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EVOLUŢIA ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA:
REALIZĂRI, PROVOCĂRI, SOLUŢII

 
Alexandru Stratan, dr.hab., director IEFS

After the crisis in 2009, the national economy is well advanced in 2011, and this year may 
be considered as one of the general “recovery “, but not definitive one. The result of aggregate 
economic activity in 2011 was transposed into a growth rate not less than the historical average. 
Developments in 2011 correspond to a development framework, which will mark the national 
economy in the medium and is characterized by several important aspects. First, the dynamics of 
the national economy will remain dependent on the consumption and remittances continue to boost 
the consumption. Finally, the growth in Moldova will continue to conduct an unstable character. 
Because of the economic fragility of Moldova architecture, the growth will remain extremely 
vulnerable to shocks, both of external and internal order.

Many economists see in different ways the process of economic growth in the Republic 
of Moldova, trying to pointout, in our opinion, equal important elements, giving them different 
priorities.  We agree with most of these approaches, but whether we’re talking about innovation and 
technology transfer, labor education and training or whether we are referring to the efficiency and 
optimization of resources, including financial and energy resources, we believe that the essential 
thing should stand at the top of the table having priority in addition to others.

Key words: aggregate economic activity, growth rate, consumption, remittances, economic 
fragility, economic growth.

Preliminarii
În aceşti 20 de ani de independenţă a Republicii Moldova, intenţiile de reformare au fost 

o constantă a discursului politic, însă reuşite în materie de transformări nu prea s-au înregistrat. 
Cu unele excepţii, clasa politică nu şi-a putut  asuma responsabilitatea şi, respectiv,  costurile 
legate de promovarea unor transformări cardinale. Evident, că reformele orientate spre crearea unei 
economii de piaţă funcţionale nu s-ar fi putut realiza fără suportarea unor costuri sociale, însă aceste 
“pierderi” erau inevitabile şi ar fi  fost mici în comparaţie cu avantajele generate de crearea unei 
economii competitive,ce ar fi asigurat o dezvoltare durabilă şi calitativă.

Pe de altă parte, neimplicarea în realizarea unor profunde transformări a generat o situaţie în 
care economia naţională a acumulat dezechilibre structurale şi funcţionale. Astfel, după 20 de ani 
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de existenţă, Republica Moldova are o situaţie social-economică, ce cu greu poate fi catalogată cel 
puţin cu calificativul satisfăcător.

Politicile publice nu au stimulat îndeajuns crearea unor capacităţi de producţie şi, în 
prezent, statul nostru are un potenţial productiv redus. La rîndul său, tergiversarea reformelor va 
agrava problemele existente în sectoarele economiei naţionale, grăbind transformarea acestora în 
constrîngeri iminente pentru dezvoltarea economică. Fragilitatea înaltă a construcţiei economice 
face ca procesul creşterii în Republica Moldova să fie extrem de vulnerabil la şocuri, atît de ordin 
extern, cît şi intern. Probabilitatea producerii unor şocuri va plana constant asupra economiei 
naţionale pe termen mediu, fapt ce va afecta negativ creşterea.

În prezent avem o situaţie destul de interesantă, Republica Moldova are ritmuri istorice  
bune de creştere, dar dinamica pozitivă nu e generată de factori interni. Consumul, finanţat din 
remiteri, determină dinamica economică,  iar Republica Moldova  are pe intern  capacităţi  reduse 
de a genera o creştere calitativă. Actualul model, cu toate că permite ţării să se dezvolte şi nu implică 
eforturi sporite pentru menţinerea sa, reprezintă o provocare pe termen lung, pentru economia 
naţională. Este improbabil ca creşterea remiterilor să poată fi menţinută pe un termen lung. Odată 
cu absorbţia migranţilor de către ţările gazdă şi reuniunea peste hotare cu familiile sale, volumul 
remiterilor direcţionate spre Republica Moldova se va reduce mult.

Actualmente, orice tărăgănare în realizarea unor reforme profunde, liberale prin esenţă, 
deoarece economia modernă este o economie liberală, va reţine pe mult timp Republica Moldova 
în ultimul eşalon al dezvoltării. În acest context, se impune schimbarea”modelului” de funcţionare 
a economiei naţionale.  Sursele ce ar putea asigura dezvoltarea economică durabilă rămân a fi 
investiţiile şi exportul. În acelaşi timp, remodelarea economiei naţionale impune realizarea unor 
schimbări structurale profunde.

