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Parcurgând un lung proces de tranziţie la economia de piaţă şi, fiind  în procesul consolidării unei zone de comerţ 

liber aprofundată şi comprehensivă cu Uniunea Europeană, sporirea competitivităţii naţionale a devenit un obiectiv de 

importanţă majoră necesar a fi realizat de către autorităţile naţionale. Or, neglijarea acestui aspect, la această etapă, 

ar putea majora costurile şi timpul de reducere a decalajului de dezvoltare între economia moldovenească şi alte state 

din regiune. Scopul acestei lucrări constă în evaluarea competitivității economiei naționale, ținând cont de suportul 

informaţional disponibil în rapoartele trimestriale de monitorizare a Foii de parcurs privind ameliorarea competitivităţii 

Republicii Moldova. În procesul efectuării investigaţiilor au fost utilizate un șir metode de cercetare, inclusiv: analiza, 

sinteza, inducția, deducția, analogia, luând în considerare specificul domeniului economic. Principalele rezultate 

obținute în urma investigațiilor constau în oferirea unei diagnoze comprehensive a proceselor economice şi sociale ce 

contribuie la determinarea nivelului competitivităţii naţionale şi identificarea constrângerilor majore care necesită o 

implicare mai mare din partea autorităţilor publice, mediului academic şi a societăţii civile, în ansamblu. 

Cuvinte-cheie: competitivitate, creștere economică, comerț exterior, export, investiții. 

 

Through a long process of transition to the market economy and, being in the process of consolidating a deep and 

comprehensive free trade area with the European Union, the increase of the national competitiveness has become a major 

objective to be achieved by the national authorities. However, neglecting this at this stage could increase the costs and 

time to reduce the development gap between the Moldovan economy and other countries in the region. The purpose of 

this paper is to assess the competitiveness of the national economy, taking into account the information support available 

in the quarterly monitoring reports of the Roadmap for improving the competitiveness of the Republic of Moldova. In the 

course of the investigations, a number of research methods were used, including: analysis, synthesis, induction, 

deduction, analogy, taking into account the specifics of the economic field. The main results of the investigations are to 

provide a comprehensive diagnosis of economic and social processes that help determine the level of national 

competitiveness and identify major constraints that require greater involvement from public authorities, academia and 

civil society as a whole. 
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Ideea de bază şi scopul raportului de competitivitate a Republicii Moldova. Aspecte metodologice 

Monitorizarea şi evaluarea, în mod sistematic, a procesului de implementare a Foii de parcurs privind ameliorarea 

competitivității [1], este o cerinţă esenţială. Aceasta relevă din necesitatea imperativă a implementării acestui document 

de politici întru susţinerea reformelor de restructurare calitativă a economiei şi dezvoltarea capacităţii concurenţiale a 

acesteia pe arena internaţională, contribuind, prin urmare, la asigurarea unei creşteri sustenabile şi a veniturilor reale ale 

populaţiei. 

Foaia de parcurs cuprinde o matrice de politici necesare pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova, 

reieşind din principalele constrângeri identificate în calea sporirii competitivităţii naţionale din analiza principalelor 

documente strategice de dezvoltare ale ţării, cu precădere Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020” şi strategiile 

sectoriale, precum şi poziţionarea Republicii Moldova în clasamentele internaţionale (cu precădere, Global 

Competitiveness Report, Doing Business Report, The Global Enabeling Trade Report ş.a). 

Scopul Raportului de competitivitate este de a evalua eficienţa implementării foii de parcurs, realizând o 

diagnosticare a nivelului competitivităţii ţării, reieşind din supoziţia că implementarea cu succes a foii de parcurs urmează 

să se transpună într-o performanţă mai bună a economiei naţionale: capacitate sporită de creştere a productivităţii, de 

atragere a investiţiilor străine şi a capacităţii de competiţie, atât pe piaţa internă cât şi externă, oportunităţi de ocupare a 

populaţiei în câmpul muncii, majorarea veniturilor acestora şi respectiv a condiţiilor de trai. 

