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1. Starea economică a Republicii Moldova

Economia mondială în anul 2001
Pe parcursul anului 2001 economia mondială a înregistrat o dinamică
moderată a creşterii economice. În SUA, Germania şi Japonia s-a resimţit
pericolul recesiunii, deşi unele semnale de înviorare a manifestat
economia nord americană.
Conform estimărilor creşterea economică reală la nivelul economiei
mondiale va fi de cca. 2.4 la sută (în anul 2000 creşterea a fost de 4.7 la
sută), ceea ce reprezintă cel mai redus nivel din ultimul deceniu. Cea mai
mare scădere s-a consemnat în ţările dezvoltate (de la 3.9 până la 1.1 la
sută). Evenimentele din 11 septembrie 2001 au agravat şi mai mult
incertitudinile legate de climatul economic.
Scăderea ritmului de creştere a economiei mondiale în anul 2001 s–a
datorat, în mare parte, modificării tendinţelor de dezvoltare în economia
SUA, care a consemnat o creştere economică de 1.2 la sută în anul 2001
(4.1 la sută în 2000).
Reducerea nivelului inflaţiei, ca urmare a scăderii preţurilor la purtătorii
de energie şi menţinerea unor aşteptări inflaţioniste joase, a permis
băncilor centrale din ţările dezvoltate să stimuleze activitatea economică
printr-o politică monetară adecvată, orientată spre majorarea ofertei
monetare prin reducerea ratelor de bază. Pe parcursul anului precedent
Banca Centrală a SUA a redus rata dobânzii de bază de la 6.0 la sută
până la 1.75 la sută – cel mai jos nivel înregistrat în ultimii 40 de ani. În
anul 2001 nivelul inflaţiei în SUA a fost de 1.6 la sută (3.4 la sută în
2000). Rata şomajului a atins nivelul de 4.8 la sută (4.0 la sută în 2000).
În ţările Uniunii Europene creşterea economică în anul 2001 a fost de 1.6
la sută (comparativ cu 3.3 la sută în anul 2000). În Marea Britanie
creşterea economică a fost de 2.2 la sută, în Italia – 1.8 la sută, Franţa –
1.9 la sută, Germania – 0.6 la sută. Pentru anul 2002 se estimează o
creştere economică sub nivelul potenţial al economiei europene.
În anul 2001 nivelul inflaţiei anuale în ţările zonei Euro a fost de 2.0 la
sută: în Germania – 1.5 la sută, Franţa – 1.4 la sută, Italia – 2.2 la sută,
Finlanda – 2.3 la sută, Olanda – 5.1 la sută.
Rata şomajului în ţările zonei Euro a fost în anul 2001 de 8.4 la sută.
Pentru 15 ţări ale Uniunii Europene acest indicator a constituit 7.8 la
sută: Austria – 3.9 la sută, Marea Britanie – 5.2 la sută, Germania – 8.0 la
sută, Franţa – 8.9 la sută,  Finlanda – 9.3 la sută, Spania – 12.8 la sută.
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În regiunea Europei Centrale şi de Est s–a înregistrat o creştere
economică mai redusă faţă de anii precedenţi - de 4.0 la sută pentru ţările
cu economie în tranziţie. În Cehia, Slovacia, România, Lituania creşterea
economică a fost mai accelerată comparativ cu anul 2000. Pe parcursul
anului 2001 a continuat tendinţa de reducere continuă a nivelului
inflaţiei. 
Creşterea reală a PIB în anul 2001 a constituit: în Letonia – 6.3 la sută,
România – 5.3 la sută, Lituania – 5.0 la sută, Estonia – 4.9 la sută,
Bulgaria – 4.8 la sută, Ungaria – 3.8 la sută, Cehia – 3.6 la sută, Slovacia
– 3.5 la sută.
Inflaţia în anul 2001 în această regiune a fost: în Lituania – 2.0 la sută,
Letonia – 3.5 la sută, Polonia – 3.6 la sută, Estonia – 4.2 la sută, Cehia –
4.7 la sută, Ungaria – 6.8 la sută, România – 30.3 la sută. Rata şomajului
în 2001 a atins în Ungaria 5.5 la sută, Letonia – 7.7 la sută, România - 8.6
la sută, Estonia –12.0 la sută, Lituania – 12.5 la sută, Polonia – 16.8 la
sută.
Rusia în 2001 a avut următoarele evoluţii: PIB a crescut cu 5.0 la sută.
Inflaţia la sfârşit de an a fost de 18.6 la sută şi rata şomajului de 8.9 la
sută.
În Ucraina inflaţia anuală a fost de 6.1 la sută. Produsul intern brut în
2001 a crescut cu 9.0 la sută faţă de 5.9 la sută în anul 2000. Rata
şomajului la sfârşitul anului a fost de 3.7 la sută.
Diminuarea cererii economice globale a contribuit la micşorarea ritmului
de creştere a comerţului mondial. În soldul balanţelor comerciale ale
ţărilor dezvoltate au survenit schimbări radicale, caracterizate de
reducerea soldului pozitiv al ţărilor exportatoare (în primul rând al
Japoniei), ca urmare a micşorării deficitului balanţei comerciale în SUA. 

Sectorul real∗
Politicile economice în perioada de tranziţie la economia de piaţă au ca
obiectiv atât stabilitatea macroeconomică şi financiară, menţinerea
stabilităţii monedei naţionale, cât şi creşterea nivelului de trai al
populaţiei. Procesul de tranziţie început în anul 1991 a dus la scăderea
considerabilă a produsului intern brut (până în 2001 cu 55.9 la sută), la
reducerea nivelului de trai al populaţiei şi accentuarea diferenţierii
sociale. Bazele redresării economiei naţionale au fost puse în anul 1997,
perioadă în care  PIB a crescut cu 1.6 la sută şi nivelul inflaţiei la sfârşit

                                                
∗ în baza informaţiei Departamentului Statistică şi Sociologie al RM
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de an a fost de 11.2 la sută. Însă criza financiară regională din 1998 a
îndepărtat acest proces până în 2000 şi 2001.
Anul 2001 s-a soldat cu creşterea produsului intern brut cu 6.1 la sută,
fiind determinată de sporul producţiei în industrie cu 14.2 la sută, în
agricultură - cu 4.0 la sută, de nivelul inflaţiei la sfârşit de an de 6.3 la

sută faţă de 18.4 la sută în
2000 (graficul nr. 1).

Graficul nr. 1. Indicatori macroeconomici, %
Produsul intern brut în
anul 2001 a însumat
19019.3 mil. lei. La
formarea produsului
intern brut a contribuit
producerea bunurilor în
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sută din total. Producerea
brută a bunurilor şi
serviciilor a crescut în
preţuri comparabile,
respectiv, cu 9.1 şi 2.4 la
sută, impozitele nete pe
produs şi import – cu

10.8 la sută.
Dinamica produsului intern brut după utilizări a evoluat în termeni reali
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în preţuri curente a atins în anul 2001 suma de 10348.0 mil. lei, sau cu
14.2 la sută mai mult (în preţurile medii ale anului precedent) faţă de anul
2000.
Producţia industrială a întreprinderilor şi organizaţiilor supuse evidenţei

lunare a constituit 8406.4 mil. lei în
preţurile curente, majorându-se cu 14.2 la
sută în preţurile medii ale anului
precedent (graficul nr. 3).124

Graficul nr. 3. Evoluţia producţiei industriale (în % faţă de perioada
respectivă a anului precedent)
Cele trei activităţi sectoriale de bază au
înregistrat creşteri. Industria
prelucrătoare, fiind activitatea
preponderentă (81.9 la sută în totalul
producţiei industriale), a marcat în
termeni reali o creştere de 14.7 la sută. În
activităţile exploatarea carierelor şi
energie electrică, gaze şi apă creşterea a
fost 8.1 şi 11.5 la sută, respectiv.
În majoritatea ramurilor industriale s-au

obţinut rezultate pozitive. Industria alimentară (57.2 la sută din volumul
producţiei industriale) a înregistrat o creştere de 16.3 la sută, inclusiv în
vinificaţie volumul producţiei a crescut cu 24.2 la sută, industria
zahărului – cu 30.9 la sută, industria pomilegumicolă – cu 8.1 la sută. În
condiţiile creşterii volumului producţiei şi scăderii numărului scriptic al
salariaţilor faţă de anul trecut cu 2.8 la sută, productivitatea muncii în
2001 a crescut cu 17.4 la sută.
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anume, în proprietatea publică
creşterea a fost de 6.5 la sută,
proprietatea privată – de 20.2 la
sută, proprietatea mixtă
(publică şi privată) – de 4.7 la
sută, proprietatea străină – de
4.5 la sută şi proprietatea
întreprinderilor mixte cu
participare străină – de 29.6 la
sută (graficul nr. 4).
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mil. lei, constituind 99.5 la sută din volumul producţiei industriale
(supuse evidenţei lunare). Stocurile producţiei industriale la producători
au crescut pe parcursul anului 2001 cu 17.5 la sută, totalizând 865.4 mil.
lei. 
Producţia agricolă, conform estimărilor, în 2001 a constituit 9141.0 mil.
lei, sau 104.0 la sută în preţuri comparabile în raport cu anul 2000,
creşterea fiind cauzată de majorarea producţiei vegetale cu 7.6 la sută.
Producţia animalieră s-a redus cu 3.4 la sută (graficul nr. 5).

Rezultatele sectorului vegetal (70.3
la sută din producţia agricolă) pun
în evidenţă progresele realizate de

Graficul nr.5.  Dinamica producţiei agricole
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investiţii în capital fix au fost sub nivelul anului trecut, respectiv, cu cca.
5.0 şi 39.0 la sută (graficul nr. 6).
După forme de proprietate, preponderent au fost alocate investiţii în

proprietatea publică - 43.3
la sută din total investiţii,
17.1 la sută – în400% Investiţii capitale (total)

Graficul nr.6. Dinamica investiţiilor capitale (în % faţă de perioada corespunzătoare a
anului precedent)
proprietatea privată şi 7.7 la
sută – în proprietate mixtă
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străină au constituit 11.6 la
sută din total şi în
întreprinderile mixte – 20.3
la sută.
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provenienţă a investiţiilor
alocate în anul 2001, cota

maximală le-a revenit mijloacelor proprii – 56.1 la sută din total (908.0
mil. lei), sau cu 11.9 puncte procentuale mai puţin decât în anul 2000.
A doua sursă importantă au fost investiţiile străine – 20.6 la sută din total
(333.7 mil. lei), sau cu 2.3 puncte procentuale mai mult decât în anul
2000. Concomitent, a crescut ponderea investiţiilor din contul creditului
bancar, de la 5.8 la sută în 2000 până la 11.5 la sută în 2001. Bugetul
republican şi cel local au contribuit, respectiv, cu 5.4 la sută şi 6.4 la sută
la formarea investiţiilor (graficul nr. 7).

0

100

200

300

ia
n.

-
m

ar
t.1

99
9

ia
n.

-
iu

n.
19

99

ia
n.

-
se

pt
.1

99
9

ia
n.

-
de

c.
19

99

ia
n.

-
m

ar
t.2

00
0

ia
n.

-
iu

n.
20

00

ia
n.

-
se

pt
.2

00
0

ia
n.

-
de

c.
20

00

ia
n.

-
m

ar
t.2

00
1

ia
n.

-
iu

n.
20

01

ia
n.

-
se

pt
.2

00
1

ia
n.

-
de

c.
20

01

Proprietate a RM (total)
Proprietate cu capital străin
Proprietate a întreprinderilor mixte

2000 2001

Graficul nr. 7. Structura surselor de investiţii în capital fix (%)
În sfera productivă au 
anul 2001 (1134.8 mil

2.4%
18.3%

5.8%

68.0%

5.5%
6

fost alocate 70.0 la sută din totalul investiţiilor în
. lei), constituind 80.0 la sută din nivelul anului

5.4%
20.6%

11.5%

56.1%

6.4%

Bugetul republican
Bugetul local
Mijloace proprii
Credit bancar
Investiţii străine



Raport anual 2001                                                                                                                        Starea economică a Republicii Moldova
precedent. În anul de raportare cele mai importante surse de investiţii pe
obiective productive au fost mijloacele proprii ale agenţilor economici –
63.4 la sută din total şi investiţiile străine – 28.7 la sută.
Investiţiile în sfera neproductivă în volum de 486.6 mil. lei au crescut cu
98.0 la sută faţă de nivelul anului 2000. Cele mai însemnate surse de
investiţii pe obiective neproductive au fost în anul 2001: mijloacele
proprii – 38.7 la sută din total şi creditele bancare – 33.0 la sută.
Pe parcursul anului au fost puse în funcţiune fonduri fixe în valoare de
1296.8 mil. lei, din care 81.5 la sută (1056.5 mil. lei) în sfera productivă.

Creanţele pe termen lung şi scurt
la situaţia din 30 septembrie 2001mil. lei

Graficul nr. 8. Creanţele şi datoriile întreprinderilor
au alcătuit 22302.0 mil. lei (graficul
nr. 8), majorându-se cu 15.5 la sută
faţă de sfârşitul anului 2000, din
care cele pe termen scurt au
constituit 93.7 la sută, fiind în
creştere cu 10.3 la sută.
Datoriile pe termen lung şi scurt ale
întreprinderilor la aceeaşi dată au
crescut faţă de sfârşitul anului 2000
cu 11.0 la sută, totalizând 45002.0

mil. lei. Cota preponderentă au deţinut-o datoriile pe termen scurt – 73.7
la sută, volumul acestora fiind în majorare cu 11.6 la sută. Pe parcursul
ultimilor ani cea mai mare creştere a fost înregistrată la creanţele aferente
facturilor comerciale şi la datoriile comerciale, constituind 15.6 şi 11.7 la
sută, respectiv.
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În ansamblu pe republică datoriile pe termen scurt şi lung au depăşit
creanţele pe termen scurt şi lung de circa 2 ori. Cele mai mari creanţe pe
termen scurt au revenit complexului electroenergetic – cca. 9744.0 mil.
lei, sau 46.6 la sută din total creanţe. Concomitent, datoriile pe termen
scurt ale complexului electroenergetic au constituit 13418.0 mil. lei, sau
40.5 la sută din total (graficul nr. 9).
În anul 2001 Consiliul Creditorilor a instituit moratorii la datoriile a 22
de agenţi economici şi a iniţiat proceduri de reeşalonare a datoriilor a 30
de agenţi economici întru elaborarea şi realizarea planurilor de
restructurare.
La 31 decembrie 2001, în condiţii de Acord-memorandum activau 112
întreprinderi din diverse sectoare ale economiei naţionale şi ca urmare au
fost rambursate datorii debitoare cu termenul expirat în mărime de
1119.0 mil. lei (96.0 la sută din obligaţiuni). Agenţii economici din
complexul energetic şi-au onorat obligaţiunile faţă de creditori la nivel de
74.0 la sută din obligaţiuni.
Volumul vânzărilor cu amănuntul în anul 2001 a înregistrat 7661.6 mil.
lei, ceea ce constituie o creştere reală cu 18.2 la sută.
Comerţul cu amănuntul în sectorul organizat a consemnat 3766.2 mil. lei,
superior cu 5.3 la sută în termeni reali nivelului anului anterior. În
unităţile comerciale au fost comercializate produse alimentare cu 5.8 la
sută mai mult, iar în alimentaţia publică – cu 4.3 la sută.

După forme de proprietate, doar în
unităţile comerciale cu proprietate
privată evoluţia comerţului a avut

Graficul nr. 10 . Structura vânzărilor cu amănuntul pe  forme de
proprietate
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8

rezultate pozitive – spor cu 13.1 la
sută. De menţionat că, în urma
procesului de privatizare s-a extins
comerţul în sectorul privat, cota-
parte a căruia a crescut cu 4.2
puncte procentuale în raport cu cea
din anul 2000. Vânzările în
unităţile cu celelalte forme de
proprietate s-au restrâns, situându-
se sub nivelul anului trecut
(graficul nr. 10).

Stocurile de mărfuri în comerţul cu amănuntul la data de 31.12.2001 au
constituit 559.8 mil. lei, majorându-se faţă de 31.12.2000 cu 19.6 la sută,
volum ce asigură comercializarea mărfurilor pe parcursul a 45 zile.
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În domeniul serviciilor cu plată prestate populaţiei cifra totală de afaceri
a fost de 3273.7 mil. lei, ceea ce reprezintă o creştere reală de 19.4 la
sută. În sectorul organizat au fost prestate servicii cu 13.1 la sută mai
mult decât în anul 2000, constituind 2746.4 mil. lei. Creşterea s-a realizat
pe seama majorării consumului de servicii oferit prin toate formele de
proprietate, dominante rămânând cele realizate în întreprinderile cu
proprietate publică, 51.6 la sută din total servicii, cu o creştere de 18.6 la
sută (graficul nr. 11).

Numărul mediu scriptic al
personalului în anul de raportare a
constituit 672.3 mii persoane, cu
41.3 mii persoane mai mic faţă de
începutul anului. Cele mai mari
reduceri de personal s-au produs în
agricultură, industrie, construcţii şi
comerţ.
Reducerea persoanelor antrenate în
economia naţională a fost
determinată de continuarea
migraţiei externe, de creşterea
numărului celor care activează pe

cont propriu sau în asociaţii familiale constituite în agricultură, comerţ şi
servicii.
La finele anului gestionar în oficiile forţei de muncă au fost înregistraţi
27.6 mii şomeri, în reducere cu 1.3 mii persoane faţă de anul 2000.
Conform estimărilor Biroului Internaţional al Muncii, numărul şomerilor
a constituit cca. 105.0 mii persoane, rata şomajului fiind de 6.3 la sută.

Salariul mediu nominal al unui
angajat în economia naţională în
2001 a fost cu 27.6 la sută mai mare%

Graficul nr. 12 . Evoluţia salariului mediu şi a bugetului minim de
consum

Graficul nr. 11. Structura serviciilor prestate populaţiei pe forme de
proprietate

11.3
14.6 14.1 15.6 15.5

22.1

11.9 17.8 18.9 18.2 19.6
8.4 7.0

13.5

76.8 67.6 67.0 662 64.9 56.0 51.6

22.1

19.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 Publică   Privată
  Mixtă (publică şi privată)   Mixtă cu participare străină
9

decât în anul anterior şi a constituit
519.2 lei. În termeni reali salariul
mediu s-a majorat cu 15.9 la sută
(graficul nr. 12), evoluând inegal în
diferite ramuri ale economiei. Pe
parcursul anului s-au consemnat
majorări semnificative de salarii ale
angajaţilor în învăţământ, sănătate şi
agricultură, totodată salariul mediu în
aceste domenii a rămas sub nivelul
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salariului mediu al unui lucrător din economia naţională. 
Suma restanţelor pentru remunerarea muncii la 31 decembrie 2001 a
alcătuit 411.2 mil. lei, micşorându-se cu 31.4 mil. lei faţă de 31.12.2000.
În instituţiile finanţate din buget datoriile la salarii au fost de 150.5 mil.
lei, majorându-se cu 3.2 mil. lei.
Bugetul minim de consum a fost evaluat pentru 2001 în mărime de
1052.8 lei, superior în termeni reali cu 1.5 la sută indicatorului respectiv
din anul precedent. Produsele alimentare au fost dominante cu o pondere
de 42.7 la sută, mărfurilor nealimentare şi serviciilor le-a revenit,
respectiv, 28.2 şi 29.1 la sută. Salariul mediu nominal a acoperit doar
49.3 la sută din bugetul minim de consum.