 
Contextul evoluţiei economice în perioada post-criză
Economia naţională a avansat bine în 2011, acest an poate fi considerat  ca unul al 

„însănătoşirii” generale, dar nu defenitive, de după criza din 2009. Rezultatul agregat al activităţii 
economice din 2011 s-a transpus într-un ritm de creştere de 6,4%.

În 2011, la nivel de dinamica a sectoarelor economice evoluţiile au fost neunivoce: 
industria a avansa bine cu un ritm de 7,4%, în felul acesta continuând dinamica pozitivă 	

înregistrată în 2010, când ramura a crescut cu 9,3%. Trebuie de menţionat că din 2006 până 
în 2009 ramura a avut o dinamică negativă, tendinţă ce a fost inversată în ultimii 2 ani (2010 
şi 2011). Totodată evoluţiile din 2011 nu vor permite revenirea deplină până la nivelul anului 
2008;
în agricultură din cauza evoluţiilor climaterice nefaste creşterea a fost de 4,6%.	
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Figura 1. Evoluţia sectoarelor productive ale economie naţionale (2000 = 100)
Sursa: conform datelor preluate de pe http://www.statistica.md

În 2011 evoluţia agregată a factorilor determinanţi ai infl aţiei a contribuit la accentuarea 
tendinţei de majorare a preţurilor, în special în semestrul II. Intensifi carea presiunilor infl aţioniste 
s-au manifestat pe următoarele direcţii:

majorarea preţurilor la produsele energetice (petrol şi gaze);•	
afectarea ofertei agricole, din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile;•	
scumpirea produselor agro-alimentare pe pieţele internaţionale.•	

Totuşi, infl aţia medie anuală pentru 2011 de 7,6%, este apropiată de rezultatul înregistrat în 
2010 – un nivel al preţurilor de 7,4% şi reprezintă un nivel redus privită din perspectivă istorică. 
Până la criză infl aţia creştea anual cu valori de peste 10%, în anii de după criză asistăm la o reducere 
a vitezei de creştere a nivelului agregat al preţurilor. 

Un rezultat pozitiv pentru 2011 constă în faptul că creşterea exporturilor a fost mai mare ca 
cea importurilor. În 2011, exportul de mărfuri a crescut cu 44,1% în timp ce importul de mărfuri şi 
servicii a crescut cu 34,7%.

Evoluţia de la începutul anului 2012din anumite sectoare (industrie şi transporturi) trebuie să 
trezească anumite îngrijorări. Totuşi, analiza unui spectru mai larg de indicatori (cum ar fi  volumul 
transferurilor băneşti de peste hotare, ce a crescut cu 13% în ianuarie 2012 compartiv cu aceeaşi 
lună a anului 2011) denotă, mai degrabă, o situaţie cu un caracter  incert şi în prezent nu se poate de 
vorbit cu certitudine despre simptome clare privind intrarea în recesiune. Un argument în acest sens 
ţine de faptul că pe termen mediu dinamica economiei naţionale va rămâne dependentă de consum, 
iar remiterile vor continua să impulsioneze consumul. În cazul unor evoluţii nefaste în economia 
UE am putea asista la temperarea ritmurilor de creştere a transferurilor de peste hotare. De altfel, 
evoluţia din 2011, precum şi din prima lună a anului 2012, indică asupra temperării ritmurilor de 
creştere a transferurilor de peste hotare efectuate prin sistemul bancar. Dacă se păstrează actuala 
tendinţă, atunci  în 2012 am putea avea un ritm anual de creştere  al transferurilor de 11,07%, ceea 
ce s-ar  solda cu un volum al transferurilor de aproximativ 1,6 mild. USD – nivel ce ar putea asigura 
o evoluţie economică stabilă. Chiar şi deteriorarea tendinţei spre un trend descrescător ar permite 
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economiei naţionale să avanseze cu un ritm pozitiv în 2012, anticipînd o creştere minusculă de 
0,2% faţă de anul 2011.