Câteva aspecte importante stau la baza elaborării raportului de competitivitate: înţelegerea conceptului de 

competitivitate naţională şi internaţională; identificarea indicatorilor finali şi intermediari ai competitivităţii naţionale şi 

suplimentarea acestora în dependenţă de specificul condiţiilor socio-economice ale ţării la diverse etape de cercetare; 

analiza  indicatorilor în dinamică şi comparativ cu un set de ţări selectate care servesc drept puncte de referinţă 

(benchmarks); efectuarea unei analize mai aprofundate a fenomenelor economice, în cazul în care devine important 

acordarea unei atenţii sporite acestora; analiza factorilor determinanţi ai competitivității şi a politicilor importante de 

intervenţie cuprinse în foaia de parcurs cât şi a altor noi, în cazul în care aceştia vor fi identificaţi în procesul de analiză; 

formularea concluziilor şi recomandărilor privind necesitatea ajustării politicilor de acţiune. 

Conform recomandărilor Băncii Mondiale în Trade Competitiveness Toolkit [2], au fost selectate drept punct de 

referinţă pentru analiză (benchmark) nivelul mediu al indicatorilor pentru UE-28 şi pentru alte 6 ţări: Letonia, Lituania, 

                                                 
1 Articol finanțat de Proiectul din cadrul Programului de Stat ”Diagnosticarea nivelului competitivităţii Republicii Moldova şi 
evaluarea progreselor în valorificarea oportunităților oferite de către Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (ZLSAC) 
cu Uniunea Europeană”(16.00420.08.03A). 
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România, Georgia, Serbia, Ucraina. Selectarea acestora s-a efectuat conform mai multor criterii: ţări din vecinătate şi cu o 

cultură relativ apropiată, dimensiune, structura economică relativ similară cu cea a unor ţări de referinţă la începutul tranziţiei, 

economii relativ mici şi dotare redusă în resurse naturale care au reuşit să atingă performanţe înalte de creştere etc. 

Definiţia conceptului de competitivitate în contextul prezentului studiu 

În pofida abordării foarte frecvente a conceptului de competitivitate, viziunile şi definiţiile atribuite acestuia 

variază. Deseori competitivitatea este identificată cu astfel de concepte economice cum sunt: productivitatea, 

rentabilitatea, surplusul balanţei comerciale etc., ceea ce pare a fi o abordare incorectă. Dar înţelesul acesteia, factorii care 

o determină, indicatorii care permit cuantificarea acesteia pot varia în dependenţă de specificul ţării. 

Obiectul de cercetare al prezentei cercetări este competitivitatea naţională şi internaţională a ţării, categorii care 

sunt interdependente cu competitivitatea sectorială şi cea a companiilor.  

 
Figura 1. Definiții ale conceptului de competitivitate (sinteza autorului în baza [3], [4], [5], [6]) 

 

Pornind de la definiţiile propuse de către Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare (OCDE/GD(96)43), 

Raportul Competitivităţii Europei 2020, Forumul Economic Mondial în Raportul Competitivităţii Globale şi  Organizaţia 

Statelor Caraibelor de Est (figura 1), în vederea realizării scopului propus în raportul de competitivitate a Republicii 

Moldova, prin competitivitatea naţională se subînţelege setul de instituţii şi politici care stimulează dezvoltarea mediului 

de afaceri şi creşterea productivităţii acestuia şi reducerii costurilor de producţie care rezultă într-o creştere sustenabilă 

susţinută de investiţii şi exporturi şi standarde de viaţă ale populaţiei crescânde.  

Etapele principale ale evaluării competitivității economiei naționale 

Astfel, pornind de la această logică, analiza cuprinde câteva etape principale care formeazăa principalele părţi 

structurale ale raportului de competitivitate al țării. 

