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DATE GENERALE 

 
 

Denumirea oficială REPUBLICA MOLDOVA 
Capitala Chişinău 
Preşedinte Igor Dodon, ales la 13.11.2016 
Preşedintele Parlamentului Andrian Candu 
Prim-ministru Pavel Filip  

Parlamentul Republicii Moldova 

101 deputaţi: 
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova – 24,  
Partidul Liberal Democrat din Moldova – 5,  
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova – 7, 
Partidul Democrat din Moldova – 39, 
Partidul Liberal – 11,  
Deputaţi neafiliaţi – 15. 

Obţinerea independenţei 27 august 1991 
Suprafaţa 33,8 mii km2 

Unităţi administrative 
32 raioane, 5 municipii (Chişinău, Bălţi, Bender, 
Comrat, Tiraspol), UTA Găgăuzia, Unităţile 
administrativ-teritoriale din stânga Nistrului 

Populaţia stabilită 3550,9 mii locuitori (la începutul anului 2017) 

Principalele religii ortodoxă (93,34%), protestantă (1,98%), creştină 
de rit vechi (0,15%), catolică (0,14%), etc. 

Moneda naţională 
Leu moldovenesc 
(cursul mediu de schimb, trimestrul II, 2017 –  
1 USD = 18,8 MDL, 1 EUR = 20,6 MDL) 
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IPC - Indicele Preţurilor de Consum 
IPP - Indicele Preţului de Producţie 
IPPI - Indicele Preţurilor Producţiei Industriale 
ISD - Investiţii Străine Directe 
IVF - Indicele Volumului Fizic 
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ODIMM - Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
OIM - Organizaţia Internaţională a Migraţiei 
OMC - Organizaţia Mondială a Comerţului 
ONU - Organizaţia Naţiunilor Unite 
PIB - Produsul Intern Brut 
RC - Rata de concentrare 
REER - Rata Reală Efectivă de Schimb 
SGP - Sistemul Generalizat de Preferinţe 
TEM - Tendinţe în Economia Moldovei 
TN - Transnistria 
TVA - Taxa pe Valoare Adăugată 
UE - Uniunea Europeană 
USD - Dolar SUA 
UTA - Unitate teritorial-administrativă 
VAB - Valoare Adăugată Brută 
VMS - Valorile Mobiliare de Stat 
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PRINCIPALELE EVENIMENTE POLITICE, ECONOMICE  

ŞI SOCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA 
 
Prima jumătate a anului 2017 a fost marcată de o serie de evenimente importante atât de 
ordin politic, cât și economic și social.  

12 aprilie 

Comisia Europeană a aprobat inițierea negocierilor privind asistența macrofinanciară pentru 
Republica Moldova în valoare de 100 mil. EUR, dintre care 60 mil. EUR vor fi oferite sub formă de 
împrumut, iar 40 mil. EUR – sub formă de grant. Scopul asistenței financiare vizează stabilizarea 
economiei Republicii Moldova, îmbunătățirea guvernanței economice a țării, precum și realizarea 
unor reforme vitale.  
2 mai 

Fondul Monetar Internațional a adoptat decizia de a aloca Republicii Moldova o nouă tranșă a 
creditului oferit în calitate de sprijin financiar în scopul restabilirii sistemului financiar și 
promovării reformelor structurale, în valoare de 15,7 mil. DST, echivalentul a aproximativ 21,5 
mil. USD.  
4 mai 

Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordul de la Paris privind schimbările climatice, care 
prevede reducerea către anul 2030 a emisiilor totale naţionale de gaze cu efect de seră nete cu nu 
mai puţin de 67% sau chiar cu 78%.  
5 mai 

Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip a avut o întrevedere cu principele de Monaco 
Albert al II-lea, în cadrul căreia au fost discutate posibilităţile de aprofundare a cooperării dintre 
cele două țări. În cadrul întrevederii a fost semnat Acordul-cadru de cooperare între cele două 
state, care evidențiază protecţia mediului şi explorarea energiilor regenerabile, schimbul de 
experienţă în adoptarea şi implementarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030, 
agricultura şi industria agroalimentară, turismul şi serviciile hoteliere, cultura, educaţia şi sportul 
printre domeniile prioritare de cooperare.  
5 – 6 mai  

Prim-ministrul Republicii Turcia, Binali Yıldırım, a desfășurat o vizită oficială în Republica 
Moldova, în cadrul căruia a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip. 
În cadrul întrevederii, ambele părți au apreciat dinamica relațiilor bilaterale existente, mențio-
nând că discuţiile purtate în cadrul acestora au contribuit la crearea condiţiilor optime pentru 
intensificarea cooperării agenţilor economici din cele două state. De asemenea, a fost convenită 
crearea unui Birou comercial-economic pe lângă Ambasada Republicii Moldova în Republica 
Turcia, în scopul eficientizării implementării stipulațiilor incluse în Acordul de comerț liber dintre 
cele două țări.  
6 mai 

În Chișinău a avut loc Forumul de afaceri Republica Moldova – Turcia, care a întrunit peste 50 de 
companii din domeniul industriei ușoare, logisticii, industriei farmaceutice, agriculturii, 
construcțiilor, comerțului, etc. din Turcia. Scopul evenimentului a constat în intensificarea 
relaţiilor comercial-economice moldo-turce, identificarea noilor posibilităţi de afaceri, stabilirea 
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contactelor directe de colaborare cu agenții economici direcți ale celor două țări, stimularea 
investiţiilor, etc. 
9 – 11 mai 

Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmâc a participat la cea de-a XXVI-a 
Reuniune anuală a Consiliului guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 
În cadrul reuniunii, Dl viceprim-ministru a menționat despre prioritățile Guvernului Republicii 
Moldova în procesul de reformare și modernizare a tuturor domeniilor social-economice din țară, 
precum și prioritățile colaborării cu BERD. 
12 – 22 mai 

Președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca a întreprins o vizită de lucru 
la Universitatea Sichuan a Republicii Populare Chineze. În cadrul vizitei, președintele AȘM a avut 
discuţii cu rectorul Universităţii Sichuan, prof. Xe Herping, care s-au axat pe aspecte și oportunități 
de colaborare bilaterală moldo-chineză în domeniul ştiinţei, cercetării şi inovării. Părțile au 
convenit asupra încheierii unui Acord de schimb academic între Universitatea Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei şi Universitatea Sichuan a Republicii Populare Chineze, care va fi negociat şi 
semnat în timpul apropiat. Acordul prevede, inclusiv, schimbul de studenţi, cercetători şi lectori, 
în scopul promovării ştiinţei, cercetării şi educaţiei ambelor ţări. 
17 mai 

Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip și coordonatoarea rezidentă a ONU și repre-
zentanta permanentă a PNUD în Republica Moldova, Dafina Gercheva au semnat un nou Program-
cadru de Asistență ONU pentru Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova pentru perioada 2018-
2022, în valoare de 155,5 mil. USD. Noul Program de Asistență urmează să contribuie la realizarea 
priorităților de dezvoltare a Republicii Moldova în cadrul următoarelor domenii: guvernare, 
drepturile omului și egalitate de gen; creștere economică durabilă, incluzivă și echitabilă; 
durabilitatea și reziliența mediului înconjurător; dezvoltarea socială incluzivă și echitabilă. 
24 mai 

Cabinetul de miniștri al Guvernului Republicii Moldova a aprobat Proiectul de lege pentru 
ratificarea Acordului de grant cu Japonia privind implementarea Proiectului „Agricultura 
conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova”. 
Acordul prevede alocarea unei finanțări nerambursabile în valoare de 4,8 mil. USD în scopul 
dezvoltării agriculturii conservative în Republica Moldova, în special pentru procurarea utilajelor 
și a echipamentelor agricole. 
29 mai 

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în prima lectură mecanismul pentru introducerea unui 
impozit unic pentru rezidenții IT-Park. Astfel, proiectului de lege presupune introducerea unor 
modificări și completări la Codul Fiscal, pentru a prevede posibilitatea de a fi aplicată rata de 
impozitare unică în mărime de 7% din veniturile de vânzări pentru rezidenții IT-Park, ceea ce va 
spori atractivitatea sectorului IT pentru investitorii interni și externi, precum și accelerarea 
dezvoltării și valorificarea potențialului acestei industrii. 
6 iunie 

Comisia Europeană va acorda Moldovei un grant în valoare de 150 mii EUR pentru lupta cu pesta 
porcină africană. Acordul de finanţare a fost semnat între ANSA şi Comisia Europeană în baza 
realizării acţiunilor eficiente şi operative întreprinse pentru localizarea focarelor de pestă porcină 
africană. 
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12 iunie 

Guvernul Republicii Moldova a aprobat o serie de modificări legislative privind reglementarea 
prin autorizare a activității de întreprinzător. Astfel, conform documentului, numărul de acte 
permisive a fost redus cu circa 150. Această măsură are un impact direct asupra mediului de 
afaceri și asigură scăderea poverii existente pe comunitatea de antreprenoriat.  
9 iunie 

Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat o finanțare în valoare de 27,2 mil. USD 
acordată Republicii Moldova, pentru Proiectul Adaptarea la schimbările climatice, care va oferi 
asistență pentru protecția gospodăriilor agricole, a pădurilor și pășunilor contra schimbărilor 
climatice în zone specifice, precum și pentru consolidarea sistemelor naționale de gestiune a 
dezastrelor naturale.  
29 iunie 

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a adoptat micșorarea ratei de bază aplicată la 
principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1 punct procentual, de la 9 până 
la 8 la sută anual. De asemenea, a fost decisă micșorarea cu un punct procentual al ratei dobânzii 
la creditele overnight, de la 12 până la 11 la sută anual, iar rata dobânzii la depozitele overnight 
de la 6 până la 5 la sută anual. În același timp, s-a decis menținerea normei rezervelor obligatorii 
din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40 la sută 
din baza de calcul, iar norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă 
la nivelul actual de 14 la sută din baza de calcul. 
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REZUMATUL EDIŢIEI 

 
Producţia 

Primul semestru al anului 2017, în mare măsură, s-a aflat pe un trend pozitiv, marcând ușoare 
creșteri în majoritatea sectoarelor economiei naționale. 
În semestrul I al anului 2017, produsul intern brut a însumat 63921 mil. MDL (în prețuri curente) 
majorându-se față de perioada similară a anului precedent cu 2,8%. Cele mai semnificative 
contribuții la creșterea PIB-ului au avut: comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și 
repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport; depozitare și activități de cazare și 
alimentație publică – 1,5%, construcțiile – 0,2% și informații și comunicații – 0,2%. 
Volumul producției industriale în semestrul I al anului 2017 se bucură de o creștere de 0,3% 
(serie brută) comparativ cu perioada similară a anului precedent. Influența pozitivă a fost cauzată 
de creșterea producției industriei extractive ce a sporit cu 1,6% și industriei prelucrătoare ce a 
sporit cu 0,4%. 
Producţia agricolă în gospodăriile de toate categoriile a înregistrat reduceri de 5 % comparativ 
cu perioada similară a anului precedent. Acest fapt se datorează în mare măsură reducerii 
semnificative a producției vegetale cu 28,4%. Însă și producția animalieră a însemnat o 
descreștere nesemnificativă de 0,4% comparativ cu perioada similară a anului trecut. 
În semestrul I al anului 2017 serviciile de transport și-au sporit activitatea. Astfel, volumul 
mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial și aerian, a 
atins cifra de 6576,6 mii tone, sau cu 22,5% mai mult comparativ cu semestrul I al anului 2016. 
Această sporire a fost influențată de transportul feroviar ce a însemnat o creștere de 32,7%, 
transportul rutier cu o creștere de 19,1% și cel aerian care având o cotă mică și-a sporit activitatea 
de 2 ori. 
Investițiile în active imobilizate în semestrul I 2017 au atins suma de 6175,6 mil. MDL (în prețuri 
curente), astfel înregistrând o creștere de 2,5% comparativ cu perioada similară a anului 
precedent. Influența majoră au avut-o investițiile în imobilizările corporale care însumând 6062,3 
mil. MDL au avut o creștere de 2,3%. 
Preţuri şi rate de schimb 

În primul semestru al anului 2017, indicele preţurilor de consum a crescut cu 5,7%, diminuându-
se cu 3,8 p.p. faţă de perioada similară a anului precedent. În aceeaşi perioadă, pentru 
componentele IPC s-au înregistrat următoarele majorări: produse alimentare – 6,5%, produse 
nealimentare – 4,8%, servicii – 5,6%.  
În trimestrul II, 2017 ritmul de creştere a IPC a fost de 7,1%, diminuându-se faţă aceiaşi perioadă 
a anului precedent cu 0,8 p.p. Pentru componentele IPC în lunile aprilie-iunie 2017 s-au înregistrat 
următoarele majorări: produse alimentare – 8,4%, produse nealimentare – 4,9%, servicii – 8,2%.  
Inflația de bază de la începutul anului 2017 înregistrează o decelerare comparativ cu dinamica 
IPC. În perioada aprilie-iunie 2017, indicele inflaţiei de bază a constituit 4,8% f.a.p.a.p., scăzând 
faţă de aceiași perioadă a anului 2016 cu 4,8 p.p. Decelerarea inflaţiei de bază s-a datorat în special 
aprecierii ușoare a monedei naţionale faţă de dolarul SUA şi moneda unică europeană, care a 
atenuat parțial creșterea prețurilor reglementate și modificările în politica fiscală a statului. 
În trimestrul II, 2017 creşteri neuniforme au înregistrat şi alţi indici ai preţurilor, care comparativ 
cu aceeași perioadă a anului precedent au avut următoarele evoluţii: 



 
 

15 
 

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI 

Nr. 26 (trim. II) 2017 

ü indicele preţurilor producţiei industriale a scăzut comparativ cu perioada similară a anului 
precedent cu 1,6 p.p. și a atins nivelul de 3,6%; 

ü în sectorul construcţiilor indicele de creștere a preţurilor a scăzut faţă de nivelul înregistrat 
în perioada similară a anului precedent cu 3 p.p., constituind 4,6%; 

ü preţurile producătorului la produsele agricole au scăzut cu 1,1% faţă de perioada similară a 
anului 2016;  

ü ritmul de creștere a preţurilor la combustibili a înregistrat 9,7% f.p.s.a.p., ceea ce atestă o 
majorare f.a.p.a.p. acestui indicator cu 13,1 p.p. 

În trimestrul II, 2017 cursul mediu nominal de schimb faţă de principalele valute de referinţă a 
fost de 20,6 MDL/EUR şi 18,8 MDL/USD, apreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului 
precedent cu 7,9% faţă de moneda unică europeană şi cu 5,3% faţă de dolarul SUA. În termeni 
reali leul moldovenesc s-a apreciat în această perioadă 10,3% faţă de USD (comparativ cu 
perioada similară a anului trecut) și cu 10,3% faţă de moneda Euro comparativ cu p.s.a.p.  
Politica monetară 

În trimestrul II, 2017 rata de bază s-a menținut la nivelul stabilit din luna noiembrie 2016 şi a 
constituit 9%, fapt ce atestă o scădere cu circa 6 p.p. faţă de nivelul acesteia în perioada similară a 
anului trecut. Rata dobânzii la creditele overnight a fost şi se menține în continuare la nivelul de 
12%, iar rata dobânzii la depozitele overnight este de 6%. La începutul trimestrului III al anului 
2017, BNM a operat noi micșorări a ratelor de politică monetară.  
Rata rezervelor minime obligatorii. În trimestrul II al anului curent, sub influenţa intensificării 
presiunilor inflaţioniste BNM a majorat gradual norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase 
în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu 5,0 puncte procentuale, până la 40% din baza de 
calcul. Ceea ce se răsfrânge asupra economie prin menținerea unui nivel redus a creditării bancare 
în sectorul real.  
Stocul activelor oficiale de rezervă la sfârşitul primului semestru al anului 2017 s-a majorat de 
la începutul anului curent cu 183 mil.USD şi continuă să crească. Soldul activelor oficiale de 
rezervă la sfârșitul trimestrului II, 2017 a constituit 2,38 mld.USD, sporind cu 27,4% f.p.s.a.p.  
Masa monetară în sens larg (M3) decelerează ușor din ritmurile de creștere. Principala 
contribuţie la creşterea masei monetare au avut-o componentele agregatului monetar M1, în 
special depozitele la vedere în monedă naţională. Ritmul de creştere a masei monetare, în această 
perioadă, a crescut faţă de valorile acestuia înregistrate în perioada similară a anului precedent, 
creştere generată de majorarea volumului de depozite în monedă naţională.  
Finanţele publice 

Veniturile Bugetului public naţional au fost în creştere în primul semestru al anului 2016 cu 
18.5 % La majorarea încasărilor bugetului public, au contribuit în mare parte veniturile fiscale, în 
special impozitele și taxele pe mărfuri și servicii, care au avut o pondere de 63,09 din totalul 
încasărilor la buget, fapt caracteristic modelului unei economii de consum.  
În I semestru 2017, Republica Moldova a primit granturi în sumă de 84,4 mil. MDL, ce constituie 
doar 37,8% din suma primită în anul precedent. Cele mai importante donații au foste cele primite 
de la organizaţiile internaţionale, pe când guvernele altor state au virat doar 13,5% din granturile 
acordate în primul semestru al anului 2016. Donatorii externi au redus volumul finanțării prin 
granturi în condițiile în care nu există o stabilitate preponderent politică în țară, iar agenda 
guvernului cu privire la reformele coordonate cu UE nu este îndeplinită. 
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Partea de cheltuieli a bugetului public naţional în I semestru 2017 s-a realizat în valoare de 25 
010,7 mil. lei, cu 15,2% (3 302,2 mil. lei) mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
precedent. Ponderea majoră în cheltuielile totale o dețin cele efectuate pentru finanțarea 
domeniului social -70,7%, inclusiv protecţia socială -38,4, ocrotirea sănătăţii -13,3%, învăţământ 
-18,7% iar cele mai mici cheltuieli, sub 1% le constituie finanțările activităților de protecție a 
mediului înconjurător. 
Executarea bugetului public naţional în I semestru 2017 a rezultat cu un deficit în mărime de 
101,5 mil. MDL. Datoria sectorului public s-a diminuat cu 1 097,7 mil. MDL sau cu 1,8% compa-
rativ cu sfârșitul anului 2016 şi a constituit 58 248,1 mil. MDL. Această diminuare s-a datorat 
comprimării datoriei de stat externe, rezultată din aprecierea valutei naţionale. 
Conform datelor privind PIB-ul prognozat pentru anul 2017, ponderea datoriei sectorului public 
în PIB, la situaţia din 30 iunie2017, a constituit 39,3%, înregistrând o diminuare cu 4,7 p.p. 
comparativ cu situaţia de la finele anului 2016 şi o majorare în raport cu perioada similară a anului 
2016 cu 6,0 p.p. 
Sectorul bancar 

Problema majoră a activității sectorului bancar pe parcursul semestrului I al anului 2017 este 
diminuarea valorii portofoliul de credite brute acordate de către băncile comerciale, care a 
înregistrat o depreciere de 1.57 la sută sau 544.7 mil. lei. Diminuarea ritmului de acordare a 
creditelor nu s-a asociat însă și cu scăderea nivelului de risc a portofoliului. Astfel, în I semestru al 
anului 2017, valoarea creditelor neperformante a constituit 6 034,22 mil. MDL în creştere cu 36 
mil. MDL sau 0,6% faţă de 31.06.2016 şi cu 364,4 mil MDL sau 6,07% faţă de 01.01.2017. Totodată 
se remarcă migrarea creditelor de la persoanele juridice spre persoanele fizice și din valută 
străină în cea națională, fapt datorat aprecierii leului moldovenesc. 
Creșterea valorii activelor, din păcate s-a datorat în special creșterii lichidităților. Astfel, 
ponderea activelor lichide în totalul activelor (principiul II al lichidităţii) înregistrează nivelul de 
51,30%, mai mult cu 6,81 p.p. faţă de 31.06.2016 și cu 2,1 faţă de 01.01.2017 şi de cca 2,5 ori mai 
mare decât limita minimă, stabilită de BNM. Sporirea continua de lichidităţi în sistemul bancar 
este rezultatul înăspririi politicii monetare promovate de BNM, care, în fond, are ca scop 
sterilizarea excesului de masă monetară în vederea menținerii țintei inflaționiste, dar afectează 
capacitatea băncilor de a credita. Atât timp cât BNM va continua să gestioneze surplusul de 
lichidităţi în vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare prin 
operaţiuni open-market, băncile vor fi descurajate să plaseze în credite, care, la o rentabilitate 
similară, generează un risc mult mai mare decât valorile mobiliare de stat, iar creșterea ratei 
rezervelor obligatorii doar va acționa spre creșterea necesarului de lichidități, menținute pe 
conturile băncilor la BNM. În acest caz este important să se formuleze o decizie, care să stabilească 
clar opțiunea politicii monetare a BNM – menținerea țintei inflaționiste sau creșterea capacității 
de creditare a sistemului bancar și, implicit, creșterea economică a țării. 
Problemele sistemului bancar, identificate anterior, sunt reflectate de rezultatul financiar, 
realizat de bănci în I semestru 2017. În luna iunie 2017, profitul băncilor pe întregul sistem a 
constituit 956,73 mil. MDL, în creştere cu 102,3 mil. MDL sau 11,98% faţă de aceiaşi perioadă a 
anului precedent. Majorarea profitului este determinată de diminuarea cheltuielilor cu dobânzile 
(de la depozite) cu 39.9 la sută, diminuarea deprecierilor la activele financiare cu 76.6 la sută și 
de majorarea veniturilor neaferente dobânzilor cu 5.4 la sută (în mare parte, din taxe și 
comisioane cu 11.8 la sută). Astfel, creşterea profitului bancar nu este determinată de creşterea 
încasărilor din credite, partea venitului net aferent dobânzilor din venitul total al băncii rămânând 
modesta – la nivelul a 40,4%, fapt ce confirmă o implicare foarte slabă a băncilor în activitatea de 
redistribuire a fondurilor și, implicit, la creșterea economică prin asigurarea cu resurse necesare 
a economiei reale. 
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Priorităţile sectorului bancar moldovenesc rămân a fi asigurarea transparenţei structurii 
acţionarilor şi îmbunătățirea aplicării normelor de supraveghere prudenţială de către 
băncile autohtone. Cele mai mari bănci comerciale din Republica Moldova, rămân sub 
supravegherea intensivă încă pe un termen de 3 luni iar la 01 iulie 2017, când a expirat termenul 
de decizie asupra vânzării pachetului de 41,09% din acțiunile B.C. „Moldova-Agroindbank" S.A., 
CNPF l-a extins încă pentru 6 luni, deoarece pentru el încă nu s-a găsit cumpărător.  
Sectorul extern 

Balanţa de plăţi. În Semestru I 2017, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii 
Moldova a fost în creștere cu 77,8% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Contul 
curent în Semestru I 2017 a înregistrat un deficit de 307,22 mil. dolari. 
Stocul total de investiţii străine directe a Republicii Moldova a fost în creştere şi a constituit 
3958,60 mil. dolari În I Semestru a.2017.  
Volumul transferurilor de peste hotare efectuate prin intermediul băncilor licenţiate în favoarea 
persoanelor fizice în I semestru au fost în creştere. Comparativ cu I Semestru al anului 2016, 
volumul transferurilor au crescut cu 9,6%, după doi ani de scădere. 
Comerţul exterior cu bunuri în Semestru I 2017 a înregistrat o creştere cu 14,5%, comparativ cu 
perioada similară a anului trecut. Exporturile de mărfuri, în perioada ianuarie-iunie 2017 au 
constituit 1028,2 mil. dolari SUA, în creştere cu 13,6% comparativ cu perioada corespunzătoare 
din 2016. Importurile de mărfuri, în Semestrul I a. 2017, comparativ cu perioada similară a anului 
precedent a înregistrat o creştere cu 15%. 
În Semestrul I 2017 decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor a dus la 
formarea unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1153,2 mil. dolari, cu 190,3 mil. dolari 
SUA (+19,8%) mai mare față aceeași perioadă din anul 2016.  
Mediul de afaceri 