 

Figura 2. Ritmul de creştere a transferurilor mijloacelor băneşti din străinătate prin 
sistemul bancar (faţă de aceeaşi lună a anului precedent)

Sursa: elaborat de autor în baza datelor preluate de pe http://www.bnm.md

La fel, trebuie de menţionat că economia mondială dă semne de stabilizare, chiar dacă 
nivelul incertitudinii rămâne destul de înalt. Pentru 2012, în UE se anticipează ritmuri negative de 
creştere doar primele 2 trimestre ale anului 2012, cu o trecere la creşteri pozitive în trimestrul 3 
şi 4, iar rezultatul agregat al anului se prognozează a fi unul pozitiv. În acest context, scenariul de 
bază privind evoluţia  economiei naţionale în 2012 rămâne a fi cel al unei creşteri, dar destul de 
modeste. 

În prezent, cu siguranţă, se poate de afirmat că la nivel sectorial cel mai tare va avea de 
suferit agricultura. Evoluţiile climaterice nefavorabile din anul 2011 – începutul 2012 vor afecta 
grav roada anului 2012, fapt ce ar putea determina ritmuri scăzute în trimestrul III comparativ cu 
celelalte perioade ale anului.

Preţuri.

Figura 3. Inflaţia medie anuală, %
Sursa: date preluate de pe http://www.statistica.md
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Putem vorbi despre o incertitudine privind evoluţiile preţurilor pentru anul 2012. Scenariul 
de bază privind evoluţia preţurilor pentru anul 2012 se baza pe prezumţia menţinerii unei evoluţii 
relativ constante privind preţul petrolului pe pieţele internaţionale. Intensificarea tensiunilor politice 
în Orientul Mijlociu, ce ar putea degenera în conflict armat, ar putea determina creşterea preţului 
la petrol. În acest context va fi afectată şi Republica Moldova. Acest risc ar putea persista pe întreg 
parcursul anului 2012. 

Condiţiile climaterice din toamna 2011, şi iarna 2011-2012, deja au influenţat nefast 
producţia agricolă din anul curent, în această situaţie în trimestrul III şi IV am putea asista la 
majorări importante ale preţurilor produselor agro-alimentare. 

Apar mari semne de întrebare privind posibilitatea aducerii inflaţiei sub nivelul de 5% în 
anul 2012.

Finanţe publice
Putem distinge 2 aspecte. Pe de o parte, în cazul unei creşteri economice nesemnificative 

la capitolul finanţe publice se va menţine o situaţie relativ satisfăcătoare. Cel mai probabil în 2012 
Republica Moldova va reuşi să-şi menţină deficitul bugetar sub 3% din PIB. Totodată o posibilă 
declanşare a unui nou val de criză în lume va afecta Republica Moldova prin reducerea intrărilor 
de valută (venituri din export şi remiteri), acest fapt se va transpune în micşorarea consumului şi a 
investiţiilor, care la rândul său va determina o reducere a încasărilor la bugetul public naţional. 
Tabel 1. Scenarii privind reducerea veniturilor bugetare ca efect al posibilei crize în Zona EURO
Descreşterea consumului 
final, % 0,5 1 2 3 4 5 6 7

Descreşterea veniturilor 
bugetare din 2012 
comparativ cu cele din 
2011, mil. MDL

191 383 767 1151 1534 1918 2302 2685

Sursa: estimările autorului

Pe de altă parte, în condiţiile în care în 2011 am avut o creştere economică bună este stranie 
situaţia cu prezenţa neâncasărilor bugetare comparativ cu planul. Această situaţie doar parţial poate 
fi explică prin modificările operate în politica fiscală: aplicarea cotei reduse a TVA la livrările 
producţiei agricole, cît şi neaplicarea TVA la valoarea sub cost în cazul comercializării produselor 
agricole la preţuri mai joase decît costurile. Neâncasările se datorează inclusiv factorilor subiectivi 
calitatea redusă a administrării fiscala şi nivelul înalt al evaziunii fiscale şi a economiei tenebre. 
 În cazul realizării acestui scenariu negativ, pentru sectorul public, în dependenţă de 
abordarea temporală, pot fi propuse 2 soluţii: pe termen scurt există doar posibilitatea reducerii 
cheltuielilor bugetare, iar pe termen mediu urmează a fi promovate reforme structurale, atât în 
sectorul bugetar, pentru a crea un cadru în care banii publici ar fi utilizaţi mult mai eficient, precum 
şi pe alte domenii pentru a stimula creşterea şi, implicit, capacitatea economiei naţionale de a 
genera venituri. În felul acesta vom avea parte de o  imunitate mai mare pentru economia naţională 
în faţa posibilelor şocuri.
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            Comerţ exterior
Există un anumit scepticism privind fortificarea tendinţe înregistarte în 2010-2011 (creşterea 