Întrucât procesul de analiză al competitivităţii este prin esenţă unul complex, spectrul de indicatori şi factori 

determinanţi fiind unul vast şi care ar putea suporta anumite modificări la diverse etape de analiză, prezenta metodologie 

prezintă un set de indicatori de bază care constituie nucleul cercetării pe parcursul ultimilor 3 ani de zile (2014-2016). În 

contextul menționat, au fost diferenţiate două categorii mari de indicatori necesari a fi cuantificaţi în procesul de evaluare 

a competitivităţii: 

 Indicatori finali. Conform abordărilor teoretice şi empirice general acceptate, indicatorii primari ai 

competitivităţii sunt asigurarea unei creşteri susţinute şi creşterea bunăstării populaţiei. Totodată, în condiţiile Republicii 

Moldova, acest grup urmează a fi complementat şi cu indicatorii de performanţă a exporturilor şi investiţiilor, ori în 

conformitate cu SND Moldova 2020, ritmul de creştere economică al ţării va putea fi susţinut şi accelerat doar în 

condiţiile unei schimbări structurale a economiei naţionale, care implică schimbarea modelului de creştere economică 
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bazat pe consumul alimentat de remitenţe în favoarea unui model dinamic bazat pe atragerea investiţiilor străine şi 

locale, precum şi dezvoltarea industriilor exportatoare de bunuri şi servicii. 

 Indicatori intermediari, reprezentaţi de indicatori de măsură a productivităţii, preţurilor şi costurilor. Deşi 

aceştia nu pot fi consideraţi independent indicatori finali ai competitivităţii, totodată sunt condiţii esenţiale care într-un 

sistem cu un set de alţi factori determinanţi şi politici macroeconomice ale statului contribuie la creşterea 

competitivităţii. 

 Factori determinanți. Pentru a înţelege mai bine evoluţia indicatorilor sus menţionaţi, relevantă în acest 

sens este analiza factorilor determinaţi şi a politicilor statului în acest context, în special prin prisma influenţei pe care 

o au asupra competitivităţii. Acest compartiment asigură analiza mediului macroeconomic, calitatea mediului de afaceri. 

Relevant în acest sens, este evaluarea indicelui de prognoză de percepţie a mediului de afaceri elaborat de către INCE, 

care reprezintă raportul antreprenorilor cu anticipări optimiste privind evoluţia mediului de afaceri şi al antreprenorilor 

ce au fie o opinie optimistă sau pesimistă în contextul dat. Evaluarea indicelui are la bază elaborarea unui sondaj cu 

participarea mediului de afaceri şi include nemijlocit analiza îmbunătăţirii mediului de afaceri prin prisma unui set de 

factori, comparativ cu perioadele precedente. La fel, la această etapă includem analiza mediului concurenţial în ţară şi 

a gradului de concentrare al pieţei în ramurile în care RM deţine un avantaj comparativ, precum şi în sectoarele 

nontradable relevante pentru dezvoltarea sectoarelor tradable, precum şi a politicilor statului conform priorităţilor 

stabilite în matricea de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii. 

Grafic, structura etapelor analizei competitivităţii poate fi reprezentată după cum se vede în figura 2. Această 

investigație, în complex permite la fiecare etapă, identificarea constrângerilor critice în procesul de ameliorare a 

competitivităţii şi de activizare a pârghiilor relevante în acest sens.  

 

 
Figura 2. Procesul sporirii competitivităţii naţionale 

 

  

Factori determinanți:

1. Situația macroeconomică;

2. Resursele naturale;

3. Tendințele demografice;

4. Calitatea instituțiilor;

5.Capitalul uman;

6. Accesul la resursele 
financiare;

7. Infrastructura 
transportului; 

8. Infrastructura energetică;

9. Infrastructura calităţii;

10. Societatea 
informaţională;

11. Facilitarea comerţului;

12. Impozitarea şi 
administrarea fiscală;

13. Ştiinţă, tehnologii şi 
inovaţii;