În S I 2017, numărul întreprinderilor înregistrate de Camera Înregistrării de Stat a crescut cu 8,2% 
f.p.s.a.p. Potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat, în S I 2017, în Registrul de stat, au fost 
trecute 3192 întreprinderi noi. 
 Concomitent, continuă tendința de creștere a numărului de întreprinderi radiate. Astfel, în S I 
2017, numărul întreprinderilor radiate a marcat cea mai mare creștere comparativ cu perioada 
similară a anilor 2011-2016. Numărul întreprinderilor radiate în S I 2017 din Registrul de stat s-
a majorat cu 85,9% f.p.s.a.p, constituind 4166 întreprinderi.  
Sectorul social 

Situaţia demografică. În Trimestrul II din anul 2017, conform datelor BNS, numărul născuţilor-
vii total pe ţară a constituit 16868 pers., fiind în scădere cu 7,6% comparativ cu aceeaşi perioadă 
a anului precedent, rata natalităţii a fost de 9,5 născuţi-vii la 1000 locuitori. Numărul de decedaţi 
a constituit 19775 pers., înregistrând, o scădere de 1,9% f.p.s.a.p., iar rata mortalităţii a ajuns la 
11,2 decedaţi la 1000 locuitori. Numărul copiilor decedaţi în vârstă sub 1 an în T II din anul 2017 
a constituit 174 cazuri şi s-a redus cu 5 cazuri în comparaţie cu perioada similară a anului 
precedent. Scăderea naturală în T II din 2017 a constituit -2907 persoane sau -1,6 persoane la 
1000 de locuitori. Scăderea naturală în T II din 2017 a devenit cea mai pronunţată din ultimii 7 
ani. Numărul căsătoriilor total pe ţară în T II din anul 2017 a constituit 8060, micşorându-se cu 
6,9% faţă de perioada similară a anului trecut, iar rata nupţialităţii a constituit 4,6 căsătorii la 
1000 locuitori. Indicatorul în cazul numărului divorțurilor din țară a constituit 4980, fiind în 
scădere cu 10,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Rata divorţialităţii a constituit 2,8 
divorţuri la 1000 locuitori. 
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Piaţa forţei de muncă. În Trimestrul II din 2017 populaţia economic activă a constituit 1316,0 mii 
pers., reducându-se cu 3,4% sau cu 46,9 mii persoane în comparaţie cu trimestrul respectiv din 
anul precedent. Totodată, rata de activitate a populaţiei a fost de 44,1% şi s-a redus cu 1,6 p.p. 
f.p.s.ap. Populaţia ocupată a fost de 1270,3 mii persoane în T II din 2017, micşorându-se cu 2,9% 
comparativ cu p.s.a.p. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a atins 42,6%, micşorându-
se uşor faţă de nivelul p.s.a.p. (43,8%). Numărul şomerilor, conform Biroului Internaţional al 
Muncii a constituit 45,7 mii pers., fiind cu 16,9% mai mic decât în p.s.a.p. (55,0 mii). Rata şomajului 
la nivelul ţării în T II din 2017 a fost de 3,5%, micşorîndu-se doar cu 0,5 p.p. faţă de p.s.a.p. (4,0%). 
Populaţia inactivă din ţară (15 ani şi peste) în T II din anul 2017 a fost de 1667,9 mii persoane, 
constituind 55,9% din populaţia totală de această vârstă şi s-a redus cu 1,5 p.p. f.p.s.a.p. Grupul 
NEET a ocupat o pondere de 28,2% din populaţia din grupa de vârstă de 15-29 ani. Persoanele 
care nu doresc să lucreze constituie 79,7% din populaţia inactivă (de 15 ani şi peste).  
Remunerarea muncii. Trimestrul II al anului 2017 este caracterizat atât de o creştere cu 13,2% 
a salariului nominal mediu lunar (5636,7 MDL) faţă de acelaşi trimestru al anului precedent, cât 
şi a celui real mediu lunar – cu 5,7%. În sectorul bugetar salariul mediu lunar (4924,2 MDL) s-a 
majorat f.p.s.a.p. cu 13,2%, într-o mai mare măsură decât câştigul salarial mediu lunar din sectorul 
real (5924,7 MDL), care a crescut f.p.s.a.p. cu 13,0%. Cele mai bine plătite tipuri de activităţi 
economice sunt: Informaţii şi comunicaţii (12553,8 MDL), Activităţi financiare şi de asigurări 
(10503,2 MDL) şi Producţia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
condiţionat (9981,9 MDL). 
Veniturile disponibile ale populaţiei pe o lună în T II din anul 2017 au constituit 2227,6 MDL în 
medie la o persoană, fiind în creştere cu 9,8% f.p.s.a.p. În termeni reali veniturile populaţiei au 
înregistrat o majorare de 2,5%. Cele mai importante surse de venit rămân a fi în continuare: 
salariile (43,2%), prestaţiile sociale (22,0%) şi transferurile băneşti din afara ţării (17,7%).  
Cheltuielile de consum medii lunare ale populaţiei în T II din 2017 au constituit în medie pe o 
persoană 2245,3 MDL, majorându-se cu 8,0% faţă de T II din anul 2016. În termeni reali, ajustând 
la indicii preţurilor de consum, cheltuielile populaţiei s-au majorat în medie cu 0,8% f.p.s.a.p. Cea 
mai mare parte a cheltuielilor continuă să fie direcţionată spre: consumul alimentar (44,3%), 
întreţinerea locuinţei (18,4%) şi îmbrăcăminte şi încălţăminte (10,4%). 
Protecţia socială a populaţiei. Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul 
pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială la 1 iulie 2017 a constituit 712,5 mii 
persoane sau cu 28,8 mii persoane mai mult comparativ cu 1 iulie 2016. Mărimea medie a pensiei 
lunare stabilite la 1 iulie 2017 a constituit 1484,72 MDL, fiind în creştere cu 16,1% faţă de 1 iulie 
2016. 
Minimul de existenţă. Minimul de existență în medie pe lună la o persoană în Semestrul I din 
2017 a constituit 1866,3 MDL, majorându-se cu 2,9% f.p.s.a.p. În cazul orașelor mari el a constituit 
2015,6 MDL, cu 2,2% mai mult f.p.s.a.p. Minimul de existență a fost de 1836,7 MDL în orașele mici, 
cu 4,5% mai mult față de p.s.a.p. În cazul satelor el a fost de 1809,9 MDL, cu 2,4% mai mult decât 
în p.s.a.p. Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie și minimul de existență pentru 
populaţia în vârstă aptă de muncă în semestrul I din 2017 a fost de 2,7 ori, față de 2,5 ori în p.s.a.p. 
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Capitolul I 

PRODUCŢIA1 
Produsul intern brut 

În semestrul I al anului 2017, produsul intern brut a înregistrat o valoare nominală de 63921 mil. 
MDL, în prețuri curente de piață, având o valoare net superioră cu 2,8% în termeni reali față de 
aceeași perioadă a anului precedent. 

Tabelul 1.1. Produsul intern brut în semestrul I 2017 

  Trimestrul I Trimestrul II Semestrul I 
Milioane lei prețuri curente 29 670 34 251 63 921 
în % față de:    
perioada similară a anului trecut 103,1 102,5 102,8 
trimestrul precedent 99,4 100,7 - 

Sursa: Datele Biroului Național de Statistică. 
Aceste creșteri au fost condiționate în special de comerțul cu ridicata și amănuntul; întreținerea 
și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și 
alimentare publică care au contribuit la creșterea PIB-ului cu 1,5%, la majorarea VAB cu 7,2%, 
deținând o pondere de 21% în structura acestuia. În același timp, construcțiile, precum și 
informațiile și comunicațiile au avut un aport a câte 0,2% la creșterea PIB-ului, contribuind cu 
3,8% și 6,4% respectiv la formarea lui, valorile VAB, de asemenea au sporit cu 4,5% și 2,8% 
corespunzător.  

 
Figura 1.1. Evoluția PIB-ului, ianuarie-iunie 2009-2017, % 

Sursa: Datele Biroului Național de Statistică. 
În aceeași perioadă, volumul impozitelor pe produse a suportat o majorare față de aceeași 
perioadă a anului precedent (+6,4%), astfel contribuind la creșterea PIB-ului cu 1,1%, deținând o 
cotă de 17,7%. 
În același timp, unele activităţi au contribuit negativ la formarea PIB-ului. Agricultura, silvicultura 
și pescuitul, având o cotă (la formarea PIB) de 4,9% au contribuit la reducerea fizică a PIB-ului cu 
                                                             
1 Analiza este prezentată  fără datele întreprinderilor si organizațiilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender, pe baza 
statisticilor oficiale, elaborate de către Biroul Naţional de Statistică. În unele cazuri, special menţionate,  sunt prezentate 
datele disponibile vizând regiunea transnistreană, difuzate de către organul de statistică din regiune. 
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0,2% și a VAB cu 0,8%. Administrația publică și apărarea; asigurările sociale obligatorii; învăță-
mântul; sănătatea și asistența socială au contribuit la reducerea PIB-ului cu 0,1% având o pondere 
de 15,3%, reducând astfel VAB-ul cu 0,8%. 

 
Figura 1.2. Contribuția componentelor de resurse la formarea PIB în 2017 și la creșterea 

acestuia față de anul 2016, % 
Sursa: Datele Biroului Național de Statistică. 
Creșterea conform categoriilor de utilizări se datorează în special consumului final al gospo-
dăriilor populației (CFGP) cu 3,5%, care a contribuit la formarea PIB-ului cu 87,8% și la o majorare 
a volumului cu 4% și a formării brute de capital fix (FBCF) cu 1,1% având o contribuție la formarea 
PIB-ului de 22,1% și o majorare a volumului cu 4,8%. 
În același moment, exportul net de bunuri și servicii a influențat negativ asupra indicelui 
volumului fizic al PIB-ului, contribuind la reducerea acestuia cu 4,1%. Acest rezultat se datorează 
contribuției mai evidențiate a importurilor de bunuri și servicii, ce au atins cota de 79,4% față de 
cea a exporturilor de bunuri și servicii, cu o pondere de 45,4%. 

 
Figura 1.3. Contribuția componentelor pe categorii de utilizări la formarea și creșterea 

PIB în ianuarie-iunie 2017 față de perioada respectivă a a. 2016, % 
Sursa: Datele Biroului Național de Statistică. 
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Industria 

În primul semestru al anului 2017 volumul producției industriale comparativ cu aceeași perioadă 
a anului precedent a avut parte de o creștere de 0,3% (serie brută). Acest fapt, în mare măsură, se 
datorează industriei extractive și industriei prelucrătoare care au avut creșteri comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut.  

 
Figura 1.4. Indicii producției industriale în ianuarie-iunie 2009-2017, % 

Sursa: Datele Biroului Național de Statistică. 
Cea mai mare creștere în primul semestru al anului 2017 a fost obținută de industria extractivă: 
+1,6% comparativ cu perioda similară a anului precedent.  
Industria prelucrătoare, de asemenea a avut parte de creșteri în această perioadă, însă mai 
modeste, atingând valori cu 0,4% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În 
primul semestru al anului 2017, în cadrul industriei prelucrătoare, cele mai însemnate creșteri le-
au obținut următoarele grupe: ”Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice” (+23,6%), 
”Fabricarea echipamentelor electrice” (+16,8%), ”Fabricarea băuturilor” (+8,6%), ”Fabricarea 
preparatelor farmaceutice” (+7,7%) și ”Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și 
plută, cu exceptia mobilei” (+7,7%). Însă au avut loc și reduceri la diverse categorii ale industrie 
prelucrătoare, cele mai mari fiind înregistrate de ”Fabricarea altor mijloace de transport”  
(-90,3%), ”Fabricarea produselor de tutun” (-39,7%), ”Fabricarea produselor textile” (-17%), 
”Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie” (-13,9%) și ”Producția altor produse din minerale 
nemetalifere” (-8,8%). 
De asemenea, o reducere a avut loc și în cadrul producției și furnizării de energie electrică și 
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, care s-a micșorat cu 0,5% comparativ cu perioada 
similară a anului precedent.  

Tabelul 1.2. Activitatea sectorului industrial în ianuarie-iunie 2017 

 în % ian.-iunie 
2017 

A 1 
INDUSTRIA PRELUCRATOARE din care: 100,4 
Industria alimentara  101,8 
Fabricarea bauturilor  108,6 
Fabricarea produselor de tutun 60,3 
Fabricarea produselor textile 83,0 
Fabricarea de articole de imbracaminte 99,6 
Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie 96,4 
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta 107,7 
Fabricarea hartiei si a produselor din hartie 86,1 
Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor 106,6 
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Tabelul 1.2 – continuare 

A 1 
Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea 
titeiului 

94,9 

Fabricarea substantelor si a produselor chimice 101,7 
Fabricarea produselor farmaceutice  107,7 
Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice 123,6 
Productia altor produse din minerale nemetalifere 91,2 
Industria metalurgica 98,5 
Industria constructiilor metalice si a produselor din metal 101,4 
Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice 100,4 
Fabricarea echipamentelor electrice 116,8 
Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. 96,1 
Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor si semiremorcilor 98,6 
Fabricarea altor mijloace de transport 9,7 
Fabricarea de mobila 102,6 
Alte activitati industriale n.c.a. 94,8 
Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor 95,8 
PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ 
CALDĂ ȘI AER CONDITIONAT 

99,5 

Sursa: Datele Biroului Național de Statistică. 
Agricultura 

În semestrul I al anului 2017, producția agricolă pentru prima dată de la anul 2012 a întrerupt 
tempoul de creștere, înregistrând astfel o reducere de 5% (în prețuri comprabile) comparativ cu 
perioada similară a anului precedent. 

 
Figura 1.5. Evoluția producției agricole în ianuarie-iunie 2009-2017, % 

Sursa: Datele Biroului Național de Statistică. 
Acest fapt, în mare parte se datorează reducerii producției vegetale cu 28,4%, care a fost 
condiționată de întîrzierea recoltării culturilor agricole, ca rezultat a condiţiilor climaterice 
nefavorabile în primăvara anului curent. Însă și producția animalieră a însemnat o descreștere 
nesemnificativă de 0,4%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 
Sectorul zootehnic în semestrul I al anului curent a avut parte de creșteri și de reduceri, inclusiv. 
Astfel, în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată o cantitate de ouă de 348,4 mil. buc. 
ce a constituit o majorare de 6,6% comparativ cu semestrul I al anului 2016, producția (creșterea) 
vitelor și a păsărilor (în masă vie) a înregistrat valori de 81,1 mii tone, cu 0,8% mai puțin ca în 
perioada similară a anului precedent, iar producția de lapte a constituit 223,9 mii tone - cu 3,9% 
mai puțin f.p.s.a.p. 
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În aceeași perioadă, în sectorul zootehnic cea mai mare parte a producției animaliere a fost 
produsă în cadrul gospodăriilor populației care dețin o cotă parte în producția laptelui de 94,1%, 
în producția (creșterea) vitelor și păsărilor (în masă vie) de 55% și în producția de ouă – 53%, 
respectiv. 
În întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile țărănești (de fermier) care au la balanță animale), 
în semestrul I al anului 2017, comparativ cu perioada similară a anului 2016, a fost înregistrată o 
sporire a volumului de creștere a vitelor și păsărilor (în masă vie) cu 1,9%, a volumului producției 
de lapte de vacă cu 1,1% și a volumului producției de ouă de găină cu 7,9%. 
Transportul 

În perioada ianuarie-iunie a anului 2017, volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile 
de transport feroviar, auto, fluvial și aerian, a atins cifra de 6576,6 mii tone, cu 22,5% mai mult 
comparativ cu perioada ianuarie-iunie a anului 2016. Această sporire se datoreză transportului 
feroviar ce a înregistrat o creștere de 32,7%, transportului rutier – cu o creștere de 19,1% și celui 
aerian, care a crescut de 2 ori comparativ cu sem I al anului 2016, însă care continuă să dețină o 
cotă parte foarte mică, de 0,006%, în totalul transporturilor de mărfuri. În același timp au fost 
înregistrate și reduceri, în special la transportarea mărfurilor pe cale fluvială, care s-a micșorat cu 
19,6% comparativ cu perioada similară a anului 2016. 

 
Figura 1.6. Mărfuri transportate în ianuarie-iunie 2009-2017, mii tone 

Sursa: Datele Biroului Național de Statistică. 
Cu ajutorul mijloacelor de transport feroviar au fost transportate mărfuri în cantitatea de 1967,9 
mii tone, care au constituit 29,92% din totalul de mărfuri transportate în această perioadă pe toate 
căile de transport. În semestrul I al anului 2016, aceasta cotă a atins valoarea de 27,5%. 
Cea mai mare cotă în transportarea mărfurilor o are transportul auto, prin intermediul căruia au 
fost transportate 4564,3 mii tone în semestrul I al anului 2017, atingând o pondere de 69,4% din 
totalul mărfurilor transportate. În perioada similară a anului precedent această pondere a atins 
cota de 71,5%. 
Parcursul mărfurilor pe toate tipurile de transport a constituit 1989,3 mil. tone-km, astfel 
atingând valori superioare comparativ cu semestrul I 2016 cu 15,3%. Transporturile feroviar, 
rutier și aerian a favorizat acest rezultat, prezentând creșteri de 31,1%, 11,6% și 18,7% respectiv. 
Pe de altă parte, transportul fluvial a participat la reducerea acestui rezultat cu 19,7%. 
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Transportul auto este principala sursă de deplasare a pasagerilor care a marcat în semestrul I al 
anului 2017 o cotă de 96,7% din totalul transporturilor. Numărul pasagerilor ce au ales să se 
deplaseze cu autobuze și microbuze a constituit circa 49,46 mil. pasageri, cu 2,1% mai puțin față 
de perioadaa similară a anului 2016. Mijlocul de transport feroviar a fost ales de 930,7 mii 
pasageri, cu 23,3% mai puțin față de aceeași periodă a anului 2016. Pe de altă parte, numărul 
persoanelor ce au ales transportul aerian a atins cifra de 697 mii pasageri, depășind cifra 
înregistrată în semestrul I al anului 2016 cu 55,3%. 
Investiţii în active imobilizate 

În semestrul I al anului 2017, investițiile în active imobilizate se bucură de o ușoară creștere cu 
2,5% (în prețuri curente), comparativ cu perioada similară a anului precedent, astfel atingând 
suma de 6175,6 mil. MDL (în prețuri curente). Această creștere se datorează în special imobi-
lizărilor corporale, ce dețin o cotă de 98,16% în totalul investițiilor în active imobilizate, care au 
rezultat într-o creștere de 2,3% comparativ cu semestrul I al anului 2016, însumând astfel 6062,3 
mil. lei. În același timp și imobilizările necorporale au avut parte de o creștere de 13,9%. 
Cu toate că principalele surse de finațare a activităților investiționale au fost și rămân mijloacele 
proprii ale agenților economici și a populației, cu o cotă de 73% din totalul surelor de finanțare în 
active imobilizate, acestea în perioada respectivă s-au diminuat cu 3,6% față de semestrul I al anului 
2016 și au constituit 4505,3 mil. MDL. Restul surselor de finațare a activităților investiționale au 
avut creșteri, astfel din bugetul de stat au fost finanțate 3,6% din totalul investițiilor, cu o creștere 
de 57,6% f.p.s.a.p, fiind urmate de finanțarea autorităților administrativ-teritoriale, cu creștere de 
31,4% și o cotă de 3,9% din totalul surselor investiționale; sursele din străinătate au crescut cu 
27,8%, deținând o pondere de 5,6% din total și prin intermediul altor surse a fost finanțată o cotă 
de 13,9%, care comparativ cu perioada similară a anului precedent, a sporit cu 13,7%. 

 
Figura 1.7. Evoluția volumului investițiilor în active imobilizate  

în ianuarie-iunie 2009-2017, % 
Sursa: Datele Biroului Național de Statistică. 

Tabelul 1.3. Investiții în active materiale pe termen lung pe surse de finanțare  
în ianuarie-iunie 2017 

 Realizări, 
mil. lei 

În % faţă de: 
ian.-iunie 2016 total 

Investiţii în active imobilizate - total 6 175,6 102,5 100 
din care, finanţate din contul:       
bugetului de stat 225,1 157,6 3,6 
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale 238,8 131,4 3,9 
mijloacelor proprii 4 505,3 96,4 73 
surselor din străinătate 346,8 127,8 5,6 
altor surse 859,6 113,7 13,9 

Sursa: Datele Biroului Național de Statistică. 
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Comerțul și alte servicii destinate pieței 

Întreprinderile a căror activitate principală este comerțul cu amănuntul (cu excepţia comerţului 
cu autovehicule şi motociclete) în semestrul I al anului 2017 au suferit o reducere a cifrei de 
afacere cu 4% (în preţuri comparabile) față de aceeași perioadă a anului precedent. 
Cifra de afaceri a întreprinderilor a căror activitate principală sunt servicile de piață prestate 
populației în perioada ianuarie-iunie 2017 se bucură de o creștere cu 3% comparativ cu 
semestrul I al anului 2016. 
Întreprinderile a căror activitate de bază este comerțul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete) în perioada respectivă se bucură de o majorare semnificativă, având 
o creștere de 18,6% față de aceeași perioadă a anului precedent. În același timp, cifra de afaceri 
pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor, de asemenea a înregistrat o 
creștere, dar mai modestă, de doar 8,8%. 
Turismul 

În semestrul I anului 2017 agențiile de turism și turoperatorii s-au bucurat de o majorare a 
serviciilor acordate pentru 110,4 mii turiști, numărul cărora a sporit cu 27% comparativ cu 
perioada corespunzătoare a anului 2016. Acest fapt a fost condiționat de majorarea numărului de 
persoane ce au participat la turismul emițător (+31,5%), la turismul receptor (+16,2%) și cel 
intern (+13,4%). 

Tabelul 1.4. Turiști și excursioniști participanți la turismul organizat prin intermediul 
agențiilor de turism și a turoperatorilor 

  turişti şi excursionişti 
în perioada ianuarie-

iunie 2017 

% față de 
ianuarie-iunie 

2016 
TOTAL 110 356 127 
Turism receptor (primirea cetățenilor străini în țară) 6 658 116,2 
Turism emițător (deplasarea rezidenților Republicii 
Moldova în străinătate) 

85 012 131,5 

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

18 686 113,4 

Sursa: Datele Biroului Național de Statistică. 
Din totalul turismului receptor ce a beneficiat de serviciile agenților de turism și a turoperatorilor, 
76,6% au sosit cu scop de odihnă recreere și agreement, 19,1% cu scopuri de afaceri și 
profesionale și 4,3% cu scop de tratament. 
Aproximativ jumătate (49,3%) din totalul nerezidenților ce au vizitat Respublica Moldova în 
perioada respectivă au fost din România (14,2%), Federația Rusă (10,3%), Austria (7,9%), Polonia 
(6,3%), Ucraina (5,8%) și Grecia (4,8%). 
Principalele direcții de plecare peste hotare (ce au constituit 81,2%) a rezidenților Republicii 
Moldova prin intermediul agențiilor de turism și a turoperatorilor au fost: Turcia (32,6%), 
Bulgaria (20,4%), România (18,4%) și Grecia (9,8%). 
Turismul intern în perioada analizată s-a bucurat de 18,7 mii de participanți, marcând astfel o 
creștere de 13,4% f.p.s.a.p. Turismul intern a fost organizat în special de agențiile de turism și a 
turoperatorilor din municipiul Chișinău (50,1%), regiunile de dezvoltare Centru (23,6%) și Sud 
(21,9%). 