Evoluţia preţurilor şi a nivelului de trai al populaţiei
În anul 2001 preţurile au înregistrat cel mai scăzut ritm al creşterii din
ultimii 10 ani ca urmare a echilibrului dintre cerere şi ofertă, precum şi a
reducerii costurilor. Rata inflaţiei la sfârşit de perioadă a constituit 6.3 la
sută comparativ cu 18.4 la sută în anul 2000 (graficul nr. 13). Pe
parcursul anului 2001 inflaţia s-a manifestat cu o intensitate mai mică,
rata medie lunară constituind doar 0.5 la sută (tabelul nr. 1).
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 Tabelul nr.1. Dinamica inflaţiei lunare şi anuale,  %

ian. febr. mart. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. n. dec. Anual Rata medie
lunară

1999 5.4 1.5 0.6 2.0 4.1 7.2 2.5 0.7 1.7 2.1 4.3 5.0 43.7 3.05

2000 2.9 1.3 0.1 1.6 1.4 4.4 0.7 0.8 1.4 1.0 0.8 0.8 18.4 1.4

2001 1.2 0.3 0.3 1.5 0.5 -0.5 -1.7 -0.5 0.9 1.3 1.1 1.9 6.3 0.5
Cele mai mari scumpiri au fost
înregistrate la mărfurile nealimentare,

Graficul nr. 13. Dinamica indicelui preţurilor de consum

% 
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cu 7.9 la sută, nivel care depăşeşte
creşterea indicelui preţurilor de
consum cu 1.6 puncte procentuale.
Deşi produsele alimentare şi serviciile
cu plată prestate populaţiei s-au
scumpit mai puţin, respectiv, cu 6.1 şi
4.5 la sută, la unele din produse şi
servicii de importanţă majoră pentru
consumul populaţiei, preţurile au
crescut cu ritmuri accelerate.
În decursul anului 2001 la

compartimentul produse alimentare majorări de preţuri au fost
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consemnate la peşte proaspăt – cu 40.2 la sută; la carne, preparate şi
conserve din carne – cu 26.2 la sută, inclusiv carne de porc – cu 35.5 la
sută; la ulei vegetal – cu 25.9 la sută. Reduceri însemnate de preţuri s-au
înregistrat la legume – cu 22.6 la sută; cartofi - cu 22.3 la sută; făină de
grâu şi de porumb – cu 16.2 şi 7.6 la sută, respectiv. La mărfuri
nealimentare creşteri majore de preţuri s-au înregistrat la tricotaje - cu
13.5 la sută; încălţăminte – cu 13.3 la sută, preponderent la încălţămintea
pentru copii – cu 13.7 la sută; confecţii – cu 12.5 la sută; ţesături – cu 9.3
la sută.
La servicii cu plată prestate populaţiei creşteri esenţiale de preţuri s-au
consemnat în alimentaţia publică – cu 14.8 la sută; serviciile comunale –
cu 6.3 la sută, inclusiv la apă şi canalizare – cu 36.0 la sută, energia
electrică – cu 8.2 la sută. Costul reparaţiei şi întreţinerii locuinţelor au
înregistrat o majorare cu 10.0 la sută; al confecţionării şi reparaţiei
mobilei – cu 11.1 la sută.
Preţurile producţiei industriale pe piaţa internă au crescut cu 5.7 la sută
faţă de decembrie 2000, ritm inferior celui al preţurilor de consum. Cea
mai mare creştere s-a înregistrat la fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor –
cu 36.3 la sută; fabricarea produselor de morărit – cu 30.0 la sută;
producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu
26.0 la sută. De asemenea, creşteri de preţuri se identifică la rubrica
exploatarea carierelor – cu 10.5 la sută; industria prelucrătoare – cu 6.0 la
sută. 
Principalele aspecte ale nivelului de trai al populaţiei în cadrul analizei
social-economice sunt abordate prin prisma veniturilor şi cheltuielilor,
condiţiilor de trai şi înzestrării cu bunuri de folosinţă îndelungată şi a
minimului de existenţă.
Mărimea minimului de existenţă reprezintă volumul consumului minimal
de bunuri materiale şi servicii, necesare pentru satisfacerea cerinţelor
primordiale, menţinerea sănătăţii şi viabilităţii omului.

podăriilor casnice, mărimea
valorică a minimului de
existenţă pentru anul 2001
a constituit 468.7 lei
(tabelul nr. 2). Evoluţia
minimului de existenţă a
fost condiţionată mai cu
seamă de fluctuaţiile
Conform datelor studiului bugetelor gos
Tabelul nr. 2. Minimul de existenţă şi nivelul de pauperitate în anul 2001

tr. I tr. II tr. III tr. IV 2001
Minimul de existenţă (media lunară pe o
persoană), lei 459.2 473.4 416.1 475.6 468.7

Veniturile disponibile ale populaţiei
(media lunară pe o persoană), lei 223.8 224.4 237.6 280.1 240.9

Corelaţia dintre veniturile disponibile şi
minimul de existenţă,  % 48.7 47.4 57.1 58.9 51.4

Ponderea populaţiei defavorizate, % 87.2 87.1 81.9 80.4 85.2
11

sezoniere ale preţurilor la
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produsele alimentare incluse în coşul alimentar, precum şi de
schimbările intervenite în structura cheltuielilor de consum al populaţiei.

Astfel, salariul mediu nominal

al unui angajat în economie în

       
∗ în b

Graficul nr. 14. Corelaţia indicatorilor sociali
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anul 2001 a marcat tendinţe de
creştere continuă şi a depăşit
valoarea anuală a minimului de
existenţă cu 10.8 la sută, atunci
când veniturile disponibile ale
populaţiei reprezintă 51.4 la
sută din minimul de existenţă
(graficul nr. 14).
Conform datelor cercetării
bugetelor gospodăriilor casnice
85.2 la sută din totalul
populaţiei în anul 2001 au avut
venituri inferioare minimului
de existenţă. Venitul disponibil
al fiecărei a doua persoană a

fost de 2 ori mai mic decât minimul de existenţă. În categoria populaţiei
defavorizate (2/3 - populaţie rurală) au fost incluse persoanele ale căror
venituri au fost sub nivelul minimului de existenţă.

Situaţia financiară∗

Pentru anul 2001 bugetul consolidat a fost prevăzut: la venituri – în
sumă de 4803.3 mil. lei, la cheltuieli – în sumă de 4846.9 mil. lei, cu un
deficit bugetar de 38.6 mil. lei.
Partea de venituri a bugetului consolidat a fost realizată în sumă de
4324.9 mil. lei, sau la nivel de 89.9 la sută faţă de prevederi. Cheltuielile
au constituit 4325.9 mil. lei, sau 89.3 la sută în raport cu prevederile
pentru anul 2001. Deficitul de casă al bugetului consolidat a fost de 1.0
mil. lei.
Veniturile bugetului consolidat au înregistrat o creştere cu 222.5 mil. lei,
sau cu 5.4 la sută, comparativ cu anul 2000.
Încasările veniturilor fiscale au constituit 3437.0 mil. lei, sau 89.1 la sută
din prevederi. Ponderea acestora în veniturile totale constituie 79.5 la
sută faţă de 75.2 la sută în anul 2000.

                                         
aza informaţiei Ministerului Finanţelor al RM
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Din suma încasărilor fiscale impozitelor directe le revin 25.9 la sută şi
impozitelor indirecte - 74.1 la sută.
Acumulările veniturilor nefiscale au constituit 652.7 mil. lei, sau 82.8 la
sută din prevederi. Ponderea acestor venituri în suma totală a veniturilor
colectate la bugetul consolidat este de 15.1 la sută.
Venitul net al Băncii Naţionale a Moldovei în sumă de 229.6 mil. lei a
constituit 35.2 la sută din veniturile nefiscale.
Veniturile din privatizare şi din vânzarea patrimoniului de stat au
totalizat 88.7 mil. lei, sau 57.6 la sută din prevederi.
Din volumul cheltuielilor bugetului consolidat în sfera socială au fost
alocate 1795.0 mil. lei (cu excepţia transferurilor la bugetul asigurărilor
sociale de stat), sau 41.5 la sută din total, la deservirea datoriei de stat –
797.2 mil. lei (18.4 la sută), investiţii capitale – 205.9 mil. lei (4.8 la
sută).
În anul 2001 la bugetul de stat au fost acumulate venituri în sumă totală
de  2914.4 mil. lei, ceea ce constituie 86.1 la sută din prevederile anuale.
La finele anului, bugetul de stat a beneficiat de un grant din partea
Guvernului Olandei în sumă de 10.0 mil. dolari SUA (echivalentul în lei
constituie 130.9 mil. lei).
Cheltuielile bugetului de stat în anul  2001 au constituit 2937.6 mil. lei,
sau la nivel de 86.1 la sută din  prevederile anuale.
Bugetul de stat în anul 2001 s-a soldat cu un deficit de casă în sumă de
23.2 mil. lei faţă de 26.2 mil. lei conform Legii bugetului pe anul 2001.
Pentru finanţarea deficitului bugetar şi rambursarea împrumuturilor
menţionate mai sus au fost atrase venituri de la vânzarea hârtiilor de
valoare de stat – 147.1 mil. lei, împrumuturi de la Banca Naţională a
Moldovei – 231.2 mil. lei, împrumuturi externe (Banca Mondială) – 66.2
mil. lei, mijloace disponibile la cont la 1.01.2002 – 175.5 mil. lei.
În anul 2001, în general, la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale,
cu excepţia transferurilor de la bugetul de stat şi a granturilor (393.6 mil.
lei), au fost acumulate venituri în sumă de 1403.9 mil. lei, sau la nivel de
98.6 la sută din suma anuală aprobată.
Cheltuielile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale au fost realizate
în sumă de 1767.7 mil. lei, ceea ce constituie 92.6 la sută din aprobările
anuale.
În ansamblu, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale s-au executat cu
un excedent de casă în sumă de 29.8 mil. lei, luând în consideraţie
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creditarea bugetelor locale în sumă de 7.6 mil. lei din contul mijloacelor
bugetului de stat.
La situaţia din 31 decembrie 2001, datoria de stat internă s-a cifrat în
sumă de 2400.5 mil. lei şi se încadrează în limita stabilită prin legea
bugetului (2402.0 mil. lei).
Din suma totală a datoriei de stat interne, împrumuturile acordate de
Banca Naţională a Moldovei constituie 1507.1 mil. lei şi hârtiile de
valoare de stat în circulaţie – 893.4 mil. lei (inclusiv în portofoliul BNM
– 400.0 mil. lei).
Comparativ cu situaţia din 31 decembrie 2000, datoria de stat internă a
înregistrat o creştere cu 378.3 mil. lei, sau cu 18.7 la sută. Majorarea
datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării volumului hârtiilor
de valoare de stat emise în circulaţie pe piaţa internă (147.1 mil. lei) şi al
împrumuturilor contractate de la Banca Naţională a Moldovei (231.2 mil.
lei). 
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Datoria externă
Datoria externă a Republicii Moldova acumulată până la 31.12.2001 a
constituit 1243.6 mil. USD, majorându-se cu 30.0 mil. USD, sau cu
2.5 la sută faţă de sfârşitul anului 2000. Aceasta a atins nivelul de 84.1
la sută din PIB, constituind 342 USD pe cap de locuitor, ceea ce e cu
2.4 la sută mai mult decât în anul 2000.
Datoria publică (include angajamentele contractate de guvern, de
BNM şi angajamentele sub garanţia guvernului contractate de agenţi
economici) a constituit 967.5 mil. USD, micşorându-se cu 2.7 la sută
faţă de perioada precedentă, însă a continuat să deţină ponderea
dominantă în total datorie externă. Datoria privată care include
împrumuturile contractate de băncile comerciale şi de agenţii
economici a însumat 276.1 mil. USD, majorându-se cu 25.8 la sută
faţă de sfârşitul anului 2000. Ponderea ei în total datorie a constituit
22.2 la sută. Pe parcursul ultimilor ani s-a menţinut tendinţa de
reorientare a angajamentelor externe din sectorul public în cel privat,
ca rezultat ponderea datoriei publice în total datorie s-a micşorat (de la
90.5 la sută în 1998 la 77.8 la sută în 2001) (tabelul nr. 3).
Tabelul nr. 3. Stocul datoriei externe la sfârşit de perioadă (mil. USD)

1998 % în
total 1999 % în

total 2000 % în
total 2001 % în

total
Datoria publică 1002.7 90.5 934.0 87.8 994.1 81.9 967.5 77.8
din care:

Împrumuturi de la FMI 176.4 15.9 175.4 16.5 154.0 12.7 145.9 11.7
Datoria guvernamentală directă 749.4 67.6 672.1 63.2 758.0 62.4 736.1 59.2

împrumuturi 526.5 597.1 593.0 567.7
titluri de valoare 222.9 75.0 165.0 168.4

Datoria garantată de guvern 76.9 7.0 86.5 8.1 82.1 6.8 85.5 6.9
Datoria privată 105.4 9.5 129.8 12.20 219.5 18.1 276.1 22.2

Împrumuturi 105.4 9.5 129.8 12.20 219.5 18.1 276.1 22.2
Total datorie externă 1108.1 100.0 1063.8 100.00 1213.6 100.0 1243.6 100.0
Datoria pentru resurse energetice 332.8 412.7 324.9 304.2
15

Evoluţia datoriei externe a ţării pe parcursul anului 2001 a fost
determinată de următoarele:
1) nu s-a reuşit extinderea finanţării din partea organismelor
internaţionale şi ca rezultat tragerile în sectorul public (inclusiv
garanţiile) au constituit doar 42.8 mil. USD, din care 11.9 mil. USD
de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi 9.5 mil. USD de la
Agenţia Internaţională de Dezvoltare (AID), 11.0 mil. USD de la
Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), 10.4 mil.
USD au fost primite în cadrul proiectelor iniţiate anterior de Banca
Mondială şi a altor împrumuturi. Sectorul public a valorificat cu 19.3
mil. USD mai puţine mijloace creditoare decât în anul 2000;
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2) a fost obţinută reeşalonarea a 4 împrumuturi contractate anterior în
sumă de 13.7 mil. USD, cu amânarea rambursării lor pe perioadele
ulterioare;
3) s-a efectuat achitarea a 3 împrumuturi în sumă de 10.0 mil. USD
prin transmiterea acţiunilor emise de debitori creditorilor externi;
4) a fost efectuată o creditare extinsă  a filialelor din Moldova de către
firmele mame de peste hotare .
Locul principal printre creditori (tabelul nr.4) au continuat să-l deţină
organismele financiare internaţionale, stocul împrumuturilor acordate
de acestea la sfârşitul anului 2001 fiind de 562.6 mil. USD, sau 45.2 la
sută din total datorie. Creditele de la FMI şi Banca Mondială au
reprezentat 25.9 la sută şi 52.2 la sută, respectiv, din total împrumuturi
multilaterale, celelalte fiind acordate de UE, BERD şi Fondul
Internaţional pentru Dezvoltare în Agricultură ( FIDA).

Creditele bilaterale au constituit 16.1 la sută în total datorie, ponderea
lor micşorându-se cu 1.2 puncte procentuale faţă de anul precedent. 
Ponderea cea mai mare în total datorie le-a revenit creditelor acordate
pe termen mediu şi lung – 98.1 la sută, dintre care preponderente sunt
cele cu termen de scadenţă mare (5-10 şi 10-20 ani) (tabelul nr. 5). 

În portofoliul
datoriei externe
după valuta

contractuală
(graficul nr. 15)
au predominat
angajamentele în
dolari SUA,
cărora le-a revenit
Tabelul nr. 5. Datoria externă pe sectoare economice şi termene de scadenţă  (mil. USD)

Perioada
Total

datorie
externă

Datoria externă pe
termene de

scadenţă
Datoria externă după sectoare economice

termen
mediu şi

lung

termen
scurt guvernamental autorităţi

monetare bancar alte
sectoare

1997 1058.0 1041.9 16.1 699.2 234.1 24.5 100.2
1998 1108.1 1078.9 29.2 749.4 176.4 43.9 138.4
1999 1063.8 1043.9 19.9 672.1 175.4 22.2 194.2
2000 1213.6 1204.8 8.8 758.0 154.0 15.7 285.9
2001 1243.6 1220.0 23.6 736.1 145.9 16.4 345.1
Tabelul nr. 4. Datoria externă a Republicii Moldova pe tipuri de creditori   (mil. USD)

1998 % în
total 1999 % în

total 2000 % în
total 2001 % în

total
Împrumuturi de la FMI 176.4 15.9 175.4 16.5 154.0 12.7 145.9 11.7
Datoria guvernamentală directă 749.4 67.6 672.1 63.2 758.0 62.4 736.1 59.2

credite multilaterale 285.0 25.7 345.6 32.5 356.2 29.3 344.3 27.7
credite bilaterale 190.1 17.2 203.4 19.1 209.8 17.3 200.1 16.1
credite de la alţi creditori 51.4 4.6 48.1 4.5 27.0 2.2 23.3 1.9
obligaţiuni de stat pe termen lung 222.9 20.1 75.0 7.1 165.0 13.6 168.4 13.5

Datoria garantată de guvern 76.9 7.0 86.5 8.1 82.1 6.8 85.5 6.9
credite multilaterale 52.4 4.7 65.4 6.1 63.3 5.2 67.7 5.4
credite de la alţi creditori 24.5 2.3 21.1 2.0 18.8 1.6 17.8 1.4

Datoria negarantată de guvern 105.4 9.5 129.8 12.2 219.5 18.1 276.1 22.2
credite multilaterale 7.3 0.7 5.2 0.5 2.2 0.2 4.7 0.4
credite de la alţi creditori 98.1 8.8 124.6 11.7 217.3 17.9 271.4 22.2

Total datoria externă a ţării 1108.1 100.0 1063.8 100.0 1213.6 100.0 1243.6 100.0
16

în sectorul public
52.5 la sută, iar în cel privat - 96.0 la sută. A doua poziţie au deţinut-o
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în sectorul public creditele în DST (drept special de tragere) - cu 26.8
la sută şi în sectorul privat – cele în mărci germane cu 2.9 la sută.
Creditele multivalutare au avut ponderea de 10.8 la sută în
angajamentele sectorului public şi constau din trei împrumuturi de la
Banca Mondială. 

