistrat o descreștere cu 13,5% f.p.s.a.p.
Investițiile în activele imobilizate în primele trei luni ale anului 2021 au atins cifra de 3840,4 mil.
MDL, care, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, a crescut cu 14,8% (în prețuri
comparabile). Această creștere, în marea sa parte, se datorează imobilizărilor corporale ce
constituind 96,7% din totalul investițiilor în active imobilizate în perioada dată, au crescut cu 13,9%
f.p.s.a.p. În același timp și investițiile în imobilizările necorporale au înregistrat creșteri în perioada
respectivă cu 48,1% f.p.s.a.p., constituind 3,3% din totalul investițiilor în active imobilizate.
În primele patru luni ale anului 2021 transportul mărfurilor pe toate căile de transport a
înregistrat sumarul de 4,6 mil. tone de mărfuri transportate, reprezentând o scădere cu 0,7%
f.p.s.a.p. sau cu 11,5% față de perioada similară a anului 2019. Rezultatul obținut se datorează
creșterii transportării mărfurilor pe cale rutieră și pe cale fluvială, ce în perioada dată au crescut
cu 9,3% și cu 69,4%, respectiv, față de perioada similară a anului 2020. În același timp
transportarea mărfurilor pe cale feroviară s-au redus cu 44,6% f.p.s.a.p., iar transportarea
mărfurilor pe cale aeriană s-a majorat cu 17,1%.
Turismul în trimestrul I al anului 2021 comparativ cu aceeași perioadă al anului 2020
înregistrează o ușoară creștere cu 5,6% a numărului de turiști și excursioniști, însă comparativ cu
trimestrul I al anului 2019 se observă o diminuare cu 26,2%.
Preţuri şi rate de schimb
La începutul anului 2021, în condițiile diminuării ușoare a impactului pandemiei de coronavirus
asupra activităților economice și consumului populației, ritmul de creștere a prețurilor de consum
după o perioadă constantă de declin se stabilizează ușor semnalând o inversare de trend. Rata inflației
în trimestrul I, 2021 față de perioada similară a anului precedent a fost de 0,8%, plasându-se sub limita
inferioară a coridorului de variație a țintei, stipulate în Strategia politicii monetare pe termen mediu.
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Rata anuală medie a inflației în primele trei luni ale anului 2021 pe grupe de mărfuri şi servicii
a fost la produse alimentare 2%, produse nealimentare 1,2%, servicii (-1,5%) f.p.s.a.p.
Creșteri semnificative au înregistrat prețurile la producția industrială acestea au crescut f.p.s.a.p.
cu 5,9%, fiind cu 3,4 p.p. peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent. O
contribuție însemnată la această creștere a venit din partea industriei prelucrătoare.
Cursul mediu nominal de schimb a monedei naționale faţă de principalele valute de referinţă în
trimestrul I, 2020 a fost de 17,5 MDL/USD şi 21,1 MDL/EUR, apreciindu-se comparativ cu
perioada similară a anului precedent cu 0,5% faţă de dolarul SUA şi depreciindu-se cu 8,8% faţă
de moneda unică europeană.
Politica monetară
Începutul anului 2021 a fost marcat de menținerea riscurilor dezinflaționiste și necesitatea
susținerii activității economice ceea ce a determinat BNM să mențină neschimbate ratele de
politică monetară la un nivel minim istoric și să reducă în continuare rezervele minime
obligatorii, eliberând resurse financiare de care dispun băncile pentru creditare.
Relaxarea condițiilor monetare se resimte în ritmul de creștere a masei monetare. În trimestrul
I, 2021 masa monetară ritmul de creștere se menține la un nivel înalt, cea mai semnificativă
creștere înregistrând depozitele la vedere în monedă națională.
Finanţele publice
Pe parcursul I trimestru 2021, sectorul financiar a înregistrat o dinamică moderată, fapt reflectat de
majoritatea indicatorilor economico-financiar. Veniturile bugetului public național au înregistrat majorări
în trimestru I 2021, cu 11,1% mai mult decât veniturile acumulate în aceeași perioadă a anului 2020. La
majorarea încasărilor bugetului public, au contribuit atât veniturile fiscale cât şi nefiscale dar şi majorarea
unor taxe şi impozite. Iar, partea de cheltuieli a bugetului public național în I trimestru 2021 s-a realizat în
sumă de 17294,6 mil. MDL, fiind în creștere cu 12,1% comparativ cu perioada similara a anului 2020.
Totodată, cheltuielile realizate din BPN în anul 2021, au sporit cu ritmuri superioare veniturilor încasărilor
susținute preponderent de ponderea cheltuielilor sociale - circa 50338,8 mil. MDL ceea ce reprezintă în jur
de 76,7% (mai puțin cu 1,1 p.p. f.p.s.a.p.) din valoarea totală a cheltuielilor publice realizate în perioada
dată. Prin urmare, executarea bugetului public naţional în trei luni ale anului 2021 a rezultat cu un deficit
în mărime de 595,81 mil. MDL, în creștere cu 51% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Cât
privește datoria publică, la finele lunii martie 2021, se observă o creștere modestă a datoriei sectorului
public cu 27,3 % f.p.s.a.p. Iar în trei luni ale anului 20121, granturile au crescut până la 231,9 mil. MDL.
Sectorul bancar
În I trimestru al anului 2021, se înregistrează tendințe de îmbunătățire a calității activului şi
capitalului bancar. Astfel, activele totale la nivelul sistemului bancar moldovenesc au crescut în
primele trei luni ale anului 2021 cu 13%, până la 104528,8 mil. MDL f.p.s.a.p. În structura activelor
cea mai semnificativă contribuție la creșterea acestora au avut creditele, care au sporit cu 11%
f.p.s.a.p. Prin urmare, rata fondurilor proprii totale este net superioară minimului impus de cerințele
prudențiale de 10% ajungând la nivelul de 26,6% în mediu pe sistem, fiind în scădere cu 0,5 p.p. față
de anul precedent. Iar, rezervele de lichiditate ale sectorului bancar depășesc în continuare limitele
prudențiale impuse de BNM, pentru a face față unor eventuale evoluții nefavorabile. Lichiditatea
curentă ca medie pe sistem la sfârșitul trimestrului I 2021 a fost de 50,4%, în creștere ușoară față
de anul precedent. Volumul creditelor neperformante este în descreștere continuă cu 5,7 p.p.,
f.p.s.a.p., însă ponderea acestora persistă la nivel înalt. În acest context, în primele trei luni ale anului
2021, se atestă o creștere a volumului depozitelor atrase atât în monedă națională cât şi în valută
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străină. Totalul depozitelor constituite la bănci de către populație și companii a crescut față de anul
trecut, unde depozitele totale la bănci au însumat 79 miliarde MDL la 31.03.2021, în creștere cu 13%
față de p.s.a.p. În această perioadă se observă diminuarea profitabilității bancare cu 2,3% f.p.s.a.p.
Conform rapoartelor prezentate de BNM, pe parcursul primelor trei luni ale anului 2021, nu au fost
înregistrate modificări semnificative în structura acționariatului băncilor licențiate din Republica
Moldova (activiază 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei). Însă, o singură B.C.
„ENERGBANK” S.A. era supravegheată în cadrul regimului de intervenție timpurie, aplicat de BNM
la data de 11.01.2019, ca urmare a constatării unui grup de persoane acționând concertat care a
achiziționat și posedă o deținere calificată în capitalul social al băncii în mărime de 52,55% fără
aprobarea prealabilă scrisă a BNM. Astfel, prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM din
09.04.2021 a fost prelungită perioada de desemnare a administratorilor temporari ai B.C.
„ENERGBANK" S.A. până la data de 29.10.2021.
Sectorul extern
Deficitul contului curent al balanței de plăți în timestrul I 2021 a constituit 341,72 mil. USD.
Raportat la PIB, contul curent a constituit 12,8%
Excedentul balanței comerțului exterior cu servicii, în trimestrul I 2021, a constituit 94,76 mil.
USD, în creștere cu 19,5% față de perioada similar a anului precedent. În trimestrul I 2021,
exportul de servicii a constituit 330,74 mil. USD, în creștere cu 0,3% comparativ cu trimestrul I
2020. Importul de servicii a totalizat 235,98 mil. USD, cu 5,8% mai puțin față de perioada similară
a anului 2020.
Contul de capital în primul trimestru a. 2021 s-a majorat cu 60,9% față de ianuarie-martie 2020
și a înregistrat un deficit de 16,20 mil. USD. Soldul contului curent și de capital în perioada dată
înregistrează un necesar net de finanțare de 357,92 mil. USD. Astfel, contul curent și de capital
au înregistrat în total intrări în valoare de 1540,56 mil. USD (credit) și ieșiri în valoare de
1898,48 mil. USD (debit).
Contul financiar al balanței de plăți, a înregistrat intrări nete de capital în valoare de 346,54
mil. USD, ca urmare a diminuării nete a activelor financiare externe cu 226,40 mil. USD în urma
tranzacțiilor efective, precum și a majorării nete de pasive în sumă de 120,14 mil. USD.
Poziția investiţională internaţională a constituit 5375,9 mil.USD fiind cu 2,1% mai puțin față
de finele anului 2020. Raportată la PIB, poziția investiţională internaţională a constituit 44,3%.
Volumul transferurilor băneşti din străinătate prin intermediul băncilor în favoarea persoanelor
fizice, în primul trimestru, a fost în creștere cu 32,1% față de perioada similară a anului precedent
(2765,46 mil. USD). Volumul transferurilor băneşti a constituit 365,34 mil. USD.
Comerţul exterior cu bunuri a înregistrat creștere în trimestrul I al anului 2021. Relansarea
economică în țările partenere a rezultat prin majorarea exporturilor cu 5,6% comparativ cu
trimestrul I 2020. Restabilirea cererii interne față de bunuri din partea agenților economici și a
populației a condus la majorarea importurilor cu 13,6%.
Deficitul balanței comerciale a constituit o valoare de 838,4 mil. USD, sau cu 148,3 milioane
USD mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2020.
Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2021 a fost de 45,9%, în
scădere cu 3,5 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020.
Mediul de afaceri
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În anul 2021, în clasamentul Indicelui Libertății Economice, Republica Moldova se situează pe locul
85 din 178 de țări, cu un scor general de 62,5 puncte, marcând o ușoară creștere de +0,5 puncte față
de anul precedent. Moldova se situează pe locul 41 printre cele 45 de țări din regiunea Europei și
scorul său general este inferior mediei regionale, dar superior mediei mondiale. Economia Moldovei
rămâne în grupul țărilor cu economie ”moderat liberă” anul acesta.
Cele mai bune scoruri Republica Moldova le-a obținut la indicatorii: ”sănătatea fiscală” (96,5), ”povara fiscală”
(94), ”libertatea monetară” (71,5), ”libertatea comerțului” (76,8), domenii în care economia moldovenească
este calificată drept liberă sau în cea mai mare parte liberă. Pe de altă parte, scoruri joase Moldova le-a
înregistrat la indicatorii: ”eficacitatea judiciară” (29,9), ”integritatea guvernului” (38,7), ”libertatea pieței
muncii” (39,2), rămânând, ca și în anul precedent, la acești indicatori în zona economiilor reprimate.
Sectorul social
Situaţia demografică. În T I din anul 2021 numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 6279 pers.,
fiind în creștere cu 164 copii sau cu 2,7% comparativ cu T I din anul precedent, rata natalităţii a fost
de 9,6 născuţi-vii la 1000 locuitori, fiind în creștere cu 0,3 p.p. f.p.s.a.p. Numărul de decedaţi a constituit
12727 pers., înregistrând o creștere de 3444 pers. sau cu 37,1% f.p.s.a.p., iar rata mortalităţii a ajuns
la 22,1 decedaţi la 1000 locuitori, în creștere cu 7,9 p.p. f.p.s.a.p. Numărul căsătoriilor total pe ţară în T
I din anul 2021 a constituit 3928, majorându-se cu 474 sau cu 13,7% f.p.s.a.p., iar rata nupţialităţii a
constituit 5,8 căsătorii la 1000 locuitori, cu 0,5 p.p. mai mult f.p.s.a.p. Indicatorul în cazul numărului
divorțurilor din țară a constituit 2372, fiind în scădere cu 89 sau cu 3,6% f.p.s.a.p. Rata divorţialităţii a
constituit 4,1 divorţuri la 1000 locuitori, cu 0,3 p.p. mai mult f.p.s.a.p.
Piaţa forţei de muncă. În T I din anul 2021, forța de muncă, care include populația ocupată și șomerii, a
constituit 833,9 mii pers., în scădere cu 0,8% f.p.s.a.p. Rata de participare la forța de muncă a populaţiei de
15 ani și peste a fost de 39,3%, ceea ce este cu 0,2 p.p. mai mult f.p.s.a.p. Populaţia ocupată în T I din anul
2021 a fost de 798,1 mii pers, mai puțin cu 1,0% f.p.s.a.p. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a
constituit 37,6%, cu puțin peste nivelul T I din 2020 (37,5%). Numărul şomerilor, definit conform BIM, în T
I din anul 2021 a constituit 35,8 mii pers., majorându-se f.p.s.a.p. cu 1,6 mii persoane sau cu 4,7%. Rata
şomajului (LU1) la nivelul ţării în T I din anul 2021 a fost de 4,3%, mai mare cu 0,2 p.p. f.p.s.a.p. Populaţia în
afara forței de muncă din ţară (de 15 ani şi peste) în T I din anul 2021 a fost de 1286,6 mii persoane, în
scădere cu 1,8% f.p.s.a.p., constituind 60,7% din populația din aceeași grupă de vârstă, mai puțin cu 0,2 p.p.
f.p.s.a.p. În T I din anul 2021 grupul NEET a avut o pondere de 18,3% din populaţia din grupa de vârstă de
15-24 ani, 29,0% - în cazul celor cu vârsta de 15-29 ani și 33,2% - la cei cu vârsta de 15-34 ani.
Remunerarea muncii. În T I din anul 2021, câştigul salarial nominal mediu lunar brut în țară a
fost în mărime de 8468,6 MDL, majorându-se în termeni nominali cu 10,9% f.p.s.a.p., iar în valoare
reală a crescut cu 10,0% (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum). În sectorul bugetar
salariul mediu lunar în T I din anul 2021 a fost în mărime de 7463,0 MDL, în creștere cu 5,3%
f.p.s.a.p., iar în sectorul real – 8839,8 MDL, mai mult cu 12,8% f.p.s.a.p. Creșteri mai puternice au
avut loc în: Sănătate și asistență socială (+50,2%); Activități financiare și de asigurări (+12,4%),
Informații și comunicații (+12,0%). Cele mai mari câștiguri salariale medii brute lunare au fost
înregistrate în: Informații și comunicații (19914,5 MDL - de 2,4 ori mai mare decât salariul mediu
pe economie); Activități financiare și de asigurări (15428,9 MDL - de 1,8 ori mai mare decât
salariul mediu pe economie); Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă
caldă și aer condiționat (12243,0 MDL - de 1,4 ori mai mare decât salariul mediu pe economie).
Protecţia socială a populaţiei. Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul
pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială la 1 aprilie 2021 a constituit 680,4 mii
pers. sau cu 13,2 mii pers. mai puțin comparativ cu 1 aprilie 2020. Mărimea medie a pensiei lunare
stabilite la 1 aprilie 2021 a constituit 2154,94 MDL, fiind în creştere cu 12,6% faţă de 1 aprilie 2020.
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Capitolul I
PRODUCŢIA1