 

26  
 

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI 

Nr. 26 (trim. II) 2017 

Activitatea industrială şi investiţională în raioanele din stânga Nistrului și mun. Bender2  

Conform informației difuzate de către organul de statistică din regiunea transnistreană în 
semestrul I al anului 2017 întreprinderile din regiunea din partea stângă a râului Nistru și mun. 
Bender au fabricat producție industrială în volum mai redus cu 5,3% comparativ cu aceeași 
perioadă a anului precedent. 

 
Figura 1.8. Indicii producției industriale în ianuarie-iunie 2009-2017, % 

Sursa: Datele organului de statistică a regiunii din partea stângă a râului Nistru. 
Volumul investițiilor în perioada analizată a suferit reduceri de 33,2% comparativ cu semestrul I 
al anului 2016, însă, comparativ cu perioada similară a anului 2008, această diminuare constituie 
24,32%. 

 
Figura 1.9. Evoluția volumului investițiilor în mijloace fixe  

în ianuarie-iunie 2009-2017, % 
Sursa: Datele organului de statistică a regiunii din partea stângă a râului Nistru. 
Cheltuielile investiționale, atât în lucrările de construcții-montaj, cât și în utilaje, mașini și mijloace 
de transport au continuat tendințele de reducere, astfel atingând valorile de -22,1% și -31,2% 
respectiv. 
În perioada analizată volumul lucrărilor de construcții realizate în antrepriză se bucură de o 
creștere de 22,8% comparativ cu semestrul I al anului 2016. Astfel, a fost înregistrată și o creștere 
a suprafețelor locuințelor date în exploatare cu 25,6% dintre care 29,8% îi aparțin mediului urban. 
Reduceri nesemnificative au suportat comerțul cu amănuntul și serviciile prestate populației, care 
comparativ cu perioada similară a anului 2016 s-au redus cu 6% și 1,3%, respectiv. 
                                                             
2 Conform datelor organului de statistică din regiunea transnistreană: http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-
statistiki/informacziya/o-soczialno-ekonomicheskom-polozhenii-pmr.html 
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Capitolul II 

PREŢURI, RATE DE SCHIMB ŞI POLITICA MONETARĂ 
2.1. Preţuri şi rate de schimb 

Preţuri 

În primul semestru al anului 2017, indicele preţurilor de consum a crescut cu 5,7%, 
diminuându-se cu 3,8 p.p. faţă de perioada similară a anului precedent. În aceeaşi perioadă, 
pentru componentele IPC s-au înregistrat următoarele majorări: produse alimentare – 6,5%, 
produse nealimentare – 4,8%, servicii – 5,6%.  
În trimestrul II, 2017 ritmul de creştere a IPC a fost de 7,1%, diminuându-se faţă aceiaşi perioadă 
a anului precedent cu 0,8 p.p. Pentru componentele IPC în lunile aprilie-iunie 2017 s-au înregistrat 
următoarele majorări: produse alimentare – 8,4%, produse nealimentare – 4,9%, servicii – 8,2%.  
În prima jumătate a anului 2017 rata anuală a inflaţiei şi-a accentuat tendinţa ascendentă, 
evoluţiile lunare înregistrând creşteri. Ritmul de creştere a preţurilor în lunile aprilie, mai şi 
iunie 2017 f.p.s.a.p. a fost de 6,4%, 7,4% şi 7,3%. Creşterea preţurilor în acesta perioadă s-a 
datorat în special majorării preţurilor la unele produse alimentare precum şi ajustarea unor tarife 
la serviciile reglementate.  

 
Figura 2.1.1. Ritmul anual de creştere a IPC şi a componentelor sale, % 

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică. 
În trimestrul II 2017, preţurile la produsele alimentare s-au majorat cu 8,4% cu 0,1 puncte 
procentuale peste nivelul înregistrat faţă în trimestrul II al anului precedent (în expresie lunară, 
comparativ cu perioada similară a anului precedent, s-au produs următoarele majorări: în aprilie 
– 7%, în mai – 9,1%, în iunie – 9%). În trimestrul II al anului 2017, au crescut considerabil preţurile 
la legume cu 24%, inclusiv la varză cu 14,6%, tomate –24,6%, cartofi – 19,2%; la ouă cu 28,2%; 
fructele proaspete s-au scumpit cu 17,2% etc. Reduceri de preț au fost înregistrate doar în cazul 
cepei, morcovului și la făina de grâu și de porumb.  
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Preţurile la produsele nealimentare în trimestrul II, 2017 s-au majorat cu 4,9% f.p.s.a.p, valoarea 
indicatorului dat descrescând cu 2,2 p.p. față de aceeași perioadă a anului 2016 (în expresie 
lunară, comparativ cu perioada similară a anului precedent, creşterile au fost de: 5,5% în aprilie, 
de 5% în mai și de 4,2% în iunie). În această perioadă au înregistrat creșteri de preţ majoritatea 
produselor nealimentare, cu excepția autoturismelor și medicamentelor. Cele mai mari majorări 
de preţ au fost înregistrate la: ţigări – cu 27,7%, încălțăminte – cu 9,1%, combustibili – 9,7%. 
Creșterea prețurilor la produsele nealimentare s-a datorat în pare parte majorării prețurilor la 
produsele reglementate precum și schimbărilor realizate în politica fiscală ce au condus la 
majorarea accizelor unor produse. 
În trimestrul II al anului 2017 serviciile au înregistrat creșteri de preț esențiale, majorându-se cu 
8,2% f.p.s.a.p, cu 0,5 p.p. peste nivelul indicatorului respectiv în 2016 (în expresie lunară, 
comparativ cu perioada similară a anului precedent s-au înregistrat următoarele majorări: în 
aprilie – 7,5%, în mai – 8,1% şi în iunie – 8,9%). În perioada de referinţă, comparativ cu trimestrul 
II al anului precedent, cele mai mari majorări de preţ au fost înregistrate în cazul serviciilor de 
sănătate – cu 75,1%, serviciilor de educaţie și învățământ – cu 11,6% și serviciilor comunal 
locative – cu 4,8%, inclusiv: apa și canalizarea cu 11,4%, apa caldă cu 11,9% și încălzirea centrală 
cu 12,5%. La majorarea prețurilor la servicii a contribuit în mare parte creșterea tarifelor la 
serviciile medicale adoptată de Guvern în trimestrul precedent, precum și creșterea altor prețuri 
reglementate.  

 
Figura 2.1.2. Ritmul anual de creştere al IPC şi inflaţiei de bază, % 

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică. 
Inflația de bază de la începutul anului 2017 înregistrează o decelerare comparativ cu 
dinamica IPC. În perioada aprilie-iunie 2017, indicele inflaţiei de bază a constituit 4,8% f.a.p.a.p., 
scăzând faţă de aceiași perioadă a anului 2016 cu 4,8 p.p. În expresie lunară, comparativ cu 
perioada similară a anului precedent, ritmul de creștere a inflaţiei de bază a înregistrat 
următoarele majorări: în aprilie – 4,9%, în mai – 4,8% şi în iunie – 4,7%. Decelerarea inflaţiei de 
bază s-a datorat în special aprecierii ușoare a monedei naţionale faţă de dolarul SUA şi moneda 
unică europeană, care a atenuat parțial creșterea prețurilor reglementate și modificările în 
politica fiscală a statului. 
În trimestrul II al anului 2017 dinamica preţurilor producţiei industriale a înregistrat o 
decelerare uşoară de ritm. În lunile aprilie-iunie, 2017 ritmul de creştere a indicelui anual al 
preţurilor producţiei industriale a scăzut comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 
1,6p.p. și a atins nivelul de 3,6%. În ramurile industriei s-au înregistrat următoarele majorări 
f.p.s.a.p.: industria extractivă – 1,9%, industria prelucrătoare – 3,1%, sectorul energetic – 8,7%. În 
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perioada respectivă au fost majorate tarifele la serviciile de producere, furnizare și distribuție a 
energiei electrice și termice.  

 

Figura 2.1.3. Ritmul anual de creştere a preţurilor producţiei industriale şi a 
componentelor sale, % 

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică. 
Prețurilor în construcții au înregistrat o scădere ușoară de ritm. Ritmul de creştere al 
preţurilor în construcţii, în trimestrul II, 2017 a scăzut faţă de nivelul înregistrat în perioada 
similară a anului precedent cu 3 p.p., şi a constituit 4,6%.  
O decelerare de ritm a fost înregistrată și la dinamica prețurilor producătorilor agricoli. În 
trimestrul II al anului 2017, preţurile producătorului la produsele agricole au scăzut cu 1,1% faţă 
de perioada similară a anului 2015. La diminuarea ritmului anual de creştere a acestei categorii 
de preţuri, în perioada corespunzătoare, au contribuit, în special, produsele vegetale, a căror 
preţuri s-au redus cu 2,4% f.p.s.a.p. Totodată, preţurile la produsele animaliere au înregistrat o 
majorarea de 0,6%, comparativ cu perioada similară a anului trecut. 
O dinamică ascendentă s-a atestat la dinamica prețurilor la combustibili. În trimestru II al 
anului 2017, ritmul de creștere a preţurilor la combustibili a înregistrat 9,7% f.p.s.a.p., ceea ce 
atestă o majorare f.a.p.a.p. acestui indicator cu 13,1 p.p. (în expresie lunară, comparativ cu 
perioada similară a anului precedent indicii preţurilor la combustibili au înregistrat următoarele 
valori: în aprilie – 12,2%, în mai – 9,8% şi în iunie – 7,2%). Se observă o dinamică lunară 
descrescătoare a acestor prețuri, care a fost de diminuarea prețurilor la petrol pe piețele 
internaționale, precum și de aprecierea monedei naționale față de dolarul american în această 
perioadă.  
Rate de schimb  

Atenuarea fluctuațiilor cursului de schimb a monedei naționale de la începutul anului 
curent s-a soldat în trimestrul II cu o apreciere ușoară a acesteia. În trimestrul II, 2017 cursul 
mediu nominal de schimb faţă de principalele valute de referinţă a fost de 20,6 MDL/EUR şi 18,8 
MDL/USD, apreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 7,9% faţă de 
moneda unică europeană şi cu 5,3% faţă de dolarul SUA.  
În expresie lunară, cursul mediu de schimb al monedei naţionale faţă de moneda unică europeană 
a avut o evoluție ascendentă, constituind: în aprilie – 20,7MDL/EUR, în mai – 20,6 MDL/EUR, iar 
în iunie – 20,4 MDL/EUR. Evoluţia cursului mediu de schimb al leului faţă de dolarul SUA în 
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decursul trimestrului II, 2016 a fost de 19,4 MDL/USD în luna aprilie, 18,7 MDL/USD în luna mai 
și 18,2 MDL/USD în luna iunie.  

 
Figura 2.1.4. Evoluţia cursului nominal de schimb mediu lunar al MDL  

comparativ cu USD şi EURO 
Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
Aprecierea cursului nominal de schimb în trimestrul II, 2017 a consolidat și poziția cursul 
real de schimb a monedei naționale. Leul moldovenesc în termeni reali s-a apreciat în această 
perioadă 10,3% faţă de USD (comparativ cu perioada similară a anului trecut) și cu 10,3% faţă de 
moneda Euro comparativ cu p.s.a.p.  
Regiunea Republicii Moldova din partea stângă a râului Nistru 

De le începutul anului 2017, rata anuală a inflaţiei în regiunea din partea stângă a râului Nistru 
urmează un trend relativ ascendent.  
În trimestrul II al anului 2017 ritmul anual de creştere al IPC a constituit 6,1% sporind cu 5,7 p.p. 
faţă de perioada similară a anului 2017. Cele mai mari presiuni inflaționiste asupra IPC în această 
perioadă au venit din partea prețurilor la produsele alimentare, efect considerat de autoritățile 
locale cu caracter sezonier.  

 
Figura 2.1.5. Ritmul anual de creştere a IPC în regiunea din partea stângă  

a râului Nistru, % 
Sursa: Conform datelor Băncii Centrale a regiunii din partea stângă a râului Nistru. 
O influență majoră asupra situației economice a regiunii din partea stângă a râului Nistru a 
exercitat situația pe piața valutară internă, unde cursul de schimb stabilit Banca Centrală și cel 
stabilit de intermediarii valutari pe piață a ajuns la o deferență maximă.  

17
18
19
20
21
22
23

Curs MDL/USD Curs MDL/EUR

-4
-2
0
2
4
6
8

10
12



 
 

31 
 

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI 

Nr. 26 (trim. II) 2017 

În aceste condiții, Banca Centrală a intervenit majorând în luna iunie 2017, cursul fixat al dolarului 
SUA de la 11,30 la 15,00 ruble. În rezultatul acestor modificări a scăzut indicele cursului real 
efectiv de schimb, principalul indicator în luarea deciziilor privind politica de schimb valutar. 
După intervenţiile Băncii Centrale, la sfârșitul trimestrului I, 2017 rubla s-a depreciat ușor. Cursul 
mediu nominal de schimb, în perioada de referinţă, a fost de 13,06 ruble pentru un Euro, 
depreciindu-se faţă de valoarea perioadei similare a anului precedent cu 6,4%.  
2.2. Politica monetară 

Semnele ușoare de revigorare a situației economice din țară și estomparea presiunilor 
inflaționiste au încurajat, în prima jumătate a anului 2017, Banca Națională a Moldovei să relaxeze 
condiţiile monetare din ţară.  
Instrumentele politicii monetare  

Până la sfârșitul trimestrul II, 2016 Banca Națională a Moldovei a menținut ratele de 
politică monetară neschimbate, care totuși comparativ cu perioada similară a anului 
precedent s-au redus cu cca 9 p.p.  

În trimestrul II, 2017 rata de bază s-a menținut la nivelul stabilit din luna noiembrie 2016 şi a 
constituit 9%, fapt ce atestă o scădere cu circa 6 p.p. faţă de nivelul acesteia în perioada similară a 
anului trecut. Rata dobânzii la creditele overnight a fost şi se menține în continuare la nivelul de 
12%, iar rata dobânzii la depozitele overnight este de 6%. La începutul trimestrului III al anului 
2017, BNM a operat noi micșorări a ratelor de politică monetară.  

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

Naţionale a Moldovei, în perioada 2015-2017 
Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
Rezervele obligatorii 

Deciziile de reducere a ratelor de politică monetară nu au afectat în aceiași măsură și rata 
rezervelor obligatorii. Indiferent de faptul că rata rezervelor obligatorii imobilizează, deja timp 
de mai mult de un an, peste o treime din resursele băncilor comerciale, care ar putea fi direcţionate 
pentru creditarea și finanțarea economiei naționale, BNM operează noi și noi majorări ale 
acesteia, neavând alte posibilități de sterilizare a lichidității excesive din economie.  
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În trimestrul II al anului curent, sub influenţa intensificării presiunilor inflaţioniste BNM a majorat 
gradual norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută 
neconvertibilă cu 5,0 puncte procentuale, până la 40% din baza de calcul.  
Rata rezervelor obligatorii de la mijloacele atrase în valute convertibile a rămas neschimbată la 
nivelul de 14%.  

 
Figura 2.2.2. Rata rezervelor obligatorii la BNM, % 

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
Operaţiunile de piaţă deschisă şi facilităţile permanente 

În trimestrul II al anului 2017 în vederea sterilizării volumului excesiv de lichidităţi pe 
piaţă volumul operaţiunilor BNM de sterilizare a crescut considerabil. Pe parcursul 
trimestrului II, 2017 soldul mediu lunar al operaţiunilor de sterilizare s-a situat la un nivel 
superior perioadei similare a anului precedent (în creştere cu 3,5 mld. MDL) şi a constituit 5,5 
mld. MDL. Cel mai înalt sold a fost înregistrat în luna iunie 2017, când soldul mediu zilnic al 
vânzărilor de CBN-uri a fost – 5,8 mild. MDL. 
În trimestru II al anului 2017 comprativ cu perioada similară a anului precedent, solicitările de 
depozite "overnight" practic s-au dublat, soldul mediu zilnic constituind pentru lunile aprilie, mai 
și iunie 2017 – 1105 mil. MDL, 1126 mil. MDL şi 1092 mil. MDL, corespunzător. Solicitarea 
facilității de credite "overnight" de la BNM din partea băncile comerciale a parvenit doar în luna 
aprlie și a constituit 8,2 mil. MDL.  
Intervenţiile pe piaţa valutară 

În trimestrul II 2017 BNM a intervenit pe piaţa valutară în special ca cumpărător de valută 
iar volumul procurărilor de valută a constituit în sumă circa 99,7 mil.USD. Aceste intervenţii au 
fost în concordanţă cu politica monetară promovată de BNM şi au avut drept scop suplinirea 
activelor oficiale de rezervă.  

Tabelul 2.2.1. Activitatea BNM pe piaţa valutară interbancară  
în perioada ianuarie 2016 – septembrie2017 

Luna Volumul procurărilor, 
(echivalentul în mil. dolari SUA) 

Volumul vânzărilor,  
(echivalentul în mil. dolari SUA) 

A 1 2 
Ianuarie 2016 0,38 - 
Februarie 2016 0 - 
Martie 2016 11 - 
Aprilie 2016 108,8 - 
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Tabelul 2.2.1 – continuare 
A 1 2 

Mai 2016 47,5 - 
Iunie 2016 20,6 - 
Iulie 2016 74,4 - 
August 2016 94,3 - 
Septembrie 2016 62,9 - 
Octombrie 2016 5,98 10,7 
Noiembrie 2016 0 17,5 
Decembrie 2016 0,59 - 
Ianuarie 2017 0,48 - 
Februarie 2017 0,46 - 
Martie 2017 28 - 
Aprilie 2017 9,5 - 
Mai 2017 37,4 - 
Iunie 2017 52,81 - 
Iulie 2017  70 - 
August 2017 58,9 - 

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
Volumul activelor oficiale de rezervă la sfârşitul primului semestru al anului 2017 s-a 
majorat de la începutul anului curent cu 183 mil. USD şi continuă să crească. Soldul activelor 
oficiale de rezervă la sfârșitul trimestrului II, 2017 a constituit 2,38 mld.USD, sporind cu 27,4% 
f.p.s.a.p. Creşterea stocului de active oficiale de rezervă a fost determinată de intervențiile pe piața 
valutară internă a BNM sub formă de cumpărări de valută, înregistrarea creditelor şi granturilor 
în favoarea Ministerului Finanţelor al RM, veniturile de la gestionarea rezervelor valutare etc.  
Indicatorii monetari 

În trimestrul II al anului 2017, ritmul de creştere a masei monetare în sens larg (M3) 
decelerează ușor însă își păstrează valoarea pozitivă. Principala contribuţie la creşterea 
masei monetare au avut-o componentele agregatului monetar M1, în special depozitele la 
vedere în monedă naţională.  
Ritmul de creştere a masei monetare, în această perioadă, a crescut faţă de valorile acestuia 
înregistrate în perioada similară a anului precedent, creştere generată de majorarea volumului de 
depozite în monedă naţională.  
În acest context, stocul agregatelor monetare la data de 30.06.2017, comparativ cu datele 
înregistrate la data de 30.06.2016 a evoluat după cum urmează: 
- agregatul monetar M0 a înregistrat o creştere cu 8,3%, şi a constituit aproximativ 16,9 mld. 

MDL; 
- agregatul monetar M1 s-a majorat cu 17,2% şi a atins un nivel de 28,6 mld. MDL; 
- ritmul de creştere a agregatului monetar M2 a sporit cu 13,4%, şi a constituit 47,9 mld. MDL 
- agregatul monetar M3 a înregistrat o creștere de 17,6% şi s-a cifrat la 71,4 mld. MDL. 

La sfârșitul trimestrului II al anului 2017, volumului bazei monetare a înregistrat un spor esențial 
de 19,8% f.p.s.a.p. şi a constituit 35,9 mld. MDL.  
Masa monetară în monedă naţională îşi fortifică uşor valoarea în total masă monetară. În 
trimestrul II, 2017 schimbări majore de structură, în ceea ce priveşte distribuţia ponderilor 
diferitelor componente în cadrul masei monetare în sens larg nu s–au produs.  
La 30.06.2017 componentele masei monetare erau distribuite în felul următor: agregatul monetar 
M0 (bani în circulaţie) – 23,7%; depozite la vedere – 16,3%; depozite la termen – 27% şi depozite 
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în valută – 32,9%. Comparativ cu datele de la sfârșitul trimestrului II al anului 2016, menţionăm 
o reducere a ponderii depozitelor în valută străină cu 3,4 p.p. şi evoluție determinată de 
consolidarea poziției depozitelor la vedere în monedă naţională, care şi-a sporit ponderea cu 
3,1 p.p.  

  
Figura 2.2.3. Structura masei monetare M3 

Sursa: Calcule conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
Politica monetară în regiunea din partea stângă a râului Nistru 

Strategia de politica monetară a băncii centrale din regiunea Republicii Moldova din partea stângă 
a râului Nistru este menţinerea stabilităţii sistemului financiar şi susţinerea creşterii economice 
bazată pe ţintirea cursului valutar de schimb.  
Pe parcursul trimestrului II al anului 2017, în condițiile unor procese inflaţioniste stabil moderate 
în regiune, rata de refinanţare a băncii centrale s-a menţinut la nivelul de 7%. Rata rezervelor 
obligatorii a fost menţinută la nivelul stabilit în luna februarie 2017, de 12% pentru sursele atrase 
în valută străină și de 15% pentru cele atrase în ruble.  
La sfârșitul trimestrului II, 2017, masa monetară în regiunea din stânga Nistrului constituia 
6641,9 mil. ruble (echivalentul a cca 5487 mil. MDL3), înregistrând un spor de aproximativ 20,2%, 
comparativ cu volumul ofertei monetare înregistrat la sfârșitul trimestrului II al anului precedent. 
Această creștere se datorează devalizării rublei în această perioadă de banca centrală din regiunea 
Republicii Moldova din partea stângă a râului Nistru (în luna iunie 2017, cursul fixat al dolarului 
SUA a fost majorat de la 11,30 la 15,00 ruble). 
Modificările de politică monetară și-au lăsat amprenta și asupra structurii masei monetare. La 
01.07.2017 componentele masei monetare erau distribuite în felul următor: agregatul monetar 
M0 (bani în circulaţie) – 16,2%; cvasimoneda – 18,4%; masă monetară în valută străină – 65,4%. 
Comparativ cu perioada similară a anului precedent, la sfârşitul trimestrului II al anului 2017 a 
crescut esențial ponderea masei monetare în valută cu 8,8%, iar ponderea banilor în circulație și 
a cvasi monedei scăzut cu 2,3 p.p. şi 6,5 p.p. corespunzător.  
  

                                                             
3Calculat conform cursului oficial de schimb al CBPMR la data de 01.07.17, http://www.cbpmr.net/?kv=1&lang=ru 
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Capitolul III 

FINANŢE 
3.1. Finanţe publice 

Primul semestru al anului curent a fost mult mai dinamic pentru dezvoltarea economiei 
autohtone decât perioada similară a anului 2016, creând condiții favorabile pentru 
executarea bugetul public național. Astfel, Veniturile Bugetului Public Naţional, în pofida 
anticipațiilor pesimiste, au fost colectate în primul semestru al anului 2017 în valori cu 
18.5% mai mari față de semestrul I a anului precedent.  

În 6 luni ale anului 2017, veniturile totale ale bugetului public naţional au constituit 24909.2 mil. 
MDL, fiind în creştere cu 18.5% sau cu 3881.2 mil. MDL faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, 
inclusiv: la bugetul de stat veniturile s-au majorat cu 2830,2 mil. MDL, la bugetul asigurărilor 
sociale de stat – cu 1213,1 mil. MDL, la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – cu 
353,6 mil. MDL și la bugetele locale – cu 511,3 mil. lei. Analiza structurii veniturilor nete ale BPN 
(fără transferurile între componentele bugetare) reflectă o pondere considerabilă a încasărilor 
bugetului de stat, cu 63,09% contribuții la veniturile totale, fiind urmat de bugetul asigurărilor 
sociale, cu 22,22%, o pondere mai mică a încasărilor bugetelor locale cu 7,03% , iar cea mai mică 
contribuție a avut-o FAOAM, cu 6,62%. 