Gradul de îndatorare a economiei se caracterizează prin următorii
indicatori macroeconomici (tabelul nr. 6):
a) raportul datoriei externe la PIB s-a micşorat de la 94.2 la sută la
sfârşitul anului 2000 până la 84.1 la sută la sfârşitul anului 2001;
b) serviciul real al datoriei externe publice raportat la exportul de
bunuri şi servicii a rămas la nivelul anului precedent, constituind 16.1
la sută;
c) serviciul real al datoriei externe guvernamentale a constituit 29.2 la
sută din venitul bugetului consolidat, ceea ce este cu 7.9 puncte
procentuale mai mult decât în anul precedent.
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Tabelul nr. 6. Indicatorii ce vizează datoria externă a Moldovei
UM 1997 1998 1999 2000 2001

Datoria externă mil. USD 1058.0 1108.1 1063.8 1213.6 1243.6
Produsul intern brut mil. USD 1928.8 1697.9 1170.8 1288.4 1478.2
Export de bunuri si servicii mil. USD 1057.4 795.6 615.8 644.3 739.2
Datoria externă/PIB % 54.9 65.3 90.9 94.2 84.1
Datoria externă/numărul populaţiei USD 290 304 292 334 342
Trageri noi în sectorul public mil. USD 188.9 71.9 199.2 62.1 42.8
Serviciul datoriei externe publice (conform orarului) mil. USD 166.5 226.8 206.6 109.6 102.5
Serviciul datoriei externe publice (plăţi efective) mil. USD 130.8 163.1 176.2 102.9 118.7
Serviciul real al datoriei guvernamentale mil. USD 99.9 88.5 103.4 70.2 98.0
Trageri noi în sectorul public / serviciul datoriei
externe publice (plăţi efective) % 144.4 44.1 113.0 60.4 36.1
Serviciul real al datoriei externe publice / export de
bunuri şi servicii % 12.4 20.5 28.6 16.0 16.1
Serviciul real al datoriei externe guvernamentale /

venitul bugetului consolidat
Graficul nr. 15. Structura datoriei externe după valuta acordului
 public Sectorul privat
%
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15.7 17.5 35.1 21.3 29.2
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Balanţa de plăţi
Influenţa sectorului extern asupra economiei naţionale se manifestă
printr-o tendinţă constantă, reflectată de valoarea înaltă a raportului
dintre exportul de bunuri şi servicii şi PIB (50.0 la sută), precum şi
dintre importul acestora şi PIB (75.3 la sută), proporţii ce s–au
menţinut în anul gestionar practic la nivelul celor din anul precedent.
Această evoluţie s-a datorat faptului că ritmul de creştere a PIB-ului în
preţuri curente denominat în dolari SUA a fost similar celui al
exportului de bunuri şi servicii, fiind doar cu 1.8 puncte procentuale
mai mare decât cel al importului acestora. 
Tabelul nr. 7. Sinteza balanţei de plăţi a Moldovei (agregate principale)   (mil. USD)
1997 1998 1999 2000 2001

CONTUL CURENT -274.82 -333.97 -52.47 -120.72 -118.00
Balanţa bunurilor şi serviciilor -376.35 -435.15 -166.85 -347.35 -374.03
Balanţa comercială -348.01 -388.09 -134.70 -305.98 -326.33

export (FOB) 889.63 643.58 474.84 476.48 567.24
import (FOB) -1237.64 -1031.67 -609.54 -782.46 -893.57

inclusiv:
import resurse energetice (fără energie electrică) -337.27 -244.61 -163.83 -192.05 -201.05

Balanţa serviciilor -28.34 -46.54 -30.11 -35.37 -47.70
export 167.80 152.04 140.92 167.85 171.97
import -196.14 -198.58 -171.03 -203.22 -219.67

Venituri (nete) 47.43 35.24 26.57 63.16 100.81
inclusiv:

veniturile rezidenţilor din muncă peste hotare 113.00 121.00 109.80 153.36 221.18
dobânzi către plată la împrumuturi guvernamentale -33.55 -38.46 -39.08 -35.25 -33.47
dobânzi către plată la titluri de angajamente de stat -24.65 -27.42 -11.23 -10.80 -14.16

Transferuri curente (nete) 54.10 65.42 85.77 157.47 155.22
CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIAR 283.69 353.22 66.04 99.67 99.5

Transferuri de capital (nete) -0.22 0.33 116.65 4.27 -2.02
Investiţii directe (nete) 78.29 74.94 38.73 132.52 146.80

din care: în economia naţională 78.74 74.20 38.79 132.6 146.86
          capital subscris şi venit reinvestit 70.44 58.70 40.70 85.15 122.81
          credite de la firme-mame 8.3 15.50 -1.91 47.45 24.05
Investiţii de portofoliu (nete) 233.57 -59.11 -140.06 92.46 0.38
     din care: active - titluri de creanţa - - - - -3.12
                   pasive 233.57 -59.11 -140.06 92.46 3.5
                     capital subscris 3.66 6.51 5.48 2.58 3.5
                     titluri de angajamente 229.91 -65.62 -145.54 89.88 0
Alte investiţii (nete) 24.17 114.44 99.39 -82.80 -36.49

     Active 4.91 -78.60 -127.71 -65.01 -40.57
valută nerepatriată din export -18.17 -51.94 -27.92 -7.21 -5.46
avansuri pentru importuri neonorate ... -29.57# -59.03 -17.19 -15.94
valută străină şi depozite în străinătate 8.93 -12.37 -35.29 -27.08 -2.05

         altele 14.15 15.28 -5.47 -13.53 -17.12
    Pasive 19.26 193.04 227.10 -17.79 4.08

împrumuturi  pe termen lung * 11.54 -4.23 86.55 145.60 -9.31
utilizare 141.86 170.48 261.15 279.53 87.54
rambursare -130.32 -174.71 -174.60 -133.93 -96.85

depozitele nerezidenţilor în sistemul bancar naţional 8.11 -5.47 -2.67 10.28 -2.96
datoria pentru resurse energetice ** -47.89 99.87 80.5 -86.23 -20.66

      altele 47.5 102.87 62.72 -87.44 37.01
  Activele de rezervă ale statului *** -52.12 222.62 -48.67 -46.78 -9.17

Erori şi omisiuni -8.87 -19.25 -13.57 21.05 18.50

*      - inclusiv creditele reeşalonate ** (+) - majorare (-) - micşorare *** (-) - majorare (+) – micşorare
#       - datele pentru trimestrele III şi IV
18
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Sectorul extern pe parcursul anului 2001 s–a dezvoltat în mare parte
tradiţional, înregistrând tendinţe de majorare atât a deficitului în
comerţul cu bunuri şi servicii, cât şi a soldului pozitiv al balanţei
veniturilor şi investiţiilor directe. O evoluţie deosebită au avut-o
transferurile curente, care, după majorarea continuă a soldului pozitiv
înregistrat pe parcursul ultimilor 4 ani, s-au diminuat neesenţial (cu
1.4 la sută) faţă de anul precedent (tabelul nr. 7). 
Tranzacţiile contului curent s-au soldat cu un deficit de 118.0 mil.
USD, ceea ce constituie 8.0 la sută din PIB comparativ cu 9.4 la sută
în anul 2000 (graficul nr. 16). Deficitul a fost condiţionat de evoluţia
comerţului cu bunuri şi servicii (solduri negative în mărime de 326.33
mil. USD şi 47.70 mil. USD, respectiv) şi cea a balanţei veniturilor şi
transferurilor curente (solduri pozitive egale cu 100.81 mil. USD şi
155.22 mil. USD). Excedentul înscris la venituri şi transferuri a
acoperit deficitul în comerţul cu bunuri şi servicii cu 68.5 la sută.

Volumul comerţului

Graficul nr. 16.  Contul curent în dinamică anuală (mil. USD)
exterior cu bunuri şi
servicii în anul 2001
s-a majorat cu 13.6 la
sută faţă de perioada
precedentă. Exportul
de mărfuri şi servicii
a însumat 739.21 mil.
USD, iar importul -
1113.24 mil. USD,
depăşind volumul din
anul precedent,
respectiv, cu 14.7 şi

12.9 la sută. Gradul de acoperire al importului de mărfuri şi servicii cu
exportul acestora a fost cu un punct procentual mai înalt decât cel din
anul 2000 (tabelul nr. 8).
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1997 1998 1999 2000 2001
  Balanţa comercială   Balanţa serviciilor   Venituri������������
  Transferuri curente   CONTUL CURENT
 Tabelul  nr. 8. Comerţul exterior cu mărfuri şi servicii în evoluţie anuală
1997 1998 1999 2000 2001

Comerţ exterior (mil. USD) 2491.21 2025.87 1396.33 1630.01 1852.45
Export (mil. USD) 1057.43 795.62 615.76 644.33 739.21
Import (mil. USD) 1433.78 1230.25 780.57 985.68 1113.24
Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi (%) 73.8 64.7 78.9 65.4 66.4
19

Balanţa comercială şi-a continuat tendinţa de amplificare a deficitului,
depăşind cu 20.35 mil. USD cel înregistrat în anul 2000. Această
evoluţie a fost determinată de scăderea cu 37.8 la sută a soldului
pozitiv al tranzacţiilor comerciale cu ţările CSI şi majorarea cu 2.7 la
sută a soldului negativ al celor cu restul lumii.



Raport anual 2001                                                                                                                    Starea economică a Republicii Moldova

Pe parcursul anului 2001 faţă de 2000 exportul de bunuri a crescut cu
90.76 mil. USD (19.0 la sută), importul - cu 111.11 mil. USD (14.2 la
sută). Creşterea exportului a fost condiţionată de majorarea exporturilor
în ambele zone: cu 22.9 la sută spre ţările CSI şi cu 13.7 la sută spre
restul lumii (graficul nr.17).
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Graficul nr.17. Exportul de bunuri în evoluţie trimestrială (mil. USD)
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De menţionat creşterea semnificativă faţă de anul precedent a importului
de mărfuri din ţările CSI – cu 30.2 la sută, cel din restul lumii
majorându-se cu 6.8 la sută (graficul nr. 18).

În orientarea geografică a exporturilor a continuat tendinţa extinderii
relaţiilor cu ţările CSI. Exportul de mărfuri a atins valoarea de 341.68
mil. USD, sau 60.4 la sută în total export. De asemenea s–au majorat
exporturile spre ţările Uniunii Europene (cu 19.5 la sută) şi spre SUA
(cu 65.0 la sută). Exportul de mărfuri spre Europa Centrală şi de Est a
continuat să scadă (tabelul nr. 9). 
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Graficul nr. 18. Importul de bunuri în evoluţie trimestrială (mil. USD)
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Tabelul nr. 9.Geografia exportului
1998 1999 2000 2001

mil. USD ponderea,
%

mil. USD ponderea,
%

mil. USD ponderea, % mil. USD ponderea, %

UNIUNEA
EUROPEANĂ 82.41 13.0 95.42 20.6 102.75 21.8 122.77 21.7
din care:

Austria 9.54 1.5 10.04 2.2 5.64 1.2
8.50 1.5Franţa 8.28 1.3 6.38 1.4 7.92 1.7
8.40 1.5Germania 23.91 3.8 33.48 7.2 36.26 7.7

40.93 7.2Grecia 4.62 0.7 5.82 1.3 2.37 0.5
2.85 0.5Italia 22.34 3.5 25.64 5.5 36.38 7.7

46.06 8.1Marea Britanie 2.57 0.4 3.85 0.8 5.43 1.2
5.64 1.0Olanda 4.55 0.7 2.95 0.6 3.24 0.7
4.02 0.7Spania 2.66 0.4 4.10 0.9 1.95 0.4
1.27 0.2ŢĂRILE  EUROPEI

CENTRALE şi de EST 79.77 12.6 81.91 17.6 63.09 13.4 62.25 11.0
din care:

Tarile Baltice 7.82 1.2 9.12 2.0 9.78 2.1
6.85 1.2Bulgaria 2.82 0.4 5.33 1.2 3.63 0.8
3.72 0.7Polonia 2.04 0.3 5.02 1.1 2.00 0.4
1.75 0.3România 60.81 9.6 41.34 8.9 37.61 8.0

38.03 6.7Ungaria 3.49 0.6 16.35 3.5 4.62 1.0
7.30 1.3CSI 428.94 67.9 253.69 54.7 275.68 58.5

341.68 60.4din care:
Belarusi 31.86 5.0 21.76 4.7 21.81 4.6

30.21 5.3Rusia 336.83 53.3 191.19 41.2 209.48 44.4
243.53 43.0Ucraina 48.71 7.7 32.94 7.1 35.48 7.5
57.25 10.1ALTE ŢĂRI 40.84 6.5 33.14 7.1 29.90 6.3
39.22 6.9din care:

Canada 9.52 1.5 3.33 0.7 2.12 0.4
2.33 0.4SUA 18.09 2.9 14.52 3.1 15.58 3.3

25.70 4.5Turcia 4.66 0.7 2.89 0.6 2.02 0.4
2.40 0.4

TOTAL 631.96 100.0 464.16 100.0 471.42 100.0
565.92 100.0În baza datelor DSS (fără exportul privat, cu unele modificări privind exportul  de maşini şi aparate)
0
0
0
0
0
00
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

T
În 
Tabelul nr. 10. Exportul de bunuri (pe principalele grupuri)
1998 1999 2000 2001 Ponderea

în totalul
anului 2001

Anul 2001 faţă
de anul 2000

mil. USD %
1 Produse ale regnului animal 34.11 29.31 22.79 18.32 3.2 80.4
2 Produse ale regnului vegetal 71.64 68.03 65.88 79.16 14.0 120.2
3 Grăsimi şi uleiuri 3.78 2.46 3.87 8.59 1.5 de 2.2 ori
4 Produse alimentare 350.17 196.90 197.63 250.62 44.3 126.8
5 Produse minerale 2.70 2.00 2.93 6.42 1.1 de 2.2 ori
6 Produse chimice 7.61 13.19

8.25 8.24 1.5 99.9
7 Materiale plastice 2.93 1.65 1.98 3.20 0.6 161.6
8 Piei brute, tăbăcite, blănuri 10.70 12.83 13.06 11.48 2.0 87.9
9 Lemn, cărbune de lemn 0.59 0.76 0.81 1.53 0.3 188.9
0 Pastă de lemn 2.44 1.76 2.01 3.68 0.6 183.1
1 Materiale textile 61.70 64.68 83.61 105.98 18.7 126.8
2 Încălţăminte, pălării 2.59 3.33 3.90 6.05 1.1 155.1
3 Articole din piatră, ipsos, sticlă 9.62 9.95 14.65 13.70 2.4 93.5
4 Perle naturale 0.09 0.02 0.17 0.12 0.0 70.6
5 Metale comune 9.19 16.46 11.69 3.06 0.5 26.2
6 Maşini şi aparate 40.86 27.33 24.35 27.98 4.9 114.9
7 Vehicule, aeronave, transport 10.46 6.91 5.35 7.55 1.3 141.1
8 Instrumente şi aparate optice 3.04 2.25 3.24 6.19 1.1 191.0
0 Mărfuri şi produse diverse 7.74 4.34 5.25 4.05 0.7 77.1

otal 631.96 464.16 471.42 565.92 100.0 120
baza datelor DSS (fără exportul privat, cu unele modificări privind exportul de maşini şi aparate)
21
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În structura exporturilor ponderea cea mai mare le-a revenit produselor
alimentare – 44.3 la sută în total, urmate de materiale textile - cu 18.7 la
sută, produse ale regnului vegetal - cu 14.0 la sută, maşini şi aparate - cu
4.9 la sută (tabelul nr. 10). 
Exportul spre ţările CSI s-a majorat ca urmare a creşterii volumului
produselor alimentare şi produselor regnului vegetal cu 30.7 şi 18.9 la
sută, respectiv. Majorarea exportului spre ţările din restul lumii a fost
determinată de creşterea volumului materialelor textile şi produselor
regnului vegetal cu 26.1 şi 21.1 la sută, respectiv.
Tabelul nr. 11. Geografia importului (preţuri CIF)
1998 1999 2000 2001

mil. USD ponderea,
% mil. USD ponderea,

% mil. USD ponderea,
% mil. USD ponderea,

%

UNIUNEA
EUROPEANĂ 268.75 26.4 157.31 26.8 220.82 28.4 246.52 27.6
din care:

Austria 33.6 3.3 5.34 0.9 7.89 1.0 14.07 1.6
Belgia 5.07 0.5 4.06 0.7 6.52 0.8 13.15 1.5
Franţa 18.93 1.9 11.42 1.9 20.84 2.7 21.28 2.4
Germania 91.75 9.0 67.06 11.4 95.61 12.3 93.52 10.5
Grecia 6.54 0.6 7.44 1.3 12.26 1.6 5.76 0.6
Italia 55.66 5.5 33.99 5.8 44.07 5.7 57.32 6.4
Marea Britanie 6.44 0.6 8.57 1.5 6.42 0.8 6.56 0.7
Olanda 13.68 1.3 11.40 1.9 10.08 1.3 18.24 2.0
Spania 18.74 1.8 1.58 0.3 4.67 0.6 4.63 0.5
Suedia 0.0 2.33 0.4 6.77 0.9 1.36 0.2

TARILE EUROPEI
CENTRALE si de EST 231.52 22.7 143.67 24.5 209.95 27.0 225.87 25.3

din care:
Tarile Baltice 11.22 1.1 9.24 1.6 13.61 1.8 14.25 1.6
Bulgaria 31.42 3.1 9.87 1.7 14.79 1.9 22.38 2.5
Polonia 11.38 1.1 8.47 1.4 11.00 1.4 18.50 2.1
România 119.58 11.7 90.29 15.4 134.29 17.3 117.15 13.1
Ungaria 39.79 3.9 10.18 1.7 16.79 2.2 22.57 2.5

CSI 448.63 44.1 238.41 40.6 257.67 33.2 338.25 37.9
din care:

Belarusi 52.93 5.2 21.31 3.6 32.66 4.2 39.27 4.4
Rusia 221.81 21.8 132.91 22.7 110.40 14.2 134.69 15.1
Ucraina 168.50 16.0 82.78 14.1 111.67 14.4 160.42 18.0

ALTE TARI 68.82 6.8 47.27 8.1 88.18 11.4 82.28 9.2
din care:

SUA 27.72 2.7 15.04 2.6 42.59 5.5 21.24 2.4
Turcia 10.64 1.0 10.45 1.8 18.86 2.4 18.81 2.1

TOTAL 1017.72 100 586.66 100 776.62 100 892.92 100
În baza datelor DSS (selecţiile după principiul ţării exportatoare; fără importul privat, cu unele modificări privind importul de resurse
energetice, maşini şi aparate)
22

Pe parcursul perioadei analizate s–au majorat cu 31.3 la sută
importurile din ţările CSI, din ţările Uniunii Europene - cu 11.6 la
sută, din Europa Centrală şi de Est - cu 7.6 la sută. Dominante au fost
importurile din Ucraina, Rusia, România şi Germania (tabelul nr.11).
Pe pieţele externe preponderent au fost achiziţionate produse
minerale - 27.2 la sută din total, maşini şi aparate - 13.4 la sută,
materiale textile - 10.5 la sută, produse ale industriei chimice – 9.0 la
sută, produse alimentare - 9.0 la sută. De menţionat creşterea
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importului de bunuri agroalimentare: produse ale regnului animal,
produse ale regnului vegetal, grăsimi şi uleiuri, produse alimentare,
care substituie producţia autohtonă de acest gen (tabelul nr. 12).
 Tabelul nr. 12. Importul de bunuri (pe principalele grupuri)

1998 1999 2000 2001
Ponderea în

totalul anului
2001

Anul 2001
faţă de anul

2000
mil. USD %

01 Produse ale regnului animal 17.29 6.5 10.76 23.99 2.7 de 2.2 ori
02 Produse ale regnului vegetal 16.42 11.18 25.64 37.63 4.2 146.8
03 Grăsimi şi uleiuri 3.07 2.02 2.41 3.02 0.3 125.5
04 Produse alimentare 56.72 18.51 71.51 79.99 9.0 111.9
05 Produse minerale 330.14 232.04 255.73 242.51 27.2 94.8
06 Produse chimice 92.66 45.82 74.90 80.49 9.0 107.5
07 Materiale plastice 33.21 20.13 23.76 34.60 3.9 145.6
08 Piei brute, tăbăcite, blănuri 2.2 2.62 2.46 3.97 0.4 161.6
09 Lemn, cărbune de lemn 15.25 6.07 9.94 13.52 1.5 136.0
10 Pastă de lemn 46.52 21.48 27.78 34.68 3.9 124.8
11 Materiale textile 63.01 66.43 77.50 93.61 10.5 120.8
12 Încălţăminte, pălării 3.02 2.32 2.41 4.48 0.5 185.6
13 Articole din piatră, ipsos 34.69 13.38 16.66 32.49 3.6 195.0
14 Perle naturale 1.29 1.11 1.45 1.35 0.2 93.4
15 Metale comune 41.26 24.84 31.48 38.04 4.3 120.8
16 Maşini şi aparate 184.52 69.35 98.56 119.59 13.4 121.3
17Vehicule, aeronave, transport 46.61 12.2 15.51 21.83 2.4 140.8
18 Instrumente şi aparate optice 16.59 22.54 19.17 15.56 1.7 81.2
20 Mărfuri şi produse diverse 13.25 8.12 8.99 11.55 1.3 128.5

Total 1017.72 586.66 776.62 892.92 100 115.0
În baza datelor DSS - preţuri CIF (fără  importul  privat, cu unele modificări privind importul de resurse
energetice, maşini şi aparate)
23

Importul de resurse energetice în anul 2001 a crescut nesemnificativ
faţă de anul precedent (cu 4.7 la sută), repartizarea structurală
rămânând aceeaşi (graficul nr. 19). De menţionat reorientarea
importului de resurse energetice din ţările CSI, cota–parte a cărora a
sporit de la 57.5 la sută în 2000 până la 76.9 la sută în 2001. 