14. Concurenţa. 

Indicatori 
intermediari:

1. Productivitate;

2. Prețuri și costuri;

3. Calitatea mediului de 
afaceri.

Indicatori finali:

1. Creștere economică 
susținută și 
sustenabilă;

2. Standarde de viață 
crescânde ale 
populației;

3. Exporturi 
performante;

4. Investiții.
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Rezultate și discuții privind creșterea economică ca indicator final al competitivităţii în perioada 2014-2017 

Creşterea economică susţinută şi sustenabilă şi creşterea standardelor de viaţă ale populaţiei sunt indicatori şi, 

totodată rezultate finale ale politicilor naţionale de sporire a competitivităţii. Pe de o parte, creşterea economică şi 

bunăstarea populaţiei sunt factori interdependenţi, pe de altă parte, acestea independent sunt influenţate de politici 

adiţionale de intervenţie din partea statului. 

Bunăstarea populaţiei influenţează calitatea potenţialului uman, de aceea orice obiectiv ce vizează creşterea 

competitivităţii naţionale trebuie să aibă drept punct de pornire evaluarea calităţii vieţii şi bunăstării populaţiei şi să opteze 

pentru ameliorarea acesteia. Distribuirea inegală a veniturilor predispune economiile la crize, complică procesul de 

revenire şi împiedică atingerea potenţialului  maxim. Studiile recente în domeniu, constată că societăţile care reuşesc să 

micşoreze distanţa dintre bogaţi şi săraci se bucură de perioade mai lungi de creştere economică [7]. Practicile pozitive 

ale unor ţări şi standardele europene la care au ajuns, reflectă că diminuarea inegalităţii sociale precum şi creşterea 

bunăstării populaţiei este posibilă, în special, printr-un un sistem de asistenţă socială care funcţionează eficient, politici 

sociale coerente şi servicii publice în sprijinul grupurilor cu venituri mai mici. În acelaşi timp, promovarea politicilor date 

necesită resurse financiare, corespunzător un buget public consolidat, susţinut de o structură economică solidă. 

Evoluţia economiei moldoveneşti de-a lungul perioadei de independenţă indică asupra adoptării în această 

perioadă a unor modele de creştere deficiente, care au determinat gradul redus de adaptare al economiei la diverse şocuri 

interne şi externe şi capacităţile reduse de creare a unei baze solide de creştere a veniturilor populaţiei.  

Conform datelor anului 2014, PIB în preţuri curente per capita a constituit în cazul Republicii Moldova 2,3 mii. 

USD indicând discrepanţe majore comparativ cu media UE-28,  dar şi cu celelalte state membre incluse în baza de 

comparaţie. Pe parcursul ultimelor două decenii se atestă o reducere nesemnificativă a decalajului mare dintre valoarea 

PIB raportat la un locuitor în Republica Moldova pe de o parte şi UE-28, Ucraina şi Serbia pe de altă parte. În acelaşi 

timp s-au adâncit discrepanţele comparativ cu statele membre ale UE, ce servesc puncte de referinţă, la capitolul susţinerea 

creşterii economice. În prezent, nivelul veniturilor pe cap de locuitor în Republica Moldova este apropiat celui înregistrat 

de ţările baltice la începutul tranziţiei, care astăzi sunt în pragul intrării în rândurile ţărilor dezvoltate. În anul 2014, 

Republica Moldova de rând cu Georgia a înregistrat cel mai înalt ritm de creştere reală a PIB printre statele de comparaţie 

– 4,6% şi, respectiv 5% Georgia. Totodată, în condiţiile dezechilibrelor economice, inclusiv deprecierii puternice a valutei 

naţionale faţă de USD, PIB per capita, în termeni nominali, s-a modificat foarte puţin comparativ cu anul precedent, doar 

cu  0,2%. Evoluţii asemănătoare se atestă şi în Serbia şi Ucraina economiile cărora au evoluat negativ în 2014. 