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

Sursa: Conform datelor Ministerului Finanţelor. 
Totodată, transferurile dintre componentele bugetului public național denotă o discrepanță 
majoră dinte capacitatea lor de colectare a fondurilor și necesitatea de finanțare a cheltuielilor 
sale. Astfel, din contul bugetului de stat au fost efectuate transferuri în valoare de 9206,3 mil. MDL, 
dar încasate doar 71 mil. MDL, cele mai mari fiind efectuate în favoarea bugetelor locale și a 
bugetului Asigurării Sociale de Stat. Astfel Bugetul de stat a acordat 4450,9 mil MDL sub formă de 
transferuri bugetelor locale, 1295,5 – FAOAM și 3458,9 – bugetului asigurărilor sociale. Tendința 
de finanțare a bugetelor locale, dar și a altor componente ale BPN din contul bugetului de stat se 
menține pe parcursul ultimilor ani, punând pe agenda guvernării problema modificării meca-
nismului de formare și administrare a finanțelor la nivelul fiecărui buget în parte, fie al fondului 
social sau al FOAM, fie a celor locale. 
Valoarea veniturilor provenite din impozite și taxe în perioada nominalizată a înregistrat 16353,6 
mil. MDL, în creștere față de anul precedent cu 23,0% sau cu 2095,0 mil MDL. Aportul cel mai mare 
la formarea venitului BNP le-au avut impozitele pe mărfuri și servicii cu 45,74%, (sau 69,41% din 
totalul veniturilor fiscale), din care TVA a acumulat 31,11% din total venituri al BPN, iar accizele 
-11,02%, cea mai mare parte, cca 96%, revenind accizelor la mărfurile importate. Impozitul pe 
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venit a contribuit la formarea venitului BNP cu 15,82%, impozitele și taxele provenite din 
comerțul exterior – 3,0% iar impozitele pe bunurile imobiliare au avut o valoarea nesemnificativă 
de 1,32%. Menționăm, că ponderea scăzută a impozitelor pe venit în primul semestru al anului 
2017 comparativ cu impozitele și taxele pe mărfuri și servicii ne permite să afirmăm, că economia 
Republicii Moldova se bazează în continuare pe modelul economiei de consum. 

 
Figura 3.1.2. Structura veniturilor după sursă în BPN în I semestru 2016-2017, mil. MDL 

Sursa: Conform datelor Ministerului Finanţelor. 
Veniturile nefiscale au constituit în I semestru 2017 1198,4 mil. MDL, cu 19,4% mai mult faţă de 
semestrul I al anului 2016., însă s-au modificat esențial componentele acestuia: „Venituri din 
proprietatea statului” au însumat 236,3 mil. MDL, în scădere cu 4,7% fața de perioada similară a 
anului precedent, „Taxe şi plăţi administrative” cu 158,3 mil. MDL, în scădere cu 1,4% pe când 
dividendele primite au crescut cu mai mult de 200%, la fel ca și veniturile din amenzi și sancțiuni.  
Contribuții şi prime de asigurări obligatorii la data de 31.06.2016 a constituit suma de 7272,8 mil. 
MDL, contribuind la formarea BPN cu 29,20%, în creștere cu 15,2% față de perioada similară a 
anului precedent. 
În I semestru 2017, Republica Moldova a primit granturi în sumă de 84,4 mil. MDL, ce constituie 
doar 37,81% din suma primită în anul precedent. Cele mai importante donații au fost cele primite 
de la organizaţiile internaţionale, pe când guvernele altor state au virat doar 13,5% din granturile 
acordate în primul semestru al anului 2016. Donatorii externi au redus volumul finanțării prin 
granturi în condițiile în care nu există o stabilitate preponderent politică în țară, iar unele proiecte 
finanțate din contul organismelor internaționale au fost înghețate sau amânate. 
Partea de cheltuieli a bugetului public naţional în I semestru 2017 s-a realizat în valoare de 25 
010,7 mil. lei, reprezentând o creștere cu 3 302,2 mil.lei sau cu 15,2% față de aceeași perioadă a 
anului precedent. Ca pondere în PIB acestea au înregistrat o creștere cu 1,4 p.p. de la 16,1% din 
PIB în semestrul I 2016 pînă la 17,5% din PIB în semestrul I 2017. 
Cheltuielile efectuate în semestrul I 2017 pe componente ale BPN au constituit: 
• bugetul de stat – 16668,1 mil. lei, 
• bugetul asigurărilor sociale de stat – 8713,1 mil. lei, 
• fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – 2916,4 mil. lei, 
• bugetele locale – 5926,5 mil. lei. 
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Comparativ cu semestrul I 2016, cea mai mică creștere a cheltuielilor a fost înregistrată la bugetul 
de stat – 10,6%, cea mai mare creștere au atins cheltuielile din fondurile asigurării obligatorii de 
asistență medicală – 30,0%, iar creșterea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și a 
bugetelor locale a constituit, respectiv, 17,3% și 15,2%. 
În această perioadă finanţările sectorului social au avut ponderea cea mai mare din total, ele 
înregistrând și cele mai mari creșteri. Astfel, cheltuielile pentru protecția socială, au sporit 
comparativ cu perioada similară a anului, cu 10,8% până la o valoare de 9420 mil. MDL; 
învățământul a fost finanțat în creştere cu 13,1% f.p.s.a.p. atingând suma de 4670,4 mil. MDL; iar 
cheltuielile cu ocrotirea sănătăţii au înregistrat o creștere cu 31,2%, fiind la 30 iunie2017 de 3324 
mil. MDL  
Cea mai mare, însă, creștere, comparativ cu perioada similară a anului precedent, cu peste 200% 
a fost pentru cheltuielile cu gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale și serviciile 
în domeniul economiei. Descreșterea cheltuielilor s-a atestat la cele pentru protecția mediului cu 
5%. Menționăm o scădere a cheltuielilor destinate protecției mediului al treilea an consecutiv, fapt 
ce nu poate fi considerat unul pozitiv pentru viitorul economic și social al Republicii Moldova. 

 
Figura 3.1.3. Structura cheltuielilor executate din BPN în I trim. 2017, % 

Sursa: Conform datelor Ministerului Finanţelor. 
Executarea bugetului public naţional în I semestru 2017 a rezultat cu un deficit în mărime de 101,5 
mil. lei (0,07% în PIB) în condițiile în care pentru anul 2017 a fost stabilită ținta de deficit bugetar 
de 3,0% din PIB. Comparativ cu perioada similară a anului 2016 deficitul bugetar a fost mai mic 
cu 579,0 mil. lei, în special din contul acumulării mai rapide a veniturilor bugetare, comparativ cu 
ritmul de creștere a cheltuielilor bugetare.  
La finele lunii iunie 2017, soldurile mijloacelor băneşti în conturile bugetului public naţional 
comparativ cu începutul anului, s-au majorat cu 1215,9 mil. MDL şi au constituit 5996,3 mil. lei, 
inclusiv 1000,9 mil. lei de la proiecte finanțate din surse externe. 
Din toate componentele BPN, doar Bugetul de stat s-a soldat în perioada vizată cu deficit, sursele 
externe de finanțare reprezentând sursa principală de finanțare a deficitului. Celelalte compo-
nente ale bugetului public național s-au soldat cu surplus. La sfârșitul semestrului I al anului 
curent a fost înregistrat un excedent primar (soldul bugetar cu excepția dobânzilor) de 0,5 % din 
PIB în condițiile în care pentru anul 2017 se estimează un deficit primar de 1,6% din PIB. 
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Figura 3.1.4. Deficitul BPN, mil. MDL 

Sursa: Conform datelor Ministerului Finanţelor. 
La data de 30 iunie 2017 datoria sectorului public a constituit 58248,1 mil. MDL, partea cea mai 
mare, de cca. 87% revenindu-i datoriei de stat, întreprinderile din sectorul public fiind datoare 
2103,2 mil. MDL sau 3,61% din datorie, iar BNM – 5122,7 mil. MDL sau 8,8%. Conform datelor 
privind PIB-ul prognozat pentru anul 2017, ponderea datoriei sectorului public în PIB, la situaţia 
din 30 iunie2017, a constituit 39,3%, înregistrând o diminuare cu 4,7 p.p comparativ cu situaţia 
de la finele anului 2016 şi o majorare în raport cu perioada similară a anului 2016 cu 6,0 p.p. 

   
Figura 3.1.5. Structura datoriei sectorului public în perioada 2016-2017, mii MDL 

Sursa: Conform datelor Ministerului Finanţelor. 
Majorarea soldului datoriei sectorului public la situaţia de la finele semestrului I al anului 2017 în 
comparaţie cu sfârşitul anului 2016 este condiţionată de majorarea soldului datoriei de stat cu 
863,4 mil. lei. În aceeaşi perioadă, soldul datoriei BNM s-a diminuat cu 540,6 mil. lei, datoria 
întreprinderilor din sectorul public s-a diminuat cu 176,8 mil. lei, iar datoria UAT s-a diminuat cu 
23,8 mil. lei 
La situaţia din 30 iunie2017, datoria externă a sectorului public a constituit 1 908,9 mil. dolari SUA 
(echivalentul a 34 655,3 mil. MDL), sau 59,5% din soldul datoriei sectorului public, iar datoria 
internă a sectorului public a constituit 23 592,8 mil. lei (40,5%). Pe parcursul primului semestru 
al anului 2017 datoria sectorului public s-a diminuat fiind influenţată în special de datoria internă 
a sectorului public, care a înregistrat o evoluţie descendentă de 2,5 la sută. 

1362,6
953,2

450,3 465 673,4 680,5
101,50

200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

T.II-2011 T.II-2012 T.II-2013 T.II-2014 T.II-2015 T.II-2016 T.II-2017

30 iunie
2016 2016 30 iunie

2017
Datoria UAT 398,3 406,9 364,9
Dat. întrepr. din

sect. public 2.542,90 2.313,20 2.103,20
Datoria BNM 6.356,20 5.839,90 5.122,70
Datoria de stat 35.596,40 50.785,80 50.657,30

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000

33.877 35.545 34.655

11.016
23.801 23.593

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000

30 iunie 2016 2016 30 iunie 2017

Datoria internă a sectorului public
Datoria externă a sectorului public



 
 

39 
 

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI 

Nr. 26 (trim. II) 2017 

La situaţia din 30 iunie 2017, soldul 
datoriei de stat a constituit 
50657,3mil. MDL, fiind compus din 
1604,6 mil. dolari SUA datorie de 
stat externă (echivalentul a 
29130,7 mil. MDL) şi 21526,6 mil. 
MDL datorie de stat internă, înre-
gistrând o diminuare comparativ 
cu sfârșitul anului 2016 de 128,5 
mil. MDL sau cu 0,3%. Diminuarea 
soldului datoriei de stat la situația 
din 30 iunie 2017 comparativ cu 
sfârșitul anului 2016 se datorează 
în special diminuării datoriei de 
stat externe denominată în lei 
moldovenești, fiind condiționată 
de aprecierea monedei naționale 
cu 9,1% pe parcursul semestrului I 
al anului 2017. Modificarea soldu-
lui datoriei de stat din contul emi-
siunii VMS a fost nesemnificativă – cu cca 7,0 mil. lei. Ponderea datoriei de stat în PIB, la situația 
din 30 iunie 2017, a constituit 35,5%, înregistrând o diminuare în raport cu situaţia de la fârşitul 
anului 2016 cu 2,1%. 
Structura datoriei de stat după scadențe denotă o calitate înaltă, deoarece datoria de stat pe 
termen scurt are o pondere de 18,5 %, ceea ce înseamnă că mai puțin de o cincime din soldul 
datoriei de stat urmează să ajungă la scadenţă în decurs de un an. Datoria pe termen lung 
constituie 81,5 % din portofoliul datoriei de stat, cele mai lungi perioade ale maturității revin 
datoriei de stat externe și celei interne, emise pentru executarea garanțiilor de stat. 
Potrivit structurii pe valute a datoriei de stat, ponderea majoră îi revine datoriei de stat interne în 
Lei moldoveneşti – 42,5%, urmată de împrumuturile de stat externe denominate în coşul valutar 
DST cu 33,8%. Următoarele poziţii sunt ocupate de Euro – 15,7%, Dolarul SUA – 5,9%, Yenul 
japonez – 2,1% şi Lira sterlină – 0,02%. 
Datoria cu rata dobânzii flotantă a constituit 15,0 la sută din portofoliul datoriei de stat la situaţia 
din 30 iunie 2017, ceea ce reprezintă o diminuare cu 0,3 p.p. în comparaţie cu sfârşitul anului 2016 
şi cu 5,2 p.p. faţă de situaţia din 30 iunie 2016. Totodată, la situaţia din 30 iunie 2017 datoria de 
stat purtătoare de rată a dobânzii fixă a constituit 85,0 la sută din portofoliul datoriei de stat. 
Finanţele publice în regiunea din partea stângă a râului Nistru 

În semestrul I al anului 2017 bugetul republican a încasat venituri în valoare de 813,4 mil. ruble, 
cu 46,9 mil. ruble (6,1%) mai mult decât veniturile efective pentru aceeași perioadă în 2016. 
Aceste venituri au fost obținute din următoarele surse: 
− Veniturile fiscale în valoare de 457,5 mil. ruble (56,3% din totalul veniturilor bugetului), ceea 

ce este cu 29,8 mil. ruble. (7%) mai mult decât veniturile reale pentru semestrul I 2016; 
− Veniturile nefiscale în valoare de 29,8 mil. ruble, ce este cu 24,7 mil. ruble transnistrene (de 

5,8 ori) mai mult decât veniturile reale pentru semestrul I 2016 
− Donații benevole valoare de 1,7 mil. ruble transnistrene, virate în bugetul republican pentru 

subvenționarea afacerilor. 

Figura 3.1.6. Raportul tipurilor de datorii față de PIB 
Surtsa Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei. 
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− Veniturile fondurilor cu destinație specială în valoare de 38,57 mil. ruble transnistrene, ce 
este cu 3,49 mil. ruble transnistrene (8,3%) mai puțin decât venitul real pentru semestrul I 
2016. 

− Venituri din alte activități economice în valoare de 40,75 mil. ruble transnistrene, cu 2,84 mil. 
ruble transnistrene (6,5%) mai puțin decât venitul real pentru semestrul I 2016 

În structura veniturilor fiscale cota cea mai mare o deţin următoarele tipuri de impozite: 
- impozitul pe profit de la persoanele juridice în valoare de 204,2 milioane ruble transnistrene, 

cu 10,1 milioane ruble transnistrene sau 4,7% mai puţin decât venitul real pentru prima 
jumătate a anului 2016; 

- taxe vamale în valoare de 122,6 milioane ruble transnistrene, ceea ce reprezintă cu 2,2 
milioane ruble transnistrene (1,8%) mai mult decât venitul real pentru prima jumătate a 
anului 2016; 

- accize în valoare de 58,1 milioane de ruble transnistrene, sau cu 13 milioane de ruble 
transnistrene (28,9%) mai mult decât venitul real pentru prima jumătate a anului 2016; 

- impozitul pe venit de la persoane fizice în valoare de 12,9 milioane ruble transnistrene, ceea 
ce reprezintă cu 2,3 milioane ruble transnistrene (15%) mai puțin decât venitul real pentru 
prima jumătate a anului 2016. 

În perioada de raportare, veniturile bugetelor locale au încasat fonduri în valoare de 365,6 
milioane ruble transnistrene, ceea ce reprezintă cu 11 milioane de ruble transnistrene (2,9%) mai 
puțin decât venitul real pentru prima jumătate a anului 2016. 
În semestrul I 2017 cheltuielile bugetului național au fost finanțate în sumă de 1 299,6 mil. ruble 
transnistrene cu 37,08 mil. ruble transnistrene mai mult decât în perioada similară a anului 2016, 
însă la nivel de doar 81,8% din cele planificate. Din declarațiile autorităților republicii separatiste, 
bugetului republican a avut o natura socială, ponderea cheltuielilor destinate finanțării protecției 
sociale a fost în mărime de 85,76% din totalul cheltuielilor bugetare din această perioadă sau 1 
114,6 mil. ruble transnistrene. 
Executarea bugetului a fost finalizată cu un sold deficitar în mărime de 486,2 ruble transnistrene, 
în creștere cu 20,08% față de perioada similară a anului precedent. 
3.2. Sectorul bancar 

Sectorul bancar al Republicii Moldova a cunoscut evoluții pozitive pe parcursul primului 
semestru al anului 2017, ele fiind condiţionate atât de factori de natură macroeconomică 
internă, cât şi de suportul financiar, dar şi consultativ al FMI şi UE. La capitolul transparenţă 
şi guvernanţă corporativă totuși, există lacune la nivelul primelor 3 bănci din sistem, BC „Moldova 
-Agroindbank" S.A., şi B.C. „Victoriabank" S.A., pentru care a fost păstrat regimul de supraveghere 
intensivă, cu care a fost inlocuită suprevegherea specializată, instituită la data de 11.06.2015 în 
urma modificărilor în legislaţie din 04.10.2016 iar pentru BC „Moldindconbank" S.A. a fost 
introdus regimul de intervenție timpurie. Acest fapt induce o anumită notă de nesiguranţă în 
viitoarele evoluţii ale sistemului bancar, deoarece băncile menţionate deţin la momentul actual în 
total 65,0% din activele sectorului bancar, 55,47% din capital şi 65,6% din portofoliul de credite. 
În primele şase luni ale anului 2016, activele bancare au înregistrat tendinţe de creștere atât 
în volum, cât și în calitate. Pe tot parcursul anului 2016, ritmul de creştere a activelor bancare s-
a situat pe o pantă ascendentă, iar în primele şase luni ale anului curent volumul activelor s-a 
majorat cu 1013,5 mil MDL sau 1,37%, fiind la finele lunii iunie 2017 în valoare de 75025,74. 
Activele ponderate la risc au înregistrat și ele o creștere de la 32553 mil. MDL la finele anului 2016 
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la 34166,76 mil. MDL la sfârșitul lunii iunie 2017. Creșterea volumului de active ponderate la risc 
a fost similară ritmului de creștere a activelor totale, astfel încât ponderea activelor riscante în 
total active înregistrează o scădere continua de la începutul anului 2017, atingând valoarea de 
45,54%, ce este mai puțin decât la finele semestrului I 2016 cu 1,85 p.p. 

 
Figura 3.2.1. Evoluţia calităţii activelor bancare 

Sursa: Calculele autorilor conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
Totodată, se observă că doar 4 bănci B.C. „Victoriabank" S.A, B.C. „EXIMBANK – Gruppo Veneto 
Banca” S.A., B.C. „ProCredit Bank” S.A, B.C .„Moldindconbank" S.A. și-au îmbunătățit calitatea 
activului față de perioada similară a anului precedent. Pot fi menționate, în special banca B.C. 
„Victoriabank" S.A., valoarea activului riscant a căreia s-a redus cu 668,94 mil MDL și banca B.C 
.„Moldindconbank" S.A. cu o reducere de 793,98 mil MDL. Celelalte 7 bănci au crescut valoarea 
activelor ponderate la risc. Lider la acest capitol poate fi menționată BC „MOBIASBANCA - Groupe 
Societe Generale” S.A. cu 972,34 mil MDL și B.C.„Moldova-Agroindbank" S.A. cu 671,92 mil MDL. 
Din băncile, aflate în supraveghere intensivă, două și-au îmbunătățit poziția la acest capitol, iar 
„Moldova -Agroindbank" S.A. și-a înrăutățit-o. 
Calitatea activelor bancare a fost susținută și de volumul de capital propriu, astfel, încât 
gradul de adecvare a capitalului este net superior minimului impus de cerințele prudențiale de 
16% ajungând la nivelul de 29,7% în mediu pe sistem. Panta graficului ce reprezintă gradului de 
suficiență a capitalului pentru perioada primului semestru al anului 2017 a fost identică cu cea 
din perioada similară a anului precedent, doar că și-a început ascensiunea de la un nivel mai 
ridicat şi a înregistrat variaţii, în limita 1,5%, ce pot fi considerate nesemnificative la o rată atât de 
înaltă a adecvării capitalului. Diminuarea bruscă a acestui indicator, înregistrată în luna ianuarie 
a anului 2017 a fost rezultată din creșterea activelor ponderate la risc într-un ritm mult mai 
accelerat decât creșterea Capitalului Normativ Total (Figura 3.2.2 comparativ cu Figura 3.2.1). 
Creșterea valorii activelor, din păcate s-a datorat mai mult creșterii lichidităților, decât a 
creditelor acordate. La 31.06.2017, portofoliul de credite brut a constituit 45.6 % din totalul 
activelor sau 34216,57 mil. MDL, micşorându-se pe parcursul semestrului I 2017 cu 1.57 la sută 
(544.7 mil. lei). Comparativ cu perioada similară a anului precedent, reducerea este şi mai 
drastică, constituind 3019,7 mil. MDL sau 8,69%. Luând în consideraţie că creditarea sectorului 
real este pilonul de bază care asigură o creştere sustenabilă a ţării, această tendință poate fi 
considerată una negativă. Investiţiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naţionale şi valorile 
mobiliare de stat) au înregistrat o pondere de 13.2 % din totalul activelor, ea fiind cu 2.1 p.p. mai 

43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5
46,0
46,5
47,0
47,5
48,0

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

active ponderate la risc
Total active, mil.MDL
active ponderate la risc /total active

10.331,49
390,64
193,11

871,26
1.915,38

1.122,94
3.722,73

7.534,31
2.042,43

246
5.068,62

11.003,41
493,17
296,76

1.019,49
1.694,32

1.363,68
4.694,07

6.770,33
2.038,51

393,33
4.399,68

MOLDOVA -…
COMERTBANK

EuroCreditBank
ENERGBANK
EXIMBANK -…
FinComBank

MOBIASBANCA…
Moldindconbank

ProCredit Bank
BCR Chisinau

VICTORIABANK

Active ponderate la risc, mil,MDL

30-06-17
31-06-2016



 

42  
 

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI 

Nr. 26 (trim. II) 2017 

 

Figura 3.2.2. Evoluţia calităţii capitalului bancar 
Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
mică comparativ cu sfârșitul anului 2016,urmare a diminuării ratei de bază de la 9 la sută la 8.0 la 
sută. Restul activelor, care constituie 41,2 la sută, sunt menţinute de către bănci în conturile 
deschise la Banca Naţională, în alte bănci, în numerar ş.a., formând, în marea sa parte, de potrivă 
cu valorile mobiliare de stat, componenta activelor lichide, ce sunt luate în considerație la 
calcularea principiului II de lichiditate.  