Balanţa serviciilor a înregistrat în perioada analizată un deficit de 47.7
mil. USD, deteriorându-se comparativ cu anul 2000 cu 12.3 mil. USD,
sau cu 34.9 la sută, ca urmare a majorării volumului serviciilor

Graficul nr. 19. Importul de resurse energetice (mil. USD)
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importate cu 8.1 la sută, în timp ce volumul celor prestate
nerezidenţilor a crescut cu 2.5 la sută (tabelul nr. 13). 
Tabelul nr. 13. Dinamica serviciilor (mil. USD)
1998 1999 2000 2001

export import sold export import sold export import sold export import sold
Transporturi 74.27 77.93 -3.66 65.91 52.52 13.39 82.51 57.67 24.84 79.39 61.66 17.73
  din care :

tranzit de gaz 22.00 22.00 22.43 22.43 27.42 27.42 23.32 23.32
Turism 40.22 59.47 -19.25 37.62 57.81 -20.19 46.18 80.23 -34.05 46.01 89.77 -43.76
Servicii de comunicaţii 14.47 8.42 6.05 16.17 8.92 7.25 16.54 7.61 8.93 16.47 7.61 8.86
Servicii de construcţii 3.66 6.87 -3.21 1.23 12.78 -11.55 0.84 11.23 -10.39 0.50 4.14 -3.64
Alte servicii 19.42 45.89 -26.47 19.99 39.00 -19.01 21.78 46.48 -24.70 29.60 56.49 -26.89
Balanţa serviciilor 152.04 198.58 -46.54 140.92 171.03 -30.11 167.85 203.22 -35.37 171.97 219.67 -47.70
În comerţul exterior cu servicii ponderea maximală a fost deţinută de
transporturi (36.0 la sută), soldul pozitiv al acestora micşorându-se faţă
de anul 2000 cu 28.6 la sută. Diminuarea excedentului balanţei
serviciilor de transport a fost determinată de creşterea importului acestui
tip de servicii, pe de o parte, şi, pe de altă parte, de scăderea cu 15.0 la
sută a tranzitului de gaz pe teritoriul Moldovei.
Serviciile de turism, cu o pondere de 34.7 la sută în total comerţ exterior
cu servicii, au consemnat o majorare a soldului deficitar cu 28.5 la sută
faţă de perioada precedentă.
S-a diminuat considerabil volumul serviciilor de construcţii importate,
ca rezultat soldul negativ al acestora s-a micşorat faţă de anul
precedent de 2.9 ori.
Pe parcursul anului s-a păstrat trendul ascendent al volumului
comerţului exterior cu alte tipuri de servicii, cum ar fi cele de
marketing, publicitare, financiare, etc.
Deficitul contului curent a fost echilibrat în mare parte de excedentul
înregistrat la venituri şi transferuri. Comparativ cu anul 2000, soldul
net al veniturilor s-a majorat cu 37.7 mil. USD, sau cu 59.6 la sută, iar
cel al transferurilor s-a diminuat cu 1.4 la sută (tabelul nr. 14). 
Tabelul nr. 14. Dinamica veniturilor (mil. USD)
1998 1999 2000 2001

încasări plăţi sold încasări plăţi sold încasări plăţi sold încasări plăţi sold

 Compensarea pentru
muncă 121.00 21.32 99.68 109.8 19.75 90.05 153.36 27.12 126.24 221.18 37.51 183.67

          
 Venituri din investiţii
 directe şi de portofoliu 36.02 -36.02 0.03 25.27 -25.24 5.58 29.81 -24.23 3.19 40.67 -37.48

dividende  2.99 -2.99 0.01 6.15 -6.14 2.71 -2.71  4.55 -4.55
dobânzi  28.51 -28.51 0.02 13.42 -13.40 5.58 15.38 -9.80 3.19 27.86 -24.67
venit reinvestit  4.52 -4.52  5.70 -5.70 11.72 -11.72  8.26 -8.26

          
 Venituri din alte investiţii
  (dobânzi) 15.79 44.21 -28.42 10.53 48.77 -38.24 8.37 47.22 -38.85 8.89 54.27 -45.38

          
24

Venituri total 136.79 101.55 35.24 120.36 93.79 26.57 167.31 104.15 63.16 233.26 132.45 100.81
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Veniturile rezidenţilor Moldovei din muncă în străinătate au fost în
continuare o sursă importantă de intrări de mijloace financiare în ţară.
Conform estimărilor, acestea s-au majorat cu 44.2 la sută faţă de anul
2000, acoperind 59.1 la sută din deficitul balanţei bunurilor şi
serviciilor.
Dobânzile către plată la împrumuturile guvernamentale au fost mai
mici decât în anul precedent cu 5.1 la sută, pe când cele la titlurile de
valoare - mai mari cu 31.1 la sută.
Contul de capital şi financiar s-a soldat în anul raportat cu un excedent
de 99.50 mil. USD, componentele principale ale lui influenţând diferit
formarea acestuia (graficul nr. 20).
Graficul nr. 20.  Contul de capital  şi financiar în dinamică anuală (mil. USD)
353.22400
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Investiţiile directe nete au însumat 146.80 mil. USD, depăşind cu 10.8
la sută nivelul celor din anul precedent (tabelul nr. 15).

 Tabelul nr. 15. Dinamica investiţiilor directe  (mil. USD)
1998 1999 2000 2001

intrări ieşiri net intrări ieşiri net intrări ieşiri net intrări ieşiri net
Investiţii directe 84.05 9.11 74.94 57.79 19.06 38.73 148.57 16.05 132.52 154.59 7.79 146.80

   peste hotare 1.7 0.96 0.74 0.1 0.16 -0.06 0.08 -0.08 0.06 -0.06
   în economia

naţională 82.35 8.15 74.20 57.69 18.90 38.79 148.57 15.97 132.60 154.59 7.73 146.86
inclusiv:
  capital social 54.87 0.69 54.18 36.30 0.03 36.27 76.77 1.87 74.90 114.82 0.27 114.55
 sector bancar 13.62 0.50 13.12 6.43 0.03 6.4 16.07 1.80 14.27 8.14 0.25 7.89
 alte sectoare 41.25 0.19 41.06 29.87 29.87 60.70 0.07 60.63 106.68 0.02 106.66
 venit reinvestit 4.52 4.52 4.43 4.43 10.25 10.25 8.26 8.26
 alt capital 22.96 7.46 15.5 16.96 18.87 -1.91 61.55 14.10 47.45 31.51 7.46 24.05
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Situaţia economico-politică din ţară a încetinit procesul de privatizare
a patrimoniului de stat, fapt ce a influenţat negativ intrările reale de
capital investiţional extern. 
Cea mai mare tranzacţie înregistrată la investiţii directe a fost
transmiterea unei părţi a patrimoniului de stat din complexul naţional
de gaze (47.3 mil. USD) în contul achitării datoriei pentru importul de
gaze. Din volumul de investiţii directe 10.0 mil. USD reprezintă
achitări în cadrul a trei împrumuturi externe prin transmiterea
acţiunilor emise de debitori în posesia creditorilor externi. Aceste
swap-uri, însă, nu au generat intrări reale de capital în ţară, ci au
constituit o finanţare indirectă a deficitului balanţei de plăţi.
Investitorii străini deja prezenţi în Moldova au creditat filialele sale cu
24.05 mil. USD (în valoare netă).
Investiţiile de portofoliu s-au soldat în valoare netă cu 0.38 mil. USD
şi au constituit la pasive, în fond, investiţii cu ponderea mai mică de
10.0 la sută în capitalul social al întreprinderilor mixte. În anul 2001
rezidenţii pentru prima dată şi-au făcut apariţia pe pieţele
internaţionale ale titlurilor de valoare, ca rezultat au fost înregistrate
active la investiţii de portofoliu în sumă de 3.1 mil. USD.
La fel ca şi în anul 2000, soldul altor investiţii a înregistrat valoare
negativă (-36.5 mil. USD), fapt cauzat de blocarea finanţării externe în
sectorul guvernamental. Totodată, la acest compartiment au fost
înregistrate tranzacţii ce au condiţionat o finanţare indirectă a
deficitului balanţei de plăţi: a fost obţinută reeşalonarea unor
împrumuturi externe în sumă de 13.7 mil. USD, s-au acumulat noi
arierate (în valoare netă în sumă de 35.9 mil. USD) la deservirea

*

Tabelul nr. 16.  Evoluţia împrumuturilor externe (mil. USD)
1997 1998 1999 2000 2001

utilizări rambur-
sări* utilizări rambur-

sări* utilizări rambur-
sări* utilizări rambur-

sări* utilizări rambur-
sări*

Împrumuturi din partea
organismelor financiar-
creditoare (BNM de la FMI) 20.55 19.99 64.43 69.9 65.22 12.19 25.12 11.94 14.33

Împrumuturi guvernamentale 81.23 102.21 141.21 86.24 96.49 63.89 206.07 78.65 33.48 48.87
   inclusiv:
 reclasificate/reeşalonate 3.42 2.86 83.70 15.0 3.99 165.73 54.51 13.65 12.38

Împrumuturi bancare 18.27 17.24 43.08 25.59 18.62 38.8 11.7 17.83 16.74 15.69
  pe termen lung
  pe termen scurt

7.91
10.36

11.54
5.7

16.31
26.77

3.83
21.76

5.45
13.17

17.43
21.37

3.05
8.65

9.48
8.35

9.10
7.64

7.85
7.84

Împrumuturi ale altor sectoare 63.23 22.37 47.88 58.88 95.94 31.33 66.58 26.39 43.54 29.80
  pe termen lung
   inclusiv:
     reclasificate/reeşalonate
  pe termen scurt

54.17

9.06

15.27

7.10

42.96

0.56
4.92

53.51

39.29
5.37

89.31

0.46
6.63

28.06

1.35
3.27

58.22

8.36

20.68

0.75
5.71

33.02

10.52

25.8

4.0
TOTAL 183.28 161.81 232.17 235.14 280.95 199.24 296.54 147.99 105.7 108.69
TOTAL fără cele reeşalonate
şi reclasificate 179.86 158.95 147.91 180.85 276.5 197.89 130.81 92.73 92.05 96.31
conform acordului
26
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angajamentelor din toate sectoarele în sumă de 44.3 mil. USD,
inclusiv la creditele primite de la firmele-mame 16.2 mil. USD. Deşi
suma de 47.3 mil. USD din datoria pentru resurse energetice a fost
achitată prin transmiterea acţiunilor companiei "Moldova - Gaz" părţii
ruse, s-au acumulat noi neplăţi pentru importul de resurse energetice
în valoarea netă de 26.6 mil. USD.
Dacă în anii precedenţi împrumuturile externe generau intrări
considerabile de mijloace în ţară, în anul 2001 rambursările de
principal au depăşit intrările cu 4.3 mil. USD (fără reeşalonări)
(tabelul nr. 16). De menţionat reorientarea sectorială a împrumuturilor
contractate, cota altor sectoare (inclusiv sectorul bancar) atingând 65.5
la sută în total utilizări de împrumuturi.
În pofida faptului că deservirea datoriei externe a necesitat mijloace
considerabile, activele de rezervă au atins la sfârşitul anului 2001
suma de 227.3 mil. USD, nivel suficient pentru finanţarea importului
de bunuri şi servicii pe parcursul a 2.5 luni (graficul nr. 21).
Graficul nr. 21. Dinamica activelor de rezervă ale Republicii Moldova
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2..Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei

Realizarea politicii monetare în anul 2001
Obiectivele şi rezultatele politicii monetare
Pe parcursul anului 2001 implementarea politicii monetare s-a realizat
în corespundere cu Politica monetară şi valutară a Băncii Naţionale a
Moldovei pentru anul 2001, coordonată cu organele economice şi
financiare respective ale Guvernului şi aprobată de Consiliul de
Administraţie al BNM la 25.12.2000. În vederea susţinerii relansării
economiei naţionale, politica monetară a fost orientată spre reducerea
nivelului inflaţiei, consolidarea în continuare a sistemului bancar şi
menţinerea condiţiilor favorabile dezvoltării economice pe piaţa
valutară, financiară şi de credit. 
Drept bază de elaborare şi realizare a Politicii monetare şi valutare a
Băncii Naţionale a Moldovei pentru anul 2001 a servit Pronosticul
dezvoltării social-economice a Republicii Moldova pe anii 2001-2003
(ce prevedea creşterea reală a produsului intern brut cu 5.0 la sută şi
atingerea volumului nominal de 19300 mil. lei, precum şi o rată
anuală a inflaţiei de până la 10.0 la sută) şi Legea bugetului pentru
anul 2001 (deficitul bugetului în sumă de 280.0 mil. lei, pentru
finanţarea căruia erau prevăzute mijloace din împrumuturile interne
prin emisiunea de HVS, externe şi veniturile din privatizare). 
Evoluţia produsului intern brut, starea balanţei de plăţi a statului şi
dinamica preţurilor pe parcursul anului 2001 confirmă pe deplin
principalii parametri macroeconomici, ce au fost utilizaţi drept repere
în conturarea Politicii monetare şi valutare a Băncii Naţionale a
Moldovei pentru anul 2001. 
Produsul intern brut în anul 2001 a înregistrat o creştere reală de 6.1 la
sută (19019.3 mil. lei). Nivelul preţurilor de consum a consemnat o
creştere moderată în comparaţie cu anul precedent, inflaţia anuală a
constituit 6.3 la sută faţă de 18.4 la sută în anul 2000, confirmând
faptul că în condiţiile creşterii economice şi corespunzător a cererii de
bani în economie pe parcursul anului 2001, majorarea ofertei
monetare nu a generat presiuni inflaţioniste. 
Modificarea caracterului dependenţei dintre dinamica proceselor
inflaţioniste şi ritmul creşterii masei monetare, în condiţiile reducerii
consecvente a nivelului inflaţiei, a permis o accelerare a îndestulării
economiei cu bani. Corespunzător, gradul de monetizare al economiei
a continuat tendinţa ascendentă de la 21.9 la sută în anul 2000 până la
25.2 la sută către finele anului 2001 (graficul nr.22). Astfel, se
remarcă o atenuare a coeficientului corelaţiei până la 0.31 dintre
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Graficul nr.23. Ritmul creşterilor lunare ale indicatorilor monetari în
anul 2001, (%)

Graficul nr.22. Dinamica trimestrială a indicatorilor monetari, (%)

creşterea lunară a masei monetare şi rata inflaţiei pentru perioada
anilor 1999-2001, considerând lagul∗ de 2 luni. În acelaşi timp, un rol

pozitiv în menţinerea nivelului
redus al inflaţiei i-a revenit
evoluţiei relativ stabile a cursului
de schimb al monedei naţionale,
consemnându–se corelaţia dintre
rata lunară a inflaţiei şi dinamica
lunară a cursului valutar la nivel
de 0.67 pentru perioada anilor
1999-2001 (cu lagul de 1 lună).
Totodată, pentru anul 2001
coeficientul corelaţiei dintre
creşterea lunară a masei monetare
(cu lagul de 4 luni) şi rata inflaţiei

a atins un nivel de 0.61, fapt ce denotă creşterea influenţei factorului
monetar asupra nivelului preţurilor (graficul nr.23). 

În decursul anului 2001
dinamica principalelor agregate

monetare s-a caracterizat printr-
o evoluţie neuniformă. Astfel,
pe parcursul semestrului I, 2001
BNM a efectuat o emisiune
monetară de 180.0 mil. lei prin
intermediul cumpărărilor de
valută străină în sumă de 14.0
mil. dolari SUA. Însă, în
condiţiile lipsei finanţării
externe în volumul prevăzut,
necesitatea efectuării plăţilor
vizând deservirea datoriei
externe de către Guvern în

suma totală de 292.0 mil. lei (22.8 mil. dolari SUA), inclusiv prin
utilizarea veniturilor curente ale Ministerului Finanţelor în sumă de
189.0 mil. lei (14.7 mil. dolari SUA), a determinat o majorare
nesemnificativă a bazei monetare cu 7.7 mil. lei , sau cu 0.4 la sută. În
acelaşi timp, reducerea coeficientului lichidităţii de la 0.72 până la
0.61 şi a rezervelor excesive până la 0.05 a favorizat majorarea
multiplicatorului monetar de la 1.80 până la 1.99, fapt ce a condiţionat
creşterea masei monetare cu 376.6 mil. lei (10.7 la sută). Respectiv,
volumul creditelor în economie a înregistrat o majorare cu 252.6 mil.

                                                          
∗ lag temporar – influenţa întârziată a factorilor rezultativi asupra factorului-efect
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lei (11.0 la sută), fiind în corespundere cu parametrii stabiliţi în
Politica monetară şi valutară pentru anul 2001. 
Pe parcursul semestrului II, 2001 s-a remarcat o majorare esenţială a
activelor externe nete ale BNM până la 81.4 mil. dolari SUA în baza
cumpărărilor de valută străină de către Banca Naţională a Moldovei în
sumă de 64.5 mil. dolari SUA, cele mai esenţiale tranzacţii
înregistrându-se în trimestrul III (41.9 mil. dolari SUA). Aceşti factori
au contribuit la creşterea cu ritmuri mai înalte a bazei şi masei
monetare, respectiv cu 535.6 mil. lei (27.4 la sută) şi cu 901.1 mil. lei
(23.2 la sută), determinând sporirea gradului de monetizare de la 20.4
la sută la sfârşitul semestrului I la 25.2 la sută la finele anului 2001.
Prin intermediul operaţiunilor de piaţă deschisă BNM a efectuat
sterilizarea excesului de lichiditate în sumă de 239.6 mil. lei, cererea
depăşind oferta de 1.3 ori.
Totodată, creşterea considerabilă a resurselor financiare disponibile
ale băncilor comerciale, condiţionată de majorarea emisiunii monetare
din partea BNM cu scopul completării rezervelor valutare, a fost
amplificată de reducerea treptată a normei rezervelor obligatorii (de la
13.0 la sută în ianuarie până la 10.0 la sută în octombrie 2001 pentru a
stimula activitatea de creditare). În aceste condiţii, băncile comerciale
au direcţionat mijloacele adiţionale spre acordarea creditelor agenţilor
economici şi cumpărarea de hârtii de valoare de stat pe piaţa primară
(rata lunară medie ponderată a dobânzii la HVS diminuându-se de la
20.0 la sută în ianuarie 2001 până la 8.84 la sută în decembrie 2001).
Creditarea economiei a fost sprijinită de BNM şi prin scăderea ratelor
dobânzii pe piaţa monetară - reducerea ratei de bază a BNM pentru
operaţiunile REPO pe termen de 2 luni de la 27.0 la sută în decembrie
2000 până la 13.0 la sută în decembrie 2001. De asemenea,
diminuarea presiunilor inflaţioniste a condiţionat scăderea
concomitentă a ratelor medii ponderate ale dobânzii la mijloacele
atrase în moneda naţională de către sistemul bancar de la 23.9 la sută
în decembrie 2000 până la 17.8 la sută în decembrie 2001. Astfel, pe
parcursul semestrului II, 2001 efectul agregat al factorilor sus-
menţionaţi s-a soldat cu accelerarea dinamicii acordării creditelor în
economie cu 557.5 mil. lei (21.9 la sută).
Sporirea volumului de mărfuri şi servicii pe parcursul anului a
condiţionat creşterea cererii de bani din partea agenţilor economici şi a
determinat o ajustare corespunzătoare a ofertei de monedă din partea
BNM comparativ cu indicatorul stabilit în politica monetară aprobată
iniţial. Respectiv, în condiţiile scăderii vitezei de circulaţie anuale a
banilor cu 12.9 la sută, indicele ratei inflaţiei anuale s-a redus cu 10.2
la sută faţă de anul precedent, fapt ce confirmă corespunderea
nivelului ofertei monetare scopului principal al politicii monetare. 
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Graficul nr. 24. Realizarea politicii monetare în anul 2001

Totodată, în Politica monetară şi valutară pentru anul 2001 a fost
prevăzută reducerea datoriei Guvernului faţă de Banca Naţională a
Moldovei∗ cu 15.0 mil. lei. În legătură cu lipsa resurselor creditoare
externe pe parcursul anului în volum deplin şi a veniturilor din
privatizare a fost modificată Legea bugetului pe anul 2001 referitor la
reducerea deficitului bugetar până la 26.0 mil. lei şi sursele de
finanţare a acestuia. Astfel, în corespundere cu prevederile Legii
pentru modificarea Legii bugetului pe anul 2001 din 27.12.2001, au
fost acordate împrumuturi pentru finanţarea deficitului bugetar întru
onorarea datoriei externe în suma totală de 231.2 mil. lei, ceea ce a
condiţionat modificarea situaţiei efective în raport cu Politica
monetară şi valutară pentru anul 2001 aprobată iniţial. Ca rezultat,
95.4 la sută din creditul intern net al BNM au constituit creditele
acordate pentru finanţarea sectorului public.
Luând în considerare evoluţia economiei naţionale pe parcursul anului
2001, precum şi prevederile Legii pentru modificarea Legii bugetului
pe anul 2001, în luna decembrie, Consiliul de Administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei a rectificat Politica monetară şi valutară pentru
anul 2001, după cum urmează:

• creşterea masei monetare cu 37.0 la sută şi atingerea volumului de
aproximativ 4806.0 mil. lei;

• majorarea bazei monetare cu 28.0 la sută şi atingerea volumului de
aproximativ 2495.0 mil. lei;

• creşterea volumului de creditare a economiei naţionale cu 37.0 la
sută şi atingerea nivelului de aproximativ 3140.0 mil. lei la sfârşitul
anului (graficul nr.24).