Republica Moldova a intrat în anul 2015 cu o serie de provocări care îşi trag rădăcinile din anul 2014, dar şi cu 

speranţa că economia naţională va reuşi să facă faţă acestora, urmându-şi parcursul său european. Realitatea s-a dovedit 

a fi, însă, mai sumbră. Privind retrospectiv, 2015 poate fi apreciat drept un an al eşecurilor. Astfel, în 2015 economia 

naţională s-a contractat cu 0,5% (figura 3). În pofida faptului că există rezerve de creştere, în 2016, o serie de indicatori 

continuă să se deterioreze,  iar perspectivele de avansare economică sunt erodate. În fond, dinamica factorilor interni  are 

o influență negativă și amplifică efectele crizei din economiile principalilor parteneri estici [8]. 

Ritmul mediu de creștere economică în ultimii 5 ani (2011-2015) a fost de 4% comparativ cu 6,1% în perioada 

2004-2008. Mai mult, 2 ani din cei 5 ani (2012 și 2015) s-au evidențiat prin descreștere economică. În 2015, scăderea 

PIB a fost determinată, preponderent de evoluțiile negative din sectorul de bunuri, comerț și transporturi. Ori acest fapt 

se explică de anul agricol nefavorabil, volumul comerțului exterior în scădere și contractarea cererii interne. Consumul 

populației este influențat negativ de diminuarea continuă a valorii remitențelor în valută străină. În anul 2015, acestea au 

însumat 1,5 mld. USD, cu 550 milioane  USD sau cu 26,4% în descreștere comparativ cu anul precedent. Prin urmare s-

a redus și ponderea acestora în PIB. Veniturile populației exprimate în valută străină – USD, Euro s-au redus. PIB per 

capita s-a redus cu 400 USD în 2015 comparativ cu anul precedent. Tendința de scădere a fost caracteristică majorității 

statelor de referință. Totodată se atestă o majorare a discrepanţelor în ceea ce privește indicatorul dat comparativ cu media 

UE-28,  dar şi cu alte state membre incluse în baza de comparaţie – România, Letonia, Georgia.  
 

 

Figura 3. Creşterea economică în profil regional, 2015, anul precedent=100% 

Sursa: FMI,  World Economic Outlook Database, April 2016. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx
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Ritmul mediu de creștere economică în perioada 2011-2015 a fost de 4%, iar 2 ani din cei 5 ani (2012 și 2015)  s-au 

evidențiat prin declin. În același timp, media  înregistrată în anii 2004-4008 a fost de 6,1% (figura 4). Tendinţa istorică de 

avansare a economiei naţionale cu ritmuri apropiate de creșterile medii dintre 2004-2008 și 2011-2015 ar putea continua, dat 

fiind faptul că statele cu un nivel redus al veniturilor și care au o dotare redusă cu capital pot înregistra ascensiuni semnificative. 

Însă, în contextul reformării lente a economiei este posibil un scenariu de temperare în următorii ani. 

 

Figura 4. Ritmul mediu anual de creștere, % 

Sursa: FMI. 

 

Ritmurile reduse de creștere economică riscă să majoreze decalajele dintre veniturile populației Republicii 

Moldova comparativ cu țările europene (figura 5). Conform datelor anului 2015, PIB în preţuri curente per capita a 

constituit în cazul Republicii Moldova 1,8 mii USD, în scădere cu circa 400 USD față de anul precedent. Ca urmare a 

tendinței generale de apreciere a dolarului american pe piața internațională, majoritatea statelor de referință au înregistrat 

o scădere a PIB-ului exprimat în USD. Totodată, se atestă o majorare a discrepanţelor în ceea ce privește indicatorul dat 

comparativ cu media UE-28,  dar şi cu celelalte state membre incluse în baza de comparaţie. În 2015, conform datelor 

FMI,  PIB-ul moldovenesc raportat la un locuitor reprezenta circa 5,7% din media UE, cu 0,5 p.p. mai puțin față de anul 

2014. S-au majorat discrepanțele și față de alte state de referință cu excepția Lituaniei, Serbiei și Ucrainei. În cazul 

Ucrainei, explicație este și recesiunea puternică care a continuat 3 ani și în 2015 a atins apogeul. 