 

Figura 3.2.3. Nivelul lichidității sectorului bancar la 31.06.2017 
Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
În primele şase luni ale anului 2017, indicatorii de lichiditate a sectorului bancar se încadrează în 
limitele prudențiale, stabilite de BNM, ponderea activelor lichide în totalul activelor (principiul II 
al lichidităţii) înregistrează 51,30%, în creștere cu 6,81 p.p. faţă de 31.06.2016 și cu 2,1 p.p. faţă 
de 01.01.2017, și de cca 2,5 ori mai mult decât limita minimă, stabilită de BNM. Valoarea 
indicatorului de lichiditate pe termen lung (principiul I al lichidităţii (≤1)) al întregului sistem 
bancar a constituit 0,62, la 31.06.2017, mai puţin cu 0,08 faţă de 31.06.2016. Prin urmare, 
constatăm o creștere exagerată a lichidităților bancare, precum și la o migrare a unei păți de active 
din credite spre active lichide cu risc redus și rentabilitate acceptabilă, cum ar fi valorile mobiliare 
de stat.  
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Majoritatea băncilor înregistrează un exces de lichiditate, indicatorul lichidității curente fiind în 
creștere continuă. Lideri la acest capitol sunt B.C. „Comerțbank" S.A. cu 60,61%, B.C. 
„Victoriabank" S.A. cu 60,44% și B.C. „Energbank" S.A. cu 57,48%. B.C. „BCR Chișinău" S.A. și-a 
diminuat considerabil ponderea activelor lichide de la 66,64% la finele anului precedent, la 
61,29% către data de 30 iunie2017. Cu excepţia B.C. „Victoriabank" S.A., care îşi are creşterea 
lichidităţilor ca rezultat al modificării strategie sale de evaluare a riscului de credit în condiţiile 
unei supravegheri intensive, nivel exagerat de lichidităţi raportează băncile cu capital mic, care, 
în situaţia unei supravegheri drastice, preferă să-şi reorienteze activitatea din acordarea 
creditelor în plasarea de mijloace în active puţin riscante, dar cu un nivel acceptabil de profit. Din 
păcate, această situaţie este favorizată de BNM, care menţine la un nivel destul de înalt rata de 
dobândă la valorile mobiliare, emise de ea, dar şi la depozitele, atrase de la bănci. 
Sporirea continua de lichidităţi în sistemul bancar este și rezultatul înăspririi politicii monetare 
promovate de BNM, care, în fond, are ca scop sterilizarea excesului de masă monetară în vederea 
menținerii țintei inflaționiste, dar afectează capacitatea băncilor de a credita. Atât timp cât BNM va 
continua să gestioneze surplusul de lichidităţi în vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei 
monetare interbancare prin operaţiuni open-market, băncile vor fi descurajate să plaseze în credite, 
care, la o rentabilitate similară, generează un risc mult mai mare decât valorile mobiliare de stat, iar 
creșterea ratei rezervelor obligatorii doar va acționa spre creșterea necesarului de lichidități, 
menținute pe conturile băncilor la BNM. În acest caz este important să se formuleze o decizie, care 
să stabilească clar opțiunea politicii monetare a BNM – menținerea țintei inflaționiste sau creșterea 
capacității de creditare a sistemului bancar și, implicit, creșterea economică a țării. 
Încetinirea creşterii volumului creditelor noi acordate, care a început la sfârșitul anului 
2014, s-a transformat într-o diminuare moderată a creditării pe parcursul anilor 2015 și 
2016, continuându-se şi la începutul anului 2017. Portofoliul de credite brute acordate de către 
băncile comerciale, a avut o evoluţie negativă în I semestru al anului 2017. Deși în luna ianuarie a 
fost înregistrată o creștere bruscă a creditelor acordate persoanelor juridice cu 6 425 mil. MDL, 
acest fapt poate fi considerat drept anomalie. Mai mult ca atât, această valoare anormala a 
creditelor, apărută în ianuarie, nu s-a mai regăsit nici în lunile februarie, nici în iunie, valoarea 
creditelor fiind la finele semestrului I chiar mai mică decât la începutul lui. 
Totodată se remarcă migrarea creditelor de la persoanele juridice spre persoanele fizice și din valută 
străină în cea națională, (44,86%). Astfel, pe fondalul reducerii volumului general al creditelor, cele 
acordate persoanelor fizice au crescut cu 154,61 mil. MDL, iar cele acordate persoanelor juridice ai 
scăzut cu 727,70 mil. MDL. Tendinţa de creştere a creditelor acordate persoanelor juridice în valută 
naţională se datorează aprecierii leului moldovenesc faţă de alte valute şi nedorinţei din partea 
băncilor de aşi asuma pe lângă riscul de credit şi pe cel valutar. Totuşi, ponderea înaltă a creditelor 
acordate persoanelor fizice atestă nivelul înalt de incertitudine cât şi o stagnare în economia 
autohtonă reală, care face ca businessul să nu fie capabil sau sa nu dorească să se crediteze. Astfel 
asistăm la modificarea continua a modelului de dezvoltare a economie naționale de la producere spre 
consum. 
Diminuarea ritmului de acordare a creditelor nu s-a asociat însă și cu scăderea nivelului de risc a 
portofoliului. Astfel, În I semestru al anului 2017, valoarea creditelor neperformante a constituit 
6034,22 mil. MDL în creştere cu 36 mil. MDL sau 0,6% faţă de 31.06.2016 şi cu 364,4 mil MDL sau 
6,07% faţă de 01.01.2017. Din păcate, descreșterea volumului creditelor neperformante a fost 
înregistrată doar în primele 3 luni ale anului curent fiind una mică, datorată faptului că B.C. 
„Victoriabank" S.A., şi-a diminuat considerabil mărimea creditelor neperformante (vezi figura 
3.2.5) în principal, în urma achitării lor, inclusiv şi din comercializarea gajului. Majorarea 
ulterioară a creditelor neperformante a fost influențată de către celelalte două bănci aflate sub 
supraveghere intensivă, în principal, ca rezultat al reclasificării creditelor în categorii de risc 
neperformante în urma controalelor BNM și a auditului extern. 
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Figura 3.2.4. Evoluția creditelor după valuta în care sunt acordate  
și categoria debitorilor, mii MDL  

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 

 
Figura 3.2.5. Evoluția creditelor neperformante în sectorul bancar  

Sursa: Calculele autorilor conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
Urmărind indicatorii relativi, remarcăm, că ponderea creditelor neperformante în totalul 
creditelor, la data de 31.06.2017 a crescut semnificativ, cu 1,2 p.p., față de data 31.12.2016 şi cu 
1,5% mai mult față de perioada similară a anului precedent, situându-se la finele semestrului I a 
anului curent la cel mai înalt nivel – 17,60%. Indicatorul menţionat variază de la o bancă la alta, 
valoarea cea mai mare alcătuind 32.54 % la B.C. „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca”S.A., iar cea 
mai mică fiind de 2,48% la B.C. „FinComBank” S.A. Băncile aflate în supravegherea intensiva au 
înregistrat acest indicator în mărimile respective: B.C.„Moldova-Agroindbank" S.A., – 14,85% B.C 
.„Moldindconbank" S.A. – 23,22%, B.C. „Victoriabank" S.A, -29, 30%. Lider la capitolul risc de credit 
între aceste trei bănci rămâne a fi B.C. „Victoriabank" S.A, și ca indicatori absoluți și ca indicatori 
relativi, însă conducerea băncii depune eforturi considerabile pentru a redresa situația. 
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Ponderea creditelor neperformante în total CNT a atins nivelul de 61,1%, în creștere cu 3,2% față 
de finele anului 2016, dar cu o reducere de 5,4 față de data de 31.06.2016. Băncile care au atins 
nivelul acestui indicator peste medie sunt aceleași trei bănci aflate în supraveghere intensivă B.C. 
„Moldova-Agroindbank" S.A., – 61,58% B.C .„Moldindconbank" S.A. – 99,92%, B.C. „Victoriabank" 
S.A., – 109,12%, dar și B.C. „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” cu 61,84%. De menţionat, că pe 
parcursul ultimelor 3 luni B.C. „Victoriabank" S.A, şi-a redus indicatorul respectiv cu 11,15 p.p. de 
la nivelul de 120,27%. 
Promovarea unei politici monetare austere are o influență asupra volumului masei 
monetare, nu și asupra costului ei, canalul ratei dobânzii fiind inert. Această afirmație este 
susținută de trendul ratelor de dobândă la credite și depozite nou acordate, care, este în continuă 
scădere. În perioada iunie 2016 – iunie 2017, ratele medii a dobânzii practicate de băncile 
comerciale pentru credite şi depozite au scăzut cu 3,60 p.p. și 4,36 p.p. corespunzător, situându-
se la nivelul de 10,55% pentru creditele noi atrase și 6,35% pentru depozitele noi atrase. Dimi-
nuarea mult mai rapidă a dobânzilor la depozite decât la credite indică asupra unui trend 
descrescător în continuare, fapt ce va descuraja economisirea din partea populației. Deşi în martie 
s-a atestat o creştere a ratei de dobândă la depozite până la 6,91%, ea a fost una de durată scurtă, 
revenind pe o pantă descrescătoare imediat în luna următoare. 

 
Figura 3.2.6. Evoluţia marjei bancare nete, a ratelor medii ale dobânzii la depozite şi la 

credite noi atrase în MDL, % 
Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
Soldul depozitelor băncilor la 31.06.2017, a constituit 55370,36 mil. MDL, în creştere cu 6,04%, 
față de 31.06.2016 şi cu 1% faţă de 31.12.2016. Această creștere a fost realizată în mare parte din 
contul majorării soldului depozitelor în lei cu 3617,01 mil. MDL sau cu 13,52% faţă de perioada 
similară a anului precedent şi cu 1 008,66 sau cu 3,46% față de finele anului 2017 preponderent 
din contul celor a persoanelor juridice. Astfel, pe fondalul creșterii valorii depozitelor, rata de 
depunere a persoanelor fizice scade, ajungând la 67,87%. în diminuare cu 0,85% față de 
31.12.2017 şi cu 3,31% faţă de semestru I al anului 2016. Această diminuare este cauzată de 
scăderea venitului destinat economisirii a populației, reducerii fluxului remitențelor dar și 
diminuării încrederii persoanelor fizice în sistemul bancar după furtul miliardului. Totodată, 
creșterea soldurilor depozitelor persoanelor juridice conduce spre concluzia că business-ul este 
în așteptarea unei modificări a situației economice și nu se grăbește să investească, optând 
deținerea mijloacele libere în conturile bancare în detrimentul finanțării unor activități 
investiționale. Soldul depozitelor în valută s-a diminuat cu 462,79 mil. MDL sau 1,81% faţă de 
datele perioadei similare a anului precedent şi cu 476,81 mil. MDL sau 1,87% faţă de 21.12.2017. 
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Diminuarea soldului depozitelor în valută străină concomitent cu creșterea rapidă a soldului 
depozitelor în lei este rezultatul aprecierii semnificative a monedei naționale pe piața valutară, 
atestate pe parcursul anului 2017. 

 
Figura 3.2.7. Evoluţia soldului depozitelor în bănci în I semestru 2017, mil. MDL 

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
Problemele sistemului bancar, identificate anterior, sunt reflectate de structura rezultatului 
financiar, realizat de bănci în I semestru 2017. În luna iunie 2017, profitul băncilor pe întregul 
sistem a constituit 956,73 mil. MDL, în creştere cu 102,3 mil. MDL sau 11,98% faţă de aceiaşi 
perioadă a anului precedent. Majorarea profitului este determinată de diminuarea cheltuielilor cu 
dobânzile (de la depozite) cu 39,9 la sută, diminuarea deprecierilor la activele financiare cu 76,6 
la sută și de majorarea veniturilor neaferente dobânzilor cu 5,4 la sută (în mare parte, din taxe și 
comisioane cu 11,8 la sută). Se atestă și o creștere a veniturilor din activitatea de bază a băncilor, 
raportul dintre venitul net aferent dobânzilor şi total venituri ajungând de la 37,84% la începutul 
anului curent la 40,4% la data de 31.06.2017. Creșterea ponderii veniturilor din dobânzi în total 
venituri, însă a fost condiţionată de creşterea încasărilor din deţinerea până la scadenţă a valorilor 
mobiliare de stat, şi nu din creşterea încasărilor din creditele acordate.  
Sub incidența creșterii veniturilor în formă absolută, a fost înregistrată şi o majorare a 
indicatorilor relativi de rentabilitate – ROE și ROA cu respectiv 2,7 p.p. și 0,4 p.p., ei atingând cota 
de 14,6% pentru rentabilitatea capitalului și 2,4% la rentabilitatea activelor. Totuși, doar 40,4% 
din totalul veniturilor sunt asigurate de activitatea de intermediere financiară, fapt ce confirmă o 
implicare foarte slabă a băncilor în activitatea de redistribuire a fondurilor și, implicit, la creșterea 
economică prin asigurarea cu resurse necesare a economiei reale. 
Analiza contribuției fiecărei bănci la formarea profitului net al sistemului bancar relevă, că doar 5 
bănci din 11 au înregistrat o creștere a valorii profiturilor, celelalte urmând un trend negativ. 
Astfel, faţă de 30.06.2016 și-a majorat profitul B.C. „BCR Chișinău” S.A. cu 3,3 mil. MDL sau 32,55%, 
BC „MOBIASBANCA – Groupe Societe Generale” S.A. cu 9,4 mil. MDL sau 6,89%., B.C. „VICTO-
RIABANK” S.A. cu 40,8 mil. MDL sau 34,98%, BC. „Moldindconbank” S.A., cu 47,7 mil. MDL sau 
23,79% și BC „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A. cu 74,6 mil. MDL sau 31,31% Pentru ultimele 2 
bănci trendul pozitiv a început abia în trimestrul II al anului 2017, primul trimestru al anului 
curent fiind mai puţin profitabil decât cel al anului precedent. 
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Figura 3.2.8. Evoluţia rentabilităţii şi profitabilităţii bancare în 2016-2017 

Sursa: Calculele autorilor conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
Pionerii la capitolul descreșterii profitului net faţă de perioada similară a anul 2016 au fost, B.C. 
ProCredit Bank” S.A., cu 78,79% sau 25,2 mil. MDL, B.C.„COMERTBANK” S.A cu 66,81% sau 15,8 
mil. MDL, B.C. „Energbank” S.A. cu 25,57 sau 7,1 mil. MDL și B.C. „EXIMBANK - Gruppo Veneto 
Banca” cu 42,67% sau 13,2mil. MDL. Menționăm, totuși,că valoarea profitului pe parcursul anului 
financiar are un caracter mai puțin informativ, el fiind ajustat cu toate creșterile și reducerile 
sezoniere la finele anului. Rămânem cu speranța, că băncile menționate își vor suplini neîncasările 
de profit pe parcursul anului. 
Sectorul bancar în regiunea din partea stângă a râului Nistru 

În primele șase luni ale anului 2016, sectorul bancar al regiunii din partea stângă a Nistrului 
a înregistrat tendinţe de revigorare la principalii indicatori de activitate. În I semestru 2017, 
ritmul mediu anual de creştere a activelor bancare în regiunea transnistreană s-a situat pe un 
trend ascendent, constituind o creștere de 4,34% f.p.s.a.p. sau 323,7 mil. ruble., formând la data 
de 31.03.2017 valoarea de 6 660,02 mil. ruble transnistrene4. 
Soldul creditelor acordate sectorului economic a atins la data de 31.03.2016 suma de 4225.11 mil. 
ruble transnistrene, mai mult cu 306,6 mil. ruble transnistrene sau cu 1,05% faţă de 31.12.2016. 
Creditele persoanelor fizice în această perioadă a constituit 724,3 mil. ruble transnistrene, mai 
puţin cu 19,19% faţă de 31.03.2016, iar creditele acordate sectorului real au însumat 3284,7 mil. 
ruble transnistrene, cu 2,4% mai mult. Totodată, se atestă un ritm mult mai mare de creștere a 
reducerilor pentru pierderile la credite, ce demonstrează creșterea riscului de credit. Astfel, suma 
reducerilor s-a majorat cu 84,45 mil. ruble transnistrene sau 20,68%, ajungând la valoarea de 
493,23 mil. ruble transnistrene. 
Soldul depozitelor bancare, atrase de la populație, a constituit la data de 31.03.2017 valoarea de 
1376,6 mil. ruble, în creștere cu 18,3% sau 59,3 mil. ruble transnistrene faţă de 31.12.2016. Soldul 
total al depozitelor a constituit 3002,09 mil. ruble transnistrene, în creștere cu 4,81%. Din cauza 
discrepanțelor majore dintre depozitelor atrase și volumul de credite, cerute de către economie, 
băncile sunt nevoite să facă eforturi mai mari pentru a atrage fonduri pe piața interbancară. Astfel, 

                                                             
4 www.cbpmr.net 
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Figura 3.2.9. Ritmul anual de creştere a activelor, depozitelor şi creditelor bancare în 
regiunea stângă a râului Nistru, % 

Sursa: Calculele autorului conform datelor Băncii din regiunea stângă a râului Nistru. 
volumul resurselor atrase, cu excluderea celor provenite din depozite ale populației sunt de 
5049,0 mil. ruble, în creștere cu 274,4 mil. ruble sau 8,12%. Și în cazul sectorului bancar din 
dreapta Nistrului există o problemă importantă ce ţine de transparenţa acţionariatul băncilor 
transnistrene, dar și un risc de credit major. Datorită devalorizării rublei transnistrene,sectorului 
bancar local îi vine tot mai greu sa facă față riscului valutar. 
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Capitolul IV 

SECTORUL EXTERN 
Balanţa de plăţi 

Relaţiile ţării noastre cu exteriorul sunt reflectate în Balanţa de plăţi. În Semestru I 2017, 
soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a fost în creștere cu 77,8% 
comparativ cu perioada similară a anului precedent. Contul curent în Semestru I, 2017 a 
înregistrat un deficit de 307,22 mil. dolari. Înrăutățirea contului curent a fost cauzată în totalitate 
de majorarea deficitului comerţului exterior cu bunuri.  

Tabelul 4.1. Evoluţia principalelor agregatelor ale Balanţei de plăţi în Semestru I,  
 a. 2016-2017, mil. USD (date provizorii) 

Anul 
2016 2017 S. I 2017/ 

S. I 2016 
(%) T. I T. II T. I T. II 

Contul curent -91,58 -81,18 -120,05 -187,17 177,8 
Bunuri -463,38 537,24 -522,44 -674,29 119,6 
Servicii 44,6 51,51 57,20 59,09 121 
Venituri primare 85,3 129,24 103,60 140,32 113,7 
Venituri secundare 241,9 275,3 241,59 287,71 102,3 
Contul de capital -6,98 -2,56 -6,69 -6,47 137,9 
Contul financiar -152,46 -32,33 -51,28 -111,48 88,1 
Investiţii directe -34,18 9,41 -35,92 -35,45 288,1 
Investiţii de portofoliu -0,12 -0,12 -1,11 0,03 450 
Derivate financiare -0,20 -0,29 -0,20 -0,25 91,8 
Alte investiţii -102,42 -203,53 -51,77 -179,56 75,6 
Active de rezervă -15,54 162,23 37,2 103,75 96,4 
Transferuri de mijloace 
băneşti din străinătate 
efectuate în favoarea 
persoanelor fizice prin 
intermediul băncilor 
licenţiate, net 

223,9 279,59 251,77 299,9 9,5 

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
În I Semestru al anului 2017, balanţa serviciilor a înregistrat o creştere până la 116,3 mil. dolari, 
comparativ cu Semestru I 2016. Exportul de servicii s-a majorat cu 14,8%, în timp ce importurile 
de servicii au crescut cu 13,2%. O creștere de 25,2% a fost înregistrată la exporturile serviciilor 
de călătorii, în special călătorii personale cu 24,7%, la fel o creştere cu 14,3% s-a înregistrat la 
serviciile de transport, în special transportul aerian cu 35,8%, precum o creştere s-a înregistrat şi 
la servicii de informatică cu 68,1%. Majorarea importurilor de servicii, de asemenea a rezultat din 
creşterea importurilor serviciilor de călătorii cu 16,2%, precum şi de transport cu 13,3%. 
Contul de capital în ianuarie-iunie 2017, comparativ cu perioada similară a anului precedent a 
înregistrat un sold negativ de 13,16 mil. dolari, determinat de ieșirile de capital înregistrat în 
sectorul privat (34,60 mil. dolari), precum și în urma scăderii intrărilor de asistență din exterior 
primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale cu 43,7%. 
Contul financiar a constituit o valoare de 162,76 mil. dolari ca rezultat al majorării nete a 
pasivelor economiei naționale faţă de străinătate cu 199,55 mil. dolari în urma tranzacţiilor 
efective, în timp ce activele financiare externe ale rezidenților s-au majorat cu 36,79 mil. dolari. 
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Investiţiile străine directe  

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova și-a continuat tendința din 
perioadele precedente. În I Semestru a.2017, poziţia investiţională internaţională a fost în 
creştere şi a constituit 3958,60 mil. dolari.  

Comparativ cu Semestru I a. 2016 poziţia investiţională internaţională a fost în creştere cu 7,8%, 
iar faţă de sfârşitul anului 2016 a fost în creştere cu 11,6% (stocul ISD a. 2016 a constituit 3548,32 
mil. dolari). Majorarea soldului debitor al poziţiei investiţionale internaţionale, pe parcursul 
semestrului I 2017, a fost determinat de fluctuația ratei de schimb a valutelor originale faţă de 
dolarul SUA (-275,76 mil. dolari), de tranzacțiile efective nete cu nerezidenții (-162,77 mil. dolari), 
de schimbările de preț (-55,25 mil. dolari) ale instrumentelor financiare, în timp ce alte schimbări 
(83,51 mil. dolari) au influențat soldul debitor al poziției în sensul diminuării. Toate schimbările 
menționate au rezultat într-o deteriorare totală a poziției la finele semestrului I 2017 cu 410,27 
mil. dolari. 

 
Figura 4.1. Stocul ISD pe trimestre în anii 2014-2017, mil. dolari SUA 

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
În distribuţia geografică a ISD din totalul capitalului acumulat, investitorilor din ţările UE le-a 
revenit ponderea majoritară – 86,7%, investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 3,7%, cei 
proveniți din alte ţări dețin investiții în proporție de 9,6%. 

 
Figura 4.2. Distribuţia ISD, capital propriu acumulat la 30.06.2017, pe activităţi 

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
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Principalele activități economice care au beneficiat de investiţii străine din stocul de ISD sub formă 
de capital propriu sunt: activitățile financiare și de asigurări 26,2% și industria prelucrătoare 
26,2%. Alte activităţi care au atras investitori străini au fost comerţul, industria energetică, 
informații și comunicații, transport și depozitare, tranzacţiile imobiliare. 
Transferurile de peste hotare 

În primul semestru al anului curent, volumul transferurilor de mijloace băneşti din 
străinătate a atins valoarea de 551,7 mil. dolari. Această sumă este mai mare decât cea 
înregistrată în primul semestru al anului trecut, după doi ani de scădere. 

În primele şase luni ale anului 2017, volumul transferurilor de bani în Moldova în favoarea 
persoanelor fizice au crescut cu 48,8 mil dolari (9,6%) comparativ cu perioada de referinţă a 
anului 2016. Volumul transferurilor de bani în favoarea persoanelor fizice în I Semestru a 
constituit 551,7 mil. dolari.  

 
Figura 4.3. Transferuri de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice 

efectuate prin băncile din Republica Moldova pe trimestre,  
în anii 2011-2017, mil. dolari SUA 

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
În trimestrul II 2017, volumul transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate a 
constituit 299,91 milioane dolari SUA cu 7,4% mai mult, decât în aceeași perioadă a anului trecut 
(279,44 mil. USD). Această creștere din ultimele două luni este un semnal pozitiv, însă nu suntem 
siguri că această evoluție se va menține, în condițiile în care are loc reîntregirea familiei stabilite 
peste hotare. Suma, însă, este aproape în jumătate față de anul 2014, când aceste transferuri 
depășeau 505 milioane de dolari. În iulie, transferurile de mijloace băneşti au constituit 105 mil. 
dolari, în creştere cu 8,4% comparativ cu aceeaşi lună din anul trecut. 
Conform provenienţei geografice a transferurilor băneşti în favoarea persoanelor fizice, 
Rusia, Italia şi Israel sunt ţările din care provine cel mai mare volum de transferuri băneşti 
de la moldovenii care lucrează peste hotare. 