Politica monetară şi valutară a BNM
pentru anul 2001 s-a realizat în condiţiile
utilizării regimului cursului valutar liber
flotant, fapt ce a permis o echilibrare a
cursului de referinţă a monedei naţionale
şi a creat premise pentru consolidarea
rezervelor valutare ale statului. Astfel, în
condiţiile unei oferte sporite de valută
străină pe piaţa internă şi neadmiterii unei
aprecierii bruşte a monedei naţionale,
Banca Naţională a Moldovei a efectuat pe
parcursul anului 2001 cumpărări de
valută străină în sumă de 78.5 mil. dolari

SUA. În condiţiile finanţării externe reduse, aceasta a permis achitarea
la termen a obligaţiunilor externe de către Guvern şi BNM, precum şi

                                                          
∗ Datoria Guvernului faţă de BNM – Cererile de plăţi a BNM faţă de Guvern, inclusiv pentru creditele acordate şi HVS deţinute în portofoliul Băncii Naţionale a Moldovei, excluzând depozitele Guvernului
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Graficul nr. 26. Dinamica agregatelor monetare în anul 2001

Graficul nr. 25. Dinamica agregatelor monetare în anul 2001

menţinerea rezervelor internaţionale ale BNM la nivelul de acoperire
de 2.5 luni a importurilor. Ca rezultat, rezervele internaţionale ale
BNM (conform metodologiei FMI) s-au majorat până la 227.3 mil.
dolari SUA la sfârşitul anului 2001. Prin urmare, creşterea bazei
monetare cu 543.3 mil. lei, sau cu 27.9 la sută a fost determinată
preponderent de cumpărările de valută străină, ceea ce a influenţat
creşterea cu 13.4 mil. dolari SUA, sau cu 19.7 la sută a activelor

externe nete ale BNM în anul
2001 (graficul nr.25).
Totodată, majorarea
soldurilor medii în conturile
corespondente ale băncilor
comerciale, ca urmare a
creşterii volumului emisiunii
monetare, a necesitat
efectuarea operaţiunilor de
sterilizare a surplusului de
lichiditate de către BNM prin
intermediul vânzărilor simple
de HVS şi REPO - vânzare a
HVS pe piaţa deschisă în
suma totală de 507.2 mil. lei
în decursul anului 2001. 

Creşterea multiplicatorului monetar cu 6.8 la sută anual, ca urmare a
reducerii considerabile a coeficientului de lichiditate de la 0.72 la 0.62
în anul 2001, s-a reflectat prin corelaţia strânsă a evoluţiei bazei

monetare cu cea a masei
monetare, marcându-se prin
sporirea ofertei monetare cu

1277.7 mil. lei, sau cu 36.4 la sută
(graficul nr.26). 
Politica ratelor dobânzilor a Băncii
Naţionale a Moldovei, având la
bază analiza dinamicii proceselor
inflaţioniste, indicatorilor monetari
şi macroeconomici, situaţiei pe
piaţa financiară, a fost orientată
spre menţinerea ratelor reale ale
dobânzilor la un nivel pozitiv jos,

stimulând creşterea cererii sectorului real al economiei pentru credite.
În acest context au fost şi recomandările Băncii Naţionale a Moldovei
pentru băncile comerciale. Astfel, politica monetară promovată pe
parcursul anului 2001 a contribuit la reducerea treptată a ratelor
dobânzilor pe piaţa creditului de la 32.4 la sută până la 26.2 la sută la
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finele anului 2001. Concomitent,
marja la operaţiunile de
Graficul nr. 27. Anticipaţii inflaţioniste, dinamica ratelor pieţei

monetare şi de credit în anul 2001
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intermediere bancară în mărime de
8.5 puncte procentuale a rămas la
nivelul anului precedent.
Diminuarea ratelor dobânzilor pe
piaţa monetară şi de credit odată cu
reducerea aşteptărilor inflaţioniste
denotă suficienţa banilor în
economie, care nu a avut impact
asupra creşterii nivelului inflaţiei
(graficul nr. 27). 
Conform Politicii monetare şi
valutare a BNM pentru anul 2001,

creşterea prognozată a volumului de creditare a sectorului real servea
drept o premisă pentru susţinerea dezvoltării economice. Astfel,
creşterea ofertei monetare de către sistemul bancar s-a reflectat
preponderent în evoluţia creditelor acordate în economie, volumul
cărora s–a majorat cu 810.1 mil. lei (35.4 la sută), inclusiv creditele
acordate în moneda naţională – cu 479.4 mil. lei, (35.3 la sută),
constituind 3101.3 mil. lei la sfârşitul anului 2001. Cea mai mare
pondere le–a revenit creditelor acordate în moneda naţională (59.3 la
sută), fapt ce denotă creşterea superioară a cererii pentru credite în lei
moldoveneşti faţă de indicatorul respectiv în valută străină, exprimat
în dolari SUA (28.1 la sută).
Procesul de ameliorare calitativă a structurii masei monetare a
continuat şi pe parcursul anului 2001, reflectându–se în reducerea
considerabilă a raportului dintre componenta lichidă a M3 (banii în
circulaţie şi depozitele la vedere) şi suma depozitelor la termen în
moneda naţională plus cele în valută străină, de la 1.27 în decembrie
2000 până la 1.04 în decembrie 2001. Dinamica masei monetare în
moneda naţională (M2) prin creşterea anuală de 37.8 la sută reflectă
preferinţa dominantă pentru plasamentele în moneda naţională.
Sporirea cererii de bani în economie s-a produs în condiţiile reducerii
ratei medii lunare a inflaţiei de la 1.4 la sută în 2000 până la 0.5 la sută
în anul 2001, ceea ce a favorizat creşterea în termeni reali a masei
monetare şi a masei monetare în moneda naţională respectiv cu 28.3 şi
29.6 la sută pe parcursul anului 2001 faţă de 18.4 şi 17.3 la sută în
anul 2000. 
Din cele menţionate rezultă că, dinamica indicatorilor monetari şi
valutari au corespuns tendinţelor din economia naţională, contribuind
la realizarea stabilităţii macroeconomice. 
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Dinamica indicatorilor monetari
La finele anului 2001 masa monetară a constituit 4787.4 mil. lei
(tabelul nr.17), înregistrând o creştere nominală de 36.4 la sută (28.3
la sută în termeni reali).

Pe parcursul anului
dinamica ofertei de
bani a fost neuniformă,
procesul fiind mai
accentuat în semestrul
II, 2001, atunci când
ritmul majorării masei
monetare a alcătuit
23.2 la sută,
înregistrând cele mai

înalte valori în lunile august şi decembrie. 
Astfel, nivelul monetizării economiei care caracterizează îndestularea
economiei cu mijloace băneşti a crescut de la 21.9 la sută în 2000 până
la 25.2 la sută în anul 2001.
În anul 2001 se observă o tendinţă descendentă a vitezei medii anuale
de circulaţie a banilor, care s-a redus cu 12.9 la sută – de la 5.4 până la
4.7, ceea ce corespunde politicii Băncii Naţionale a Moldovei -
îndestularea cererii sporite de bani a sectorului real.
În perioada gestionară volumul banilor în circulaţie s-a majorat cu
24.8 la sută, pe când rata anuală a inflaţiei a constituit 6.3 la sută. De

menţionat, că ponderea banilor
în numerar în structura masei
monetare s-a redus de la 41.9 la

 Tabelul nr.17.Componentele masei monetare (mil. lei)
2000 2001 Creşterea, % Creşterea

absolută
Masa monetară (M3) 3509.6 4787.4 36.4 1277.8
Banii în circulaţie∗ 1469.3 1834.2 24.8 364.9
Depozitele 2040.1 2952.9 44.7 912.8
        în lei 1044.9 1630.3 56.0 585.4
        în valută străină 995.2 1322.6 32.9 327.4
Instrumentele pieţei monetare 0.2 0.3 50.0 0.1
∗în volumul indicat nu este inclus numerarul din casa BNM şi din casele băncilor comerciale

Graficul nr.28. Evoluţia soldului depozitelor atrase de băncile comerciale
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sută până la 38.3 la sută. De
asemenea, s-a diminuat
coeficientul lichidităţii de la
0.72 până la 0.62.
Totodată, volumul total al
depozitelor în anul 2001 s-a
majorat cu 44.7 la suta şi a
alcătuit 2952.9 mil. lei, sau
61.7 la sută din totalul masei
monetare (graficul nr.28).
Depozitele în lei au crescut cu

56.0 la sută, iar cele în valută străină - cu 32.9 la sută. Majorarea
volumului depozitelor în valută străină are la bază sporirea fizică a
volumului lor şi parţial influenţa deprecierii monedei naţionale. Fiind
exprimate în USD, acestea s-au majorat cu 23.6 mil. USD, sau cu 30.4
la sută.
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În anul gestionar, ca urmare a stabilităţii relative a monedei naţionale,
s–a îmbunătăţit structura depozitelor totale, majorându–se ponderea
celor în MDL. Respectiv, în sporul depozitelor totale cota-parte a
depozitelor în lei s-a mărit de la 54.2 la sută până la 64.1 la sută, pe

când cea a depozitelor în valută
străină s-a redus de la 45.8 la
sută până la 35.9 la sută.

Graficul nr.29. Dolarizarea masei monetare şi a depozitelor
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Dinamica nivelului dolarizării
masei monetare, precum şi a
depozitelor este reflectată în
graficul nr. 29. Cele mai înalte
niveluri s-au înregistrat pe
parcursul trimestrului II, cu
reducere spre finele anului.
Reducerea treptată a nivelului

dolarizării masei monetare şi a depozitelor indică creşterea încrederii
populaţiei faţă de moneda naţională.
În perioada ianuarie-decembrie 2001 volumul depozitelor persoanelor
fizice a crescut cu 72.5 la sută (în anul 2000 – cu 63.7 la sută),

constituind la finele anului
gestionar 1615.5 mil. lei, iar cel
al depozitelor persoanelor
juridice – cu 21.2 la sută,
constituind 1337.3 mil. lei
(graficul nr. 30). 
Ponderea majoră în structura
depozitelor totale le–a revenit
depunerilor persoanelor fizice, a
căror cotă-parte la 31.12.2001 a
constituit 54.7 la sută faţă de
45.9 la sută în anul 2000.

De menţionat o creştere esenţială a depozitelor în lei moldoveneşti ale
persoanelor fizice cu 85.3 la sută, depozitele la termen ale cărora deţin
ponderea de 94.0 la sută din total, confirmând orientarea
preponderentă a economiilor populaţiei în plasamente în moneda
naţională. Această majorare esenţială a depunerilor persoanelor fizice
a fost însoţită de creşterea vânzărilor nete de valută străină (cu 70.9 la
sută) de către populaţie băncilor comerciale şi caselor de schimb
valutar. 
Pe parcursul anului 2001 au avut loc schimbări esenţiale în structura
surselor formării masei monetare (M3). Dacă în anul 2000 sursa de
bază a creşterii ofertei de bani a fost determinată de majorarea AEN,
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în anul 2001 sporul masei monetare a fost condiţionat, în principal, de
creşterea creditelor acordate de
sistemul bancar economiei
naţionale. 

Graficul nr.31.Credite acordate economiei
Soldul total al creditelor alocate în
economie s-a majorat cu 810.1 mil.
lei, sau cu 35.4 la sută, constituind
la 31.12.2001 – 3101.3 mil. lei
(graficul nr.31). Din soldul datoriei
creditoare a băncilor comerciale
cea mai mare pondere (59.3 la
sută) le–a revenit creditelor
acordate în moneda naţională.
În contextul analizei creditelor
acordate economiei este important

nu numai volumul total al creditelor, dar şi structura lor pe ramuri
(tabelul nr.18).
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Tabelul  nr. 18. Structura creditelor pe ramuri

 
La 31.12.2000

(mil. lei) Ponderea, %
La 31.12.2001

(mil. .lei) Ponderea, %
Creşterea
absoluta Creşterea, %

Credite agriculturii si industriei alimentare 637.0 27.8 850.5 27.4 213.5 33.5

Credite pentru imobil, construcţie şi
dezvoltare 201.4 8.8 234.8 7.6 33.4 16.6
Credite de consum 82.7 3.6 88.3 2.9 5.6 6.7

Credite industriei energetice si a
combustibilului 126.1 5.5 191.3 6.2 65.2 51.7
Credite industriei /comerţului 1064.4 46.4 1489.5 48.0 425.1 39.9

Credite pentru construcţia drumurilor si
transportare 58.9 2.6 102.6 3.3 43.7 74.2
Alte credite 120.6 5.3 144.1 4.6 23.5 19.5
Total 2291.2 100 3101.3 100 810.1 35.4
36

Volumul efectiv al creditelor acordate de băncile comerciale s-a
majorat cu 59.6 la sută, de la 2871.0 mil. lei în anul 2000 până la
4580.8 mil. lei în anul 2001. De menţionat tendinţa de creştere a
creditelor în moneda naţională, volumul cărora pe parcursul anului
2001 a crescut cu 66.5 la sută, deşi rata medie ponderată anuală s–a
diminuat de la 33.3 la sută în anul 2000 până la 28.5 la sută în anul
2001. Cele mai atractive au fost creditele pe termen de la 6 până la 12
luni, cota–parte a cărora a constituit 35.8 la sută din volumul total.
Aceste credite au fost acordate cu o rată medie ponderată de 28.6 la
sută faţă de 33.8 la sută în anul 2000.
Aceeaşi tendinţă a înregistrat evoluţia creditelor acordate în valută
străină, volumul cărora în 2001 a constituit 1613.3 mil. lei (125.4 mil.
USD) faţă de 1088.5 mil. lei (87.5 mil. USD) în anul 2000. Cota -
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parte majoră (70.3 la sută) din volumul total al creditelor le–a revenit
creditelor acordate pe termen de peste 6 luni. 
Creşterea activităţii creditoare în anul 2001 a înregistrat un ritm
superior dinamicii PIB. Astfel, în anul 2001 raportul dintre soldul
creditelor în economie şi PIB a constituit 16.3 la sută faţă de 14.3 la
sută în anul 2000.
Situaţia pe piaţa interbancară a creditelor în anul 2001 se
caracterizează prin majorarea volumelor tranzacţiilor şi prin
diminuarea nivelului ratelor dobânzilor. Volumul total al tranzacţiilor
în moneda naţională a constituit 789.0 mil. lei şi a crescut în anul 2001
cu 368.6 mil. lei, sau cu 88.0 la sută. Volumul creditelor interbancare
şi al operaţiunilor REPO au înregistrat suma de 630.2 şi 158.8 mil. lei,
respectiv. Pe parcursul anului analizat au sporit atât volumul creditelor
interbancare, cât şi cel al operaţiunilor REPO interbancare, respectiv
cu 352.0 mil. lei şi cu 17.0 mil. lei.
În anul 2001 rata medie ponderată anuală la creditele interbancare în
moneda naţională s-a micşorat cu 9.5 puncte procentuale, constituind
10.83 la sută , iar cea la operaţiunile REPO interbancare – cu 8.14
puncte procentuale, înregistrând mărimea de 8.19 la sută.
Reducerea nivelului inflaţiei în comparaţie cu anul precedent, precum

şi deprecierea mai lentă a
monedei naţionale auGraficul nr.32. Dinamica ratelor medii ale dobânzilor
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influenţat pozitiv ratele
dobânzilor la credite şi
depozite. Astfel rata medie a
dobânzii la creditele acordate
în MDL a constituit 28.5 la
sută (33.3 la sută în anul 2000).
Respectiv, rata medie la
creditele acordate în valută
străină a fost de 14.0 la sută
anual, comparativ cu 16.7 la
sută în anul 2000. 
De asemenea, s-a redus rata

medie a dobânzii la angajamentele atrase în MDL - cu 4.0 puncte
procentuale şi s-a cifrat la 20.6 la sută, iar cea la depozitele atrase în
valută străină - cu 1.2 puncte procentuale, constituind 3.96 la sută
(graficul nr. 32).
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Instrumentele politicii monetare

Utilizarea instrumentelor de politică monetară în anul 2001 a fost
determinată de evoluţia proceselor economice şi condiţiile pieţelor
financiare. 
În scopul asigurării corespunderii dintre cererea şi oferta monetară şi
ţinerii sub control a lichidităţii sistemului bancar Banca Naţională a
utilizat următoarele instrumente de politică monetară:
• operaţiuni de piaţă deschisă; 

• rezervele obligatorii;

• politica ratelor dobânzilor;

Operaţiunile de piaţă deschisă 
Ca şi în anul precedent Banca Naţională a Moldovei s-a aflat în poziţia
de debitor net al sistemului bancar, concentrându-şi activitatea spre
neutralizarea excesului de lichiditate în sistemul bancar, generat de:
• cumpărările de valută străină pe piaţa interbancară, efectuate de

către BNM;
• diminuarea normelor rezervelor obligatorii de la mijloacele atrase

ale băncilor; 
• insuficienţa spectrului larg de plasamente eficiente ale resurselor

financiare disponibile.
Acţiunile Băncii Naţionale de constrângere a excesului de lichiditate
s-au bazat pe utilizarea exclusivă a instrumentelor indirecte de politică
monetară, operaţiunile de piaţă deschisă deţinând în acest context un
rol esenţial (tabelul nr.19).
Tabelul nr. 19. Informaţie cu privire la operaţiunile de piaţă deschisă efectuate de BNM în anul 2001
Tipul     Volumul HVS comercializate Gama ratelor Rata medie

ponderată
operaţiunii Volumul Volumul nominale ale

profitului la
HVS/

a profitului la
HVS/

ofertei cererii la valoarea la preţul de ratelor REPO în  rata REPO medie
nominala vînzare/cumpărare cererile

câştigătoare
ponderată

(mil. lei) (mil. lei) (mil. lei) (mil. lei) (%) (%)
Vânzări 386.0 544.5 326.1 324.4 2.74-11.72 6.57
REPO de vânzare 220.0 325.7 186.8 182.8 3.00-16.15 10.83
REPO de cumpărare 15.0 4.5 4.6 4.5 7.00-11.37 10.19
Total 621 874.7 517.5 511.7
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Deciziile privind operaţiunile de piaţă deschisă au fost luate de BNM
în conformitate cu Politica monetară şi valutară pentru anul 2001,
având ca scop menţinerea bazei monetare la nivelul programat şi
stabilitatea pieţei monetare.
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Pe parcursul anului gestionar în cadrul operaţiunilor de piaţă deschisă
au fost efectuate 57 de licitaţii de sterilizare a excesului de lichiditate,
prin intermediul vânzărilor de hârtii de valoare de stat din portofoliul
BNM şi tranzacţiilor REPO de vânzare a HVS, şi două licitaţii REPO
de cumpărare a HVS (în luna iunie) prin care s-a acordat lichiditate
sistemului bancar.
Volumul total al operaţiunilor de sterilizare a lichidităţii din sistemul
bancar a constituit 507.2 mil. lei, depăşind de peste două ori volumul

total al operaţiunilor de
sterilizare din anul 2000. 

Graficul nr.33. Volumul rezervelor excesive la conturile băncilor comerciale
şi volumul operaţiunilor de sterilizare a lichidităţii în anul 2001
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De menţionat că, intervenţiile
BNM pe piaţa valutară au fost
inegal repartizate de-a lungul
anului, cumpărările de valută
străină concentrându-se,
îndeosebi, în lunile august-
octombrie, nivelul net al
achiziţiilor în această perioadă
atingând 48.9 milioane dolari
SUA şi au necesitat antrenarea
unui efort de sterilizare

corespunzător în lunile septembrie-noiembrie (graficul nr.33). 
Banca Naţională pe parcursul anului gestionar şi-a pus scopul de a
steriliza doar lichidităţile pe termen scurt, orientând băncile
comerciale spre direcţionarea resurselor disponibile pe un termen mai
lung în sectorul real al economiei naţionale. Astfel, termenul
tranzacţiilor REPO de vânzare din cadrul operaţiunilor de piaţă
deschisă ale BNM a variat între un minim de 6 zile şi un maxim de 34
zile, iar scadenţele titlurilor oferite la licitaţiile de vânzare au fost
cuprinse în intervalul de la 9 până la 42 zile. 
Ratele dobânzilor la vânzările de HVS şi tranzacţiile REPO efectuate
de BNM s-au încadrat în limita ratelor existente pe piaţă în aceeaşi
perioadă de timp.
Rezervele obligatorii
Gestionarea rezervelor obligatorii pe parcursul anului 2001 a fost
efectuată în funcţie de condiţiile pieţei financiare interne pentru
reglementarea lichidităţii sistemului bancar (tabelul nr.20).
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Astfel, în perioada ianuarie – iunie norma rezervelor obligatorii (RO)
a fost menţinută în proporţie de 13.0 la sută de la mărimea mijloacelor
atrase. 
Tendinţa micşorării nivelului inflaţiei, stabilitatea cursului valutar,
precum şi condiţiile stabile ale pieţei monetare interne, urmărite pe
parcursul anului 2001, au creat premise pentru diminuarea normei RO. 