 
Figura 5. PIB per capita raportat la media UE-28 (%) şi PIB per capita (mii USD) 

Sursa: Calculele autorului conform datelor UNCTAD statistics. 

 

În anul 2016, gradul de realizare a Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității a sporit 

ușor, comparativ cu anul precedent. Conform Raportului de monitorizare a implementării Matricei de politici, în anul 

2016 au fost realizate circa 61% din acțiunile planificate pentru această perioadă, iar 29% sunt în derulare sau inițiate. 

Totodată, câțiva dintre principalii indicatorii estimați, pentru care existau date disponibile la această etapă, nu reflectă o 

modificare esențială pozitivă a competitivității țării.  

În 2016, Republica Moldova a marcat o creștere economică, relativ înaltă comparativ cu alte state din regiune – 

cu 4,1% în termeni reali f.a.p. (figura 6). Printre țările de referință doar România a avansat mai rapid – cu 4,8%. Vecinul 

vestic se numără printre țările UE care au depășit mai ușor criza din 2009 și, începând cu 2011 a reușit să se mențină pe 

un trend pozitiv de creștere, cu ritmuri ce se consolidează progresiv. De altfel și economiile țărilor baltice au continuat să 
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crească în acest răstimp, dar ritmurile sunt moderate, luând în considerație declinul economic puternic marcat în 2009 de 

către acestea (-14,7% în Estonia, - 14,8 în Lituania, -14,3% în Letonia).  

 
Figura 6. Creşterea economică în profil regional, anul precedent=100% 

Sursa: FMI,  World Economic Outlook Database, April 2016 

 

În pofida creșterii, relativ înaltă, comparativ cu statele din regiune, performanțele de dezvoltare ale Moldovei rămân a fi 

foarte modeste. Ca urmare creșterii în termeni reali cu 4,1%, valoarea PIB, conform datelor preliminare a atins 134,9 mild. 

MDL sau circa 6,8 mild. USD, un nivel apropiat celui al Lituaniei în anii 1995, al Letoniei în 1997, al Georgiei în 2005.  

 
Figura 7. Creşterea economică a Republicii Moldova în perioada 2003-2016 

Sursa: BNS. 
 

Mai întâi ar fi de menționat că creșterea de 4,1% s-a produs pe fundalul bazei de comparație joasă din anul 2015 

(figura 7). În al doilea rând, după criza anilor 2008-2009 a devenit comun intrarea economiei în declin o dată la trei ani. 

Condițiile climaterice și în anul curent au adus zăpezi cu distrugeri la finele lunii aprilie, ploi cu grindină,  dar și zile  

foarte călduroase vara. Dar culturile agricole pare-se că au făcut față. Mediul investițional este incert, iar la anul acesta 

va fi și mai provocator în condițiile alegerilor electorale. Oamenii de afaceri acuză probleme serioase în atragerea capitalul 

uman în producție, pe lângă alte constrângeri majore sistemice existente (corupția, instabilitatea guvernării și, 

corespunzător a politicilor conform Raportului Global al Competitivității 2016-2017) și instabilitatea relațiilor externe cu 

Federația Rusă. De altfel, Republica Moldova a ajuns să fie privită foarte critic și de către principalii donatori externi, 

angajându-se să își corijeze comportamentul. 