Transferurile din CSI le-a revenit ponderea de 36,3%, în descreștere cu 1.3 p.p. comparativ cu 
trimestrul II 2016. Transferurile din UE au înregistrat o pondere de 33,7%, în creștere cu 1.2 p.p. 
comparativ cu trimestrul II 2016. Respectiv, transferurile din alte state, excepţie CSI și UE, au 
constituit 30% în trimestrul II 2017 și 29,9% în trimestrul II 2016. Ponderea transferurilor din 
Israel, SUA și Turcia, în trimestrul II, anul 2017 a constituit, 85,8% din totalul pe alte state. 
Partenerul principal al R. Moldova privind transferurile băneşti din CSI, continuă să fie Rusia. 
Transferurile din Rusia dețin o pondere majoră de 96,4% din totalul transferurilor din CSI. 
Transferurile din alte state CSI au următoarele ponderi: Ucraina – 1,1%, Kazahstan – 1,0%, 
Belarus – 0,6%, Azerbaidjan – 0,3%, Uzbekistan – 0,3% și restul statelor CSI – 0,3%. 
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În cadrul transferurilor din UE, transferurile din Italia au cea mai mare pondere, de 36,0%, 
urmată de transferurile din Marea Britanie (14,8%), Germania (13,3%), Franța (8,3%), Spania 
(3,4%), Irlanda (2,8%), Cehia (2,6%), Portugalia (2,5%), România (2,3%), Belgia (2,2%), Polonia 
(1,9) Cipru (1,8%) și Grecia (1,3%). 

 
Figura 4.4. Structura pe principalele ţări a transferurilor de mijloace bănești din 

străinătate în favoarea persoanelor fizice în T. II 2017, % 
Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei. 
Distribuţia transferurilor de mijloace bănești pe state, în T. II 2017, a fost repartizată în felul 
următor: SUA – 7,4% (22,24 mil. USD), Marea Britanie – 5% (14,91 mil. USD), Germania – 4,5% 
(13,45 mil. USD), Franța – 2,8% (8,36 mil. USD), Turcia – 1,2% (3,65 mil. USD), Spania – 1,1% 
(3,42mil.USD), Portugalia – 0,9% (2,56 mil. USD), Cehia – 0,9% (2,67 mil. USD), România – 0,8% 
(2,31 mil. USD), Belgia – 0,7% (2,18 mil. USD), Emiratele Arabe Unite – 0,6% (1,93 mil. USD), 
Polonia – 0,6% (1,89 mil. USD), Canada – 0,6% (1,77 mil. USD), Cipru – 0,6% (1,83 mil. USD), 
Ucraina – 0,4% (1,20 mil. USD) și Kazahstan – 0,4% (1,12 mil. USD). Transferurile din aceste 
nouăsprezece state (inclusiv din Rusia) reprezintă 92,8% din totalul transferurilor în Republica 
Moldova (263,93 mil. USD). 
Comerţul exterior cu bunuri 

Comerţul exterior cu bunuri în Semestru I 2017 a înregistrat o creştere cu 14,5%, comparativ 
cu perioada similară a anului precedent. Astfel, comerţul exterior cu bunuri a constituit 3209,6 
mil. dolari SUA (cu 406,4 mil. dolari mai mult). Unul din factorii principali ce a influenţat comerţul 
exterior a fost creşterea volumului producţiei agricole în anul 2016. 
Prin urmare, exporturile de mărfuri s-au majorat cu 13,6% (în termeni nominali), iar 
importurile cu 15%. În valoare absolută, exporturile de mărfuri, în perioada ianuarie-iunie 
2017 au constituit 1028,2 mil. dolari SUA, mai mult cu 122,1 mil. dolari comparativ cu perioada 
corespunzătoare din 2016. Importurile de mărfuri, în Semestrul I a. 2017 au constituit 2181,4 
mil. dolari, mai mult cu 284,3 mil. dolari.  
În Semestrul I 2017 decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor a determinat 
acumularea unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1153,2 mil. dolari, cu 190,3 mil. 
dolari SUA (+19,8%) mai mare față de aceeași perioadă din anul 2016. Deficitul balanţei 
comerciale în luna iunie 2017 a fost mai mic cu 3,6% sau cu 8 mil. dolari față de cel înregistrat în 
luna mai 2017 și mai mare cu 50,5 mil. dolari (30,2%), comparativ cu luna iunie 2016. Deficitul 
balanţei comerciale a constituit 217,7 mil. dolari. 
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Figura 4.5. Tendinţele comerţului exterior de mărfuri, ianuarie-iunie 2010-2017, mil. lei 
Sursa: Conform datelor, Biroului Naţional de Statistică. 

În cadrul comerţului pe grupe de ţări, balanţa comercială cu ţările UE s-a încheiat cu un 
deficit de 420,7 mil. dolari (în ianuarie-iunie 2016 – 349,3 mil. dolari), iar cu ţările CSI - cu 325,9 
mil. dolari (în ianuarie-iunie 2016 – 284,9 mil. dolari). 
Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2017 a fost de 47,1%, 
comparativ cu 48,5% în perioada corespunzătoare din anul 2016. 

Tabelul 4.2. Evoluţia schimburilor comerciale în Semestru I 2016-2017, mil. dolari SUA 

 Semestru I  
2016  

Semestru I 
 2017 

Dinamica 
2017/2016  

mil. dolari SUA mil. dolari SUA % 
Comerţul exterior cu bunuri 2803,2 3209,6 14,5 
Export 905,5 1028,2 13,6 
Inclusiv:    

ţările UE 573,6 652,2 13,7 
ţările CSI 187,7 216,9 15,6 
alte ţări 144,2 159,1 10,3 

Import 1868,3 2181,4 16,8 
Inclusiv:    

ţările UE 922,7 1072,9 16,3 
ţările CSI 472,5 542,8 14,9 
alte ţări 473,1 565,4  

Balanţa comercială -991 -1153,2 16,4 
Gradul de acoperire a 
importurilor cu exporturi  48,5% 47,1%, - 

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică. 

Exportul de bunuri, I Semestrul a. 2017 a constituit 1028,8 mil. dolari, cu 13,6% mai mult 
comparativ cu Semestrul I a. 2016. Exporturile s-au majorat grație cererii din partea 
principalelor țări-partenere, care au înregistrat în continuare o creștere economică (atât cele din 
CSI, cât și cele din UE). 
Exporturile de mărfuri destinate ţărilor UE au constituit 652,2 mil. dolari, cu 13,7% mai mult față 
de ianuarie-iunie 2016. Ţările UE îşi menţin poziţia de cea mai mare piaţă de desfacere a 
mărfurilor din R. Moldova, cu o cotă de 63,4% din total livrări pe pieţele externe (63,4% – în 
ianuarie-iunie 2016). Valoarea exporturilor de mărfuri destinate ţărilor CSI au constituit 216,9 
mil. dolari SUA în creştere cu 15,6% comparativ cu ianuarie-iunie 2016. Ţările CSI au fost 
prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 21,1% (20,7% - în ianuarie-iunie 2016). 

606,9
995,5 1041,7 1136,3 1172,2 992,6 905,5 1028,2

1676,1

2374,3 2460,7 2593,9 2547

1985,4 1868,3
2181,4

-1069,2 -1378,8 -1419 -1457,6 -1374,8
-992,7 -962,9-1153,2

-2000

-1000

0

1000

2000

3000 Export Import Balanţa de plăţi



 

54  
 

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI 

Nr. 26 (trim. II) 2017 

 
Figura 4.6. Structura exportului pe grupe de ţări în Semestru I, în anii 2010-2017, % 

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică. 
Comparativ cu Semestrul I 2016, evoluţia exporturilor pe grupe de ţări în Semestrul I 2017, indică 
o creştere a exporturilor către: Romania (+16,5%), Federația Rusa (+19,5%), Turcia (+48,5%), 
Germania (+21,3%), Bulgaria (+31,2%), Spania (de 2,8 ori ), Ucraina (+28,1%), Austria (+38,5%), 
Polonia (+10,7%), Grecia (+34,4%), Belarus (+4,9%), Cipru (de 3,7 ori), Serbia (de 3,1 ori ), Olanda 
(+23,1%), Italia (+2,3%), Georgia (+27,8%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
(+2,7%), Belgia (+35,7%), Arabia Saudita (de 4,1 ori), Emiratele Arabe Unite (de 2,6 ori ), Ungaria 
(+41,2%) și Canada (de 1,7 ori), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 15,1%. In același 
timp s-au redus livrările in Irak (-58,8%), Franța (-24,1%), Liban (-31,9%), Egipt (-95,6%), Elveția 
(-10,6%), Indonezia (-7,0%), Iordania (-54,6%) și Israel (-42,1%). 
Analiza evoluţiei exporturilor pe grupe de mărfuri în Semestru I 2017, comparativ cu perioada 
similară a anului precedent, s-au înregistrat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice 
(+29,0%), semințe și fructe oleaginoase (+19,1%), legume și fructe (+13,8%), produse medicinale 
și farmaceutice (de 1,6 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+8,3%), băuturi alcoolice și nealcoolice 
(+7,8%), cereale și preparate pe bază de cereale (+8,9%), produse chimice organice (de 1,6 ori), 
petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 2,8 ori), produse lactate și ouă de păsări 
(+43,2%), mobilă și părțile ei (+5,6%), vehicule rutiere (+25,8%), construcții prefabricate; alte 
instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (de 2,5 ori), fire, țesături 
și articole textile (+7,5%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+41,7%), îngrășăminte 
naturale și minerale naturale (de 1,7 ori), carne și preparate din carne (de 1,9 ori), tutun brut și 
prelucrat (+31,5%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 13,7%. Totodată s-au 
înregistrat scăderi la exporturile de cauciuc prelucrat (-85,4%), uleiuri esențiale, substanțe 
parfumate, (-23,5%), zahăr, preparate pe bază de zahar; miere (-12,4%), animale vii (-47,9%), 
articole din minerale nemetalice (-14,3%), articole prelucrate din metal (-10,5%), articole de 
voiaj; sacose și similare (-18,3%). 
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 649,3 mil. dolari SUA (63,1% din total exporturi), 
fiind în creștere cu 13,6% față de ianuarie-iunie 2016, care a contribuit la majorarea pe total 
exporturi cu 8,6%. 
Reexporturile de mărfuri străine au însumat 378,9 mil. dolari SUA (36,9% din total 
exporturi), în creştere cu 13,5% comparativ cu ianuarie-iunie 2016. Reexporturile de mărfuri 
după prelucrare au deținut 24,5% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu 
au suferit transformări esențiale – 12,4%. 
Importurile de mărfuri din ţările UE în I Semestru 2017 a fost în creştere cu 16,3%, 
comparativ cu ianuarie-iunie 2016. Astfel, importurile de mărfuri din țările UE au 
constituit 1072,9 mil. dolari deținând o pondere de 49,2% în total importuri (49,4% - în ianuarie-
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iunie 2016). Totodată şi importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au fost în creştere cu 
14,9% comparativ cu ianuarie-iunie 2016. Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au 
constituit 542,8 mil. dolari, care echivalează cu o cotă de 24,9% în total importuri (25,3% – în 
ianuarie-iunie 2016). 

 
Figura 4.7. Structura importului pe grupe de ţări în Semestru I, în anii 2010-2017, % 

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică. 
Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-iunie 2017, comparativ cu perioada corespun-
zătoare din anul 2016, relevă creșterea importurilor din România (+24,1%), Ucraina (+31,1%), 
China (+29,9%), Germania (+15,6%), Italia (+12,5%), Polonia (+22,7%), Turcia (+8,5%), 
Federația Rusă (+3,8%), Statele Unite ale Americii (+29,3%), Franța (+17,5%), Ungaria (+21,0%), 
Belarus (+17,1%), Vietnam (de 1,9 ori), Bulgaria (+16,8%), Republica Cehă (+15,5%), Spania 
(+13,7%), Elveția (+27,5%), Olanda (+15,1%), Slovacia (+37,9%), Macedonia (de 1,9 ori), India 
(+17,8%), Slovenia (+27,4%) și Bangladesh (de 1,7 ori), care a favorizat majorarea pe total 
importuri cu 16,4%. În același timp s-au diminuat livrările din Israel (-33,9%) și Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord (-7,2%). 
Structura importurilor pe grupe de mărfuri, în Semestrul I 2017 comparativ cu aceeași 
perioadă a anului 2016 au înregistrat creşteri la: petrol, produse petroliere și produse înrudite 
(+31,2%), energie electrică (de 137,6 ori), produse medicinale și farmaceutice (+37,7%), mașini 
și aparate electrice (+17,9%), aparate și echipamente de telecomunicații (+48,8%), mașini și 
aparate industriale cu aplicații generale (+26,0%), îmbrăcăminte și accesorii (+29,6%), vehicule 
rutiere (+13,6%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+22,6%), zahăr, 
preparate pe bază de zahăr; miere (de 1,9 ori), încălțăminte (de 1,8 ori), metale neferoase 
(+33,7%), produse lactate și ouă de păsări (+39,2%), articole de voiaj; sacose și similare (de 
4,1ori), articole prelucrate din metal (+12,1%), fire, țesături și articole textile (+5,0%), articole din 
minerale nemetalice (+13,8%), cărbune, brichete (de 3,0 ori), îngrășăminte minerale sau chimice 
(+21,5%), materiale plastice prelucrate (+14,7%), carne și preparate din carne (+40,3%), 
instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+23,4%), mobilă și părțile ei 
(+18,8%), articole din lemn (+13,7%), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 
15,6%. Totodată au scăzut importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-18,4%), 
cauciuc prelucrat (-11,0%). 
Regiunea Republicii Moldova din partea stângă a râului Nistru 

Pe parcursul Semestrului I 2017 regiunea transnistreană a înregistrat o scădere a 
comerţului exterior. Tranzacţiile comerciale externe cu bunuri au scăzut cu 1% faţă de 
perioada similară a anului precedent. În Semestrul I 2017 tranzacţiile comerciale externe cu 
bunuri au constituit 700,1 mil. dolari.  
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Exportul bunurilor a constituit 252,4 mil. dolari fiind în scădere cu 2%, faţă de perioada similară 
a anului precedent. Totodată şi importurile de bunuri au scăzut cu 0,3% faţă de perioada 
similară a anului precedent şi au constituit 447,7 mil. dolari. Balanţa comercială a constituit 
178,5 mil. dolari.  

 
Figura 4.8. Evoluţia valorii comerţului exterior al regiunii Republicii Moldova din partea 

stângă a râului Nistru, în Semestru I anul 2016 - 2017, mil. dolari SUA 
Sursa: Conform datelor, http://mer.gospmr.org 
În perioada ianuarie-iunie 2017 regiunea Republicii Moldova din partea stângă a râului 
Nistru a realizat tranzacţii comerciale externe cu 78 de ţări ale lumii (în ianuarie-iunie 2016 cu 
84 de ţări) inclusiv 10 ţări din CSI. Atât exporturile cât şi importurile către ţările CSI au înregistrat 
o tendinţă negativă 3,3% respectiv 4,7%. 
Exporturile de bunuri către Uniunea Vamală în prima jumătate a anului 2017 au constituit 32,8 
mil. dolari (13% din total), fiind în creștere de 1,6 ori față de anul precedent. Importurile au 
constituit 199,6 mil. dolari (45% din totalul importurilor). Partenerul principal al Transnistriei 
este în mod tradițional, Federația Rusă, ponderea sa în prima jumătate a anului 2017 a constituit 
86% din cifra de afaceri între țările Uniunii Vamale. Cele mai vândute sunt produse din industria 
ușoară (pentru anumite tipuri de produse a existat o creștere de până la 4 ori), echipamente 
electrice (de 1,5 ori), fructe și legume (până la 2 ori), băuturi alcoolice. Din Federația Rusă s-au 
importăm combustibil, materii prime și materiale, precum și echipamente, produse alimentare. 

 
Figura 4.9. Evoluţia comerţului exterior al regiunii Republicii Moldova din partea stângă  
a râului Nistru pe principalele grupe de ţări pentru perioada ianuarie-iulie 2016 – 2017, 

mil. dolari SUA 
Sursa: Conform datelor, http://customs.gospmr.org/category/c69-statistika-vyed 
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Exporturile către ţările UE au constituit 90,1 mil. dolari (36% din volumul total), fiind în scădere 
cu 3% față de anul precedent. Importul din ţările UE a constituit 88,1 mil. dolari, (20% din 
volumul total). Principalul partener din UE este România, ponderea acestuia fiind de 8% în 
comerțul cu țările UE. Principalele bunuri exportate în UE sunt textile, încălțăminte, articole de 
îmbrăcăminte, produse metalice, produse alcoolice, cereale și alte produse agricole. Din UE, au 
fost achiziționate: materii prime și materiale, echipamente. 
Exporturile către alte ţări a constituit 129,4 mil. dolari, 58% din totalul exporturilor, din care 88,1 
milioane dolari în R. Moldova, iar importurile din alte țări au fost de 49,2 mil. dolari. 
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Capitolul V 

MEDIUL DE AFACERI 
Dinamica întreprinderilor înregistrate şi radiate în Semestrul I 2017. 

Conform datelor Camerei Înregistrării de Stat, la 01.07.2017 Registrul de stat deţinea informaţii 
despre 170596 persoane juridice şi întreprinzători individuali. 

 
Figura 5.1. Evoluţia numărului de întreprinderi înregistrate și radiate în S I 2010-2017, 

unit. 
Sursa: Conform datelor Camerei Înregistrării de Stat. 
În S I 2017, numărul întreprinderilor înregistrate de Camera Înregistrării de Stat a crescut cu 8,2% 
f.p.s.a.p. Potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat, în S I 2017, în Registrul de stat, au fost 
trecute 3192 întreprinderi noi. Concomitent, în S I 2017, numărul întreprinderilor radiate a 
marcat cea mai mare creștere comparativ cu perioada similară a anilor 2011-2016. Astfel, în S I 
2017 numărul întreprinderilor radiate din Registrul de stat s-a majorat cu 85,9% f.p.s.a.p, 
constituind 4166 întreprinderi.  

Tabelul 5.1. Indicii de creștere a numărului de întreprinderi înregistrate și radiate  
în S I 2011-2017 față de perioada similară a anului precedent, % 

Perioada  Înregistrarea întreprinderilor Radierea întreprinderilor 
Semestrul I 2011 108,9 115,0 
Semestrul I 2012 91,5 91,5 
Semestrul I 2013 101,5 84,9 
Semestrul I 2014 97,7 99,1 
Semestrul I 2015 95,5 117,4 
Semestrul I 2016 95,7 140,8 
Semestrul I 2017 108,2 185,9 
Sursa: Calculele autorului conform datelor Camerei Înregistrării de Stat. 
În S I al anilor 2011 – 2017 se observă o tendinţă descrescătoare a numărului de întreprinderi 
înregistrate (cu excepția S I 2011, S I 2013, S I 2017, unde a fost marcată o mică creștere f.p.s.a.p). 
Faţă de S I 2011 când s-a înregistrat un număr de 3560 de înmatriculări la nivelul întregii ţări, în 
S I 2017 indicatorul dat s-a redus la 3192 de înmatriculări, diminuându-se cu 10%.  
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Figura 5.2. Dinamica numărului net de întreprinderi create în Registrul de Stat,  

S I 2011-2016 
Sursa: Calculele autorului conform datelor Camerei Înregistrării de Stat. 
Pe de altă parte, un semnal negativ îl reprezintă majorarea numărului de radieri a întreprinderilor 
din Registrul de Stat. Astfel, dacă în S I 2011 din Registrul de Stat au fost radiate 1762 
întreprinderi, numărul acestora a ajuns la 4166 de întreprinderi în prima jumătate a anului 2017, 
majorându-se de 2,3 ori.  
Totodată, în S I 2011-2016 se remarcă o tendință negativă a numărului net de întreprinderi create, 
numărul cărora s-a diminuat în perioada analizată cu 61% (excepție făcând prima jumătate a 
anilor 2011 și 2013, care au marcat o creștere a numărului net de întreprinderi create f.p.s.a.p., cu 
un ritm de creștere de 3,5%, respectiv 17,9%). De asemenea, în S I 2017, numărul net de 
întreprinderi nou create a marcat o valoare negativă, ceea ce semnifică că numărul întrep-
rinderilor radiate în perioada dată a depășit considerabil numărul înreprinderilor înregistrate.  
Indicatorii de dezvoltare a businessului în regiunea din partea stângă a Nistrului 

În perioada ianuarie-iunie 2017, în regiunea din partea stângă a Nistrului, 48,0% din organizaţii 
şi întreprinderi au obţinut profit, constituind 108 de organizații, în diminuare cu 9,2% față de anul 
precedent şi, respectiv, 50,7% au înregistrat pierderi (cu excepţia întreprinderilor mici, băncilor, 
organizaţiilor bugetare şi de asigurări). Dintre organizaţiile, care au înregistrat profit în semestrul 
I 2017, ponderea cea mai mare le revine organizaţiilor din gospodărie de locuinţe şi deservire 
comunală (66,7%), comerț și alimentația publică (57,4%), transport (57,1%). În aspect valoric, la 
fel ca şi în perioada similară a anului precedent, majoritatea întreprinderilor au înregistrat o 
pierdere netă (cu excepția întreprinderilor din transport, comerț și alimentație publică, 
gospodărie de locuințe și deservire comunală). 

Tabelul 5.2. Date privind profitul (pierderea) netă a organizaţiilor din partea stângă a 
Nistrului pe genuri de activitate, în ianuarie – iunie 2017 

 

Numărul 
organizaţiilor 
care au primit 

profit 

În % de la 
numărul 

total 

Numărul 
organizaţiilor 

cu pierdere 

În % de la 
numărul 

total 

Profit net 
(pierdere netă), 

mii RUB. 

A 1 2 3 4 5 
Total 108 48,0 114 50,7 -256261 
inclusiv:           
industria 25 37,9 41 62,1 -223870 

3,5

-8,6

17,9

-3,3

-20,4

-52,5

1798

709

0

500

1000

1500

2000

2500

-60,0
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0

0,0
10,0
20,0
30,0

S I 2011 S I 2012 S I 2013 S I 2014 S I 2015 S I 2016

Rata de creștere a numărului net de întreprinderi net ceate, %
Numărul net de întreprinderi noi create, un.



 

60  
 

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI 

Nr. 26 (trim. II) 2017 

Tabelul 5.2 – continuare 
A 1 2 3 4 5 

agricultura 10 47,6 10 47,6 -93004 
transport 16 57,1 12 42,9 17887 
comunicaţii 4 44,4 5 55,6 -8425 
construcţii 1 11,1 8 88,9 -6671 
comerţ şi alimentaţia 
publică 31 57,4 22 40,7 122184 
gospodărie de 
locuinţe şi deservire 
comunală 10 66,7 4 26,7 6028 
alte ramuri 4 40,0 6 60,0 -23511 

Sursa: Пресс – Выпуск ”Финансовая Деятельность Организаций За Январь-Июнь 2017 Года” (кроме 
субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) 
 
  



 
 

61 
 

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI 

Nr. 26 (trim. II) 2017 

 
Capitolul VI 

SECTORUL SOCIAL 
Situaţia demografică 

În Trimestrul II din anul 2017 s-au redus valorile mai multor indicatori ai mişcării naturale: 
numărul de născuţi-vii, decedaţi, căsătorii, divorţuri. Scăderea numărului de născuţi-vii a 
fost mai puternică decât micşorarea numărului de decedaţi. De asemenea, scăderea 
numărului de divorţuri a fost mai mare decât scăderea numărului de căsătorii. 