Astfel, norma RO a fost micşorată cu câte un punct procentual în trei
etape, fiind stabilită, după cum urmează:
• începând cu 01.07.2001 – 12.0 la sută de la mărimea mijloacelor

atrase;
• începând cu 01.08.2001 – 11.0 la sută de la mărimea mijloacelor

atrase;
• începând cu 01.09.2001 – 10.0 la sută de la mărimea mijloacelor

atrase.
Pe parcursul lunilor ianuarie – iunie 2001 s-a înregistrat o tendinţă
ascendentă a rezervelor obligatorii. În special, suma RO medii lunare
în luna iunie 2001 a crescut cu 48.5 mil. lei, sau cu circa 16.0 la sută
în comparaţie cu luna decembrie a anului 2000 şi a fost condiţionată
de creşterea soldurilor mijloacelor atrase de la care se efectuează
rezervarea.
Diminuarea sumei medii lunare a rezervelor obligatorii în lunile iulie,
august şi septembrie a fost drept consecinţă a micşorării normei RO cu
câte un punct procentual faţă de luna precedentă. De menţionat, că în
această perioadă suma rezervelor s-a diminuat faţă de luna iunie 2001
cu circa 47.9 mil. lei.

   Tabelul nr.20. Dinamica rezervelor obligatorii pe parcursul anului 2001 (mil. lei)
Suma rezervelor obligatorii medii lunare Norma

RO, %
Lunile

în cont.
"Loro" la

BNM

în cont special
(nr. 3541) la

BNM∗

 numerar în
bănci

în total devieri în %
faţa de luna
precedentă

Decembrie 2000 258.4 0.5 43.9 302.8 13
Ianuarie 2001 271.7 1.1 47.5 320.3 5.8 13
Februarie 274.0 1.0 48.1 323.1 0.9 13
Martie 270.7 1.2 49.3 321.2 -0.6 13
Aprilie 272.9 1.1 48.5 322.5 0.4 13
Mai 280.9 1.0 49.8 331.7 2.9 13
Iunie 299.5 0.9 50.9 351.3 5.9 13
Iulie 277.2 1.4 53.0 331.6 -5.6 12
August 257.8 1.2 55.3 314.3 -5.2 11
Septembrie 245.0 0.8 57.6 303.4 -3.5 10
Octombrie 249.8 0.8 61.3 311.9 2.8 10
Noiembrie 262.0 0.8 62.7 325.5 4.4 10
Decembrie 265.4 0.8 62.7 328.9 1.0 10

. * În rubrica “Suma RO în c.3541 la BNM” sunt indicate RO în sold la sfârşit de lună ale băncilor ce păstrează RO în acest cont
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Pe parcursul anului 2001 suma medie a mijloacelor atrase supuse
rezervării a crescut cu 951.4 mil. lei (de la 2340.2 mil. lei la sfârşitul
anului 2000 până la 3291.4 mil. lei la finele anului 2001), sau cu 40.6
la sută, inclusiv mijloacele atrase în lei moldoveneşti (MDL) au
înregistrat o majorare cu 636.8 mil. lei, sau 49.6 la sută şi mijloacele
în valută liber convertibilă, recalculate în lei la cursul perioadei,
respectiv cu 314.4 mil. lei, sau 29.8 la sută . 
Mărirea volumului mijloacelor atrase în perioada analizată este
argumentată de tendinţele pozitive durabile pe piaţa monetară internă,
care au condus la creşterea mijloacelor atrase în bănci, inclusiv a
depozitelor. 
Politica ratelor dobânzilor
Începând cu anul 2001 Banca Naţională stabileşte ratele de dobândă la
instrumentele financiare folosind metoda coridorului. Drept reper în
stabilirea ratelor la totalitatea instrumentelor monetare utilizate
serveşte rata de bază aplicată la refinanţarea băncilor comerciale prin
operaţiuni REPO de cumpărare a HVS pe termen de două luni,
efectuate în cadrul operaţiunilor de piaţă deschisă ale BNM.
Politica ratelor dobânzilor a Băncii Naţionale s-a bazat pe analiza
dinamicii proceselor inflaţioniste, indicatorilor monetari şi
macroeconomici, situaţiei pe piaţa financiară şi a fost orientată spre
menţinerea ratelor dobânzilor reale la un nivel pozitiv jos, stimulând
astfel cererea sectorului real al economiei la credite şi, corespunzător,
creşterea economică.
Pe parcursul anului 2001 Banca Naţională a redus de zece ori rata de
bază (de la 27.0 la sută la finele anului 2000 - la 13.0 la sută în luna
decembrie 2001) care a fost punctul de reper în stabilirea ratelor la
celelalte instrumente monetare. Modificările ratei de bază a BNM au
constituit o sursă de informare a agenţilor economici şi operatorilor
pieţei monetare privind estimările Băncii Naţionale referitoare la
dinamica inflaţiei în ţară şi au avut scopul de a influenţa evoluţia
ratelor dobânzilor pe piaţa interbancară, precum şi ratele dobânzilor la
creditele acordate de bănci persoanelor juridice şi celor fizice. 
Dinamica ratelor la facilităţile de lombard şi la creditele overnight a
evoluat similar, în descreştere, respectiv de la 26.0 şi 30.0 la sută
anual în luna ianuarie până la 18.0 şi 22.0 la sută anual la finele
anului. 
Rata la operaţiunile de depozit pe tot parcursul anului a fost menţinută
la nivel de 3.0 la sută anual.
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Rata de bază la creditele pe termen lung în anul 2001 a avut o tendinţă
de descreştere lentă, consemnând valori regresive de la 15.0 la sută
anual în luna ianuarie 2001 la 13.5 la sută anual la sfârşitul anului
(tabelul nr. 21).
Tabelul nr.21. Ratele la instrumentele aplicate de BNM, stabilite pe parcursul anului 2001
Data adoptării
de către CA al

BNM

Data intrării
în vigoare

(data
publicării în
Monitorul

Oficial al RM)

Rata la
depozite

Rata de
bază (REPO

de
cumpărare a

HVS pe
termen de 2

luni)

Rata
la

facilitatea
de

lombard

Rata
la creditele
„overnight”

Rata de
bază pe
termen

lung

25.01.2001 01.02.2001 3.0 21.0 26.0 30.0 15.0
22.02.2001 01.03.2001 3.0 20.5 25.5 30.0 15.0
22.03.2001 29.03.2001 3.0 20.0 25.0 29.0 14.8
25.04.2001 03.05.2001 3.0 20.0 25.0 29.0 14.8
24.05.2001 31.05.2001 3.0 20.0 25.0 29.0 14.8
28.06.2001 05.07.2001 3.0 19.0 24.0 28.0 14.8
26.07.2001 02.08.2001 3.0 18.0 23.0 27.0 14.8
30.08.2001 06.09.2001 3.0 17.0 22.0 26.0 14.8
27.09.2001 02.10.2001 3.0 16.0 21.0 25.0 14.8
17.10.2001 26.10.2001 3.0 14.5 19.5 23.5 14.3
22.11.2001 29.11.2001 3.0 13.5 18.5 22.5 14.0
27.12.2001 04.01.2002 3.0 13.0 18.0 22.0 13.5
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Activitatea de creditare

Creditarea sistemului bancar
Activitatea de creditare a Băncii Naţionale în anul 2001 s-a manifestat
prin monitorizarea şi gestionarea creditelor acordate băncilor în anii
precedenţi pentru cooperativele de construcţie a locuinţelor şi
creditelor îngheţate conform Hotărârii Parlamentului nr.1403-XIII din
16.12.1997.
La situaţia din 31.12.2001 soldul datoriilor la credite ale băncilor faţă
de Banca Naţională a Moldovei a constituit 91.1 mil. lei şi s-a redus în
comparaţie cu 31 decembrie 2000 cu 14.3 mil. lei, sau cu 13.6 la sută.
Diminuarea sumei soldului creditelor, de rând cu schimbările
intervenite în politica monetară şi valutară a Băncii Naţionale a
Moldovei, în special, substituirea creditării directe a băncilor prin
operaţiuni de piaţă deschisă, este argumentată prin rambursarea
anticipată a creditelor îngheţate în sumă de 2.9 mil. lei şi achitarea
creditelor acordate cooperativelor de construcţie a locuinţelor,
efectuată conform condiţiilor contractelor de credit (tabelul nr.22).
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   Tabelul nr. 22. Structura soldului datoriei creditoare ale băncilor conform destinaţiei
Nr.
d/o

Destinaţia
creditelor

Suma soldului datoriilor

creditoare ale băncilor la

situaţia din 31.12.2000

(mil. lei)

Ponderea,
%

Suma soldului
datoriilor la
credite ale
băncilor la situaţia
din 31.12.2001
(mil. lei)

Ponderea,
%

1. Credite acordate CCL
(cooperativelor de
construcţie a locuinţelor) 97.7 92.7 86.3 94.7

2. Credite îngheţate conform
Hotărârii Parlamentului RM
nr.1403-XIII din 16.12.97 7.7 7.3 4.8 5.3

Total 105.4 100.0 91.1 100.0
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În anul 2001 gajul care asigură rambursarea datoriilor la credite ale
băncilor faţă de Banca Naţională a Moldovei şi a dobânzilor aferente
este reprezentat numai prin mijloacele conturilor “Loro” ale băncilor.
Împrumuturi acordate statului 
Pe parcursul anului 2001 Banca Naţională a Moldovei a efectuat
creditarea statului în baza Legii bugetului pe anul 2001 nr.1392-XIV
din 30 noiembrie 2000, Legii nr.325-XV din 2 iulie 2001 pentru
completarea articolului 51 al Legii bugetului pe anul 2001 nr.1392-
XIV din 30 noiembrie 2000 şi Legii nr.763-XV din 27 decembrie
2001 pentru modificarea Legii bugetului pe anul 2001 nr. 1392-XIV
din 30 noiembrie 2000.
Împrumuturile acordate statului au evoluat după cum urmează:
• 39.3 mil. lei din suma împrumuturilor acordate în anii anteriori în

baza art.51 (lit. b) din Legea bugetului pe anul 2001 au fost
convertite în hârtii de valoare de stat (HVS);

• au fost acordate împrumuturi noi în sumă de 549.5 mil. lei, pentru
finanţarea deficitului bugetar întru onorarea datoriilor externe în
baza Legii nr.325-XV din 2 iulie 2001 pentru completarea
articolului 51 al Legii bugetului pe anul 2001;

• au fost rambursate 318.3 mil. lei din suma împrumuturilor acordate
în anul 2001;

• ţinând cont de necesitatea obţinerii în calitate de gaj a HVS
negociabile la dobânda pieţei, precum şi în scopul obţinerii
uniforme a veniturilor, împrumuturile acordate Guvernului au fost
reperfectate pe parcursul anului 2001 în volum total de 8683.0 mil.
lei.

Astfel, soldul împrumuturilor statului la situaţia din 31 decembrie
2001 a alcătuit 1507.1 mil. lei.
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Concomitent, menţionăm că suma HVS la preţul de cumpărare în
portofoliul BNM, provenite din convertirea împrumuturilor
contractate de Guvern în anii anteriori, la data de 31.12.2001 s-a cifrat
la 400.0 mil. lei.
Ca rezultat datoria statului faţă de BNM la finele anului 2001 a
însumat 1907.1 mil. lei, majorându-se comparativ cu 31 decembrie
2000 cu 231.2 mil. lei (tabelul nr.23). De menţionat că, ponderea
datoriei totale a Guvernului la 31.12.2001 a constituit 95.4 la sută din

portofoliul total de împrumuturi al BNM.

     Tabelul nr.23. Dinamica datoriei statului faţă de Banca Naţională a Moldovei
                                                                                                                                                                                    (mil. lei)

Destinaţia
Sold la

31.12.00
Împrumuturi

acordate
Împrumuturi

reperfectate pe
parcursul anului

(+;-)

Împrumuturi
achitate

Împrumuturi
convertite în

HVS
(+:-)

Sold la
31.12.01

Ponderea,
%

Creşterea
datoriei statului

în anul 2001

Finanţarea deficitului bugetar
întru onorarea datoriilor
externe

0 549.5 558.8 318.3 231.2 15.3 231.2

Acoperirea decalajului
temporar de casă al bugetului
de stat în anii 1998-1999

144.0 0 864.2 0 0 144 9.6 0

Pentru onorarea datoriilor
externe în anii 1998-1999 657.6 0 4073.5 0 0 657.6 43.6 0

Pentru răscumpărarea în
termen a HVS în anul 1998 369.1 0 2175.2 0 -39.3 329.8 21.9 -39.3

Împrumuturi acordate pentru
finanţarea bugetului de stat în
anii  1996-1997

144.5 0 1011.3 0 0 144.5 9.6 0

Total credite 1315.2 549.5 8683.0 318.3 -39.3 1507.1 100.0 191.9

HVS în portofoliul BNM 360.7 39.30 400.0 39.3

Total datoria Ministerului
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Pieţele financiare

Piaţa primară a hârtiilor de valoare de stat 
Acţionând ca agent fiscal al statului la organizarea vânzării, evidenţei
şi răscumpărării hârtiilor de valoare de stat, Banca Naţională în anul
2001 a desfăşurat 228 de emisiuni de hârtii de valoare de stat, care au
avut drept obiectiv finanţarea deficitului bugetar.
Funcţionarea pieţei hârtiilor de valoare de stat în anul 2001 a cunoscut
o evoluţie lipsită de tensiuni şi de fluctuaţii majore.
Parametrii cantitativi ai pieţei primare a hârtiilor de valoare de stat pe
parcursul anului 2001 au fost în creştere comparativ cu anii
precedenţi, cu excepţia volumului ofertei Ministerului Finanţelor, care
a constituit 1956.5 mil. lei şi a fost cu 79.5 mil. lei mai mică decât
oferta anunţată în anul 2000. Volumul total al cererilor depuse la
licitaţii a însumat 3173.8 mil. lei, înregistrând nivelul maxim în

Finanţelor faţă de BNM 1675.9 549.5 8683.0 318.3 0 1907.1 100.0 231.2
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evoluţia pieţei HVS pe parcursul celor
şapte ani de existenţă (graficul nr.34). 
Prevalarea aproape constantă a cererii

Graficul nr. 34. Volumul ofertei, cererii şi vânzărilor de HVS
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asupra ofertei a făcut posibilă plasarea a
96.2 la sută din ofertă (în anul 2000
acest indicator s-a cifrat la 91.8 la sută).
Volumul titlurilor plasate, de asemenea,
a atins cel mai înalt nivel din ultimii
şapte ani - 1881.7 mil. lei, depăşind
volumul emisiunilor din anul 2000 cu
12.0 mil. lei.
Având ca suport cererea sporită la HVS,

politica emisională a Ministerului Finanţelor a reflectat dorinţa şi
capacitatea de a împrumuta pe termene mai lungi: 

• a încetat emisiunea titlurilor de stat cu termenul de circulaţie de 14
zile;

• titlurile cu scadenţa de o lună au fost emise cu întreruperi, iar
începând cu luna septembrie au fost excluse definitiv din ofertă şi,
drept consecinţă, ponderea lor în volumul total emis s-a diminuat de
la 32.5 la sută în anul 2000 la 9.2 la sută în anul gestionar;

• a crescut de circa 6 ori comparativ cu anul 2000 ponderea titlurilor
de 182 zile, atingând nivelul de 15.8 la sută din volumul adjudecat
în anul 2001;

• au fost relansate hârtiile de valoare de stat cu scadenţele de 273 şi
364 zile, cota cărora în volumul total emis a constituit, respectiv,
4.1 la sută şi 1.8 la sută (graficul nr. 35).

Ca rezultat al acestor modificări structurale termenul mediu ponderat
al HVS plasate în 2001 a crescut
comparativ cu anul 2000 cu 42 zile,
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Graficul nr. 35. Structura HVS emise pe piaţa primară
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cifrându-se la 102 zile.
Persistenţa excesului de lichiditate
pe piaţa monetară, în special în a
doua jumătate a anului, s-a reflectat
în principal în reducerea
substanţială a ratelor dobânzilor la
titlurile de stat. Parametrii
calitativi, la care Ministerul
Finanţelor a reuşit să mobilizeze
volumul necesar de resurse, au
devenit pe parcursul anului 2001
tot mai favorabili autorităţilor
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publice: rata medie lunară a dobânzii la titlurile de stat a coborât cu
circa 11.16 puncte procentuale – de la 20.0 la sută în ianuarie la 8.84
la sută în decembrie. 
Faţă de anul anterior, valoarea medie anuală a ratei nominale a
profitului a fost în scădere cu 7.68 puncte procentuale, consemnând
cea mai mică valoare din toţi anii de existenţă a pieţei HVS - 14.46 la
sută. 
Ratele reale ale dobânzilor la hârtiile de valoare de stat au înregistrat
pe tot parcursul anului valori pozitive, însă, în majoritatea lunilor la
niveluri mult mai reduse decât în anul anterior. 
Analiza ratelor medii ale profitului la HVS pe termene de circulaţie ne
relevă că cel mai mult s-a diminuat rata la titlurile de 56 zile – cu

17.90 puncte procentuale (de la
20.71 la sută la prima licitaţie a

anului la 2.81 la sută la

Graficul nr. 36. Dinamica ratelor medii ponderate ale profitului la HVS în
anul 2001
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ultima licitaţie) şi la cele de
91 zile – cu 15.64 puncte
procentuale (de la 22.62 la
sută la 6.98 la sută). Titlurile
de 182, 273 şi 364 zile au
marcat o diminuare de rate pe
parcursul anului, respectiv, cu
13.32, 13.23 şi 8.40 puncte
procentuale (graficul nr.36). 
De menţionat, de asemenea,
că spre finele anului a crescut

diferenţa dintre ratele de dobândă la titlurile cu scadenţe diferite: la
începutul anului diferenţa dintre rate la titlurile de 56 zile şi 91 zile
constituia 1.91 puncte, iar la finele lui această diferenţă era de 4.17
puncte; între titlurile de 91 şi 182 zile diferenţa de rate era de 1.26
puncte, iar la sfârşitul anului – 3.58 puncte procentuale.
Ca şi în anul 2000, ponderea majoră a volumului de HVS licitate o
deţin cele procurate în portofoliile proprii ale băncilor comerciale –
91.8 la sută, sau 1727.7 mil. lei (în anul 2000 acest indicator a
constituit 91.0 la sută, sau 1701.3 mil. lei). Activitatea investitorilor pe
piaţa HVS pe parcursul anului a rămas la un nivel relativ jos, aceştia
preferând piaţa depozitelor, care oferea dobânzi mai înalte. 
Nici în anul 2001 investitorii străini nu au reapărut pe piaţa titlurilor
de stat – tensiunile electorale, negocierile încordate cu Fondul
Monetar Internaţional, inconsecvenţa şi lipsa de fermitate în
reglementarea şi aplicarea reformelor economice au determinat
diminuarea de către agenţiile internaţionale de rating a calificativelor
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ce indică riscul de ţară şi, respectiv,
au lipsit economia Moldovei de
credibilitate pe pieţele financiare . 
Ca rezultat al depăşirii volumului