Produsul intern brut

Produsul Intern Brut în primul trimestru al anului 2021 a atins o valoare de 46523 mil. MDL
(prețuri curente), astfel marcând o creștere cu 1,8% în termeni reali, comparativ cu perioada
similară a anului 2020.
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Figura 1.1. Evoluția PIB în perioada TI:2011 – TI:2021 (%)

Sursa: Calculele autorului în baza datelor BNS

Componentele principale care au favorizat la majorarea PIB-ului sunt:
•

•
•
•

Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică
și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea
deșeurilor, activități de decontaminare având o pondere de 15,7% la formarea PIB au
contribuit la creșterea lui cu 0,9% și o creștere a VAB cu 6,1%;
Construcțiile, cu o pondere de 6,7% la formarea PIB, au contribuit la creșterea lui cu 0,4%
și o creștere a VAB cu 5,5%;
Informațiile și comunicațiile, cu o pondere de 6,8% la formarea PIB au favorizat la
creșterea acestuia cu 0,4% și o creștere a VAB cu 6,5%;
Tranzacții imobiliare, având o pondere de 8,4% la formarea PIB au contribuit la creșterea
lui cu 0,4% și o creștere a VAB cu 5,0%.

De asemenea, o contribuție pozitivă la creșterea PIB-ului a avut-o impozitul net pe produse, care
participând la formarea PIB cu 15,1% a favorizat la creșterea lui cu 1,2%. Valoarea adăugată brută
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.
1
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total pe economie a crescut cu 0,7% f.p.s.a.p. astfel atingând o pondere de 84,9% la formarea PIB
și o contribuție la majorarea PIB cu 0,6%.
Componentele principale care au influențat negativ creșterea PIB-ului sunt:
•
•
•
•

Agricultura, silvicultura și pescuitul cu o pondere de 2,7% la formarea PIB au contribuit
la scăderea lui cu 0,5% și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 13,9%;
Activitățile financiare și asigurările, cu o pondere de 4,3% în PIB au participat la
reducerea lui cu 0,3% și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 7,4%;
activitățile profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și
activități de servicii suport au contribuit la formarea PIB cu 3,1% și la reducerea lui cu
0,3% și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 8,3%;
administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățământ; sănătate și
asistență socială au contribuit cu 0,2% la reducerea PIB cu o pondere de 14,5% la
formarea PIB și o diminuare a VAB pe activitățile respective cu 1,3%.
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Figura 1.2. Contribuția componentelor de resurse la formarea PIB în T.I 2021 și la
creșterea acestuia față de T.I 2020, %
Sursa: Calculele autorului în baza datelor Biroului Național de Statistică

Conform utilizărilor, creșterea PIB-ului s-a datorat formării brute de capital fix ce a contribuit
cu 2,9% la creșterea acestuia, având un aport la formarea PIB-ului de 23,4% și o creștere a
volumului propriu cu 14,2% f.p.s.a.p., precum și consumului final al gospodăriilor populației,
ce a favorizat creșterea PIB-ului cu 2,4%, având o pondere în formarea a acestuia de 82,9% și o
majorare a volumului propriu cu 2,8%.
Impactul negativ asupra creșterii PIB-ului l-a avut exportul net de bunuri și servicii, ce a
contribuit la diminuarea lui cu 8,2%. Rezultatul obținut s-a datorat ca urmare a creșterii
importului cu 7,1% f.p.s.a.p. și o reducere a exportului cu 12,3%.
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Figura 1.3. Contribuția componentelor de utilizări la formarea PIB-ului în TI:2021 și la
creșterea acestuia față de TI:2020, %

Sursa: În baza datelor Biroului Național de Statistică

Industria
În primul trimestru al anului 2021 indicele producției industriale a înregistrat o creștere cu 3,0%
f.p.s.a.p., ca rezultat al creșterii furnizării energiei electrice și termice, gaze, apă caldă și aer
condiționat care în perioada respectivă a înregistrat o creștere impunătoare de 24,2% f.p.s.a.p. În
același timp, industria extractivă la fel ca și industria prelucrătoare au înregistrat diminuări al
indicelui volumului producției industriale cu 12,7% și 2,8%, respectiv.
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Figura 1.4.Indicii volumului producției industriale față de T1:2010 – T1:2021 (%)

Sursa: Conform datelor Biroului Național de Statistică.

În cadrul industriei prelucrătoare, care deține cea mai impunătoare cotă în totalul industriei în
perioada respectivă, cele mai semnificative creșteri au fost înregistrate de următoarele activități:
Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (+84,3%); Prelucrarea lemnului,
fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din
alte materiale vegetale împletite (+57,6%) și Industria metalurgică (+42,1%). În același timp, cele
mai semnificative reduceri în cadrul industriei prelucrătoare au avut activitățile: Fabricarea
uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale (-54,7%); Fabricarea produselor de morărit, a
amidonului si produselor din amidon (-32,4%); Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
(-26,7%) și Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor (-25,2%).
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Tabelul 1.1. Activitatea sectorului industrial în T1:2021
Industrie - total

103,0

Industria extractivă

87,3

Extracția petrolului brut și a gazelor naturale

C

Alte activități extractive

88,8

Industria prelucrătoare

97,2

Industria alimentară

80,8

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

90,0

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

137,3

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

73,3

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

45,3

Fabricarea produselor lactate

97,6

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

67,6

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

99,5

Fabricarea altor produse alimentare

78,0

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
Fabricarea băuturilor

C
99,2

Fabricarea produselor de tutun

C

Fabricarea produselor textile

130,3

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte
Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și
încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea
articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

105,8

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

101,8

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

91,3

Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului

106,1
157,6

C

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

94,2

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

115,5

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

96,6

Producția altor produse din minerale nemetalifere

115,7

Industria metalurgică

142,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

113,9

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

184,3

Fabricarea echipamentelor electrice

77,1

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

132,9

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

74,8

Fabricarea altor mijloace de transport

C

Fabricarea de mobilă

126,6

Alte activități industriale n.c.a.

124,8

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

120,6

Producția si furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

124,2

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
Sursa: Elaborat în baza datelor BNS
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Agricultura
Producția agricolă globală în gospodăriile de toate categoriile în primul trimestrul al anului 2021
a atins suma de 1721,4 mil. MDL (în prețuri curente), ce a constituit o diminuare cu 13,3% (în
prețuri comparabile) față de perioada similară a anului 2020. Rezultatul obținut s-a datorat, în cea
mai mare parte, sectorului zootehnic care constituind circa 99% din volumul total al producției
globale, în perioada respectivă a înregistrat o descreștere cu 13,5% f.p.s.a.p.
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Figura 1.5. Evoluția volumului producției agricole globale în TI:2008 – TI:2021

Sursa: Calculele autorului în baza datelor BNS

În cadrul producției animaliere, diminuarea se datorează tuturor segmentelor din sectorul dat. Astfel
producția (creșterea) vitelor și a păsărilor (în masă vie) s-a redus cu 13,1%, producția de lapte în
perioada respectivă s-a redus cu 14,6% f.p.s.a.p. și producția de ouă s-a redus cu 13,9%f.p.s.a.p.
Tabelul 1.2. Principalele tipuri ale producției animaliere, T1:2021, %
total
Creșterea vitelor și păsărilor în masă vie, total (mii tone) 34,2
din care:
întreprinderile agricole 21,8
gospodăriile populației 12,4
Lapte, total (mii tone)
53,5
din care:
întreprinderile agricole
5,5
gospodăriile populației 48,0
Ouă, total (mil. buc.)
108,3
din care:
întreprinderile agricole 72,2
gospodăriile populației 36,1

în %
2018
86,9

ponderea în
% față de total
100

85,6
89,4
85,4

63,8
36,2
100,0

101,1
83,8
86,1

10,3
89,7
100,0

84,9
88,6

66,7
33,3

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică

Investițiile în active imobilizate
Investițiile în active imobilizate în primele trei luni ale anului 2021 au atins cifra de 3840,4 mil. MDL,
care, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, a crescut cu 14,8% (în prețuri comparabile).
Această creștere, în marea sa parte, se datorează imobilizărilor corporale ce constituind 96,7% din
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totalul investițiilor în active imobilizate în perioada dată, au crescut cu 13,9% f.p.s.a.p. În același
timp și investițiile în imobilizările necorporale au înregistrat creșteri în perioada respectivă cu
48,1% f.p.s.a.p., constituind 3,3% din totalul investițiilor în active imobilizate.
Tabelul 1.3. Structura investițiilor în active imobilizate în ianuarie – martie 2021
Realizări,
mil. MDL
Investiții în active imobilizate - total
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
din care:
- clădiri rezidențiale
- clădiri nerezidențiale
- construcții inginerești
- mașini, utilaje, instalații de transmisie
- mijloace de transport
- alte imobilizări corporale

în % față de
total

3840,4
126,0
3714,4

în % față
de ianuarie martie 2019
114,8
148,1
113,9

613,9
476,5
495,0
1401,9
558,1
169,0

93,4
95,3
111,4
121,0
151,0
130,4

16,0
12,4
12,9
36,5
14,5
4,4

100
3,3
96,7

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică

Sursa principală a investițiilor, ca de obicei, rămân a fi mijloacele proprii ale investitorilor, ce în
perioada dată s-au diminuat cu 0,7% f.p.s.a.p. și a atins cota de 63,4% din totalul surselor de
finanțare pentru active imobilizate. Cele mai impunătoare creșteri ale surselor de finanțare în
perioada respectivă au fost înregistrate din partea bugetului de stat (+103,7%) și fondului
ecologic (+92,3%) dar care au constituit 5,4% și 1,7% din totalul investițiilor.
Tabelul 1.4. Structura investițiilor în active imobilizate pe surse de finanțare
în ianuarie – martie 2021

Investiții în active imobilizate – total
care sunt finanțate din contul:
- surse proprii de finanțare
- bugetului de stat
- bugetului unităților administrativ teritoriale
- credite și împrumuturi interne
- credite și împrumuturi externe
- surse din străinătate
- fondul rutier
- fondul ecologic
-alte surse

Realizări,
mil. MDL

în % față
de total

în % față de TI – 2020
(prețuri comparabile)

3840,4

100

114,8

2436,0
208,5

63,4
5,4

99,3
203,7

127,8

3,3

159,4

401,2
229,6
333,1
24,0
13,5
66,8

10,4
6,0
8,7
0,6
0,4
1,7

134,2
167,2
189,7
45,9
133,1
192,3

Sursa:Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică

Comerțul și alte servicii destinate pieței
În urma analizei comerțului intern cu bunuri și servicii în perioada ianuarie – martie a anului 2021
se observă o creștere a tuturor sectoarelor comerțului și serviciilor destinate pieței interne,
22
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excepție fiind cifra de afaceri a comerțului cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule
și motociclete) care în trimestrul I s-a diminuat cu 4,8% față de perioada similară a anului 2020.
Tabelul 1.5. Indicii valorici ai cifrei de afaceri a principalelor activități din cadrul
comerțului intern cu bunuri și servicii, ianuarie – martie 2021
În % față de ianuarie
- martie 2020
Comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului
cu autovehicule și motociclete)
Serviciile de piață prestate populației
Comerțul cu ridicata
Servicii de piață prestate întreprinderilor
Comerțul cu autovehicule și motociclete

106,6
131,1
95,2
103,4
131,7

Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică

Astfel, cifra de afaceri a comerțului cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și
motociclete) a crescut cu 6,6% f.p.s.a.p., cifra de afaceri pentru serviciile de piață prestate
populației a crescut cu 31,1% f.p.s.a.p., cifra de afaceri pentru serviciile de piață prestate, în
principal, întreprinderilor s-a majorat cu 3,4% f.p.s.a.p., iar cifra de afaceri a comerțului cu
autovehicule și motociclete s-a majorat cu 31,7% f.p.s.a.p.
Transportul
În primele patru luni ale anului 2021 transportul mărfurilor pe toate căile de transport a
înregistrat sumarul de 4,6 mil. tone de mărfuri transportate, reprezentând o scădere cu 0,7%
f.p.s.a.p. sau cu 11,5% față de perioada similară a anului 2019. Rezultatul obținut se datorează
creșterii transportării mărfurilor pe cale rutieră și pe cale fluvială, ce în perioada dată au crescut
cu 9,3% și cu 69,4%, respectiv, față de perioada similară a anului 2020. În același timp
transportarea mărfurilor pe cale feroviară s-au redus cu 44,6% f.p.s.a.p., iar transportarea
mărfurilor pe cale aeriană s-a majorat cu 17,1%.
Tabelul 1.6. Volumul mărfurilor transportate pe toate căile de transport
2019 – 2021, mii tone
în %
f.p.s.a.p.