Ritmul mediu anual de creștere economică al RM în perioada anilor 2012-2016 a fost de 3,4%, în scădere                              

cu 0,7 p.p. comparativ cu anii 2011-2015. Indicatorul este  aproximativ de două ori mai mic față de media atestată în 

perioada ce a precedat criza din 2009. În 2004-2008 media anuală a fost de circa 6,1%. Astfel, ritmurile de creștere ale 

PIB real rămân a fi foarte modeste, iar anticipările și țintele stabilite în Strategia de dezvoltare Moldova 2020 la acest 

capitol, riscă să rămână nerealizate (creșterea reală medie anuală de 4,7% în perioada 2012-2020 conform scenariului de 

bază sau cu 12% mai mult decât în scenariul de bază conform celui alternativ) [9]. 

În profil regional se atestă aceleași tendințe de creștere a economiilor sub nivelul istoric atestat în perioada precriză. 

Odată cu creșterea nivelului PIB în termeni absoluți (a bazei de comparație) este un fenomen absolut normal temperarea 

ritmurilor de creștere. Dar o atare situație, care caracterizează atât grupul țărilor UE, cât și economiile europene emergente 

și în curs de dezvoltare, vorbește mai cu seamă despre o recuperare greoaie a economiilor după criză, inclusiv cauzată de 

legăturile sistemice create între ele, acestea fiind economii deschise mai mult sau mai puțin interconectate.  
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Comparativ cu țările de referință, în perioada anilor 2012-2016, Republica Moldova înregistrează o creștere medie 

anuală inferioară celei din Georgia (4%) și mediei economiilor emergente și în curs de dezvoltare din Europa (3,8%), dar 

superioară celei din România (3,2%) și țările baltice – Letonia (2,7%) și Lituania (3%) – la o distanță mică de acestea. Iar 

această performanță redusă ne va permite să reducem cu greu decalajele în dezvoltare comparativ cu statele în regiune. 

Productivitatea muncii în anul 2016, în termeni nominali, în total pe economie a constituit 93,9 mii lei pe o 

persoană ocupată, fiind cu 10% mai mare în raport cu cea din anul 2015. Concomitent productivitatea muncii reevaluată 

la prețurile anului 2010 (reală) este mult mai mică – 62,4 mii lei, cu o creştere faţă de anul precedent cu 3,5%.  

În profil regional, se atestă restanţă uluitoare a Moldovei după nivelul productivităţii muncii față de toate țările de 

referință (figura 8). Şi, deşi ritmul mediu anual de creştere a acestui indicator în Moldova în ultimii 5 ani este superior 

faţă de ţările de comparaţie, cu excepția Georgiei, României și al Lituaniei situaţia ţării în acest domeniu până în prezent 

rămâne a fi deplorabilă.  

 
Figura 8. PIB per persoană angajată (USD exprimat în prețuri constante PPP ale anului 2011) 

Sursa: datele Băncii Mondiale. 

 

În primul semestru al anului 2017, economia Republicii Moldova, pe anumite activităţi şi domenii a înregistrat 

unele progrese: a luat amploare comerțul exterior, s-au acumulat mai multe venituri bugetare și, respectiv, s-au realizat 

cheltuielile publice prevăzute pentru această perioadă, au crescut salariile reale, respectiv, a crescut consumul populaţiei. 
 

 
Figura 9. Evoluţia PIB a Republicii Moldova între anii 1990-2016 şi prognoza pentru 2017 

 

Concomitent, evoluţia economiei naţionale, luată în ansamblu, provoacă incertitudine în ceea ce priveşte 

durabilitatea componentelor şi a structurii acesteia, ea nu prezumă o perspectivă evidentă pentru viitor. Activitatea 

investițională continuă să fie la un nivel foarte redus. Producţia industrială se afle într-o stare stagnantă, iar cea agricolă 

– chiar s-a redus faţă de perioada respectivă a anului precedent. Creşterea importurilor cu ritmuri superioare în comparaţie 

cu exporturile au mărit substanţial deficitul contului curent al balanţei de plăţi. Este în continuă creștere datoria de stat 

atât internă cât şi externă. Se atestă tendinţa de apreciere a valutei naționale, nivelul inflaționist rămâne la cel din anul 

precedent, însă întrece simţitor cel ţintit de Banca Naţională pentru acest an. 