În Trimestrul II din anul 2017, conform datelor BNS, numărul născuţilor-vii total pe ţară a 
constituit 16868 pers., fiind în scădere cu 7,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
precedent, rata natalităţii a fost de 9,5 născuţi-vii la 1000 locuitori, fiind în scădere cu 0,8 p.p. 
f.p.s.a.p. Numărul de decedaţi a constituit 19775 pers., înregistrând, o scădere de 1,9% f.p.s.a.p., 
iar rata mortalităţii a ajuns la 11,2 decedaţi la 1000 locuitori, în scădere cu 0,2 p.p. f.p.s.a.p. 
Numărul copiilor decedaţi în vârstă sub 1 an în T II din anul 2017 a constituit 174 cazuri şi s-a 
redus cu 5 cazuri în comparaţie cu perioada similară a anului precedent. Sporul natural în T II din 
2017 a constituit -2907 persoane (-1902 persoane în acelaşi trimestru din anul precedent) sau -
1,6 persoane la 1000 de locuitori (-1,1 persoane la 1000 de locuitori în acelaşi trimestru din anul 
precedent). Scăderea naturală pentru T II a devenit cea mai pronunţată din ultimii 7 ani. 
Numărul căsătoriilor total pe ţară în T II din anul 2017 a constituit 8060, micşorându-se cu 6,9% 
faţă de perioada similară a anului trecut, iar rata nupţialităţii a constituit 4,6 căsătorii la 1000 
locuitori, reducându-se cu 0,3 p.p. f.p.s.a.p. Indicatorul în cazul numărului divorțurilor din țară a 
constituit 4980, fiind în scădere cu 10,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Rata 
divorţialităţii a constituit 2,8 divorţuri la 1000 locuitori, cu 0,4 p.p. mai puţin f.p.s.a.p.  

 
Figura 6.1. Mișcarea naturală a populaţiei în trimestrul II în anii 2010-2017 

Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică. 
În T II din 2017 populaţia de 15 ani şi peste aflată la lucru sau în căutare de lucru peste hotare a 
constituit 314,8 mii de pers., cu 0,6 mii pers. sau cu 0,2% mai puţin decât în aceeaşi perioadă a 
anului precedent. Bărbaţii deţin o pondere majoritară (67,6%). Cei mai mulţi astfel de migranţi 
sunt din mediul rural (70,1%). În rândul bărbaţilor predomină migranţii ce au vârsta cuprinsă 
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între 25 şi 34 ani (40,7%), 18,9% – cei cu vârsta între 15 şi 24 ani, 21,8% – cei cu vârsta cuprinsă 
între 35 şi 44 ani. În rândul femeilor 27,5% dintre acestea au vârsta cuprinsă între 25 şi 34 de ani, 
28,1% – între 35 şi 44 de ani şi 14,3% – între 15 şi 24 de ani.  
Piaţa forţei de muncă 

În T II din anul 2017 indicatorii cu privire la activitatea economică a forţei de muncă ca 
populaţia economic activă, populaţia ocupată, rata de activitate, rata de ocupare, numărul 
şomerilor şi rata şomajului s-au redus în comparaţie cu perioada similară a anului precedent. 
Grupul NEET a ocupat o pondere de 28,2% din populaţia din grupa de vârstă de 15-29 ani. 
Persoanele care nu doresc să lucreze constituie 79,7% din populaţia inactivă (de 15 ani şi 
peste), care la rândul ei, constituie 55,9% din populaţia totală din această grupă de vârstă. 

În Trimestrul II din 2017 populaţia economic activă a constituit 1316,0 mii pers., reducându-se cu 
3,4% sau cu 46,9 mii pers., în comparaţie cu trimestrul respectiv din anul precedent. Totodată, rata de 
activitate a populaţiei a fost de 44,1% şi s-a redus cu 1,6 p.p. f.p.s.a.p. În rândul persoanelor economic 
active nu s-au înregistrat diferenţe semnificative între bărbaţi (51,6%) şi femei (48,4%), pe când în 
funcţie de mediu există disparităţi, rata de activitate fiind mai mare în mediul rural (55,8%), decât în 
cel urban (44,2%). În grupa de vârstă 15-29 ani, ponderea persoanelor economic active a constituit 
31,1%, iar în grupa 15-64 ani – 48,8%. Rata de activitate economică a populaţiei în vârstă de muncă 
(după legislația națională: 16-56 ani – femei şi 16-61 ani – bărbaţi) a constituit 51,3%. 
Populaţia ocupată a fost de 1270,3 mii pers. în T II din 2017, micşorându-se cu 2,9% comparativ 
cu p.s.a.p. Precum şi la populaţia economic activă, nu au fost diferenţe pe sexe – bărbaţi – 51,4% 
şi femei – 48,6%. Ponderea persoanelor ocupate în mediul urban a fost mai mică, decât cea din 
mediul rural: în localităţi urbane – 43,5%, în localităţi rurale – 56,5%. Rata de ocupare a populaţiei 
de 15 ani şi peste a atins 42,6%, micşorându-se uşor faţă de nivelul p.s.a.p. (43,8%). Ea a fost mai 
ridicată la bărbaţi – 46,3% decât la femei (39,2%). După mediile de reşedinţă, rata de ocupare a 
constituit în mediul rural – 42,9%, depăşind puţin pe cea din mediul urban – 42,2%. Rata de 
ocupare a persoanelor în vârstă de muncă (16-56/61 ani) a avut valoarea de 49,3%, a persoanelor 
în vârstă de 15-64 ani – 47,1%, iar în grupa de vârstă 15-29 ani a constituit 29,2%. 

 
Figura 6.2. Evoluţiile ratelor de activitate, ocupare şi a şomajului populaţiei  

de 15 ani şi peste, în Trimestrul II al anilor 2010-2017 
Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică. 
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Numărul şomerilor, conform Biroului Internaţional al Muncii a constituit 45,7 mii pers., fiind cu 
16,9% mai mic decât în p.s.a.p. (55,0 mii). Şomajul a fost într-o proporţie mai mare în rândul 
bărbaţilor – 56,0% din numărul total al şomerilor, precum şi în rândul persoanelor din localităţi 
urbane – 63,6%. Rata şomajului la nivelul ţării în T II din 2017 a fost de 3,5%, micşorându-se doar 
cu 0,5 p.p. faţă de p.s.a.p. (4,0%). Rata şomajului la bărbaţi a constituit 3,8%, iar la femei – 3,2%. 
Au fost înregistrate disparităţi între ratele şomajului în mediul urban şi cel rural (respectiv, 5,0% 
şi 2,3%). În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a fost de 10,1%, iar în categoria de vârstă 
15-29 ani a constituit 6,2%.  
Populaţia inactivă din ţară (15 ani şi peste) în T II din anul 2017 a fost de 1667,9 mii pers., 
constituind 55,9% din populaţia totală de această vârstă şi s-a redus cu 1,5 p.p. f.p.s.a.p. În 
populaţia inactivă se includ:  
- persoanele care nu doresc să lucreze (1329,2 mii pers. sau 79,7% din populaţia inactivă), dintre 

care: 
 a) pensionari (596,8 mii pers. sau 44,9% din persoanele care nu doresc să lucreze); 
 b) persoane care nu doresc să lucreze, deoarece învaţă sau studiază (252,3 mii pers.  

 sau 19,0% din persoanele care nu doresc să lucreze); 
 c) persoane care nu doresc să lucreze pentru un venit, deoarece îngrijesc de familie  

 (214,9 mii pers. sau 16,2% din persoanele care nu doresc să lucreze); 
 d) persoane care se află în ţară, dar care nu doresc să lucreze în Moldova, deoarece deja  

 au un loc de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau persoane care planifică  
 să lucreze peste hotare (211,4 mii pers. sau 15,9% din persoanele care nu doresc  
 să lucreze); 

- persoanele declarate de către gospodării aflate peste hotare, la lucru sau în căutare de  
 lucru (314,8 mii pers. sau 18,9% din populaţia inactivă); 

- persoanele descurajate în a-şi mai găsi un loc de muncă în ţară (6,8 mii pers. sau 0,4% din 
populaţia inactivă). 

Grupul NEET îl constituie tinerii în grupa de vârstă de 15-29 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 II din 2017 acest grup a deţinut o pondere de 28,2% din 
populaţia din grupa de vârstă de 15-29 ani (în afară de populaţia plecată peste hotare la lucru sau 
în căutarea unui loc de muncă).  
Remunerarea muncii 

Trimestrul II al anului 2017 este caracterizat atât de o creştere a salariului nominal mediu 
lunar (5636,7 MDL) cu 13,2% faţă de acelaşi trimestru al anului precedent, cât şi a celui real 
mediu lunar – cu 5,7%. În sectorul bugetar salariul mediu lunar (4924,2 MDL) s-a majorat 
f.p.s.a.p. cu 13,2%, într-o mai mare măsură decât câştigul salarial mediu lunar din sectorul 
real (5924,7 MDL), care a crescut f.p.s.a.p. cu 13,0%. Cele mai bine plătite tipuri de activităţi 
economice sunt: Informaţii şi comunicaţii, Activităţi financiare şi de asigurări şi Producţia și 
furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiţionat. 

În T II din anul 2017 câştigul salarial nominal mediu lunar brut a constituit 5636,7 MDL, 
înregistrând o majorare de 13,2% faţă de T II din 2016. Indicele câștigului salarial real pentru T II 
din anul 2017 faţă de T II din anul 2016 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal 
brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 105,7%, fiind în creștere cu  5,7%  față  de  nivelul 
trimestrului II al anului precedent. În T II din anul 2017, câștigul salarial mediu lunar  în  sectorul 
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bugetar a fost de 4924,2 MDL (mai mult cu 13,2% față de T II din anul 2016), în sectorul economic 
real – 5924,7 MDL (mai mult cu 13,0% față de T II din anul 2016). După tipurile de activităţi 
economice, cel mai mare salariu mediu lunar în T II din anul 2017 s-a înregistrat în: Informaţii şi 
comunicaţii – 12553,8 MDL (222,7% din salariul mediu pe economie), Activităţi financiare şi de 
asigurări – 10503,2 MDL (186,3%), Producţia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 
apă caldă și aer condiţionat – 9981,9 MDL (177,1%). Cele mai mici salarii în T II din anul 2017 au 
primit persoanele din următoarele activităţi economice: Artă, activităţi de recreere şi de agrement 
– 3307,2 MDL (58,7% din salariul mediu pe economie), Agricultură, silvicultură şi pescuit – 3554,6 
MDL (63,1%) şi Activităţi de cazare şi alimentaţie publică – 3680,1 MDL (65,3%).  
Veniturile disponibile ale populaţiei pe o lună în T II din anul 2017 au constituit 2227,6 MDL 
în medie la o persoană, fiind în creştere cu 9,8% f.p.s.a.p. În termeni reali veniturile populaţiei 
au înregistrat o majorare de 2,5%. Cele mai importante surse de venit rămân a fi în 
continuare: salariile (43,2%), prestaţiile sociale (22,0%) şi transferurile băneşti din afara 
ţării (17,7%).  

Veniturile disponibile ale populaţiei în T II din anul 2017 au fost în medie la o persoană pe lună în 
mărime de 2227,6 MDL, cu 9,8% mai mult decât în p.s.a.p. În T II din 2017 veniturile populației în 
termeni reali cu ajustarea la indicele preţurilor de consum au înregistrat o majorare de 2,5%. 
Contribuția salariilor în structura veniturilor populaţiei rămâne în continuare cea mai importantă 
sursă financiară. Veniturile din salarii reprezintă 43,2% din veniturile total disponibile, ponderea 
acestora fiind în scădere faţă de T II al anului 2016 cu 2,1 p.p. Prestaţiile sociale sunt a doua sursă 
semnificativă de venit a moldovenilor ce constituie 22,0%, majorându-se numai cu 0,6 p.p. 
f.p.s.a.p. La formarea veniturilor au contribuit şi activităţile pe cont propriu cu o pondere de 13,8% 
din veniturile medii lunare ale unei persoane, dintre care de la activităţile individuale agricole – 
7,3%, iar din activitatea individuală non-agricolă – 6,5%. Încă o sursă foarte importantă pentru 
bugetul gospodăriei casnice o reprezintă transferurile băneşti de peste hotare. Acestea constituie 
17,7% din totalul veniturilor sau cu 0,5 puncte procentuale mai puţin comparativ cu p.s.a.p. 
Veniturile populaţiei din mediul urban, în medie, au fost cu 651,1 MDL mai mari sau de 1,3 ori mai 

Boxa 6.1. Majorarea salariilor cadrelor didactice şi ştiinţifico-didactice din instituţiile de 
învăţământ finanţate de buget 

Începând cu 1 septembrie 2017 s-au majorat salariile cadrelor didactice şi ştiinţifico-didactice din 
instituţiile de învățământ finanţate de buget cu 5,3%. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a 
Republicii Moldova a elaborat proiectul Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, 
potrivit căruia, salariul mediu în domeniul educaţiei este egal cu cel mediu pe economie de 5300 de MDL 
pentru anul 2017. 
În urma acestei majorări, salariile de funcţie ale cadrelor didactice şi ştiinţifico-didactice din instituţiile 
de învățământ finanţate de buget arată în felul următor: 
− rector – 5977 MDL, 
− profesor universitar – 4485 MDL, 
− conferenţiar universitar – 4035 MDL, 
− lector universitar – 3734 MDL, 
− asistent universitar, formator, maestru – 3289 MDL, 
− profesor şi învăţător din învăţământul general şi profesional tehnic cu studii superioare – 3289 MDL, 

iar pentru cei cu studii medii de specialitate – 2688 MDL, 
− funcţiile didactice în învăţământul profesional tehnic, cu excepţia profesorului, cu studii superioare – 

2983 MDL, cei cu studii medii de specialitate – 2688 MDL. 
Potrivit Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, cuantumul salariului lunar mediu pe 
economie, prognozat pentru anul curent, este de 5600 de MDL. 
Sursă: https://MONITORUL.fisc.md/editorial/salariile-profesorilor-vor-crete-cu-113.html 
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Figura 6.3. Evoluţia veniturilor disponibile ale populaţiei, valoarea nominală și ritmuri de 

creștere, pe trimestre, T I 2013 – T II 2017 
Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică. 
mari faţă de cele din mediul rural. Pentru populaţia din mediul urban principalele surse de 
venituri sunt activitatea salarială, care a asigurat veniturile populaţiei în proporţie de 55% (în 
creştere f.p.s.a.p. cu 3,3 p.p.) şi prestaţiile sociale – 19,7% (în scădere f.p.s.a.p. cu 1,3 p.p.). 
Veniturile populaţiei din mediul rural sunt generate în baza activităţii salariale în proporţie de 
31,1%, iar contribuţia acesteia fiind de 1,8 ori mai mică decât în mediul urban. În acelaşi timp, 
veniturile din activitatea individuală agricolă au avut o pondere de 13,8% din veniturile 
disponibile totale. Veniturile populaţiei din mediul rural într-o proporţie mai mare depind de 
prestaţiile sociale şi de transferurile de peste hotare decât veniturile populaţiei din mediul urban. 
Astfel, prestaţiile sociale în localităţile rurale au o proporţie de 24,3%, în timp ce în localităţi 
urbane ponderea lor a fost de 19,7%, iar transferurile din afara ţării în sate deţin o pondere de 
23,3%, în timp ce în oraşe ponderea dată este de 12,2%. 
Cheltuielile de consum medii lunare ale populaţiei în T II din 2017 au constituit în medie pe o 
persoană 2245,3 MDL, majorându-se cu 8,0% faţă de T II din anul 2016. În termeni reali, 
ajustând la indicii preţurilor de consum, cheltuielile populaţiei s-au majorat în medie cu 
0,8% f.p.s.a.p. Cea mai mare parte a cheltuielilor continuă să fie direcţionată spre: consumul 
alimentar (44,3%), întreţinerea locuinţei (18,4%) şi îmbrăcăminte şi încălţăminte (10,4%). 

Cheltuielile de consum medii lunare ale populaţiei în medie pe o persoană în T II din anul 2017 au 
fost de 2245,3 MDL, majorându-se cu 8,0% f.p.s.a.p. În termeni reali (ajustând la indicii preţurilor 
de consum), cheltuielile populaţiei s-au majorat în medie cu 0,8% f.p.s.a.p. În T II din 2017, 
consumul alimentar constituie cea mai mare parte a cheltuielilor – 44,3% (43,4% în T II din 2016).  
Cheltuielile pentru întreţinerea locuinţei în medie la o persoană au avut o pondere de 18,4% din 
cheltuielile de consum totale (18,5% în T II din anul 2016). Cheltuielile pentru îmbrăcăminte şi 
încălţăminte au constituit 10,4% (10,7% în p.s.a.p.), pentru servicii de sănătate – 5,5% (5,8% în 
p.s.a.p.), pentru comunicaţii – 4,5%, transport – 3,9%, dotarea locuinţei – 3,8%, învățământ – 
0,5%, etc. Cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban în medie au constituit 2626,9 
MDL pe lună pe o pers., cu 672,9 MDL sau de 1,3 ori mai mult decât în mediul rural. Populaţia din 
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Boxa 6.2. Majorarea tarifelor la energia termică pentru consumatorii finali  
din Chișinău și Bălţi 

Din data de 24.03.2017 în Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea Agenţiei Naţionale Pentru 
Reglementare în Energetică Nr. 109 din 17.03.2017 privind tarifele la energia termică livrată 
consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” pentru consumatorii finali din Chișinău și Bălți, conectaţi 
la sistemul „Termoelectrica” și „CET-Nord”. 
Acest nou tarif de căldură pentru consumatorii S.A. „Termoelectrica” care a intrat în vigoare la data de 1 
mai  2017 se va aplica din sezonul următor de încălzire. 
În conformitate cu decizia Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în 
Energetică, noul tarif pentru energia termică livrată consumatorilor S.A. „Termoelectrica”, a fost aprobat 
în sumă de 1122 MDL per Gcal (fără TVA) și a crescut cu 5%, comparativ cu tariful anterior, care era de 
1068,22 MDL pentru 1 Gcal. 
În același timp, noul tarif pentru energia termică livrată consumatorilor de S.A. „CET-Nord”, va fi de 1220 
de MDL pentru o Gcal (fără TVA) și va crește cu 15,5% (de la 1 056 MDL pe Gcal). 
Sursa:  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=369581&lang=1 

 
Figura 6.4. Evoluţia cheltuielilor de consum, valoarea nominală şi ritmuri de creștere,  

pe trimestre, T I 2013 – T II 2017 
Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică. 
mediul urban, pentru consumul de produse alimentare a direcţionat 41,9% din cheltuielile lunare 
de consum (41,2% în T II din 2016), iar în mediul rural – 46,8% (45,9% în T II din 2016). Totodată, 
populația urbană a cheltuit mai mult pentru întreținerea locuinţei – 19,2% versus 17,6% în mediul 
rural, pentru comunicaţii – 4,7% versus 4,4%, pentru transport – 4,2% versus 3,5%, pentru 
hoteluri, cafenele şi restaurante – 2,2% versus 0,7%, servicii de agrement – 2,0% versus 0,4%. 
Populaţia rurală a cheltuit mai mult pentru îmbrăcăminte, încălţăminte – 10,5% în comparaţie cu 
10,2% în mediul urban, pentru servicii de sănătate – 6,0% (comparativ cu 5,0% în mediul urban) 
şi pentru dotarea locuinţei – 4,5% versus 3,2%. 
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Boxa 6.3. Evoluţia mărimii medii a pensiei pentru limita de vârstă 

În graficul de mai sus se poate observa că ritmul de creştere a mărimii medii a pensiei pentru limita de 
vârstă s-a majorat continuu începând cu 1 iulie 2014, atingând valoarea de 1425,85 MDL  la 1 iulie 2017 
cu ritmul de creștere 9,1% în comparație cu perioada similară a anului precedent. Cum arată graficul, 
majorarea atinsă a pensiei pentru limită de vârstă în urma valorizării venitului asigurat nu este 
semnificativă după cum a fost prevăzut conform reformei de pensionare. Acest lucru se datorează 
faptului că valorizarea a avut loc doar pentru pensiile stabilite  în perioada 2001-2008, doar pentru 
68014 pensionari, adică circa 12,8% din numărul de pensionari pentru limita de vârstă (532039 
persoane (până la indexare) la 01.04.2017). 
Conform informației CNAS, mărimea pensiei pentru limita de vârstă a crescut în medie în mărime cu 
131,69 MDL. Numărul pensionarilor pentru limita de vârstă care au obţinut o majorare de o mărime mai 
mare a constituit 22135 persoane sau circa 32,5% din numărul total de pensionari pentru limita de 
vârstă pensiile cărora au fost supuse valorizării (68014 persoane). Mărimea valorizării diferă în funcţie 
de venitul obţinut şi perioada când a fost realizat. Spre exemplu, pensia pentru limita de vârstă care a 
fost stabilită în anul 2005 a crescut în medie cu 105,54 MDL în urma valorizării, iar pensia care a fost 
stabilită în 2008 s-a majorat cu 193,39 MDL. 
Surse:  http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4393&t=/Mass-media/Noutati/Pensiile-pentru-
83358-de-persoane-au-fost-valorizate; http://www.cnas.md/lib.php?l=ro&idc=244&t=/Statistica/ 
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Protecţia socială a populaţiei. Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul 
pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială la 1 iulie 2017 a constituit 712,5 mii 
persoane sau cu 28,8 mii persoane mai mult comparativ cu 1 iulie 2016. Mărimea medie a pensiei 
lunare stabilite la 1 iulie 2017 a constituit 1484,72 MDL, fiind în creştere cu 16,1% faţă de 1 iulie 
2016. 
Minimul de existenţă. Minimul de existență în medie pe lună la o persoană în Semestrul I din 
2017 a constituit 1866,3 MDL, majorându-se cu 2,9% f.p.s.a.p. În cazul orașelor mari el a constituit 
2015,6 MDL, cu 2,2% mai mult f.p.s.a.p. Minimul de existență a fost de 1836,7 MDL în orașele mici, 
cu 4,5% mai mult față de p.s.a.p. În cazul satelor el a fost de 1809,9 MDL, cu 2,4% mai mult decât 
în p.s.a.p. Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie și minimul de existență pentru 
populaţia în vârstă aptă de muncă în semestrul I din 2017 a fost de 2,7 ori, față de 2,5 ori în p.s.a.p. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4393&t=/Mass-media/Noutati/Pensiile-pentru
http://www.cnas.md/lib.php?l=ro&idc=244&t=/Statistica/
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Dezvoltarea socială a regiunii din partea stângă a râului Nistru5 

Situaţia demografică. Declinul natural al populaţiei în trimestrul II din 2017 a constituit 1338 de 
pers., comparativ cu perioada similară a anului precedent s-a majorat cu 5,4%. Pe perioada 
ianuarie-iunie 2017 s-au înregistrat 2164 de născuţi-vii, reprezentând 96,2% f.p.s.a.p, iar numărul 
de decese a ajuns la 3502 de pers., constituind 99,5% din p.s.a.p. În ianuarie-iunie 2017, în 
comparație cu p.s.a.p., numărul de decese cauzate de boala cardiacă ischemică a crescut cu 3,4%, 
de la neoplasme cu 1,7%, în timp ce decesele cauzate de intoxicații, leziuni și ucideri au scăzut cu 
8,6%, de la leziunile vasculare cerebrale au scăzut cu 6,2%, de la bolile sistemului digestiv – cu 
1,3%. Mortalitatea infantilă a copiilor sub vârsta de un an pentru ianuarie-iunie 2017 a fost de 19 
persoane, ceea ce reprezintă cu 26,7% mai mult decât în ianuarie-iunie 2016. Principalele cauze 
sunt: 

− condițiile care au apărut în perioada perinatală – 10 cazuri; 
− anomalii congenitale – 8 cazuri. 