Graficul nr. 37. Dinamica volumului HVS în circulaţie  (plasate
prin intermediul licitaţiilor, la valoarea nominală, la finele
anului)

mil.lei
 încasărilor de mijloace băneşti asupra
volumului HVS răscumpărate,
volumul HVS aflate în circulaţie prin
intermediul licitaţiilor a crescut faţă
de 31.12.2000 cu 157.5 mil. lei, sau
cu 43.3 la sută, înregistrând la
31.12.2001 suma de 521.0 mil. lei la
valoarea nominală (graficul nr.37).
Încasările nete de la comercializarea
HVS la preţ de vânzare s-au majorat
cu 147.1 mil. lei, încadrându-se în
limita de finanţare a deficitului

bugetului din această sursă (147.7 mil. lei), preconizată în Legea
bugetului pe anul 2001.
Piaţa secundară a hârtiilor de valoare de stat
Indicatorii cantitativi ai pieţei secundare a titlurilor de stat au cunoscut
şi în anul gestionar tendinţe ascendente.
Volumul tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a constituit 467.4 mil. lei,
majorându-se cu 20.0 mil. lei, sau 4.5 la sută în comparaţie cu anul
2000.
Din volumul total al tranzacţiilor de vânzare-cumpărare desfăşurate pe
piaţa secundară în anul gestionar, 87.7 mil. lei, sau 18.8 la sută a

revenit tranzacţiilor cu clienţii
băncilor.
În structura HVS comercializate pe
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Graficul nr. 38. Valoarea totală a tranzacţiilor de vânzare – cumpărare a
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piaţa secundară pe parcursul anului
2001, HVS cu termenele până la
scadenţă în intervalul 28 - 91 zile,
precum şi cu termenele până la 28
zile constituie respectiv, 51.5 la sută
şi 41.3 la sută din volumul total al
tranzacţiilor efectuate cu HVS,
demonstrând, ca şi în anul 2000, o
solicitare stabilă a hârtiilor de
valoare cu termenele nominalizate

(graficul nr. 38). Creşterea tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a HVS
a fost însoţită şi de utilizarea sporită a titlurilor nominalizate în calitate
de gaj în cadrul operaţiunilor REPO în scopul obţinerii unor
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împrumuturi pe piaţa monetară interbancară. Astfel, comparativ cu
anul precedent, operaţiunile cu hârtiile de valoare de stat efectuate
prin acorduri REPO au crescut cu 32.5 la sută, atingând valoarea de
329.9 mil. lei, ceea ce  a permis ajustarea lichidităţilor pe termen scurt
între diverse categorii de participanţi ai pieţei, atât bănci, cât şi clienţii
acestora.
Pe piaţa secundară pe parcursul anului gestionar rata nominală medie
ponderată a profitului a avut tendinţa de diminuare, care s-a observat
şi în anul 2000. Astfel, în luna ianuarie a anului analizat rata nominală
medie ponderată a constituit 15.81 la sută, iar la sfârşitul anului - 5.55

la sută.
Totodată, este necesar de
remarcat faptul că, în prima
jumătate a anului gestionar s-a
consemnat majorarea
amplitudinii fluctuaţiilor
ratelor de dobândă, dar din
luna iulie, consecutiv s-a
înregistrat trendul descendent
al ratei nominale medii
ponderate (graficul nr.39).
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Graficul nr. 39. Dinamica ratelor nominale medii ale profitului la HVS
comercializate pe piaţa secundară
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Evoluţia pieţei valutare
Dinamica cursului valutar în anul 2001
Stabilitatea cursului de schimb al monedei naţionale pe fundalul
majorării rulajelor efectuate pe piaţă valutară contra MDL a fost
caracteristica principală a anului 2001. Astfel, menţinerea stabilităţii
monedei naţionale - principalul obiectiv al Băncii Naţionale a
Moldovei - a fost realizată. 
Aceasta s-a datorat atât regimului adecvat al cursului de schimb, cît şi
promovării unei politici monetare şi valutare ce corespunde
conjuncturii pieţei din republică. 
Situaţia generală a pieţei valutare din Republica Moldova nu a fost
afectată de recesiunea economică din Statele Unite, Japonia,
încetinirea ritmurilor creşterii PIB-lui în zona Euro, precum şi de
evenimentele tragice din 11 septembrie 2001, datorită faptului că
principalii parteneri comerciali ai republicii - din CSI, nu au fost
expuşi impactului imediat legat cu recesiunea economică globală,
înregistrând o redresare economică comparativ cu anul 2000. 

Pe parcursul anului 2001 deprecierea nominală a leului moldovenesc a
constituit 5.7 la sută (cotare directă1), sau 5.4 la sută (cotarea
indirectă2), comparativ cu 6.8 la sută (cotarea directă) şi 6.4 la sută
(cotarea indirectă) în anul 2000. 

Evoluţia cursului de schimb, precum şi a rulajelor tranzacţiilor pe
piaţa valutară în anul 2001 a avut un caracter sezonier, manifestând
aceeaşi tendinţă ca şi în anul precedent (graficul nr. 40). În condiţiile
regimului de flotare liberă evoluţia cursului de schimb este dictată de
cererea şi oferta de valută pe piaţa valutară, care la rândul său poartă

un caracter sezonier. Astfel,
deprecierea leului faţă de

                 
1 Lei moldoven
2 Dolari SUA p
Graficul nr. 40. Evoluţia cursului mediu de schimb, a rulajului pieţei
valutare în anii 2000-2001
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sută), înregistrată în trimestrul I, este cauzată de cererea sporită de
valută străină - tendinţă sezonieră caracteristică începutului de an,
legată de achitarea plăţilor majore pentru resurse energetice.
Pe parcursul trimestrelor II şi III cursul de schimb a înregistrat

fluctuaţii nesemnificative în

90.0
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96.0
98.0

100.0
102.0
104.0
106.0
108.0
110.0
Graficul nr. 41. Evoluţia cursului de schimb  în anii 2000-2001

termeni nominali cu o tendinţă de
apreciere. În perioada mai –
septembrie 2001 leul moldovenesc
a urmat trendul unei aprecieri
durabile, apreciindu-se cu 0.53 la
sută, de la 12.9305 MDL pentru un
dolar SUA până la 12.8623. Această
tendinţă a fost condiţionată de
stabilitatea indicatorilor
macroeconomici (deflaţia pe

parcursul perioadei iunie – august, creşterea PIB-lui cu 3.8 la sută în
primele 9 luni ale anului 2001, majorarea exportului cu circa 20.0 la
sută faţă de primele 9 luni ale anului 2000), precum şi de creşterea
ofertei de valută străină pe piaţa valutară, ca urmare a majorării
fluxului de valută străină provenit din veniturile din muncă de peste
hotare. În trimestrul IV cursul oficial a avut o tendinţă de depreciere,
deprecierea constituind 1.8 la sută.
În anul 2001 cursul real efectiv, care este un indicator mai complex,
reflectând modificarea cursului leului în termeni reali faţă de valutele
principalilor parteneri comerciali, a constituit 94.8 la sută, fapt ce
denotă o creştere a competitivităţii produselor autohtone, promovând
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principalilor valute de decontare în anii 2000 - 2001
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Statistica bancară confirmă tendinţa ascendentă a plăţilor pentru
exportul de mărfuri şi servicii (1999 - 438.5 mil. USD, 2000 – 574.4
mil. USD,  2001 – 682.4 mil. USD).
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Totodată, luând în consideraţie faptul că circa 80.0 la sută din
decontările aferente tranzacţiilor de import/export se efectuează în
USD, cursul de schimb real efectiv calculat reieşind din ponderea
principalelor valute de decontare în cadrul tranzacţiilor de comerţ
exterior, reflectă cel mai obiectiv situaţia vizând evoluţia cursului real.
La sfârşitul anului 2001 acest indicator a constituit 98.6 la sută, ceea
ce denotă o depreciere de 1.4 la sută comparativ cu o apreciere de 5.7
la sută din anul 2000. Un factor decisiv asupra stabilităţii monedei
naţionale a fost fluxul net pozitiv al valutei străine de la nerezidenţi.
Fluxul de valută s-a cifrat la 980.1 mil. USD, provenind din
următoarele surse: exportul de mărfuri şi servicii – 69.6 la sută,
venituri din muncă – 17.3 la sută, credite externe - 12.3 la sută,
investiţii directe şi de portofoliu – 0.8 la sută.
Refluxul de valută s-a cifrat la 1016.8 mil. USD, fiind condiţionat de
plăţile vizând importul de mărfuri şi servicii – 84.2 la sută, plăţile
aferente deservirii creditelor externe –15.8 la sută.
Pe parcursul anului 2001 fluxurile de valută au sporit cu 42.7 mil.
USD faţă de anul 2000, iar refluxurile s-au majorat în proporţii mai
mari - cu 153.8 mil. USD, fapt datorat majorării plăţilor vizând
importul de mărfuri şi servicii cu 19.6 la sută şi deservirii creditelor
externe cu 9.0 la sută. 
Fluxul net negativ acumulat pe parcursul anului 2001 a constituit 36.7
mil. USD, ceea ce a fost inevitabil în condiţiile unei finanţări externe
modeste din partea organismelor financiare internaţionale şi achitării
plăţilor vizând deservirea datoriei externe în sumă de 162.9 mil. USD.
De menţionat că, în cazul excluderii fluxului net din sectorul de stat,
care afectează preponderent rezervele valutare ale statului, fluxul net
pozitiv de valută în sectorul privat a permis finanţarea deficitului
balanţei comerciale şi crearea unui excedent de valută, care în 2001 s-
a cifrat la 37.9 mil. USD.
Analizând structura fluxurilor valutare pe parcursul anilor 1999-2001,

Graficul nr. 43.  Structura refluxurilor şi  fluxurilor valutare pe parcursul anilor 1999-2001
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observăm creşterea ponderii veniturilor din muncă şi a exportului de
mărfuri şi servicii şi diminuarea veniturilor de la privatizare, dat fiind
faptul că majoritatea întreprinderilor incluse în Programul de
privatizare pentru anii 1997-1998 (Monitorul Oficial nr. 86-88 din 27
iulie 2001) sunt insolvabile, în proces de lichidare sau se afla în litigiu,
sau nu au fost trecute  în Registrul valorilor mobiliare. 
În structura refluxurilor a scăzut ponderea plăţilor vizând deservirea
creditelor externe, cauzată de majorarea semnificativă a plăţilor pentru
importul de mărfuri şi servicii, condiţionată de redresarea importului
în urma diminuării acestuia ca rezultat al crizei financiare din 1998
(graficul nr. 43). 
Piaţa valutară a Republicii Moldova, activitatea BNM pe piaţa
valutară
Evoluţia pieţei valutare pe parcursul anului 2001 a păstrat în linii
generale tendinţele perioadei similare ale anului precedent, iar
volumul tranzacţiilor s-a majorat cu 12.8 la sută în comparaţie cu anul
2000.
Rulajul total al operaţiunilor pe piaţa valutară internă
(cumpărări/vânzări contra MDL) pe parcursul anului 2001 a constituit
2744.0 mil. USD: cumpărările - 1412.6 mil. USD; vânzările 1331.4
mil. USD. 

În anul 2001 rulajul pe
piaţa valutară prin
virament s-a majorat cu
12.0 la sută şi pe piaţa
valutară în numerar cu
15.6 la sută. Concomitent,
Tabelul nr.24. Rulajul total al operaţiunilor pe piaţa valutară internă contra MDL
(mil. USD)

1999  2000  2001 Ponderea,
%

Creşterea,
%

PIAŢA VALUTARĂ PRIN
VIRAMENT

1,202.8 1858.7 2081.3 75.8 12.0
PIAŢA VALUTARĂ ÎN
NUMERAR

404.5 573.1 662.7 24.2 15.6
RULAJUL TOTAL AL 1,607.3 2431.8 2744.0 100.0 12.8
52

creşterea ponderii pieţei
valutare în numerar de la

23.6 la sută în 2000 până la 24.2 la sută în 2001 este legată de faptul
că piaţa valutară în numerar prezintă o importanţa deosebită pentru
economia tenebră (tabelul nr. 24).
Pe parcursul anului, rulajul operaţiunilor de vânzare/cumpărare a
valutei contra MDL s-a majorat treptat, atingând valoarea maximală în
luna octombrie - 291.9 mil. USD.
Pe parcursul anului 2001 agenţii economici ai Moldovei prin
intermediul băncilor Republicii Moldova au efectuat plăţi în valută
liber convertibilă (VLC), valută neconvertibilă (VNC) şi lei
moldoveneşti pentru importul de mărfuri şi servicii în sumă totală de
855.8 mil. USD, ceea ce constituie 65.5 la sută din volumul total al
cumpărărilor pe piaţa valutară.

OPERAŢIUNILOR  PE
PIAŢA INTERNĂ
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Plăţile pentru importul de mărfuri şi servicii efectuate în anul 2001 de
către agenţii economici prin intermediul băncilor autorizate din
Moldova au crescut cu 19.6 la sută faţă de anul trecut, iar vânzările
valutei contra MDL - cu 14.4 la sută.  
Încasările din exportul de mărfuri şi servicii, obţinute în anul 2001 de
către agenţii economici prin intermediul băncilor autorizate, au crescut
cu 18.8 la sută, comparativ cu anul 2000, atingând o valoare de 682.4
mil. USD, ceea ce constituie 48.3 la sută din volumul total al
cumpărărilor pe piaţa valutară.
După structura valutelor, în care au fost încasate mijloace băneşti
pentru exportul de mărfuri şi servicii, prioritatea au deţinut-o VLC,
cifrându-se la 491.4 mil. USD. Ponderea VLC în suma încasărilor
pentru export în anul 2001 a alcătuit 72.0 la sută şi a scăzut faţă de
aceeaşi perioadă a anului 2000 cu un punct procentual. Încasările în
valută neconvertibilă au constituit 190.1 mil. USD (sau 27.85 la sută),
iar în moneda naţională - 14.4 mil. MDL (echivalentul a 0.9 mil. USD
sau 0.15 la sută).
În anul 2001 BNM a cumpărat excedentul de valută în sumă de 78.5
mil. USD, ceea ce a permis de a majora rezervele valutare în pofida
efectuării plăţilor vizând deservirea datoriei externe de stat în sumă de
118.7 mil. USD. 
Pe parcursul anului, rezervele valutare au fost la un nivel mai înalt
decât cel din anul trecut. Oferta excesivă de valută a permis majorarea
rezervelor valutare ale statului cu 5.2 mil. USD, de la 222.1 mil. USD
la finele anului 2000 la 227.3 mil. USD la sfârşitul anului 2001
(calculate conform metodologiei FMI), ceea ce constituie 2.5 luni de
acoperire a importului (graficul nr. 44).

În anul 2001, ca şi în perioada precedentă,
rata lichidităţii a depăşit pragul de 100 la
sută, ceea ce înseamnă că rezervele valutare

disponibile în sistemul bancar acoperă
integral plăţile vizând deservirea datoriei
externe (de stat şi privată) preconizate pentru
perioada respectivă. Creşterea indicatorului
lichidităţii se datorează creşterii activelor
externe şi diminuării plăţilor vizând
deservirea datoriei externe prevăzute
conform graficului.

Analizând structura rulajului total al tranzacţiilor valutare pe piaţa
internă interbancară pe parcursul anului 2001, constatăm că
majoritatea tranzacţiilor au fost efectuate în valute liber convertibile.

Graficul nr. 44.  Dinamica rezervei valutare, cumpărărilor şi
vânzărilor valutei forte ale BNM pe piaţa valutară (mil. USD)
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Din rulajul total, valutele liber convertibile au constituit 92.1 la sută,
ruble ruseşti - 7.3 la sută şi alte valute neconvertibile - 0.6 la sută.

Dolarul american rămâne
monopolist pe piaţa valutară din
Republica Moldova, deţinând 86.5
la sută din rulajul total (graficul nr.
45). De menţionat în anul gestionar
majorarea comparativ cu 2000 a
ponderii mărcii germane şi Euro de
la 4.1 la 5.3 la sută.
Sursele principale de cumpărare a
valutei pe piaţa valutară au fost

asigurate de persoanele juridice, persoanele fizice, băncile din
Moldova şi casele de schimb valutar în proporţie de 45.7 la sută, 24.8
la sută, 19.2 la sută şi 2.8 la sută, respectiv (tabelul nr. 25). 

Cumpărările de valută
în 2001 s-au majorat
cu 107.3 mil. USD faţă
de anul 2000. De
menţionat că, de la
persoanele juridice şi
fizice s-a cumpărat,
respectiv, cu 80.5 mil.
USD şi 76.9 mil. USD
mai mult decât în

Graficul nr. 45. Structura rulajului după valute în anii 1999-2001
   Tabelul nr. 25. Sursele principale de cumpărare a valutei (mil. USD)
1999 2000 2001 Ponderea,

%
Creşterea,

%
Volumul cumpărărilor pe
piaţa valutară contra MDL

695.8 1136.4 1,243.7 100.0 9.4

de la B.N.M. 9.8 6.8 0.0 0.0 -100.0
de la alte bănci din
Moldova

77.9 179.4 239.3 19.2 33.4

de la bănci din străinătate 15.8 145.6 18.0 1.4 -87.6
de la persoane juridice 401.8 487.9 568.4 45.7 16.5
de la C.S.V. 24.0 33.1 34.4 2.8 3.9
de la persoane fizice 103.7 231.3 308.2 24.8 33.2
Cumpărări diverse 62.8 52.4 75.4 6.1 43.9
 2000, cei mai activi

participanţi rezidenţi pe piaţa valutară fiind persoanele juridice. 
Direcţiile de vânzare a valutei pe piaţa valutară s-au repartizat în felul
următor: persoanelor juridice - 52.5 la sută, băncilor din Moldova -
23.1 la sută, persoanelor fizice - 9.3 la sută, băncilor din străinătate -
1.9  la sută (tabelul nr. 26). Comparativ cu perioada respectivă a

anului trecut s-a redus
considerabil (cu circa
11.0 puncte procentuale)
ponderea băncilor din
străinătate, în timp ce
ponderea persoanelor
fizice s-a redus mai
puţin - cu 1.6 puncte
procentuale.
  Tabelul nr. 26. Direcţiile principale de vânzare a valutei (mil. USD)
1999 2000 2001 Ponderea,