Total

ianuarie aprilie
2019
5220,2

117,47

ianuarie aprilie
2020
4652,1

în %
ianuarie
în %
f.p.s.a.p. - aprilie f.p.s.a.p.
2021
112,2
4618
99,3

în % 2021
față de
2019
88,5

Feroviar

1604,2

100,65

1123,8

142,7

734,5

65,4

45,8

Auto

3583,5

126,94

3484,4

102,8

3809,4

109,3

106,3

Fluvial

31,9

119,48

43,5

73,3

73,7

169,4

231,0

Aerian

0,5

125,00

0,4

125,0

0,4

117,1

80,0

Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică

Parcursul mărfurilor în perioada dată a însumat 1439,4 mil. tone-km - o valoare mai inferioară cu 2,3%
față de primele patru luni ale anului 2020.
Restricționările impuse pentru combaterea efectelor pandemiei COVID – 19 au redus semnificativ
modul de deplasare a pasagerilor pe toate tipurile de transport și această situație durează deja de mai
mult de un an.
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În acest caz, ca urmare a diminuărilor considerabile din 2020, ar fi bine de analizat acest indicator nu
doar comparativ cu perioada precedentă dar și comparativ cu perioada anului 2019. Cu toate că în
ianuarie - aprilie 2021 comparativ cu primele patru lui ale anului 2020 transportarea pasagerilor pe
toate căile de transport s-a redus cu 6,9%, atunci comparativ cu perioada similară a anului 2019 s-a
înregistrat o reducere surprinzătoare cu 43,4%. Rezultatul dat reprezintă o consecință a reducerii
transportării de pasageri pe toate căile de transport, excepție fiind transportarea de pasageri pe cale
fluvială, care cu toate că comparativ cu perioada similară a anului 2020 a crescut cu 81,0% are o cotă
doar de 0,4% din totalul numărului de pasageri transportați. Cea mai semnificativă reducere o are
transportarea pasagerilor pe cale rutieră, care deținând o cotă de aproximativ 98% din totalul numărului
de pasageri transportați comparativ cu perioada ianuarie – aprilie 2019 sa diminuat cu 43,4%.
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Figura 1.6. Indicii numărului
de pasageri transportați cu
ajutorul transportului
public,
2019 – 2021, în % față de perioada corespunzătoare a anului precedent

Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică

Tabelul 1.7. Numărul de pasageri transportați pe toate căile de transport
în 2019 - 2021, mii pasageri

Total
Feroviar
Auto
Fluvial
Aerian

ianuarie aprilie
2019

ianuarie aprilie
2020

în %
f.p.s.a.p.

ianuarie aprilie
2021

în %
f.p.s.a.p.

în % 2021
față de
2019

34152
526,1
33222,3
30,1
373,5

20782
273,9
20267,3
42,1
198,7

60,9
52,1
61,0
139,9
53,2

19344,8
185
18962,3
76,2
121,3

93,1
67,5
93,6
181,0
61,0

56,6
35,2
57,1
253,2
32,5

Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică

Turismul
Închiderea parțială a hotarelor și limitarea deplasărilor dintre localități au fost unele din măsurile
necesare de combatere a pandemiei de coronavirus (COVID – 19) și unii dintre factorii principali
care au afectat turismul nu doar prin componența sa, dar și în structura acestuia. Întrucât această
situație există mai mult de un an, pentru o analiză mai amplă este necesar de a efectua o
comparație cu datele unei perioade ante - COVID–19. Astfel, cu toate că comparativ cu trimestrul
I al anului 2020 se observă o ușoară creștere cu 5,6% a numărului de turiști și excursioniști, însă
comparativ cu trimestrul I al anului 2019 se observă o diminuare cu 26,2%. În structura
turismului se observă o creștere pronunțată a turismului intern, care în ianuarie – martie 2021 a
crescut cu 76,9% f.p.s.a.p. În același timp, atât turismul receptor cât și turismul emițător s-au
24
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diminuat chiar și comparativ cu trimestrul I al anului 2020, reducerea constituind de 69,4% și
20,4%, respectiv.
Tabelul 1.8. Turiști și excursioniști participanți la turismul organizat
prin intermediul agențiilor de turism și a tur operatorilor, ianuarie – martie 2021
Ianuariemartie
2019

Ianuariemartie
2020

Ianuariemartie
2021

în % față
de 2020

în % față
de 2019

TOTAL turiști și
excursioniști

39249

27432

28 958

105,6

73,8

Turism receptor
(primirea cetățenilor
străini în țară)

1770

967

306

31,6

17,3

Turism emițător
(deplasarea rezidenților
Republicii Moldova în
străinătate) - total

26435

18667

14 856

79,6

56,2

Turism intern
(deplasarea
rezidenților Republicii
Moldova în interiorul
ţării, în scop turistic)

10044

7798

13 796

176,9

137,4

Sursa: Datele Biroului Național de Statistică

Principalele locuri de destinație care au primit rezidenții Republicii Moldova sunt: Egipt (72,3%
din totalul turiștilor plecați peste hotare), Ucraina (11,9%), Turcia (4,0%), Insulele Maldive
(3,2%), Emiratele Arabe Unite (2,4%) și România (1,7%).
În cadrul turismului intern, principalele locuri de vizită organizate de agențiile de turism și
turoperatorilor au fost în municipiul Chișinău (60,0%), în regiunile de dezvoltare Centru (34,0%)
și Sud (6,0%).
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Capitolul II
PREŢURI, RATE DE SCHIMB ŞI POLITICA MONETARĂ
2.1 PREŢURI ŞI RATE DE SCHIMB
Preţuri
La începutul anului 2021, în condițiile diminuării ușoare a impactului pandemiei de
coronavirus asupra activităților economice și consumului populației, ritmul de creștere a
prețurilor de consum după o perioadă constantă de declin se stabilizează ușor semnalând o
inversare de trend în viitorul apropiat.
Evoluția prețurilor bunurilor şi serviciilor de consum în trimestrul I 2021 față de trimestrul I
2020. Rata inflației în trimestrul I, 2021 față de perioada similară a anului precedent a fost de
0,8%, plasându-se sub limita inferioară a coridorului de variație a țintei, stipulate în Strategia
politicii monetare pe termen mediu.
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Figura 2.1.1. Ritmul anual de creștere a IPC

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică

Comparativ cu p.s.a.p. ritmul de creștere a inflației a decelerat cu 5,6 p.p. iar față de ultimul
trimestru al anului 2020 acesta s-a moderat cu 0,2 p.p. Rata anuală medie a inflației în primele
trei luni ale anului 2021 pe grupe de mărfuri şi servicii a fost la produse alimentare 2%, produse
nealimentare 1,2%, servicii (-1,5%) f.p.s.a.p.
În primele luni ale anului 2021 rata inflației de bază își accelerează ritmului de creștere.
În trimestrul I, 2021 rata inflației de bază a înregistrat un ritm de creștere mai avansat față de IPC
și a constituit 2% f.p.s.a.p. fiind în descreștere cu 2,6 p.p. Evoluțiile lunare la fel arată o tendință
accelerare a ritmului de creștere, ce se menține și în primele luni ale trimestrului II 2021.
În expresie lunară, comparativ cu perioada similară a anului precedent, ritmul de creștere a
inflației de bază a fost de: în ianuarie – 1,7%, în februarie – 2,2% şi în martie – 2%.
În condițiile menținerii unui deficit de cerere agregată pe piața internă, la ratei inflației de bază
au contribuit evoluția ascendentă a prețurilor la combustibili și deprecierea monedei naționale
față de principalele valute de referință (USD și EUR).
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Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică

Prețurile la producția industrială înregistrează creșteri bruște. Față de trimestrul I 2020,
prețurile producției industriale au crescut în trimestrul I 2021 cu 5,9%, ritmul de creștere
fiind cu 3,4 p.p. peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent. O
contribuție însemnată la această creștere a venit din partea industriei prelucrătoare.
Pe sectoare de activitate, în industria prelucrătoare prețurile au crescut cu 7,3% f.p.s.a.p.,
înregistrându-se creșteri semnificative de prețuri în ramurile industriei alimentare (+11,6%):
fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale (+53,3%), fabricarea macaroanelor,
tăițeilor, cus-cus-ului să a altor produse făinoase similare (+20%), fabricarea produselor de
morărit, a amidonului și produselor din amidon (+16%), fabricarea zahărului (+13%) etc.
Prețurile la producția şi furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă şi aer
condiționat au scăzut cu 10,7% p.s.a.p., iar cele din industria extractivă au înregistra o creștere de
1,3% față de perioada similară a anului precedent.
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Sporirea ritmului de creștere a prețurilor producției industriale a fost influențată de dinamica
prețurilor la produsele livrate pe piața internă și cea externă. Aportul major la creșterea prețurilor
Nr. 41 (trim. I) 2021

27

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI

în industrie vine din partea prețurilor din industria prelucrătoare, ca urmare a majorării
prețurilor în industria alimentară în condițiile unei recolte modeste înregistrate în anul 2020.
În trimestrul I al anul 2021 și indicele prețurilor la produsele agricole este în creștere. În
primele trei luni ale anului acesta a constituit 26,9% cu 18,1 p.p. peste nivelul înregistrat
în p.s.a.p. Majorarea prețurilor la produsele agricole generând în continuare presiuni inflaționiste
asupra IPC. La creșterea preţurilor la produsele agricole au contribuit atât prețurile la produsele
vegetale care au crescut cu 29,4% f.p.s.a.p. cât și produsele animaliere care au înregistrat un indice
creștere de 23,3%, comparativ cu perioada similară a anului trecut.
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Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică

Rate de schimb
De la începutul anului 2021 urmărim o ușoară depreciere a monedei naționale față de
principalele valute de referință. În trimestrul I 2021, cursul mediu nominal de schimb a leului
a fost de 17,5 MDL/USD şi 21,1 MDL/EUR, apreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului
precedent cu 0,5% faţă de dolarul SUA şi depreciindu-se cu 8,8% faţă de moneda unică europeană.
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În expresie lunară, cursul mediu de schimb al leului faţă de dolarul SUA în decursul trimestrului I,
2021 a fost de 17,3 MDL/USD, 17,5 MDL/USD și 17,7 MDL/USD în lunile ianuarie, februarie și
martie corespunzător. Cursul mediu de schimb al monedei naționale față de moneda unică
europeană a înregistrat valori similare în primele trei luni ale anului și a constituit 21,1 MDL/EUR.
Fluctuațiile cursului nominal de schimb în trimestrul I, 2021 precum și situația economică
din șară și-au lăsat o amprenta și asupra cursului real de schimb a monedei naţionale. Leul
moldovenesc în termeni reali s-a depreciat în această perioadă cu 0,3% faţă de USD (comparativ
cu perioada similară a anului trecut) și cu 9,3% faţă de moneda Euro comparativ cu p.s.a.p.
2.2. POLITICA MONETARĂ
Menținerea riscurilor dezinflaționiste și necesitatea susținerii activității economice au
determinat BNM să mențină neschimbate ratele de politică monetară la un nivel minim
istoric și să reducă în continuare rezervele minime obligatorii, eliberând resurse financiare
de care dispun băncile pentru creditare.
Instrumentele politicii monetare
În trimestrul I, 2021 BNM a menținut neschimbate principalele rate de politică monetară, astfel
rata de bază a fost de 2,65%, rata dobânzii la creditele overnight a constituit 5,15% iar rata
dobânzii la depozitele overnight – 0,15%.
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Figura 2.2.1. Evoluția ratelor la instrumentele de politică monetară ale Băncii Naţionale a
Moldovei

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei

Rata rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, a
fost diminuată în primul trimestrul I al anului 2021 de la nivelul de 30% la 28%. Rata rezervelor
obligatorii de la mijloacele atrase în valute convertibile a fost menținută la nivel atins în anul
precedent și a constituit 30%.
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Politica monetară promovată de BNM urmărește consolidarea capacitatea economiei naționale de a
face față unor eventuale evoluții economice adverse, să stimuleze cererea agregată și să mărească
capacitatea de cumpărare a populației, pentru menținerea unui ritm optim al evoluției prețurilor.
Nivelul rezervelor oficiale la începutul anului 2021 se menține într-un volum optim
conform tuturor cerințelor de adecvare a acestora, asigurând un nivel suficient de
acoperire a importurilor de mărfuri și servicii.