exportului a devansat creşterea importului) pe termen lung.Principalul argument al acestei 
atitudini este legat de performanţa redusă a exporturilor naţionale. Sunt cîteva cauze importante, 
care determină performanţa redusă a exporturilor naţionale:

mediul economic naţional nefavorabil, care deloc nu stimulează exporturile, ci, dimpotrivă 	

constituie o constrîngere pentru acestea;
sectoarele tradable (în special agricultura şi industria) au evoluţii instabile şi progrese modeste, 	

iar implicit posedă o capacitate limitată de a asigura exportul cu produse;
necorespunderea unei game largi de produse indigene la standardele de calitate europene.	

Un pas pozitiv care va stimula comerţul exterior, dar şi va crea premise pentru reformarea 
instituţiilor, cât şi pentru îmbunătăţirea generală a mediului de afaceri, este iniţierea în decembrie 
2011 a negocierilor privind semnarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv 
(ALSAC) cu Uniunea Europeană (UE). Pe lângă reducerea bilaterală a tarifelor vamale pentru 
asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor între Republica Moldova şi UE, acordul presupune şi 
ajustarea standardelor naţionale la cele europene pe mai multe segmente, ca: cerinţele fito-sanitare 
pentru mărfuri, servicii şi investiţii, aspecte legate de concurenţă, achiziţii publice etc. Pe termen 
scurt, ALSAC prezintă un risc pentru anumite sectoare ale economiei, de exemplu, sectorul 
agro-alimentar, însă, pe termen lung, efectele pozitive asociate ALSAC, privind necesitatea de 
a promova reforme structurale, vor prevala asupra influenţelor negative. La moment, Republica 
Moldova este slab pregătită pentru semnarea unui astfel de acord, multe domenii nu ar putea face 
faţă stringenţelor şi concurenţei pe piaţa europeană. În acest sens, Republica Moldova, în cadrul 
negocierilor, ar trebui să insiste asupra unei treceri graduale la un regim liberalizat de comerţ, 
ceea ce ar permite amortizarea posibilelor efecte negative. De altfel, nici Uniunea Europeană nu va 
cădea de acord să semneze un Acord de Comerţ Liber Aprofundat şi Comprehensiv până nu vor fi 
efectuate reforme autentice.

Viziuni şi propuneri de dezvoltare.
Mulţi economişti văd diferit procesul de creştere economică în Republica Moldova, 

încercând să puncteze, cîteva elemente egal de importante, dându-le priorităţi diferite. Noi suntem 
de acord cu majoritatea din aceste abordări, dar fie că vorbim de inovaţii şi transferul de tehnologii, 
fie de educaţie şi perfecţionare a forţei de muncă sau fie că ne referim la eficienţă şi optimizare a 
resurselor, inclusiv energetice şi financiare, considerăm că un lucru esenţial trebuie să stea în capul 
mesei având prioritate pe lângă celelalte.  

Respectiv, considerăm că, la acest nivel al dezvoltării, eşecul guvernului de a stabili şi 
respecta reguli clare de joc pentru întreaga societate este cea mai mare piedică pentru creşterea 
economică. Astfel, constrângeri cum ar fi corupţia şi birocraţia, eşuarea reformării justiţiei, proasta 
disciplină financiar-bugetară, garantarea drepturilor de proprietate, lipsa unui cadru concurenţial 
autentic, sunt acelea care nu permit apariţia şi dezvoltarea unui mediu de afaceri calitativ şi viabil.
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La aceste constrângeri mai adăugăm şi accesul deficitar la resursele de finanţare, din cauza 
costurilor mari, lipsei competiţiei pe piaţa financiară internă şi accesul redus la pieţele financiare 
internaţionale. 

Teoretic, cele două constrângeri ar trebui să aibă simptome diferite, dacă problema este 
în accesul la finanţe, atunci ratele dobânzii ar trebui să fie la un nivel mare şi cu deficite cronice 
ale contului curent. Pe când, dacă există o problemă la rentabilitatea investiţiilor, atunci ar trebui 
să avem rate mici ale dobânzii şi resurse externe de finanţare, care stimulează consumul, dar nu 
contribuie la capacitatea productivă a economiei. Considerăm ambele constrângeri enunţate, valide 
şi, argumentăm acest lucru prin specificul şi structura economiei naţionale, care este de aşa natură, 
încât subminează sectoarele/zonele în care teoretic ar trebui sau, în unele cazuri chiar, avem o 
careva ameliorare. Acest tablou este rezultatul lipsei de reforme esenţiale şi profunde în Republica 
Moldova. 