Creşterea migraţională a populaţiei în ianuarie-iunie 2017, luând în consideraţie migraţiunea 
internă şi externă, s-a ridicat la 94 pers., în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut a avut loc o 
scădere de 818 pers. Pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2017 au sosit 3996 pers. (din afara 
regiunii – 1738 pers.), ceea ce reprezintă 156,6% din numărul de sosiri în perioada similară a 
anului precedent, dintre ei copii sub vârsta de 16 ani - 893 pers., sau 22,3% din numărul total de 
sosiri. Au plecat 3902 pers. (în afara regiunii – 1272 pers.) sau 115,8% din cei care au plecat în 
ianuarie-iunie 2016, inclusiv copii cu vârsta mai mică de 16 ani – 646 pers. sau 16,6% din numărul 
total de plecări. Din numărul total de sosiri în regiune – 49,5% sunt bărbaţi (1978 pers.), din 
numărul total de plecări ponderea bărbaţilor constituie 49,9% (1946 pers.). 
În perioada ianuarie-iunie 2017 în zonele urbane au sosit 2650 pers. şi au plecat 2750 pers., ceea 
ce reprezintă faţă de perioada ianuarie-iunie 2016 – 157,9% şi 114,2%, respectiv. Au venit din 
străinătate 1324 de pers., şi au plecat din regiune 1004 de pers. În mediul rural au sosit 1346 de 
pers., şi au plecat 1152 de pers., ceea ce reprezintă 154,0%, respectiv 119,8% comparativ cu 
ianuarie-iunie 2016. Din afara regiunii au venit 414 pers., şi 268 de pers. au plecat din regiune. 
Numărul căsătoriilor înregistrate a fost de 1095, în comparaţie cu trimestrul II din 2016 a scăzut 
cu 2,5%. Numărul de divorţuri a atins cifra de 887, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
precedent a crescut cu 6,5%. 

                                                             
5 Analiza a fost efectuată în baza datelor Serviciului Statistic al Transnistriei. 
 

Boxa 6.4. Majorarea vârstei de pensionare şi a stagiului de cotizare 

Conform modificărilor efectuate în Legea privind sistemul public de pensii nr.156-XIV din 14.10.1998, 
începând cu 1 iulie 2017 a intrat în vigoare majorarea vârstei treptate de pensionare şi majorarea 
stagiului de cotizare atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei.  
Potrivit Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, vârsta standard de pensionare de 63 
de ani pentru bărbaţi va fi atinsă pe 1 iulie 2019, iar pentru femei – la 1 iulie 2028. Atingerea acestor 
vârste se va realizaprin majorarea anuală a vârstei standard de pensionare pentru bărbaţi cu 4 luni, iar 
pentru femei cu 6 luni.  
Astfel, va fi egalat stagiul de cotizare pentru bărbaţi şi femei, care va constitui 34 de ani. Pentru bărbaţi 
el va fi stabilit începând cu 1 iulie 2018, iar pentru femei – începând cu 1 iulie 2024. 
Sursa:  http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4392&t=/Mass-media/Noutati/De-la-1-
iulie-incepe-majorarea-treptata-a-varstei-de-pensionare-si-a-stagiului-de-cotizare 

http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4392&t=/Mass-media/Noutati/De-la-1


 
 

69 
 

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI 

Nr. 26 (trim. II) 2017 

Piaţa forţei de muncă. Numărul de angajaţi ai organizațiilor din toate sectoarele economice (cu 
excepția întreprinderilor mici, organizațiilor religioase şi non-profit, structurilor de securitate şi 
autorităţilor vamale) la 01.07.2017 a fost de 96,9 mii pers., comparativ cu aceeaşi perioadă a 
anului precedent, a scăzut cu 1404 pers. sau cu 1,4%. De la începutul anului 2017 numărul 
cetăţenilor înregistraţi la agenţiile de ocupare a forţei de muncă a constituit 8209 , dintre care 492 
- pentru locuri de muncă suplimentar introduse. Procentul de înlocuire a lucrătorilor pensionați 
cu personal nou a fost de 98,7%. În perioada ianuarie-iunie 2017 din instituţii şi organizaţii s-au 
concediat 8318 persoane, ceea ce reprezintă 8,6% din numărul scriptic de angajați de la începutul 
anului. Motivul principal de întrerupere a contractului de muncă este concedierea din propria 
iniţiativă a angajatului, care reprezintă 6924 de pers. (83,2%). 
Potrivit Fondului de asigurări sociale ale Transnistriei la sfârșitul lunii iunie 2017 numărul 
cetățenilor înregistrați oficial ca şomeri a constituit 6879 pers., ceea ce reprezintă cu 49,8% mai 
mult faţă de sfârșitul lunii iunie a anului 2016. Din numărul total de cetăţeni înregistraţi, femeile 
reprezintă 3393 pers. sau 49,3%. În ianuarie-iunie 2017 prin intermediul Agenției Transnistrene 
pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost înregistrate 7169 pers. ca şomeri, dintre care 3372 pers. 
sunt femei (47,0% din numărul total al cetățenilor înregistraţi). În ianuarie-iunie 2017, s-au 
cheltuit 11413,2 mii ruble pentru plata ajutoarelor de şomaj. Prestații de șomaj au primit 5887 
pers., mărimea medie a ajutoarelor de șomaj a constituit 417,1 ruble sau 31,4% din bugetul 
minimului de existenţă în medie pe cap de locuitor. 
Remunerarea muncii. Pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2017 salariul nominal mediu lunar 
al unui angajat din regiune (cu excepția afacerilor mici, organizațiilor religioase și non-profit, 
agențiilor de aplicare a legii și autorităților vamale) a fost de 3845 de ruble6, ceea ce reprezintă 
101,3% față de perioada ianuarie-iunie 2016. La organizațiile bugetare, salariul mediu a fost de 
2716 de ruble, ceea ce este cu 0,8% mai mult faţă de perioada similară a anului trecut. 
În ianuarie-iunie 2017, cele mai mari salarii nominale medii lunare au fost în următoarele ramuri 
economice: „Electro– şi radio-comunicaţii” (9645 ruble sau 832 dolari SUA), „Bănci şi credite” 
(6736 ruble sau 581 dolari SUA), „Asigurări” (6577 ruble sau 567 dolari SUA), „Servicii de 
informare şi de calculator” (5228 ruble sau 451 dolari SUA), „Industria” (5079 ruble sau 438 
dolari SUA). 
În același timp, cele mai mici salarii nominale medii lunare au fost în următoarele ramuri 
economice: „Geologie și meteorologie” (2048 ruble sau 177 dolari SUA), „Asistenţă socială” (2124 
ruble sau 183 dolari SUA), "Silvicultură” (2192 ruble sau 189 dolari SUA), „Comunicare poștală” 
(2228 ruble sau 192 dolari SUA), „Cultură și artă” (2462 ruble sau 212 dolari SUA). 
În ianuarie-iunie 2017, în aproape toate sub-ramurile industriei, salariul nominal mediu lunar al 
angajaților a fost mai mic decât media din industrie (5079 ruble sau 438 dolari SUA), cu excepția 
„Energeticii” (6221 ruble sau 537 dolari SUA, cu 61,8% mai mult decât salariul mediu în regiune), 
„Metalurgiei feroase”(5988 ruble sau 517 dolari SUA, cu 55,7%) și „Construcțiilor mecanice și 
prelucrarea metalelor” (5352 ruble sau 462 dolari SUA, cu 39,2%).  
Protecţia socială a populaţiei. În perioada aprilie-iunie 2017 numărul mediu al pensionarilor 
constituie 123770 pers., ceea ce este mai puţin cu 2,3% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
trecut, dintre care pensie de muncă primesc 119564 pers., iar pensie socială - 4207 pers. În aprilie-
iunie 2017, mărimea medie a pensiei alocate a fost de 1349,60 ruble, ceea ce este cu 0,5% mai 
puţin decât în aprilie-iunie 2016. Pensia de muncă – 1374,65 ruble şi pensia socială – 637,59 ruble. 
Minimul de existenţă. În ianuarie-iunie 2017, minimul de existență în medie pe cap de locuitor 
constituie 1327,67 ruble, cu 3,7% mai mult decât în ianuarie-iunie 2016. 

                                                             
6 Cursul oficial de schimb mediu al autorităţii monetare din partea stângă a râului Nistru pe perioada ianuarie - iunie 2017 – 
1 dolar SUA=11,5862 ruble  (http://www.cbpmr.net/data/svk_narast_itog_03_09_2017.pdf) 

http://www.cbpmr.net/data/svk_narast_itog_03_09_2017.pdf)
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Tabelul 6.1. Minimul de existenţă în Regiunea din partea stângă a Nistrului  
în prima jumătate a anului 2017 

(medie pe o persoană, ruble pe lună) 
 

Total 
populaţie 

Inclusiv: 
Aptă de muncă 

Pensionari 
Copii 

Bărbaţi Femei cu vârsta sub 
6 ani 

de la 7 până la 
15 ani 

Ianuarie 1317 1447 1369 1111 1219 1464 
Februarie 1310 1440 1362 1106 1211 1457 
Martie 1301 1429 1352 1098 1203 1447 
Aprilie 1315 1446 1366 1110 1216 1464 
Mai 1333 1467 1383 1125 1231 1487 
Iunie 1390 1530 1438 1172 1290 1565 
Sursa: Conform datelor Serviciului Statistic al Transnistriei. 
Infracţiuni. Potrivit organelor de ocrotire a ordinii publice, în ianuarie-iunie 2017 au fost 
înregistrate 5769 cereri şi rapoarte cu privire la crime, cu 7,2% mai mult decât în ianuarie-iunie 
2016. În perioada ianuarie-iunie a anului 2017 au fost înregistrate 2379 infracțiuni, ceea ce este 
cu 0,6% mai puțin decât în perioada ianuarie-iunie a anului precedent. Pe parcursul perioadei 
ianuarie-iunie 2017 au fost înregistrate 113 infracțiuni legate de traficul ilicit de arme; 268 
infracțiuni legate de traficul de droguri; 21 crime comise folosind arme, muniții și explozivi. Din 
totalul infracțiunilor înregistrate, 452 (19,0%) sunt clasificate ca fiind grave, 170 (7,1%) – la 
categoria infracțiunilor deosebit de grave. În comparație cu ianuarie-iunie 2016, numărul 
infracțiunilor deosebit de grave a scăzut cu 2,8%, iar a celor grave – cu 1,7%. În ianuarie-iunie 
2017 au fost cercetate 2156 de infracțiuni, dintre care 445 (20,6%) de infracțiuni au fost comise 
de persoane condamnate anterior, 222 (10,3%) – de femei, 279 (12,9%) – de un grup de persoane, 
164 (7,6%) – de cetățeni minori. Pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2017, 336 (15,6%) de 
crime au fost comise în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau în alte forme de intoxicaţii. 
Ca urmare a crimelor au suferit 1272 de persoane, dintre care au murit 18 persoane (1,4%), 
vătămări grave cauzate sănătății au avut 37 victime (2,9%).  
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Capitolul VII 

PROGNOZA MACROECONOMICĂ PENTRU ANUL 2017 

(varianta actualizată) 

Evoluţia social-economică a Republicii Moldova în primul semestru al anului 2017 

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. 
Concomitent, evoluţia economiei naţionale, luată în ansamblu, provoacă deranj în ceea ce priveşte 
stabilitatea echilibrului macroeconomic, durabilitatea în perspectiva progresării reale pe viitor. 
Activitatea investițională continuă să fie la un nivel foarte redus. Producţia industrială se afle într-
o stare stagnantă, iar cea agricolă încă este în mare dependenţă de condiţiile climaterice favorabile 
ori nefavorabile a anului agricol. Devansarea volumelor importurilor în comparaţie cu exporturile 
sporesc majorarea deficitului contului curent al balanţei de plăţi. Continuă să crească cu ritmuri 
majore datoria de stat atât internă cât şi externă. Se atestă tendinţa de apreciere a valutei 
naționale, nivelul inflaționist rămâne destul înalt, practic la cel din anul precedent, ceea ce întrece 
cu mult cel ţintit de Banca Naţională pentru acest an.  
Rezultatele obţinute  

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.  
Cea mai semnificativă influenţă asupra creşterii PIB, pe categorii de resurse, a avut-o valoarea 
adăugată brută creată în comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea 
autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație 
publică (+1,5%), construcțiile; informații și comunicații (cu câte +0,2%). 
Contribuții negative asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut-o activitățile: agricultura, 
silvicultura și pescuitul (-0,2%); administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; 
învățământ; sănătate și asistența socială (-0,1%). 
Pe categorii de utilizări creșterea s-a datorat, în principal: consumului final al gospodăriilor 
populației (+3,5%); formării brute de capital fix (+1,1%). 
Impact negativ asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut-o exportul net (-4,1%), consecință a 
contribuției mai accentuate la formarea PIB a importurilor de bunuri și servicii (79,4%) față de 
cea a exporturilor (45,4%). 
În ianuarie-august 2017 rata inflației a constituit 7,3% faţă de ianuarie-august 2016, practic fiind 
la acelaşi nivel (7,4%) ca şi rata inflației în aceeași perioadă a anului 2016. Însă inflaţia anuală 
până când depăşeşte nivelul ţintă a celei stabilite de BNM (5% +/-1,5%). 
Leul moldovenesc s-a apreciat faţă de principalele valute. De la începutul anului 2017 moneda 
naţională a marcat o apreciere de 9,1% faţă de dolarul SUA în termeni nominali (de la 19,98 lei 
pentru un dolar american la 01.01.2017 până la 18,15 lei la 30.06.2017). Faţă de Euro leul 
moldovenesc s-a apreciat cu 0,9%.  
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Stocul activelor valutare de rezervă ale BNM la 30.06.2017 a atins o valoare de 2388,7 mil. dolari, 
majorându-se cu 8,3% comparativ cu nivelul înregistrat la sfârşitul anului 2016 şi cu 27,4% faţă 
de situația la 30.06.2016.  
Masa monetară M3 la sfârşitul lunii iunie 2017 a constituit circa 71,4 mild. lei şi s-a majorat cu 
7,6% comparativ cu sfârșitul lunii iunie a anului trecut. Evoluţia masei monetare M3 a fost 
determinată de majorarea cu 16,4% a volumului depozitelor în monedă naţională, în special a 
depozitelor la vedere (+33,2%). Soldul depozitelor în valută străină (calculat în lei) s-a diminuat 
cu 2,5%. Soldul creditelor acordate economiei au fost sub nivelul perioadei similare a anului trecut 
(-7,9%). 
În ianuarie-iunie 2017 la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 24,9 
mild. lei, cu 18,4% mai mult faţă de ianuarie-iunie 2016. S-au efectuat cheltuieli în sumă de 25 
mild. lei - cu 15,2% mai mult, respectiv. În ansamblu, BPN a înregistrat un deficit de 101,5 mil.lei, 
comparativ cu 678,1 mil. lei în ianuarie-iunie 2016. 
Suma totală a datoriei de stat (internă şi externă) administrată de Guvern la 30 iunie 2017 a 
constituit circa 50,7 mild. lei, în creștere cu 42,3% față de data similară a anului 2016. Datoria de 
stat internă s-a majorat de circa 2,5 ori (din contul emisiei hârtiilor de valoare de stat pentru 
executarea garanției de stat), iar datoria de stat externă – cu 17,8%. 
În ianuarie-iunie 2017 exporturile s-au majorat cu 13,6%, iar importurile – cu 16,7%. Soldul 
negativ al balanţei comerciale a constituit 1153,4 mil. dolari SUA, faţă de 963,6 mil. dolari în 
ianuarie-iunie 2016. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a constituit 47,1%, fiind mai 
mic cu 1,3 p.p. decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2016. 
Întreprinderile industriale din Republica Moldova au produs, în perioada ianuarie-iunie 2017, cu 
0,3% mai multe bunuri, în expresie valorică, decât în perioada similară a anului 2016. Volumul 
producției industriei extractive a crescut cu 1,6%, al industriei prelucrătoare-cu 0,4%, iar volumul 
producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-a redus cu 
0,5%. 

Producţia agricolă în semestrul I 2017 a înregistrat o scădere de 5% (în preţuri comparabile) faţă 
de perioada respectivă a anului 2016. Micșorarea producţiei agricole a fost determinată de 
diminuarea producţiei vegetale cu 28,4% și a producției animaliere cu 0,4%, căreia i-a revenit circa 
82,9% din volumul total al producţiei agricole. 
În semestrul I 2017 volumul investiţiilor în active imobilizate a însumat circa 6,2 mild. lei, cu o 
creştere de 2,5% (în preţuri comparabile) faţă de perioada similară a anului 2016.  
Întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian, în ianuarie-iunie 2017, au 
transportat circa 6,6 mil. tone de mărfuri sau cu 22,5% mai mult faţă de volumul transportat în 
perioada similară a anului 2016. 
Volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul în ianuarie-iunie 2017 s-a diminuat cu 4% 
(în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-iunie 2016, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de 
piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 3%. 
Cîştigul salarial mediu nominal al unui salariat din economia naţională pentru ianuarie-iunie 
2017 a constituit 5636,7 lei şi s-a majorat cu 13,2% faţă de perioada similară a anului 2016. În 
termeni reali salariul s-a majorat cu circa 5,5%. Veniturile disponibile lunare ale populației 
pentru trimestrul II 2017 au constituit în medie pe o persoană 2227,6 lei, în creștere față de 
aceeași perioadă a anului 2016 cu 9.8% în termeni nominali, iar în termeni reali – cu 2,5%.  
Cheltuielile medii lunare de consum ale populației pentru trimestrul II 2017 au constituit în 
medie pe o persoană 2245.3 lei, fiind în creștere față de aceeași perioadă a anului 2016 cu 8% în 
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termeni nominali, iar în termeni reali – în creştere cu 0.8%. Valoarea medie a pensiei lunare la 1 
iulie 2017 a fost de 1484,7 lei și s-a majorat cu 16,1% față de aceeași dată a anului 2016 în termeni 
nominali, s-au majorat remiterilor de peste hotare. Numărul șomerilor, estimat conform 
definiției Biroului Internaţional al Muncii a fost de 45,7 mii, fiind în scădere față de nivelul 
trimestrului II 2016 (55,0 mii). Rata şomajului (ponderea şomerilor BIM în populaţia activă) la 
nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,5%, fiind în ușoară scădere faţă de trimestrul II 2016 
(4,0%). Rata şomajului la bărbaţi a fost de 3,8%, iar la femei – de 3,2%.  
Estimări de prognoză pentru anul 2017 

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. 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. 
Pornind de la situaţia creată la moment, având în vedere trendul ce s-a conturat în evoluţia 
indicatorilor macroeconomici din ultima vreme, s-au efectuat calculările de prognoză pentru anul 
2017, care se prezintă în tabelul ce urmează.  

Tabelul 7.1. Evoluţia indicatorilor macroeconomici în anii 2012-2016 şi estimări de 
prognoză pentru anul 2017 

 
 

Unitatea 
de măsură 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

efectiv Pro-
gnoza 

A 1 2 3 4 5 6 7 
PIB nominal  mild. lei 88,2 100,5 112,1 122,6 134,9 144 
Faţă de anul precedent în 
preţuri comparabile % 99,3 109,4 104,8 99,6 104,3 102.4 
Indicele preţului de consum 
mediu anual % 104,6 104,6 105,1 109,7 106,4 106 
Cursul mediu de schimb  lei/USD 12,11 12,59 14,04 18,81 19,92 18,5 
Export de bunuri mil.USD 2162 2428 2340 1967 2045 2290 
 Faţă de anul precedent % 97,5 112,3 96.3 84,1 103 112 
Import de bunuri mil.USD 5213 5492 5317 3967 4020 4660 
 Faţă de anul precedent % 100,4 105,4 96,8 75 101.9 116 
Soldul balanţei comerciale mil.USD -3051 -3064 -2977 -2020 -1975  -2370 
Producţia industrială în preţuri 
curente mild.lei 36,4 39,4 43,5 45,7 47,6 51 
 Faţă de anul precedent în 
preţuri comparabile % 98,1 108,6 107,3 100,6 100,9 101 
Producţia agricolă în preţuri 
curente mild.lei 19,9 23,8 27,3 27,2 30,5 35 
 Faţă de anul precedent în 
preţuri comparabile % 78 139,1 109 87 118,6 100 
Investiţii în active imobiliare mild.lei 17.2 19,1 21,2 21,1 19,7 22.7 
 Faţă de anul precedent în 
preţuri comparabile % 98,9 104,2 103,8 90,6 87,2 102.5 
Salariul nominal mediu lunar lei 3478 3765 4172 4611 5084 5700 
 Faţă de anul precedent             

 nominal  % 108.9 108,3 110.8 110.5 110.3 112 
 real % 104.1 103,5 105,4 100,7 104,8 105,8 

Fondul de remunerare a muncii mild.lei 39,7 42,9 46,1 52,1 57,6 66,6 
Forţa de muncă (populaţia 
economic activă)  mii pers. 1215 1236 1232 1266 1273 1230 
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Tabelul 7.1 – continuare 
A 1 2 3 4 5 6 7 

Numărul angajaţilor în 
economia naţională mii pers. 1146,8 1172,8 1185 1204 1220 1185 
Rata şomajului % 5,6 5,1 3,9 4,9 4,2 3,5 
Transferuri de peste hotare a 
mijloacelor băneşti mil. dol. 1494 1609 1613 1129 1079 1200 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor statistice. 
Concluzii:  

Prognoza pentru anul 2017 (varianta actualizată) este mai pesimistă de cât prognoza elaborată 
anterior şi se explică prin următoarele: 
1. În prima variantă se prevedea o majorare a producţiei industriale de 4,2%, şi a producţiei 

agricole de 3,5%. Rezultatele primului semestru dovedesc că producţia industrială nu va 
creşte cu mai mult de 1-2 %. Îngheţurile din primăvara anului curent au adus prejudicii 
sectorului agricol, din care cauză, cel mai probabil, volumul producţiei va fi la nivelul, ori 
aproape de nivelul anului precedent;  

2. Investiţiile în active imobilizate s-au preconizat în ascensiune cu 10%, având în vedere că în 
ultimii ani acestea au fost în scădere continuă şi, în caz de conjunctură favorabilă, puteau să 
crească considerabil, însă evoluţia din primul semestru (+2,5%) nu permite de a se aştepta la 
un salt în această direcţie, de aceea se consideră posibil de a păstra acest ritm până la finele 
anului;  

3. Cu ritmuri mai accelerate de cât cele prevăzute anterior se desfăşoară comerţul exterior. 
Exporturile vor creşte cu 12%, faţă de 9% prevăzute anterior, iar importurile – cu 16%, faţă 
de 8%. Latura negativă aici este creşterea mai rapidă a importurilor faţă de exporturi, ceea ce 
va duce la creşterea deficitului balanţei comerciale, iar la rândul său aceasta va influenţa 
negativ volumul PIB. 

4. Cu ritmuri superioare (+5,8%) vor creşte salariile reale medii lunare, faţă de 1,6% prevăzute 
anterior. Partea negativă aici constă în faptul că creşterea costului forţei de muncă cu ritmuri 
mai mari de cât creşterea productivităţii muncii duce la dezechilibre macroeconomice. 
Pentru ca economia să funcţioneze în regim normal acest coraport trebuie să fie invers. 

 
Figura 7.1. Evoluţia PIB a Republicii Moldova între anii 1990-2016  

şi prognoza pentru anul 2017 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor statistice. 
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Acestea sunt principalele divergenţe dintre indicatorii prognozei actualizate faţă de cei 
preconizaţi anterior. După cum derivă din cele menţionate aceste schimbări sunt de influenţă 
negativă ceea ce va duce la diminuarea PIB de la 4,2% prevăzut anterior, până la 2,4% în varianta 
actualizată. Se consideră că şi această creştere este maximală la ce se poate de aşteptat, având în 
vedere situaţia tensionată socio-economică şi politică prin care trece ţara noastră. Pentru a atinge 
nivelul preconizat pentru anul 2017 la creşterea PIB este necesar ca, în a doua jumătate a anului, 
să se obţină o creştere de 2% în comparaţie cu perioada similară a anului precedent. 
Dezvoltarea economiei naţionale cu ritmuri insuficiente în perioada de relansare economică (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. 
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