Comparativ cu perioada similară a anului precedent, rezervele oficiale de rezervă au crescut cu
759 mil.USD și au constituit 3708 mil.USD. În aceste condiții, BNM dispune de toate pârghiile
necesare pentru menținerea și în continuare a unei politici monetare relaxate necesare pentru
încurajarea agenților economici să se crediteze și să investească în economie.
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Sursa: Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei

Indicatorii monetari
Relaxarea condițiilor monetare se resimte în ritmul de creștere a masei monetare. În trimestrul I,
2021 masa monetară ritmul de creștere se menține la un nivel înalt, cea mai semnificativă creștere
înregistrând depozitele la vedere în monedă națională.
În acest context, stocul agregatelor monetare la data de 31.03.2021, comparativ cu datele
înregistrate la data de 31.03.2020 a evoluat după cum urmează:
- agregatul monetar M0 a înregistrat o creștere cu 29,7%, şi a constituit aproximativ 30,4
mld. MDL;
- agregatul monetar M1 s-a majorat cu 33,1% şi a atins un nivel de 55,7 mld. MDL;
- ritmul de creştere a agregatului monetar M3 a fost de 23,5%, şi a constituit cca 76,5 mld.
MDL
- agregatul monetar M3 a înregistrat o creștere de 16,7% şi s-a cifrat la 10,7 mld. MDL.
La sfârșitul trimestrului I al anului 2021, volumului bazei monetare a înregistrat un spor de cca
14,8% f.p.s.a.p. şi a constituit 54,9 mld. MDL.
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În trimestrul I, 2021 urmărim o modificări și în structura masei monetare, pe seama sporirii
ponderii volumului de depozite la vedere în monedă națională.
Astfel, la 31.03.2021 componentele masei monetare erau distribuite în felul următor: agregatul
monetar M0 (bani în circulație) – 28,3%; depozite la vedere –23,5%; depozite la termen – 19,3%
şi depozite în valută – 28,8%. Comparativ cu datele de la sfârșitul trimestrului I al anului 2020,
semnificativ a crescu ponderea agregatului monetar M0 cu 2,8 p.p. și a depozitelor la vedere cu
3,5 p.p., depozitelor la termen și cele în și-au scăzut ponderea cu 2,5 și 3,9 p.p. f.p.s.a.p.
Creșterea depozitelor la vedere în monedă națională s-a realizat cât din contul sporirii depozitelor
persoanelor fizice atât și a celor juridice, ultimii având o contribuție mai semnificativă. Scăderea
ponderii depozitelor la termen în monedă națională s-a realizat în special pe contul scăderii
depozitelor la termen a persoanelor fizice, acestea și-au diminuat ponderea în masa monetară cu
2 p.p. la finaul trimestrului 1 2021 față de p.s.a.p.
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Figura 2.2.3. Structura masei monetare M3
Sursa: Calcule conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei

Diminuarea ponderii depozitelor în valută străină în total masă monetară s-a realizat în special
din contul scăderii ponderii depozitelor la termen în valută străină a persoanelor fizice atât la
termen cât și la vedere.
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Capitolul III
FINANŢE
3.1. FINANŢE PUBLICE
În I trimestru 2021, veniturile bugetului public național au înregistrat creșteri, cu 11,1% mai
mult față de aceeași perioadă a anului 2020. În anul 2021, veniturile bugetului public național
(BNP) au constituit 16698,8 mil. MDL, în creștere cu 1669,2 mil. MDL sau în termeni nominali cu
11,1% comparativ cu perioada similară a anului 2020. La majorarea încasărilor bugetului public
în I trimestru 2021, au contribuit impozitele şi taxe, care au însumat suma de 10862,6 mil. MDL,
în creștere cu 11,9%, contribuțiile şi prime de asigurări au înregistrat creșteri cu 6,2%, (însumând
4949,91 mil. MDL) şi la categoria alte venituri au înregistrat creșteri cu 8% în sumă de 654,4 mil.
MDL, față de perioada similară a anului 2021.
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Figura 3.1.1. Executarea lunară a bugetului public național în anul 2020-2021, mil. MDL
Sursa: Elaborat de autor conform datelor Ministerului Finanțelor.

Cea mai mare contribuție la formarea veniturilor le au impozitele şi taxe pe mărfuri şi servicii cu
o pondere de 44,1% (7366,1 mil. MDL) şi impozitele pe venit cu o pondere de 18% din veniturile
totale (7% impozitele din venitul persoanelor fizice şi 11% venitul persoanelor juridice) iar accize
au însumat 1486 mil. MDL cu o pondere de 9%. Respectiv și TVA a constituit 5396 mil. MDL în
creștere cu 11% față de martie 2020. Veniturile nefiscale au constituit 654,4 mil. MDL sau cu 8% mai
mult faţă de perioada similară al anului 2020. Respectiv, au scăzut componentele acestuia: „Venituri
din proprietate” cu 2,3% (însumând 60,1 mil. MDL) și „Devidente primite” cu 9,5% (13,3 mil. MDL),
iar componenta „Amenzi şi sancțiuni” a crescut cu 5% f.p.s.a.p., (80,5 mil.MDL). În perioada analizată
în I trimestru 2021 am putut asista la o creștere a contribuțiilor şi prime de asigurări obligatorii cu
6,2% f.p.s.a.p. Respectiv, la data de 31.03.2021 acestea au constituit suma de 4949,9 mil. MDL. De altfel,
se observă o creștere ușoară a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii cu 6% f.p.s.a.p. şi
respectiv a primelor pentru asigurările obligatorii de asistență medicală cu 7% f.p.s.a.p.
32

Nr. 41 (trim. I) 2021

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI

Contribuţii şi
prime de
asigurare
Granturi
primite
Venituri
nefiscale

4949,9
4659,2
Granturi
primite
1%

231,9
58,2
654,4
606,1
16698,8
15029,6

Venituri fiscale
31.03.2021

Contribuţii şi
prime de asigurare
22%

31.03.2021

Venituri
nefiscal
e
3%
Venituri
fiscale
74%

31.03.2020
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Sursa: Elaborat de autor conform datelor Ministerului Finanțelor.

În anul 2021 din veniturile totale ale bugetului public național, veniturile bugetului de stat au
constituit o pondere de 44%, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat – 28,4%, respectiv,
veniturile din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – 9,7% şi veniturile din bugetele
locale – 18,1%. Prin urmare, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 10529,1 mil. MDL,
inclusiv: veniturile generale și colectate – 10298,6 mil. MDL, granturi – 190,1 mil. MDL, transferuri
primite în cadrul BPN – 0,5 mil. MDL și alte venituri – 422,2 mil. MDL. Comparativ cu perioada similară
a anului 2020, veniturile totale ale bugetului de stat au crescut cu 13%, în urma majorării veniturilor
generale și colectate cu 12,2% f.p.s.a.p.
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Figura 3.1.3. Structura veniturilor în BPN, %
Sursa: Elaborat de autor conform datelor Ministerului Finanțelor.
În acest context, veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 6814,7 mil.
MDL, care comparativ cu perioada respectivă a anului trecut a crescut cu 7,3% (464,2 mil. MDL).
Veniturile totale ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală au constituit 2325 mil. MDL,
în creștere cu 53,6% (811,1 mil. MDL) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile totale
ale bugetelor locale în I trimestru 2021, au constituit 4350,3 mil. MDL în creștere cu 5,3% (220,5
mil.MDL) f.p.s.a.p. Autoritățile publice locale au acumulat venituri din impozite și taxe în sumă de
4350,3 mil. MDL. Iar, transferul de la bugetul de stat au constituit în sumă de 3218,2 mil. MDL cu 2,1%
mai mult față de perioada similară a anului precedent.
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Sursa: Elaborat de autor conform datelor Ministerului Finanțelor.

În I trimestru 2021, cheltuielile realizate din BPN au înregistrat o creștere de 12,1% f.p.s.a.p.,
susținute preponderent de dinamica cheltuielilor sociale (cu o pondere de 76,7% din valoarea
totală a cheltuielilor). Partea de cheltuieli a bugetului public național în I trimestru 2021 s-a realizat
în sumă de 17294,6 mil. MDL, fiind în creștere cu 12,1% comparativ cu perioada similara a anului
2020. În I trimestru 2021, executarea cheltuielilor bugetului public național s-a atribuit următoarelor
componente:
✓ servicii de stat cu destinașie generală însumând 1236,3 mil.MDL, în descreștere cu 0,05%
f.p.s.a.p.;
✓ apărare națională a constituit 135,3 mil. MDL, în creștere cu 20,1%, f.p.s.a.p.;
✓ ordine publică și securitate națională însumând 1057,4 mil. MDL, în creștere cu 10,5%,
f.p.s.a.p.;
✓ servicii în domeniul economiei a constituit 1310,8 mil. MDL, în creștere cu 11%, f.p.s.a.p.;
✓ protecția mediului a constituit 52,4 mil. MDL, în creștere cu 20,7%, f.p.a.s.p;
✓ gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale a constituit 237,8 mil. MDL, în
creștere cu 2,2% f.p.s.a.p.;
✓ ocrotirea sănătății însumând 3015,2 mil.MDL în creștere cu 64,4% f.p.s.a.p.;
✓ cultură, sport, tineret, culte și odihnă a însumat 367,5 mil.MDL în scădere cu 2,7% f.p.s.a.p.;
✓ protecția socială a constituit suma de 6850,5 mil.MDL în creștere cu 6,2% f.p.s.a.p.;
✓ învățământ a însumat 3031,4 mil.MDL în creștere cu 1% f.p.s.a.p.
Per ansamblu, ponderea cheltuielilor publice în I trimestru 2021 nu a generat mari schimbări față de
anul 2020. Prin urmare, cheltuielile de ordin social (învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății, protecția
socială) au însumat în I trimestru 2021 – circa 50338,8 mil. MDL ceea ce reprezintă în jur de 76,7%
(mai puțin cu 1,1 p.p. f.p.s.a.p.) din valoarea totală a cheltuielilor publice realizate în perioada dată.
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Figura 3.1.5. Structura cheltuielilor în BPN în perioada 2020-2021, %

Sursa: Elaborat de autor conform datelor Ministerului Finanțelor.

În I trimestru 2021, se atestă o majorare a datoriei sectorului public cu 27,3 %, f.p.s.a.p. La
31.12.2021, soldul datoriei sectorului public a constituit 75559,9 mil.MDL, în creştere cu 27,3%
f.p.s.a.p. Această majorare a condus la creșterea soldului datoriei publice internă pînă la 33056,7 mil.
MDL și a datoriei externe pînă la 42503,2 mil. MDL. Executarea bugetului public național în I trimestru
2021 a fost înregistrat un deficit în mărime de 595,8 mil. MDL, cu o creștere de 51% comparativ cu
perioada similară a anului precedent. Soldurile în conturile bugetului public naţional, la situaţia din
31 martie 2021, au constituit 8243,6 mil. MDL, dintre care 1908,4 mil.MDL la proiecte finanțate
din surse externe.
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Figura 3.1.6. Datoria sectorului public, mil. MDL
Sursa: Elaborat de autor conform datelor Ministerului Finanțelor
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3.2. SECTORUL BANCAR
Creșterea activului bancar. Pe parcursul I trimestru 2021, toate 11 bănci comerciale din sistemul
bancar au înregistrat majorări la valoarea activelor și la activele ponderate la risc. Activele sectorului
bancar au totalizat 104528,8 mil. MDL la 31.03.2021, în creștere cu 13% față de 31.03.2020.
Respectiv, în la sfârșitul lunii martie 2021, cuantumul total al expunerii la risc a constituit 50689,2
mil. MDL, în creștere cu 7,5% f.p.s.a.p. Iar ponderea acestuia în total active, în I trimestru 2021 a
constituit 48,5%, în descreștere cu 2,5 p.p. În structura activelor, ponderea cea mai mare a revenit credite și avansuri la cost amortizat, care a constituit 43,7%, în creștere cu 0,5 p.p. Urmat de ponderea
investițiilor băncilor în valorile mobiliare de stat și în CBN care a constituit 18,5%, majorându-se cu
0,9 p.p. Ponderea mijloacelor la BNM a constituit 20,3%, în descreștere cu 1,4 p.p. Restul activelor, care
constituie o podere de 17,5%, nu a înregistrat modificări esențiale față de sfârșitul anului precedent.
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Figura 3.2.1. Evoluția calității activului bancar

Sursa: Calculele autorilor conform datelor Băncii Naționale a Moldovei.