Cu alte cuvinte, la baza ambelor constrângeri - riscuri microeconomice şi accesul inadecvat 
la finanţare - se observă probleme foarte asemănătoare, toate legate de deficienţele instituţiilor care 
stau la baza economiei. Astfel, într-o abordare mai largă, le putem privi ca o singură constrângere, 
cu implicaţii atât pentru sectorul financiar, cât şi pentru mediul de afaceri şi climatul investiţional. 

Un argument în plus, pentru alegerea acestor constrângeri, este faptul că economia de piaţă 
funcţională presupune unele caracteristici definitorii: preţuri şi comerţ liberalizat; sistem juridic 
funcţional, drept de proprietate garantat; stabilitate macroeconomică şi politici economice coerente; 
sector financiar bine dezvoltat; absenţa oricărei bariere semnificative la intrarea şi ieşirea unei 
companii de pe piaţă; sector dezvoltat al întreprinderilor mici.

Eliminarea constrângerii, în contextul unei abordări mai largi, după cum s-a discutat mai 
sus, ar trebui să ofere un impuls pentru dezvoltarea durabilă a economiei naţionale, şi, prin urmare, 
se prezintă ca o prioritate înaltă pentru politici. În acest sens, menţionăm că există posibilitatea de a 
aborda constrângerile atât prin politici pro-active, cât şi prin politici structurale. De obicei, politicile 
pro-active implică costuri financiare mai mari decât cele structurale şi, judecând după experienţa 
anterioară, nu par să fi produs întotdeauna rezultate satisfăcătoare (din cauza problemelor, bine-
cunoscute, asociate cu imperfecţiunea informaţiei). Astfel, din punct de vedere teoretic, s-ar părea 
că politicile structurale ar putea să abordeze, în general, riscurile microeconomice mai eficient şi la 
costuri directe mai mici decât politicile pro-active, care ar trebui să fie utilizate cu prudenţă atunci 
când sunt folosite la stimularea dezvoltării unor sectoare specifice. Bine direcţionate, politicile 
pro-active par a fi mai adecvate pentru eliminarea constrângerilor legate de finanţe. Credem, de 
exemplu, că măsurile pro-active de stimulare a diversificării financiare ar putea fi o opţiune viabilă, 
ce merită a fi luată în calcul; programul PARE 1 este un exemplu, dar şi alte măsuri ar putea fi 
considerate, prin care capitalul public este direcţionat către sectorul real prin intermediul fondurilor 
de investiţii private sau fondurilor de risc. 

Pe termen mediu şi lung urmează a fi întreprinse următoarele:
Promovarea concurenţei reale (contracararea monopolurilor şi înţelegerilor de cartel) în 1. 
vederea creării unui mediu favorabil dezvoltării businessului;
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Dat fiind asistenţa străină de care va beneficia Guvernul în următorii ani, se impune o 2. 
monitorizare a utilizării raţionale a granturilor şi creditelor externe;
Continuarea reformării cadrului de reglementare a activităţii de antreprenoriat, inclusiv 3. 
simplificarea procedurilor de modificare a destinaţiei şi schimbului de terenuri agricole;
Perfecţionarea managementului întreprinderilor de stat, reluarea procesului real de privatizare 4. 
sau restructurare a companiilor proprietate a statului;
Reforma sistemului de pensii. Amânarea unei transformări profunde a sistemului de pensionare 5. 
poate genera constrângeri serioase atât pentru sistemul finanţelor publice, cât şi pentru sectorul 
social;
Modernizarea infrastructurii. Cel mai vulnerabil aspect care ţine departe investitorii străini de 6. 
Republica Moldova sunt drumurile proaste;
Decizia BNM de a alege nivelul de ţintire a inflaţiei de – 5%, cu o deviere de ± 1% pare 7. 
a fi corectă. Însă, fără reforme structurale şi instituţionale în vederea lichidării înţelegerilor 
neconcurenţiale, instrumentele monetare vor fi prea puţin eficiente.
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