Produsul intern brut în semestrul I 2017 a totalizat  63,9 mild. lei, înregistrând o creştere de 2,8% faţă de perioada 

respectivă a anului 2016 (în preţuri comparabile), trendul fiind în descreştere de la 3,1% în I trimestru la 2,5% în trimestrul 

II. În a doua jumătate a anului, conform estimărilor efectuate de experţi în baza modelului macroeconometric de simulare, 

experimentat în cadrul INCE, schimbări radicale, care ar îmbunătăţi rezultatele finale ale anului, nu se prevăd (figura 9). 

Ba dimpotrivă, pe fundalul rezultatelor destul de bune obţinute în a doua jumătate a anului precedent, mai ales în 

agricultură, este firesc, să ne aşteptăm la o atenuare a principalilor indicatori macroeconomici în a doua jumătate a acestui 

an. Anticipăm o creștere a PIB de doar 2,4% în varianta actualizată, considerând situaţia tensionată socio-economică şi 

politică prin care trece ţara noastră. 

100

39,4 34,8
48,9

57,3
69,4 72,4 74,1

0

20

40

60

80

100

120

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Evolutia PIB, %



Volume I                                               International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices 

 17 

Dezvoltarea economiei naţionale cu ritmuri insuficiente (în 2001-2016 egale cu 4,5% anual) nu a permis să se 

recupereze acel recul, care s-a produs în primii 10 ani, astfel în 2017 în caz că vom avea o creştere de 2,4%, vom atinge 

doar aproape ¾ din volumul iniţial al PIB-ului. 
 

 

Figura 10. Evoluţia investiţiilor în active imobiliare în Republica Moldova în anii 2001-2016 
 

Evoluţia investiţiilor în active imobiliare a avut un trend foarte promiţător  până în anul 2009, atingând cote 

maxime în PIB de la 20,7% în 2005, până la 29% în 2008, după ce această pondere nu a mai atins nivelul de 20%, iar în 

anul 2016 coborând sub nivelul de 15%, adică în jumătate faţă de cel din 2008 (figura 10). Pentru ca economia să se 

dezvolte cu ritmuri majore investiţiile în PIB necesită să atingă cota de 25-30% anual.  

Concluzii 

Cel de al doilea deceniu din acest mileniu a impus o revizuire a politicilor de dezvoltare din partea mai multor 

state ale lumii. Factorul care a cauzat schimbările a fost criza din anii 2008-2009. Sistemul financiar mondial este fragil; 

investitorii mai precauți; condițiile concurențiale mai acerbe. Deși pare-se majoritatea statelor au reușit să depășească 

criza și, parțial consecințele acesteia, creșterea economică după criză a temperat semnificativ. Astfel, în Europa, atât 

statele dezvoltate din UE cât și economiile emergente, cât și cele din afara blocului, inclusiv țările de referință din acest 

studiu au marcat o diminuare a ritmului mediu anual de creștere economică în perioada dată. 

Republica Moldova deși a cunoscut, în mediu, o creștere economică mai înaltă decât majoritatea statelor de 

referință, în această perioadă, inclusiv în anul 2016 ritmurile sunt prea mici decât necesarul  în vederea reducerii 

decalajelor de dezvoltare. Agenda de acțiuni ambițioase pentru sporirea competitivității țării reflectă de la an la an un 

grad redus de realizare, iar indicatorii analizați în acest studiu într-o anumită măsură caracterizează nivelul redus de 

competitivitate al economiei  Republicii Moldova. Îndeosebi, actuale pentru ţara noastră, problemele competitivităţii au 

devenit după semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Pentru a fi compatibili și a consolida pozițiile pe 

pieţele externe, este strict necesar de a impune după sine creșterea productivității muncii și, corespunzător, a salariilor 

care, în final, vor duce la ridicarea nivelului de trai al societăţii. 
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