Creșterea portofoliului de credite cu 11% în I trimestru 2021 față de I trimestru 2020. În I
trimestru 2021, soldul total al creditelor a constituit 46643,1 mil.MDL sau 44,6% din totalul
activelor în creștere cu 11% f.p.s.a.p. Cele mai mari creșteri ale portofoliului de creditele au fost
înregistrate la credite acordate pentru procurarea/construcția imobilui cu o pondere de 6%
(460,7 mil.MDL) și credite de consum cu o pondere cu 5% (373 mil. MDL). Pe parcursul I trimestru
2021, s-au acordat în total 35696 de credite dintre care: 10398 de credite de consum și 592 de
credite pentru procurarea/construcția imobilui, urmat de credite acordate persoanelor fizice care
practică activitate – 389.
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Figura 3.2.2. Evoluția portofoliului de credite, mil.MDL

Sursa: Calculele autorilor conform datelor Băncii Naționale a Moldovei.

Volumul de credite noi acordate în creștere cu 35,6% f.p.s.a.p. Volumul creditelor noi acordate
la finele luni martie 2021 a însumat 3460,71 mil. MDL cu 35,6% mai mult față de luna martie 2020.
Respectiv, s-au acordat 2539,71 mil.MDL în monedă națională și 921 mil.MDL în valută străină,
totodată s-au acordat 52,20 mil.MDL credite atașate la cursul valutar.
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Credite noi acordate în MD, mil.MDL

Credite noi acordate în valută străină, mil.MDL

Figura 3.2.3. Volumul creditelor noi acordate după valute, mil.MDL

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Din totalul soldului de credite, 26,6% sunt în valuta, procent în creștere ușoară comparativ cu
perioada similară a anului 2020, când ponderea era de 33,03%. In cazul populației, soldul a ajuns
la 17,1 miliarde MDL, fiind în creștere cu 18,2% f.p.s.a.p. In ce privește companiile, soldul
creditelor a crescut cu 7,1% în perioada vizată, și a constituit 29,5 mld. MDL. Tendință de migrare
a creditelor de la persoanele juridice spre persoanele fizice și din valută străină în cea națională
persistă și pe parcursul anului 2021.
Nr. 41 (trim. I) 2021

37

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI

50000

36,9

45000

35,6

40
33,8

32,8

33,03

40000

31,06

35

30,1
26,2

35000

30

26,6

30000

25

25000

20

20000

15

15000

10

10000
5000

5

0

0
T1,2019 T2,2019 T3,2019 T4,2019 T1,2020 T2,2020 T3,2020 T4,2020 T1,2021
Persoane fizice, mil.MDL

Persoane juridice, mil.MDL

Ponderea creditelor în valută străină, %

Figura 3.2.4. Evoluția creditelor după valuta în care sunt acordate și categoria debitorilor

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Rezervele de lichiditate ale sectorului bancar se mențin la un nivel înalt și în primul trimestru
2021. Lichiditatea curentă ca medie pe sistem la 31.03.2021 a fost de 50,39%, în creștere cu 0,1
p.p., față de p.s.a.p. Majoritatea băncilor comerciale înregistrează un coeficient destul de înalt, ceea
ce duce la un exces de lichiditate bancară per sistem. Cele mai mari ponderi în activele lichide le
dețin depozitele la BNM – 40,7%, valorile mobiliare lichide – 33,5% și mijloacele interbancare
nete – 15,4%. În I trimestru 2021, ponderea depozitelor la BNM s-a diminuat cu 2,2 p.p, iar
ponderea numerarului cu 1,0 p.p. Prin urmare, a crescut ponderea valorilor mobiliare lichide cu
2,0 p.p. și ponderea mijloacelor interbancare nete cu 1,3 p.p. Lichiditatea pe termen lung, valoare
calculată conform principiului I al lichidității (≤1), al întregului sistem bancar a constituit 0,69%
în martie 2021. Astfel, observăm că majoritatea băncilor comerciale înregistrează un coeficient
destul de înalt, ceea ce duce la un exces de lichiditate bancară.
Principiul I - Lichiditatea pe termen lung (≤ 1)
Principiul II - Lichiditatea curentă (≥ 20%)
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Figura 3.2.5. Nivelul lichidității sectorului bancar

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.
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Diminuarea profitabilității bancare în I trimestru 2021 cu 2,3% f.p.s.a.p. Profitabilitatea băncilor
comerciale a scăzut de 3 ori față de decembrie 2020 (profitul bancar a constitui în luna martie 2021 –
422,3 mil. MDL). Această micșorare se datorează următoarelor activității operaționale – majorarea
cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 14,4%, preponderent, ca urmare a majorării cheltuielilor
administrative. Prin urmare, s-au micșorat cheltuielile cu dobânzile cu 18,5%, ca urmare a micșorării
ratei medii la depozitele în moneda națională de la 4,76% la 31.03.2020 până la 3,87% la 31.03.2021
și respectiv în valută de la 0,97% până la 0,61%. Concomitent, a fost înregistrate majorării la
veniturilor neaferente dobânzilor cu 11,4%, în principal ca urmare a majorării veniturilor din onorarii
și comisioane cu 17,9%. Veniturile din dobânzi s-au micșorat cu 0,6% ca urmare a micșorării ratei
medii la creditele în moneda națională de la 8,08% la 31.03.2020 până la 7,51% la 31.03.2021 și în
valută de la 5,02% până la 4,85%. Totodată, s-a micșorat și rata medie a dobânzii la VMS de la 5,2%
până la 5,04%.
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Figura 3.2.6. Evoluţia rentabilității şi profitabilității bancare

Sursa: Calculele autorilor conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Prin urmare, la 31.03.2021 valorile principalilor indicatori de profitabilitate: rentabilitatea activelor şi
rentabilitatea capitalului au constituit 1,55% şi respectiv 9,27%, fiind în descreștere cu 0,1 p.p. și
respectiv 0,3 p.p. comparativ cu p.s.a.p. Analiza contribuției fiecărei bănci la formarea profitului net al
sistemului bancar relevă, că toate băncile comerciale au înregistrat un rezultat pozitiv față de aceeași
perioadă a anului precedent.
Volumul creditelor neperformante este în descreștere cu 5,7 p.p. în I trimestru 2021 f.p.s.a.p. În I
trimestru 2021 ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor s-a diminuat cu 0,6 p.p. față
de martie 2020, constituind 7,9%. Soldul datoriei la credite neperformante a constituit 3373,6 mil.
MDL cu 5,7 p.p. mai puțin față de martie 2020 iar în luna aprilie 2021, soldul a crescut până la 3782,6
mil.MDL. Ponderea creditelor expirate în totalul creditelor s-a majorat de la 1921,98 mil.MDL la finele
anului 2019 până la 2033,44 mil.MDL în martie 2021. Ponderea creditelor neperformante în fonduri
proprii a înregistrat nivelul de 5%, în descreștere cu 5 p.p. față de martie 2020.
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Figura 3.2.7. Evoluția creditelor neperformante în sectorul bancar
Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Creșterea volumului depozitelor noi atrase cu 36% f.p.s.a.p. În anul 2020, soldul depozitelor atrase
atât în monedă națională cât şi în valută străină au însumat 79 miliarde MDL la 31.03.2021, în creștere
cu 13% față de 31.03.2020 și în scădere cu 0,7% față de finele anului 2020. Din totalul depozitelor,
58,54% a revenit depozitelor în MDL, însumând 46,3 miliarde MDL la 31.03.2021. Depozitele în valută
au constituit 41,3% din totalul depozitelor, alcătuind 32,7 miliarde MDL. Un impact asupra diminuării
soldului depozitelor l-a avut scăderea volumului depozitelor persoanelor juridice cu 1,8 mil. MDL
(6,2%), până la 26,9 mil. MDL. Concomitent, volumul depozitelor persoanelor fizice a crescut cu 1,2
mil. MDL (2,4%), până la 52,0 mil. MDL. Volumul depozitelor noi atrase a constituit 2261,62 mil. MDL
la sfârșitul luni martie 2021 cu 36% mai mult f.p.s.a.p.
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Figura 3.2.8. Evoluția structurii depozitelor atrase de bănci

Sursa: Calculele autorilor conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Rata medie a dobânzii la depozite în valută națională şi străină s-a redus constant în anul
2021, ca urmare a reducerii treptate a ratei de bază la operațiunile de politică monetară. La
31.03.2021 rata medie la depozite în MDL a înregistrat 3,49% cu 0,52 p.p. mai puțin față de luna
martie 2020 și în valută străină 0,55% cu 0,46 p.p. mai puțin față de martie 2020.
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Sursa: Calculele autorilor conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Rata medie a creditelor noi acordate în monedă națională s-a micșorat, în martie 2021,
înregistrând nivelului de 7,23%, în descreștere cu 1,35 p.p. față de martie 2020, iar rata creditelor
în valută străină a înregistrat nivelul de 4,15% în scădere cu 0,10 p.p. Menținerea dinamici în jurul
nivelului de 7% a creditelor acordate, iar rata depozitelor în monedă națională în jur de 4%, ar fi
favorabilă pentru încurajarea economisirii din partea populației și încurajarea creditării
economiei în același timp.
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Figura 3.2.10. Evoluția marjei bancare nete, a ratelor medii ale dobânzii
la depozite şi la credite noi atrase în MDL și valută străină, %
Sursa: Calculele autorului conform datelor Băncii Naționale a Moldovei.

Marja netă a dobânzii pe sectorul bancar al Republicii Moldova pentru operaţiunile în valută
naţională au cunoscut o variaţie mai mică comparativ cu marja pentru tranzacţiile în valută
străină. La 31 martie 2021, marja bancară la operațiunile în monedă națională a înregistrat un
nivel de 3,74%, fiind în descreştere cu 0,83 p.p. faţă de martie 2020. Respectiv, şi marja asociată
operaţiunilor în valută străină a evoluat stabil, înregistrând un nivel de 3,60% cu o creștere uşoară
de 0,37 p.p. faţă de martie 2020.
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Capitolul IV
SECTORUL EXTERN
Balanţa de plăţi
În ianuarie-martie 2021, deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova,
a crescut comparativ cu cel înregistrat în trimestrul I 2020. Creștere s-a înregistrat atât ca
valoare absolută, cât și relativ la PIB.
Deficitul contului curent al balanței de plăți a crescut față de perioada similară a anului precedent
cu 67%, deficitul a constituit 341,72 mil. USD. Raportat la PIB, contul curent a constituit 12,8%
(față de 8,2% în trimestrul I 2020). Această dinamică a fost determinată de sporirea considerabilă
a deficitului comerțului exterior cu bunuri și de scăderea substanțială a excedentului veniturilor
primare, în timp ce balanțele serviciilor și a veniturilor secundare s-au îmbunătățit.
Excedentul comerțului exterior cu servicii (94,76 mil. USD) a crescut cu 19,5% față de trimestrul I
2020. Deși exportul de servicii a rămas practic neschimbat 0,3%, balanța serviciilor s-a
îmbunătățit ca urmare a diminuării importului cu 5,8% comparativ cu ianuarie-martie 2020. În
această perioadă complicată, exporturile de servicii au continuat să fie afectate de situația
pandemică, astfel, serviciile de transport, s-au diminuat cu 25,5% față de ianuarie-martie 2020, în
special serviciile de transport aerian de pasageri de 3 ori. Totodată, exporturile de servicii de
prelucrare a materiei prime au crescut cu 10,7% și de călătorii 7,4%, exportul de servicii de
informatică au crescut cu 14,3%, deși ritmul de creștere a scăzut. Diminuarea importurilor de
servicii a fost determinată de scăderea în continuare a importului de servicii de călătorii cu 14,2%
și de servicii tehnice, comerciale și alte servicii pentru afaceri cu 29,8%.
Contul de capital în primul trimestru a. 2021 s-a majorat cu 60,9% față de ianuarie-martie 2020
și a înregistrat un deficit de 16,20 mil. USD. Soldul contului de capital a fost determinat de ieșirile
nete de capital înregistrate de sectorul privat 26,07 mil. USD, în timp ce intrările de asistență din
exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale au
constituit 9,87 mil. USD. Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept
rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu nerezidenții,
necesarul net de finanţare externă a constituit 357,92 mil. USD, ceea ce reprezintă 13,5% în raport
cu PIB (față de 8,6% în trimestrul I 2020).
Contul financiar al balanței de plăți a înregistrat o scădere considerabilă a activelor sub formă de
numerar și depozite. Creditele comerciale și avansurile acordate entităților rezidente de către
partenerii comerciali nerezidenți, activele oficiale de rezervă ale BNM și împrumuturile externe,
au contribuit deasemenea la finanțarea deficitului de cont current. În trimestrul I 2021, contul
financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 346,54 mil. USD, fiind cu 24,1% mai
mari ca în trimestrul IV 2020, ca urmare a scăderii nete a activelor financiare externe ale
rezidenților cu 226,40 mil. USD, precum și a majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de
nerezidenți cu 120,14 mil. USD generate de tranzacţiile efective.
Scăderea activelor externe sub formă de numerar și depozite cu 187,00 mil. USD (din care activele
băncilor licențiate au scăzut cu 15,28 mil. USD, iar ale altor sectoare cu 171,72 mil. USD) au dus la
diminuarea netă a activelor financiare externe. Totodată și activele oficiale de rezervă ale BNM sau redus cu 34,56 mil. USD. Partenerii comerciali nerezidenți au efectuat achitări nete în valoare
de 12,75 mil. USD la creditele comerciale și avansurile acordate lor anterior de către rezidenții
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moldoveni, ceea ce a diminuat activele financiare externe. Totodată, activele externe ale
rezidenților sub formă de investiții directe în străinătate s-au majorat cu 7,65 mil. USD.
Pe parcursul trimestrului I 2021, pasivele s-au majorat, datorită creșterii a angajamentelor sub
formă de investiții directe cu 55,86 mil. USD. Deși dinamica participațiilor la capital și a acțiunilor în
posesia nerezidenților a fost negativă, acestea arătând retrageri nete de capital de 9,45 mil. USD,
angajamentele sub formă de investiții directe s-au majorat grație reinvestirii profiturilor în sumă de
58,45 mil. USD și contractării de noi datorii față de investitorii străini în valoare de 6,86 mil. USD.
Totodată angajamentele sub formă de credite comerciale și avansuri primite de la partenerii
comerciali nerezidenți s-au majorat cu 37,49 mil. USD.
Creșterea pasivelor externe s-a datorat, tragerile nete de împrumuturi externe de 25,06 mil. USD
(trageri – 167,49 mil. USD, rambursări – 142,43 mil. USD).
Poziţia investiţională internaţională
Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.03.2021, a constituit 5375,9
mil.USD fiind cu 2,1% mai puțin față de finele anului 2020. Poziția investiţională internaţională
raportată la PIB a constituit 44,3%.
Comparativ cu finele anului 2020 , poziția investițională internațională a scăzut cu 2,1%, astfel în
Tr.I a. 2021 poziția investițională internațională a constituit 5375,90 mil. USD. Evoluția poziției
investiționale internaționale, a fost determinată pozitiv de fluctuația ratelor de schimb ale
valutelor originale faţă de dolarul SUA cu 227,79 mil. USD, alte schimbări 220,69 mil. USD și de
modificările de preț ale instrumentelor financiare 16,01 mil. USD, în timp ce tranzacțiile efective
nete cu nerezidenții în scădere cu 346,54 mil. USD au influențat negativ poziția. Toate schimbările
menționate au dus la o creștere a poziției investiționale cu 117,95 mil. USD.
Poziția activelor sub formă de investiții directe a constituit 336,50 mil. USD, fiind în creștere cu
2,2% comparativ cu finele anului 2020. Activele sub formă de investiții de portofoliu și derivate
financiare au înregistrat un sold de 16,65 mil. USD, menținându-și poziția de la 31.12.2020.
Activele sub formă de alte investiții s-au micșorat cu 0,5% și au constituit 1684,96 mil. USD.
Componenta de bază a acestora, poziția activelor sub formă de numerar şi depozite a constituit
897,26 mil. USD, majorându-se cu 2,1%, ca rezultat al creșterii activelor sub formă de numerar și
depozite ale altor sectoare cu 53,54 mil. USD, concomitent cu scăderea respectivelor active ale
societăților care acceptă depozite, exclusiv banca centrală cu 35,50 mil. USD.
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Figura 4.1. Poziţia investiţională internaţională în dinamică, pe trimestre, mil.USD
Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei

În I trimestru, poziția pasivelor sub formă de investiții directe a fost în scădere cu 2,4% față de
finele anului 2020, valoarea căruia a constituit 4734,47 mil. USD. Acestă scădere a rezultat din
evoluția ratelor de schimb ale valutelor originale faţă de dolarul SUA cu 162,51 mil. USD și
scăderile de preț 16,19 mil. USD. Totodată, au fost înregistrate intrări efective nete în valoare de
55,86 mil. USD, iar alte modificări au constituit 5,92 mil. USD. Ponderea participațiilor și a
acțiunilor fondurilor de investiții în soldul total al pasivelor sub formă de investiții directe a
constituit 59,9%, fiind superioară celei a instrumentelor de natura datoriei 40,1%.
Componența instrumentelor de natura datoriei a fost mixtă: stocul împrumuturilor contractate
de la investitorii străini direcți a constituit 1132,48 mil. USD, angajamente sub formă de credite
comerciale și avansuri față de investitorii străini direcți 204,16 mil. USD și 560,35 mil. USD sunt
alte datorii față de investitorii străini direcți.
Principala activitate economică care a beneficiat de investiţii directe, în primul trimestru a anului
2021, sunt activitățile financiare și de asigurări 32,8%, comerţ cu ridicata şi cu amănunt 24,5%,
urmată de industria prelucrătoare 20,4%. Alte activităţi care au atras investitori străini au fost
industria energetică, informații și comunicații, transport și depozitare, tranzacţiile imobiliare.
În distribuția geografică a investițiilor directe sub formă de participații și acțiuni acumulate,
investitorilor din ţările UE (fără Marea Britanie) le-a revenit ponderea majoritară de 82,2%.
Investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 5,9% din totalul capitalului propriu acumulat,
iar cei proveniți din alte ţări le-a revenit o pondere de 11,9%.
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Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei

Transferurile de mijloace băneşti
Evoluția transferurilor bănești de peste hotare, în primul trimestru a anului 2021 a
înregistrat un record absolt, valoarea căruia a constituit 365,34 mil. USD, astfel înregistrând
o creștere semnificativă în comparație cu anii precedenți. Această creștere s-a datorat
tensiunilor geopolitice și comerciale, înăspririi condițiilor financiare în țările dezvoltate și
extinderii pandemiei de coronavirus Covid-19.
Volumul transferurilor băneşti din străinătate în Republica Moldova prin intermediul băncilor în
favoarea persoanelor fizice, în primul trimestru, a fost în creștere cu 32,1% față de perioada
similară a anului precedent (276,46 mil.USD). Volumul transferurilor băneşti a constituit 365,34
mil. USD. În luna martie 2021 transferurile de bani a constituit 145,99 mil. USD fiind cu 28,6% mai
mult față de luna februarie când valoarea transferurilor a costituit 113,53 mil. USD.
Cele mai multe transferuri în trimestrul I 2021, a fost efectuate în EUR – 65%, USD – 31,9%, RUB
– 2,4%. Ponderea transferurilor în ruble a scăzut semnificativ în ultimii ani. În 2014, spre exemplu,
aceasta reprezenta aproximativ 30%.
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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 2015-2021, mil.USD
Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei

Volumul transferurilor de mijloace bănești prin bănci în favoarea persoanelor fizice, în 2020, a
constituit 1 mlrd. 486,74 mln. USD și a crescut cu 21,6% comparativ cu 2019. Potrivit Băncii
Mondiale, transferurile migranților din Moldova constituie, în ani diferiți, de la 15% la 30% din
PIB-ul țării. Recordul absolut al volumului de transferuri de bani către Moldova din străinătate în
favoarea persoanelor fizice prin bănci comerciale a fost în 2008, cân valoarea transferurilor a
constituit 1 mlrd. 660,09 mln. USD.
Comerţul exterior cu bunuri
Valoarea comerţului exterior cu bunuri în trimestrul I anul 2021, a înregistrat o creștere de
11% faţă de trimestrul I 2020. Astfel comerțul extern de bunuri în această perioadă a
constituit 2263,8 mil. USD, înregistrând creștere atât la exporturi cu 5,6%, cât și la
importuri cu 13,6%.
Creșterea comerțului extern de bunuri a fost influențat de un și r de factori, și anume:
❖ atenuarea treptată a impactului negativ al pandemiei COVID-19;
❖ relansarea economică în țările partenere, care a condus la creșterea treptată a cererii
externe și, prin urmare, a exporturilor;
❖ restabilirea cererii interne față de bunuri din partea agenților economici și a populației;
❖ deficitul de producție agricolă ca rezultat al condițiilor meteorologice nefavorabile din
anul 2020 a condus la creșterea importurilor.
Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în
ianuarie-martie 2021, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 838,4 mil. USD. Deficitul
balanței comerciale a fost cu 148,3 mil. USD sau cu 21,5% mai mult, față de perioada similar a
anului precedent.
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Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în primul trimestru 2021 a fost de 45,9%, în
scădere cu 3,5 p.p., comparativ cu perioada similară din anul 2020.
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Exporturile de mărfuri, în trimestru I a. 2021, au constituit 712,7 mil. USD, fiind în creștere cu
5,6%, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Exporturile de mărfuri autohtone au
constituit 539,8 mil. USD, (deținând o cotă de 75,7% din total exporturi), fiind în creștere cu 3,5%
față de perioada similară din anul 2020, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor
cu 2,7%.
Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) constiuit o valoare de 172,9 mil. USD
(24,3% din total exporturi), cu 12,5% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020.
Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi cu 2,9%. Reexporturile de mărfuri după
prelucrare au deținut o podere de 15,6% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri,
care nu au suferit transformări esențiale au deținut o pondere de 8,7%.
Exporturile de mărfuri destinate țărilor UE în ianuarie-martie 2021 au constituit o valoare de
439,3 mil. USD, fiind cu 1,8% mai puțin, comparativ cu perioada similară din anul 2020. Ponderea
exporturilor de mărfuri spre țările UE în toal exporturi a constituit 61,6%, în scădere cu 4,7 p.p.
față de ianuarie-martie 2020.
Principalii 10 parteneri comerciali ai RM au absorbit circa 78% din exporturi, România fiind unul
din principalii parteneri comerciali ai RM, spre această țară exporturile s-au majorat cu 2,9%. De
asemenea, au crescut livrările spreTurcia de circa 1,6 ori, Ucraina cu 28%, Federația Rusă cu circa
25%, Germania cu circa 13% etc. Totodată, au fost înregistrate scăderi a livrărilor spre Italia cu
circa 33%, Republica Cehă cu circa 13%, Polonia cu circa 4% etc.
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Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI în trimestrul I a. 2021 a constituit o valoare de 112
mil. USD, fiind cu 18,1% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2020. Ponderea
exportutilor destinate țărilor CSI echivalează cu o cotă de 15,7% în total exporturi, în creștere cu
1,7 p.p., comparativ cu ianuarie-martie 2020.
Exporturile către celelalte ţări ale lumii au constituit circa 22,7% din total export și au crescut
cu 21,6%, contribuția pozitivă la dinamica exportului total a fost de 4,2 p.p
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În structura exporturilor, în trimestru I a. 2021, șase secțiuni de mărfuri dețin 89,9% din total
exporturi, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (28,3%); articole
manufacturate diverse (19,7%); produse alimentare și animale vii (17%); materiale brute
necomestibile (11%); mărfuri manufacturate (7%); băuturi și tutun (6,9%).
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Figura 4.7. Exporturile cu mărfuri pe principale secțiuni în trimestru I a. 2021, %
Sursa: Conform datelor Biroului Națiomnal de Statistică

Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020, secțiunile de mărfuri ce au contribuit la
sporirea exporturilor sunt: mașini și echipamente, ce au înregistrat majorări cu circa 42%
(inclusiv mașini și aparate electrice cu 18,1%); produsele chimice au înregistrat o creștere de circa
1,7 ori (inclusive roduse medicinale și farmaceuticece s-au majorat de circa 2,6 ori); materiale
brute necomestibile, au fost în creștere cu circa 20% (inclusiv minereuri metalifere și deșeuri de
metale cu o creștere de 6,1 ori).
Totodată, două secțiuni de mărfuri au influențat negativ dinamica exporturilor, și anume,
produsele alimentare și animale vii (grupele: cereale și preparate pe bază de cereale s-a diminuat
față de trimestrul I 2020 de circa 2,5 ori, legume și fructe cu circa 23%, rezultat al condițiilor
climaterice nefavorabile (seceta) din anul 2020, și uleiurile, grăsimi (inclusiv: grăsimi și uleiuri
vegetale, exportul acestora a scăzut cu 19%, roada afectată de seceta din vara anului 2020).
Importurile de mărfuri, în perioada ianuarie-martie 2021 au constituit 1551,1 mil. USD, fiind
cu 13,6% mai mult comparative cu perioada similară din anul 2020.
Au crescut importurile din toate grupele de țări, și anume importurile de mărfuri provenite din
țările UE au constituit 731,5 mil. USD, fiind cu 13% mai mult, față de aceeași perioadă din anul
2020. Importurile din țările UE, dețin o pondere de 47,2% în total importuri.
Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 360,7 mil. USD, cu 5,7% mai
mult, decât în perioada corespunzătoare din anul 2020, care echivalează cu o cotă de 23,2% în
total importuri. Celelalte ţări ale lumii, cu o ponderede 29,6%, au înregistrat o creștere de 21,9%,
contribuția pozitivă la evoluția importurilor constituind 6 p.p.
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În topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri, în ianuarie-martie 2021, care au reprezentat
85,6% din total importuri au fost: Federația Rusă cu o cotă de 12,6% din total importuri, România
12,2%, China 11,8%, Germania 8,5%, Ucraina 8,3%, Turcia 7,4%, Italia 6,6%, Polonia 3,9%, Franța
3,2%, Ungaria 2,2%, Belarus 1,9%, Republica Cehă 1,7%, Spania 1,5%, SUA și Austria câte 1,4%,
Olanda 1%.
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Din toate țările top 10, principalii parteneri comerciali ai RM importurile s-au majorat, astfel,
importurile din China sau majorat cu circa 34%, Italia cu circa 25%, Turcia cu circa 20%, Franța
cu circa 18%, România cu circa 7,0% etc. Totodată, s-au redus importurile din Azerbaidjan cu
92,4%, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 10,6%, Lituania 37,9%, Turkmenistan
93,9%, Serbia 12,6%, Egipt 35,1%, Argentina 73,8%, Islanda 37,3%, Emiratele Arabe Unite 35,8%,
Singapore 41,6%, Irlanda 21,4%, Brazilia 21,4%, Georgia 26,8%, Cote D'Ivoire 93,1%, Arabia
Saudită 30,5%, Israel 8,4%, atenuând, astfel, creşterea pe total importuri cu 1%.
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În structura importurilor, în perioada ianuarie-martie 2021 șase secțiuni de mărfuri reprezintă
94,6% din total importuri, și anume: mașini și echipamente pentru transport 25,5%, mărfuri
manufacturate 17,1%, produse chimice 15,5%, combustibili minerali 12,6%, produse alimentare
și animale vii 12,4%, articole manufacturate diverse 11,5%.
S-au înregistrat, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020, majorări la
importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora cu 37%, vehicule rutiere cu 48%,
produse medicinale și farmaceutice cu 22,8%, îmbrăcăminte și accesorii cu 34,6%, mașini și
aparate industriale cu aplicații generale cu 24,5%, aparate și echipamente de telecomunicații și
pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii cu 28,9%, articole prelucrate din metal
cu 26%, mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor de 1,8 ori, materiale
plastice prelucrate cu 29,2%, instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control cu 49%,
mobilă și părțile ei cu 41,1%, articole din lemn, exclusiv mobilă cu 24,5%, petrol, produse
petroliere și produse înrudite cu 3,3%, construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru
instalații sanitare, de încălzit și de iluminat cu 35,9%, uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe
parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare cu 11,8%, fire, țesături,
articole textile și produse conexe cu 5%), mașini și aparate specializate pentru industriile
specifice cu 7,8%, mașini generatoare de putere și echipamentele lor de 1,7 ori, hrană
destinată animalelor cu 31,8%, cereale și preparate pe bază de cereale cu 7,5%, articole din
minerale nemetalice cu 8,1%, carne și preparate din carne cu 25,5%, cafea, ceai, cacao,
condimente și înlocuitori ai acestora cu 17,1%, piele și blană prelucrate cu 16%, băuturi alcoolice
și nealcoolice cu 16,3%, încălțăminte cu 12,1%, pește, crustacee, moluște cu 9,2%, hârtie, carton
și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton cu 5,3%, fier și oțel cu 3,9%, grăsimi și
uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate de 1,7 ori, produse tanante și colorante cu
14,3%, legume și fructe cu 2%, materiale plastice sub forme primare cu 8%, îngrășăminte naturale
și minerale naturale cu 15,3%, zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+8,0%), fibre textile și
deșeurile lor cu 20%, produse lactate și ouă de păsări cu 1,6%, articole de voiaj; sacoșe și similare
cu 13,2%, cauciuc prelucrat cu 1,9%, cauciuc brut de 1,6 ori, contribuind, astfel, creșterea pe total
importuri cu 14,6%.
Totodată, au scăzut importurile de îngrășăminte minerale sau chimice cu 31,8%, gaz și produse
industriale obținute din gaz cu 8,7%, tutun brut și prelucrat cu 30,2%, metale neferoase cu 9,6%,
animale vii cu 57,2%, cărbune, cocs și brichete cu 37,5%, semințe și fructe oleaginoase cu 3%,
produse chimice anorganice cu 14,9%, atenuând majorarea pe total importuri cu 2%.
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Capitolul V
MEDIUL DE AFACERI
Moldova în clasamentele internaţionale
Indicele de libertate economică – 2021 în Moldova
În prezent, Moldova este inclusă în numeroase evaluări elaborate de organizații internaționale,
ceea ce face posibilă compararea pozițiilor sale cu alte țări și compararea tendințelor pe mai mulți
indicatori. În această ediție ne vom referi la poziția țării noastre în clasamentul Indicele de
Liberate Economică, elaborat anual de The Heritage Foundation.
Indicele libertății economice acoperă 4 domenii politice care au un impact asupra libertății
economice: statul de drept; ponderea guvernului; eficiența actelor normative; deschiderea
piețelor. 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.
În fruntea Clasamentului libertăţii economice pentru anul 2021, se află Singapore, Noua Zeelandă
și Australia, care au obţinut 89,7, 83,9 și respectiv 82,4 din scorul maxim de 100 de puncte. Topul
primelor zece ţări din lume după libertatea economică în 2021 este completat de Elveția, Irlanda,
Taiwan, Marea Britanie, Estonia, Canada, Danemarca.
În anul 2021, în clasamentul Indicelui libertății economice, Republica Moldova s-a situat pe locul
85 din 178 de țări, cu un scor general de 62,5 puncte, marcând o ușoară creștere de +0,5 puncte
față de anul precedent. Moldova se situează pe locul 41 printre cele 45 de țări din regiunea Europei
și scorul său general este inferior mediei regionale, dar superior mediei mondiale. Economia
Moldovei rămâne în grupul țărilor cu economie ”moderat liberă” anul acesta. Libertatea
economică este constrânsă de vulnerabilitatea continuă a Moldovei la corupție, incertitudine
politică, capacitatea administrativă slabă, dependența de importurile de energie.
Pentru țara noastră, Indicele de libertate economică relevă următoarele tendințe:
Cele mai joase scoruri Moldova le-a înregistrat la indicatorii: ”eficacitatea judiciară” (29,9),
”integritatea guvernului” (38,7), ”libertatea pieței muncii” (39,2), rămânând, ca și în anul
precedent, la acești indicatori în zona economiilor reprimate. Pe de altă parte, Republica Moldova
a fost apreciată la nivelul ţărilor din topul clasamentului la indicatorii: ”sănătatea fiscală” (96,5),
”povara fiscală” (94), ”libertatea monetară” (71,5), ”libertatea comerțului” (76,8), domenii în care
economia moldovenească este calificată drept liberă sau în cea mai mare parte liberă. În
clasamentul libertății economice, Republica Moldova a avansat față de anul precedent doar la 5
indicatori din 12: ”drepturi de proprietate”, ”integritatea guvernului”, ”povara fiscală”, ”sănătate
fiscală”, ”libertatea pieței muncii”. Pe de altă parte, a regresat în domeniile ”eficacitatea judiciară”,
”cheltuieli guvernamentale”, ”libertatea businessului”, ”libertatea monetară”, ”libertatea
comerțului”. La indicatorii ”libertatea investițiilor” și ”libertatea financiară”, scorul Republicii
Moldova a rămas la același nivel ca și în anul precedent.
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Tabelul 5.1. Poziția Republicii Moldova în clasamentul Indicelui de libertate economică
Pozitia
Indicatorii

2020

2021

Evoluția

62

62.5

+0.5

1.Drepturi de proprietate

60.5

60.6

+0.1

2.Integritatea guvernului

37.2

38.7

+1.5

3.Eficacitatea judiciară

31.7

29.9

-1.8

4. Povara fiscală

86.1

94

+7.9

5. Cheltuieli guvernamentale

71.6

71

-0.6

6.Sănătate fiscală

96.2

96.5

+0.3

7.Libertatea businessului

68.1

66.2

-1.9

8.Libertatea pieței muncii

37

39.2

+2.2

9.Libertatea monetară

72

71.5

-0.5

10.Liberatatea comerțului

78

76.8

-1.2

11.Libertatea investițiilor

55

55

0

12.Libertatea financiară

50

50

0

Total, inclusiv:
Statul de drept

Ponderea guvernului

Eficiența reglementărilor

Deschiderea pieței

Sursa: Conform clasamentului Index of Economic Freedom 2021
Notă: ”+” indică asupra unei îmbunătățiri a situației; ”-” arată o înrăutățire
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Capitolul VI
SECTORUL SOCIAL
Situaţia demografică2
Trimestrul I din anul 2021 este caracterizat de o creștere majoră a ratei de mortalitate față
de perioada similară din anul precedent.
În T I din anul 2021 numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 6279 pers., fiind în creștere
cu 164 copii sau cu 2,7% comparativ cu T I din anul precedent, rata natalităţii a fost de 9,6 născuţivii la 1000 locuitori, fiind în creștere cu 0,3 p.p. f.p.s.a.p. Numărul de decedaţi a constituit 12727
pers., înregistrând o creștere de 3444 pers. sau cu 37,1% f.p.s.a.p., iar rata mortalităţii a ajuns la
22,1 decedaţi la 1000 locuitori, în creștere cu 7,9 p.p. f.p.s.a.p. Numărul copiilor decedaţi în vârstă
sub 1 an în T I din anul 2021 a constituit 60 cazuri şi s-a diminuat cu 12 cazuri în comparaţie cu
Trimestrul I din anul precedent. Scăderea naturală în T I din anul 2021 a constituit -6448 pers. (3168 pers. în T I din anul 2020) sau -12,5 pers. la 1000 de locuitori (-4,9 pers. la 1000 de locuitori
în T I din anul 2020) (Figura 6.1).
Numărul căsătoriilor total pe ţară în T I din anul 2021 a constituit 3928, majorându-se cu 474 sau
cu 13,7% f.p.s.a.p., iar rata nupţialităţii a constituit 5,8 căsătorii la 1000 locuitori, cu 0,5 p.p. mai
mult f.p.s.a.p. Indicatorul în cazul numărului divorțurilor din țară a constituit 2372, fiind în scădere
cu 89 sau cu 3,6% f.p.s.a.p. Rata divorţialităţii a constituit 4,1 divorţuri la 1000 locuitori, cu 0,3
p.p. mai mult f.p.s.a.p.
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Figura 6.1. Mișcarea naturală a populaţiei în perioada T I 2019 – T I 2021, pe trimestre

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică

În ceea ce priveşte migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului în T I din anul 2021
numărul total de sosiri în interiorul ţării a constituit 7811 pers., cu 896 sau cu 13,0% mai mult
2

Sunt utilizate date preliminare.

54

Nr. 41 (trim. I) 2021

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI

f.p.s.a.p. Dintre acestea, în localităţi urbane au fost 5286 sosiri, în creștere cu 655 sau cu 14,1%
f.p.s.a.p. şi în localităţi rurale – 2525 sosiri, în creștere cu 241 sau cu 10,6% f.p.s.a.p. Din numărul
total de plecări din localităţi urbane au plecat 3294 pers., fiind cu 460 sau cu 16,2% mai mult
f.p.s.a.p. şi din localităţi rurale au plecat 4517 pers., fiind cu 436 sau cu 10,7% mai mult f.p.s.a.p.
Cea mai mare parte a sosirilor au fost în localităţi urbane (67,7%), iar a plecărilor – din localităţile
rurale (57,8%). Cea mai mare parte a populaţiei ce pleacă din localităţile rurale o reprezintă tinerii
cu vârsta între 15 şi 34 de ani (58,8%), fiind urmați de populația cu vârsta între 35 și 59 de ani
(35,1%). Cea mai mare pondere a populaţiei ce pleacă din localităţi urbane o deţine populaţia cu
vârsta între 35 şi 59 de ani (49,3%), fiind urmată de tinerii cu vârsta între 15 și 34 de ani (36,8%).
Tinerii cu vârsta între 15 şi 34 de ani deţin şi cele mai mari ponderi ale sosirilor (49,9% – în
localităţi urbane, 48,8% – în localităţi rurale), fiind urmați de populația cu vârsta între 35 și 59 de
ani (41,2% - în localităţi urbane, 40,9% - în localităţi rurale).
Piaţa forţei de muncă
În Trimestrul I din anul 2021 a avut loc o creștere a numărului de șomeri și o scădere a
numărului populației ocupate față de perioada similară a anului precedent.
În T I din anul 2021, forța de muncă, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 833,9
mii pers., în scădere cu 0,8% f.p.s.a.p. O pondere mai mare în forța de muncă au avut-o bărbații
(52,8%) decât femeile (47,2%), precum și mediul rural (53,4%) față de mediul urban (46,6%).
Totodată, rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste a fost de 39,3%, ceea
ce este cu 0,2 p.p. mai mult f.p.s.a.p. În rândul persoanelor economic active indicatorul a fost mai
mare la bărbaţi (44,3%) decât la femei (35,0%). Rata de activitate este mai mare în mediul urban
(46,9%) decât în cel rural (34,5%). În grupa de vârstă 15-29 ani rata de activitate a persoanelor
economic active a constituit 27,3%, iar în grupa 15-64 ani – 46,9%. Rata de activitate economică
a populaţiei în vârstă de muncă (după legislația națională: 16-58 ani – femei şi 16-62 ani –
bărbaţi) a fost de 50,1%.
Populaţia ocupată în T I din anul 2021 a fost de 798,1 mii pers, mai puțin cu 1,0% f.p.s.a.p. (Figura
6.2). O mai mare pondere în populația ocupată au avut-o bărbaţii – 52,2% decât femeile – 47,8%,
precum și mediul rural – 53,2% față de mediul urban – 46,8%.
Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a constituit 37,6%, cu puțin peste nivelul T I din 2020
(37,5%). Rata de ocupare a bărbaţilor – 41,9% a fost mai înaltă decât cea a femeilor (33,9%). După
mediile de reşedinţă, rata de ocupare a constituit în mediul urban – 45,1%, fiind mai mare decât cea
din mediul rural – 32,9%. Rata de ocupare a persoanelor în vârstă de muncă (16-58 ani - femei/16-62
ani – bărbați) a avut valoarea de 47,8%, a persoanelor în vârstă de 15-64 ani – 44,9%, iar în grupa de
vârstă 15-29 ani a constituit 25,4%.
În privința ratelor de ocupare, diferențele cele mai mari au fost la persoanele cu vârsta de 25-34 ani în
funcție de sexe (rata de ocupare la bărbați a fost cu 15,7 p.p. mai mare decât la femei), iar la cele cu
vârsta de 45-54 de ani - pe medii de reședință (rata de ocupare în mediul urban a fost cu 17,0 p.p. mai
mare decât în mediul rural).
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Figura 6.2. Evoluţiile numărului populației ocupate, al șomerilor și a ratelor
de ocupare şi a şomajului populaţiei de 15 ani şi peste, în T I din anii 2016-20213
Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică

Numărul persoanelor ocupate în activități agricole în T I din anul 2021 a fost de 155,7 mii
persoane (cu 2,7 mii sau cu 1,8% mai mult f.p.s.a.p.) sau de 19,5% (cu 0,5 p.p. mai mult f.p.s.a.p.)
din totalul celor ocupați, iar numărul celor ocupați în activități non-agricole a fost de 642,4 mii
persoane (cu 11,0 mii sau cu 1,7% mai puțin f.p.s.a.p.).
Ponderea persoanelor ocupate în industrie a fost de 15,2%, inclusiv în industria prelucrătoare –
12,9%, iar în construcții – 6,1%. Numărul persoanelor ocupate în industrie a constituit 121,2 mii
(în descreștere cu 0,3 mii f.p.s.a.p.), iar în construcții – 49,1 mii persoane (în creștere cu 14,8%
f.p.s.a.p.). În sectorul de servicii au activat 472,2 mii persoane sau 59,2% din numărul total de
persoane ocupate (mai puțin f.p.s.a.p. cu 16,9 mii persoane sau cu 3,5%).
Populația ocupată în repartizarea după forme de proprietate a constituit 69,5% în sectorul privat
și 30,5% – în sectorul public. Ponderea salariaților după statutul profesional constituie 80,1%.
Marea majoritate a salariaților au fost angajați pe o perioadă nedeterminată (90,6%). Munca
nedeclarată în rândul salariaților în T I din anul 2021 a constituit 4,6% (la fel ca în T I din anul
2020). După ponderile salariaților care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale după sexe
mai mulți sunt bărbați – 6,1% față de femei – 3,0%. Cele mai mari ponderi ale salariaților care
lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în: agricultură – 45,9%, comerț –
14,4%, industrie – 14,2% și construcții – 8,8%. În sectorul informal în T I din anul 2021 au activat
15,9% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 20,2% au avut un loc de muncă informal.
Din numărul total de persoane ocupate informal salariații au constituit 19,3%. În sectorul nonagricol ponderea ocupării informale a fost de 9,4%. Din numărul total de salariați loc de muncă
informal aveau 4,9%. Primeau ”salariu în plic” 4,6% din salariați. Numărul persoanelor subocupate (numărul persoanelor care au avut loc de muncă, al căror număr de ore efectiv lucrate, în
total, în timpul perioadei de referință a fost mai mic de 40 de ore pe săptămână, care au dorit și
au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a constituit 33,5 mii sau 4,2% din totalul
persoanelor ocupate față de 4,3% în T I din anul 2020. Din persoanele ocupate 9,4% au declarat
că ar fi dorit să schimbe situaţia în raport cu locul actual de muncă pe motiv că nu sunt satisfăcuți
de nivelul remunerării (situaţie inadecvată în raport cu venitul).

3

În conformitate cu definiția numărului populației cu reședință obișnuită.
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Numărul şomerilor, definit conform BIM, în T I din anul 2021 a constituit 35,8 mii pers.,
majorându-se f.p.s.a.p. cu 1,6 mii persoane sau cu 4,7%. Şomajul a fost într-o proporţie mai mare
în rândul bărbaţilor – 66,1% din numărul total al şomerilor, precum şi în rândul persoanelor din
mediul rural – 57,4%. Rata şomajului (LU1) la nivelul ţării în T I din anul 2021 a fost de 4,3%, mai
mare cu 0,2 p.p. f.p.s.a.p. Rata şomajului la bărbaţi a constituit 5,4%, iar la femei – 3,1%. Au fost
înregistrate mici disparităţi între ratele şomajului în mediul urban şi cel rural (respectiv, 3,9% și
4,6%). În rândurile persoanelor din grupa de vârstă de 15-24 ani rata şomajului a fost de 13,4%
(mai mare la bărbați – 14,8% decât la femei – 11,0%), iar în categoria de vârstă 15-29 ani a
constituit 7,1% (mai mare la bărbați – 9,6% decât la femei – 3,8%). Rata compusă a sub-ocupării
și șomajului (LU2) la nivel de ţară în T I din anul 2021 a constituit 8,3%, fiind mai mare cu 0,1 p.p.
f.p.s.a.p. Rata compusă a șomajului și forței de muncă potențiale (LU3) a fost de 5,7%, fiind mai
mare cu 0,5 p.p. f.p.s.a.p. Indicatorul compozit de sub-utilizare a forței de muncă (LU4) a avut
valoarea de 9,6%, fiind mai mare cu 0,3 p.p. f.p.s.a.p.
Populaţia în afara forței de muncă din ţară (de 15 ani şi peste) în T I din anul 2021 a fost de 1286,6
mii persoane, în scădere cu 1,8% f.p.s.a.p., constituind 60,7% din populația din aceeași grupă de
vârstă, mai puțin cu 0,2 p.p. f.p.s.a.p. În populaţia inactivă se includ: pensionarii (45,2%); elevii și
studenții (13,1%); persoanele care îngrijesc de familie (persoanele casnice) (13,0%); persoanele
care nu lucrează și nu caută un loc de muncă în Moldova, deoarece deja au un loc de muncă peste
hotare sau care planifică să lucreze peste hotare (9,9% față de 10,9% în T I din 2020); persoanele
plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru pentru o perioadă mai mică de 1 an (6,4% sau
81,9 mii persoane, acest număr micșorându-se f.p.s.a.p. cu 31,9% sau cu 120,2 mii persoane); alte
persoane în afara forței de muncă (12,4%). În rândul persoanelor care au un loc de muncă peste
hotare sau intenționează să plece peste hotare o pondere mai mare o au bărbații – 16,3% față de
femei – 5,0%. De asemenea, bărbații predomină și în rândul persoanelor plecate peste hotare la
lucru sau în căutare de lucru pentru o perioadă mai mică de 1 an – 11,3% față de femei – 2,6%. În
cadrul activităților de îngrijire de familie predomină femeile – 22,1% față de 0,9% - bărbații.
Grupul NEET reprezintă tinerii în grupa de vârstă de 15-34 ani, ce nu sunt parte a populației
ocupate, nu studiază în sistemul formal de educaţie şi nu participă la cursuri sau alte instruiri din
afara sistemului formal de educație. În T I din anul 2021 grupul NEET a avut o pondere de 18,3%
din populaţia din grupa de vârstă de 15-24 ani, 29,0% - în cazul celor cu vârsta de 15-29 ani și
33,2% - la cei cu vârsta de 15-34 ani, având valori mai mari la femei decât la bărbați în toate aceste
grupuri de vârstă (15-24 ani: 20,7% - femei vs 15,9% - bărbați; 15-29 ani: 34,7% - femei vs 22,9%
- bărbați; 15-34 ani: 41,8% - femei vs 24,1% - bărbați).
Remunerarea muncii
Trimestrul I din 2021 se caracterizează prin creșteri majore ale câştigului salarial nominal
mediu lunar brut în țară în: Sănătate și asistență socială; Activități financiare și de asigurări;
Informații și comunicații.
În T I din anul 2021, câştigul salarial nominal mediu lunar brut în țară4 a fost în mărime de 8468,6
MDL, majorându-se în termeni nominali cu 10,9% f.p.s.a.p., iar în valoare reală a crescut cu 10,0%
(cu ajustarea la indicele prețurilor de consum) (Figura 6.3).
În sectorul bugetar salariul mediu lunar în T I din anul 2021 a fost în mărime de 7463,0 MDL, în
creștere cu 5,3% f.p.s.a.p., iar în sectorul real – 8839,8 MDL, mai mult cu 12,8% f.p.s.a.p. În T I din
anul 2021 în toate activitățile economice s-au înregistrat f.p.s.a.p. creșteri ale salariului mediu brut
lunar, cu excepția Transportului și depozitării, la care s-a micșorat cu 0,4%, Agriculturii,
silviculturii și pescuitului, la care s-a redus cu 0,1% și Activităților de cazare și alimentație publică,
4

La unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare.
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la care s-a micșorat cu 0,9%. Creșteri mai puternice au avut loc în: Sănătate și asistență socială
(+50,2%); Activități financiare și de asigurări (+12,4%), Informații și comunicații (+12,0%). Cele
mai mari câștiguri salariale medii brute lunare au fost înregistrate în: Informații și comunicații
(19914,5 MDL - de 2,4 ori mai mare decât salariul mediu pe economie); Activități financiare și de
asigurări (15428,9 MDL - de 1,8 ori mai mare decât salariul mediu pe economie); Producția și
furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (12243,0 MDL - de 1,4
ori mai mare decât salariul mediu pe economie); Activități profesionale, științifice și tehnice
(10791,1 MDL - de 1,3 ori mai mare decât salariul mediu pe economie); Sănătate și asistență
socială (10639,2 MDL - de 1,3 ori mai mare decât salariul mediu pe economie); Administrație
publică și apărare; asigurări sociale obligatorii (9876,3 MDL - de 1,2 ori mai mare decât salariul
mediu pe economie). Cele mai mici salarii medii brute lunare au fost înregistrate în: Agricultură,
silvicultură și pescuit (4835,7 MDL - de 1,8 ori mai mic decât salariul mediu pe economie);
Activități de cazare și alimentație publică (5105,0 MDL - de 1,7 ori mai mic decât salariul mediu pe
economie) și Artă, activități de recreere și de agrement (5908,4 MDL - de 1,4 ori mai mic decât
salariul mediu pe economie).
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Salariul în sectorul real
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Figura 6.3. Dinamica salariului nominal în sectorul bugetar şi în cel real
în perioada T I 2018 – T I 2021, MDL

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică

În T I din anul 2021 numărul mediu de salariați s-a redus cu 0,2% f.p.s.a.p. În unele activități
economice au avut loc fluctuații majore ale acestui indicator. În T I din 2021 numărul mediu de
salariați s-a micșorat esențial f.p.s.a.p. în: Activități de cazare și alimentație publică (cu 21,2%);
Alte activități de servicii (cu 12,6%); Agricultură, silvicultură și pescuit (cu 8,5%), iar cele mai mari
majorări ale acestui indicator au avut loc în: Construcții (cu 12,3%) și Informații și comunicații (cu
11,8%). În raport cu T IV din 2020 numărul mediu de salariați a avut o majorare neesențială (cu
0,5%), cele mai mari majorări având loc în: Informații și comunicații (cu 12,7%) și Tranzacții
imobiliare (cu 5,9%), iar scăderi ale indicatorului în: Industria extractivă (cu 8,5%); Agricultură,
silvicultură și pescuit (cu 6,7%) și Alte activități de servicii (cu 6,6%).
Indicele numărului mediu al salariaților în T I din 2021 a constituit 99,8% f.p.s.a.p., iar față de T
IV din 2020 indicele a fost de 100,5%. Indicele numărului mediu al salariaților pe activități
economice în T I din 2021 f.p.s.a.p. a fost peste 100% în: Construcții (112,3%); Informații și
comunicații (111,8%); Tranzacții imobiliare (104,1%); Sănătate și asistență socială (102,6%);
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Administrație publică și apărare, asigurări sociale obligatorii (102,4%); Comerț cu ridicata și cu
amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (102,4%); Activități
profesionale, științifice și tehnice (101,2%); Activități financiare și de asigurări (101,2%); Industria
extractivă (101,1%); Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de
decontaminare (100,3%). În celelalte tipuri de activități economice acest indice a fost între 90%
și 100%, cu excepția Activităților de cazare și alimentație publică unde el a avut valoarea de 78,8%
și Alte activități de servicii (87,4%). Indicele numărului mediu al salariaților pe activități
economice în T I 2021 față de T IV 2020 a fost peste 100% în toate tipurile de activități economice
(cu excepția: Agriculturii, silviculturii și pescuitului (93,3%), Industriei (99,5%), Comerțului cu
ridicata și cu amănuntul; întreținerii și reparării autovehiculelor și a motocicletelor (99,9%);
Activităților de cazare și alimentație publică (99,1%); Construcțiilor (98,1%); Artei, activităților
de recreere și de agrement (99,7%); Altor activități de servicii (93,4%)), variind în mare parte
între 100% și 112,7%.
Protecţia socială a populaţiei. Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul
pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială la 1 aprilie 2021 a constituit 680,4
mii pers. sau cu 13,2 mii pers. mai puțin comparativ cu 1 aprilie 2020. Mărimea medie a pensiei
lunare stabilite la 1 aprilie 2021 a constituit 2154,94 MDL, fiind în creştere cu 12,6% faţă de 1
aprilie 2020.
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