%
Creşterea,

%
Volumul vânzărilor pe
piaţa valutară contra MDL

682.8 1105.4 1216.8 100.0 10.1

B.N.M. 71.2 66.6 78.5 6.5 17.8
Băncilor din Moldova 94.2 207.8 281.4 23.1 35.4
Băncilor din străinătate 17.2 143.3 23.3 1.9 -83.7
Persoanelor juridice 372.4 506.3 638.5 52.5 26.1
C.S.V. 19.8 16.1 13.5 1.1 -16.4
Persoanelor fizice 73.9 120.0 113.5 9.3 -5.4
Vânzări diverse 34.1 45.3 68.1 5.6 50.5
54
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Excedentul de valută de la alţi participanţi ai pieţei valutare în sumă
totală de 222.9 mil. USD, care derivă preponderent de la persoanele
fizice (87.0 la sută) procurat de băncile comerciale în anul 2001, a fost
parţial vândut BNM, persoanelor juridice şi altor bănci comerciale
(196.0 mil. USD). Soldul net pozitiv al operaţiunilor valutare contra
MDL al băncilor comerciale a constituit 26.9 mil. USD. Soldul net
pozitiv al operaţiunilor valutare contra MDL al băncilor comerciale
reprezintă un surplus de valută, fiind condiţionat de fluxul de valută de
la nerezidenţi.
Pe parcursul anului 2001 cumpărările nete ale băncilor de la
persoanele fizice au crescut cu 75.0 la sută comparativ cu anul 2000 şi
de 6.5 ori comparativ cu anul 1999, explicaţie fiind fluxul semnificativ
de venituri din muncă din străinătate.
Relaţiile de colaborare internaţională ale Republicii Moldova
Colaborarea Băncii Naţionale a Moldovei cu instituţiile financiare
internaţionale (Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Banca
Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, Uniunea Europeana,
Organizaţia Mondială a Comerţului) pe parcursul anului 2001 a avut
un caracter constructiv şi orientat cu prioritate spre perfecţionarea
cadrului legislativ şi promovărea unei politici financiare rigide.
Fondul Monetar Internaţional (FMI)
Suportul financiar acordat de FMI Republicii Moldova la situaţia din
31.12.2001 a constituit 260.83 mil. DST (378.63 mil. USD).
Programul de Susţinere a Creşterii Economice şi Eradicare a Sărăciei
(PRGF) care se realizează împreună cu Banca Mondială , aprobat la
21 decembrie 2000 de către Consiliul Directorilor FMI, este
programat pe o perioadă de 3 ani în valoare totală de 110.88 mil. DST
(142.0 mil. USD). În anul de raportare Republica Moldova a
beneficiat în cadrul programului PRGF de tranşa a II-a în mărime de
9.24 mil. DST (11.88 mil. USD), prima tranşă în cadrul aceluiaşi
program fiind recepţionată în decembrie anul 2000. 
 În februarie 1998 Republica Moldova a început procesul de aderare la
Sistemul General de Distribuire a Datelor (SGDD). În prezent Banca
Naţională a Moldovei, în conlucrare cu Ministerul Finanţelor şi
Departamentul Statisticii, elaborează descrierea metodologiei de
calculare a indicatorilor incluşi în acest sistem.
Banca Mondială 
 Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) a acordat
Republicii Moldova asistenţă financiară în sumă totală de 224.1 mil.
USD în cadrul a zece proiecte; Asociaţia Internaţională pentru
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Dezvoltare (AID), membră a grupului Băncii Mondiale, a acordat
credite cu condiţii concesionale în mărime totală de 120.8 mil. USD.
 Sectorul privat (bancar si non-bancar) a contractat de la Corporaţia
Financiară Internaţională (CFI) credite financiare în mărime totală de
72.18 mil. USD, din care s-au valorificat real 45.469 mil. USD. 
 Sectorului bancar i-au revenit 4.75 mil. USD, iar sectorului non-
bancar – 40.72 mil. USD.
Printre cele mai semnificative credite acordate de CFI menţionăm: 
- creditul în mărime de 25 mil. USD acordat celor 3 Reţele Electrice
de Distribuţie (privatizate de Union Fenosa International S.A., Spania)
cu scopul dezvoltării sistemului energetic în perioade de post-
privatizare;
- creditul în valoare de 8.4 mil. DEM a fost acordat S.A “INCON”
pentru restructurarea, postprivatizarea şi extinderea a trei fabrici de
prelucrare a legumelor şi fructelor;
- creditul în mărime de 40 mil. USD acordat IM “Voxtel” S.A. pentru
finanţarea proiectului de telefonie mobilă.
Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)
Până la 31.12.2001 BERD a semnat 23 de proiecte investiţionale în
agricultură, sectorul energetic, servicii publice şi sectorul bancar în
sumă totală de 203.6 mil. Euro (cumulativ). Disbursările în cadrul
proiectelor menţionate au atins cifra de 135.4 mil. Euro. Portofoliul
net al creditelor BERD, inclusiv asistenţa tehnică constituie 143.4 mil.
Euro, din care 72.0 la sută revin creditelor private cu garanţia
Guvernului, restul de 28.0 la sută fiind credite negarantate de Guvern.
Din totalul portofoliului net, 44.0 la sută sunt credite acordate
sectorului public şi 56.0 la sută credite acordate sectorului privat.
După sectoarele economiei, portofoliul creditelor se împarte după cum
urmează: 13.0 la sută - credite acordate instituţiilor financiare, 74.0 la
sută - infrastructură, 13.0 la sută - industrie şi comerţ.
Din 18 proiecte active, 4 (10.0 la sută) reprezintă investiţii în acţiuni,
7 (65.0 la sută) – credite financiare, 4 (22.0 la sută) – combină
investiţiile în acţiuni şi creditarea (credite convertibile în acţiuni, etc.),
3 (3.0 la sută) - garanţii.
Cele mai semnificative progrese în cadrul proiectelor BERD au fost
obţinute în finanţarea sectorului privat, suma totală pentru acestea
constituind 40.0 mil. Euro. De asemenea, s-au dovedit a fi foarte
viabile proiectele care se derulează prin băncile locale şi care sunt o
metodă foarte eficientă de susţinere a dezvoltării sectorului privat.
Bazându-se pe acestea din urmă, BERD va continua finanţarea
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sectorului privat prin intermediul sistemului bancar şi al Programelor
de Facilitare a Exporturilor. 
Colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană (UE)
Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre Republica Moldova şi
Uniunea Europeană prevede colaborarea în domeniul financiar-
bancar, având ca scop facilitarea integrării Republicii Moldova în
sistemele universal acceptate de decontări reciproce. 
Pe parcursului anului 2001, BNM a conlucrat cu Banca Centrală
Europeană în vederea asigurării cu informaţie de ultimă oră a băncilor
comerciale privind etapele punerii în circulaţie a Euro şi trecerea lentă
la introducerea pe piaţă a monedei materializate Euro.
Organizaţia Mondială a Comerţului
După participarea activă, pe parcursul a câţiva ani, la întocmirea Listei
Angajamentelor Specifice în domeniul bancar şi a altor servicii
financiare (excluzând serviciile de asigurare), finalizând negocierile
cu statele-membre şi secretariatul OMC, Republica Moldova a
ratificat Protocolul de aderare la Acordul de la Marrakesh privind
constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ (OMC), semnat la
Geneva la 8 mai 2001.
Colaborarea cu băncile centrale ale altor state
Banca Naţională întreţine relaţii de colaborare cu mai multe bănci
centrale, inclusiv Federal Reserve Bank (SUA), Banque de France
(Franţa), Deutsche Bundesbank (Germania), De Nederlandsche Bank
N.V. (Olanda), Bank of England (Marea Britanie), Oesterreichische
Nationalbank (Austria), Banca d'Italia, Bank of Japan, Banca
Naţională a României, Banca Naţională a Poloniei, băncile centrale
ale statelor baltice şi băncile centrale ale statelor CSI etc. 
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Supravegherea şi reglementarea activităţii bancare

La situaţia din 31 decembrie 2001, pe teritoriul Republicii Moldova
funcţionau 19 bănci comerciale, dintre care 3 sucursale ale băncilor
străine, luate la evidenţă în Registrul Băncii Naţionale a Moldovei.
Numărul total de instituţii ale băncilor comerciale din republică
constituie 720, dintre care 147 filiale, 193 reprezentanţe şi 380 agenţii.
În luna iulie 2001 a fost retrasă autorizaţia de desfăşurare a
activităţilor financiare "Bankcoop-BGCP" S.A. suc.Chişinău în baza
art.10 din Legea instituţiilor financiare (Monitorul Oficial al RM
nr.1/2 din 01.01.1996).
La 31.12.2001 în băncile comerciale din Moldova funcţionau 6173
angajaţi, numărul lor majorându-se cu 579 persoane comparativ cu
31.12.2000. 
Noile reglementări prudenţiale
În scopul asigurării creşterii gradului de siguranţă în activitatea
băncilor comerciale, precum şi al sporirii capacităţii acestora de a
satisface necesităţile agenţilor economici în servicii bancare, Banca
Naţională pe parcursul anului 2001 a contribuit în permanenţă la
consolidarea sistemului bancar.
Banca Naţională a Moldovei a întreprins un şir de măsuri în vederea
perfecţionării în continuare a mecanismului de supraveghere prin
revizuirea reglementărilor prudenţiale şi procedurilor interne, ţinând
cont de practica internaţională general acceptată. 
Pe parcursul anului precedent Banca Naţională a emis noi
reglementări prudenţiale privind structura capitalului, luând ca bază
principiile Comitetului Basel pentru o supraveghere bancară eficientă.
Cerinţele menţionate vor intra în vigoare de la 30 septembrie 2002.
Astfel, capitalul de gradul I se va diminua cu activele nemateriale
nete, determinate în conformitate cu Standardele Naţionale de
Contabilitate, iar în capitalul de gradul II nu vor fi incluse rezervele
pentru reevaluarea mijloacelor fixe şi se vor adăuga datoriile
subordonate. Concomitent, cerinţa privind capitalul minim necesar de
care trebuie să dispună banca pentru desfăşurarea activităţilor sale
începând cu 30.09.2002 va fi stabilită faţă de capitalul de bază
(capitalul de gradul I).
De asemenea, au fost operate unele modificări la actele normative
existente, ulterior implementate în activitatea băncilor comerciale.
Astfel, au fost efectuate modificări în domeniul creditării persoanelor
afiliate, care stabilesc cazurile în care consiliul băncii poate delega
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organului executiv al băncii împuternicirile sale de acceptare
preliminară a acordurilor cu persoanele afiliate băncii. 
S-a procedat la modificarea cerinţei privind acordarea creditelor mari,
ce constă în micşorarea datoriei nete la creditele acordate de bancă
unei persoane sau unui grup de persoane acţionând în comun de la
30.0 la sută din capitalul normativ total al băncii la 25.0 la sută.
Concomitent, a fost modificată şi cerinţa referitor la suma datoriilor
nete la creditele acordate la zece persoane, inclusiv la grupurile
persoanelor care acţionează în comun, ce constituie primele datorii
nete la credit după mărime minus alocările pentru pierderi la credite
(fondul de risc) la aceste credite, care nu trebuie să depăşească 50.0 la
sută din portofoliul total al creditelor.
Au fost efectuate modificări în mecanismul de autorizare a băncilor,
luând în consideraţie modalitatea înregistrării de stat a întreprinderilor
şi organizaţiilor, inclusiv a băncilor prevăzută de Legea nr.1265-XIV
cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor. 
În scopul sporirii eficienţei supravegherii băncilor de la distanţă şi pe
teren au fost perfecţionate în continuare metodele de analiză a situaţiei
financiare a băncilor şi procedurile interne privind efectuarea
controalelor pe teren, acestea fiind completate cu noi prevederi în
domeniul tehnologiilor informaţionale, operaţiunilor valutare, precum
şi combaterii spălării banilor. 
Activele băncilor comerciale

Pe parcursul anului 2001 în sistemul bancar s-a consemnat o evoluţie
pozitivă a indicatorilor, ce s-a manifestat prin creşterea cantitativă şi
calitativă a acestora. Astfel, băncile comerciale au reuşit să atragă şi să
reinvestească resurse financiare considerabile. Activele totale ale
sistemului bancar s-au majorat cu 1317.8 mil. lei (28.2 la sută) şi la
situaţia din 31.12.2001 au constituit 5985.4 mil. lei*. Această creştere
s-a datorat majorării obligaţiunilor băncilor cu 1090.6 mil. lei (33.7 la
sută) şi capitalului acţionar cu 227.2 mil. lei (15.9 la sută).

La situaţia din 31.12.2000 activau 3 bănci mari, 10 bănci medii şi 7
bănci mici. Pe parcursul anului 2001 a crescut numărul băncilor mari
şi s-a redus cel al băncilor mici. Astfel, la 31.12.2001 erau deja 5
bănci mari, 10 bănci medii şi 4 bănci mici.

De asemenea, s-a majorat şi ponderea activelor băncilor mari în total
active cu 22.9 puncte procentuale din contul micşorării ponderii
activelor băncilor medii şi mici cu 16.0 puncte procentuale şi 6.9
puncte procentuale, respectiv (graficul nr. 46).

                                                          
* Datele la 31.12.2001 sunt ajustate conform rezultatelor auditului



Raport anual 2001                                                                                                                     Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei

Pe parcursul anului 2001
în structura activelor pe
sistemul bancar a fost
înregistrată tendinţa de

Graficul nr. 46. Dinamica concentrării activelor sectorului bancar al Republicii
Moldova pe grupuri de bănci pentru perioada 31.12.2000-31.12.2001

2.1%
60

creştere la majoritatea
articolelor: mijloacele
băneşti în numerar au
sporit cu 114.4 mil. lei
(70.6 la sută), hârtiile de
valoare - cu 183.5 mil. lei
(45.2 la sută), creditele şi
leasingul financiar net -
cu 891.9 mil. lei (44.1 la
sută) şi alte active - cu
134.0 mil. lei (18.6 la

sută). Concomitent, au fost în descreştere mijloacele băneşti datorate
de bănci şi BNM cu 6.1 mil. lei (0.4 la sută) din contul reducerii
mijloacelor plasate overnight cu 55.7 mil. lei (29.3 la sută) şi
mijloacelor băneşti datorate de bănci cu 69.3 mil. lei (9.0 la sută)
(graficul nr. 47).

În structura activelor s-a înregistrat o creştere semnificativă – cu 5.3
puncte procentuale a ponderii creditelor nete, atingând la finele anului
valoarea de 48.7 la sută şi fiind cea mai mare în totalul activelor.
Numerarului i-a revenit 4.6 la sută din totalul activelor, mijloacelor
datorate de bănci şi BNM - 22.6 la sută, hârtiilor de valoare - 9.8 la
sută şi altor active - 14.3 la sută.
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Graficul nr. 47. Dinamica structurii activelor sectorului bancar al Republicii Moldova
pentru perioada 31.12.2000-31.12.2001 (mil. lei)
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La 31.12.2001 suma totală a
creditelor a alcătuit 3154.8 mil. lei
şi s-a majorat cu 862.1 mil. lei,
sau cu 37.6 la sută faţă de
31.12.2000. În acelaşi timp, suma
creditelor expirate, inclusiv în
stare de neacumulare a dobânzii s-
a diminuat cu 52.2 mil. lei, sau cu
15.4 la sută, comparativ cu
începutul anului, şi la 31.12.2001
a alcătuit 287.2 mil. lei, sau 9.1 la
sută din totalul portofoliului de
credite (graficul nr. 48).

În anul 2001 au avut loc
schimbări calitative în structura

clasificării portofoliului de credite al băncilor comerciale. Astfel, s-a
redus ponderea creditelor supravegheate cu 1.1 puncte procentuale,
creditelor substandard cu 8.3 puncte procentuale, creditelor dubioase
cu 2.4 puncte procentuale şi creditelor compromise cu 0.1 puncte
procentuale. În acelaşi timp, a sporit ponderea creditelor standard cu
11.9 puncte procentuale (graficul nr. 49). Această îmbunătăţire a
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Graficul nr.48. Dinamica structurii portofoliului de credite al
sectorului bancar al Republicii Moldova, potrivit  oportunităţii
efectuării plăţilor privind achitarea creditelor, pentru perioada
31.12.2000-31.12.2001
calităţii portofoliului de credite s-a manifestat prin diminuarea faţă d
31.12.2000 a ponderii reducerilor pentru pierderi la credite în totalu
creditelor cu 4.1 puncte procentuale, care la 31.12.2001 a alcătuit 7.

la sută. 
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În perioada analizată suma totală a creditelor compromise, care a fost
Graficul nr. 49. Dinamica structurii portofoliului de credite şi a leasingului financiar al sectorului bancar al Republicii

Moldova, conform gradului de risc al operaţiunilor investiţionale, pentru perioada 31.12.2000-31.12.2001 (%)
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anulată din contul reducerilor pentru pierderi la credite, a constituit
81.4 mil. lei, recuperările la creditele anterior anulate - 24.4 mil. lei,
ultimele reprezentând 30.0 la sută din totalul creditelor anulate.

Investiţiile băncilor în mijloace fixe şi alte active materiale pe termen
lung la finele anului 2001 raportate la capitalul normativ total au
alcătuit 35.2 la sută (limita maximă de până la 50 la sută), investiţiile
în active materiale pe termen lung şi cote de participare în capitalul
unităţilor economice raportate la capitalul normativ total - 39.3 la sută
(limita maximă de până la 100 la sută). 

Ponderea activelor nete de bilanţ în valută străină în totalul activelor a
constituit 39.1 la sută, fiind cu 6 puncte procentuale mai mare decât
ponderea obligaţiunilor nete de bilanţ în valută străină. Comparativ cu
începutul anului, ponderea activelor nete de bilanţ în valută străină s-a
diminuat cu 2.8 puncte procentuale. În structura activelor nete de
bilanţ în valută străină ponderea cea mai mare le-a revenit creditelor în
valută străină - 55.4 la sută şi mijloacelor băneşti datorate de bănci –
35.0 la sută.

Conturile condiţionale de credit (angajamente extrabilanţiere - active
potenţiale) au însumat 490.6 mil. lei, sau 8.2 la sută din totalul
activelor, în cea mai mare parte fiind compuse din acreditive
documentare - 87.0 mil. lei (17.7 la sută din totalul valorii conturilor
condiţionale de credit), garanţii şi cauţiuni emise - 112.8 mil. lei (23.0
la sută) şi vânzări de valută străină la termen - 194.1 mil. lei (39.6 la
sută).
Capitalul normativ total
Capitalul normativ total (CNT) pe parcursul anului 2001 a înregistrat
o creştere substanţială - cu 253.5 mil. lei, sau cu 18.1 la sută,
constituind 1653.9 mil. lei la situaţia din 31.12.2001. Creşterea
capitalului normativ total a fost condiţionată de necesitatea
conformării băncilor comerciale noilor exigenţe stabilite de către
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Banca Naţională a Moldovei privind majorarea CNT, reflectându-se
pozitiv asupra gradului de stabilitate şi solvabilitate a băncilor

comerciale.
Tendinţa de majorare a
capitalului normativ total
s-a menţinut pe parcursul
întregului an, o sporire
mai semnificativă
înregistrându-se în
trimestrele I şi IV ale
anului 2001 (graficul nr.

Graficul nr.50. Dinamica capitalului normativ total al sistemului bancar al
Republicii Moldova în anul 2001 (mil. lei)

1300

1400

1500

1600

1700

1800

CNT 1400.4 1534.4 1541.4 1559.7 1653.9

Capitalul de gr.I 1335.2 1469.3 1477.1 1473.1 1576.5

31.12.2000 31.03.2001 30.06.2001 30.09.2001 31.12.2001



Raport anual 2001                                                                                                                     Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei

50). Cauza principală a majorării capitalului normativ total pe sistem
în anul 2001 a fost efectuarea de către bănci a emisiilor de acţiuni din
contul aporturilor suplimentare ale acţionarilor în sumă de 40.3 mil.
lei şi înregistrarea venitului net în valoare de 245.6 mil. lei.

Valoarea medie a suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistemul
bancar (capitalul normativ total pe sistem raportat la total active
ponderate la risc) la situaţia din 31.12.2001 a constituit 43.4 la sută,
nivelul minim fiind de 12.0 la sută. Nivelul înalt al suficienţei
capitalului este datorat ponderii înalte a capitalului acţionar în total
active, care reprezintă 27.6 la sută şi a ponderii înalte a activelor
lichide cu un grad de risc mic. Cele menţionate reflectă un nivel înalt
de acoperire a activelor cu capital propriu şi, în acelaşi timp, denotă
existenţa unor rezerve mari nevalorificate de către bănci ce ţin de

ă o creştere esenţială - cu 379.6
mil. lei, sau cu 81.2 la sută a
creşterea activelor acestora.
Pe parcursul anului 2001 se observ
capitalului normativ total al
băncilor mari şi cu 69.5 mil.
lei, sau cu 10.9 la sută a celui
al băncilor medii. În acelaşi
timp, s-a micşorat capitalul
normativ total al băncilor mici
cu 195.6 mil. lei, sau cu 65.7
la sută. Ponderea capitalului
normativ total al băncilor
mari în capitalul normativ
total al sistemului bancar a
constituit 51.2 la sută,
majorându-se faţă de
începutul anului 2001 cu 17.8

ii ponderii capitalului normativ
 procentuale şi a băncilor mici -
. 51).

Gra icul nr. 51. Dinamica concentrării capitalului normativ total al
sec rului bancar al Republicii Moldova pe grupuri de bănci, pentru
perioada 31.12.2000-31.12.2001
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înregistreze o tendinţă de majorare (graficul nr. 52). Cota investiţiilor
străine în capitalul normativ total al sectorului bancar s-a majorat în
perioada analizată cu 1.3 puncte procentuale şi la situaţia din
31.12.2001 a constituit 1007.2 mil. lei, sau 60.9 la sută.

Printre investitorii străini care participă la formarea capitalului
băncilor Republicii Moldova sunt: Banca Europeană de Reconstrucţie
şi Dezvoltare, bănci din România, precum şi investitori corporativi din
SUA, Rusia, Marea Britanie, Israel, Belgia, Grecia, Elveţia,
Liechtenstein, Luxemburg şi alte ţări.

Din numărul total al băncilor şi sucursalelor băncilor străine, 5 bănci
dispun de capital format complet din investiţii străine, 13 - de capital
format din investiţii străine şi autohtone şi 1 bancă - de capital format
complet din investiţii autohtone.
Obligaţiunile băncilor comerciale

La 31.12.2001 obligaţiunile băncilor comerciale au constituit 4329.3
mil. lei şi au crescut comparativ cu începutul anului cu 1090.6 mil. lei,
sau 33.7 la sută. Creşterea obligaţiunilor a avut loc în cea mai mare
parte din contul majorării depozitelor totale cu 954.9 mil. lei, sau cu
38.4 la sută, ceea ce denotă menţinerea credibilităţii în sistemul
bancar.

În anul 2001 tendinţa de creştere a fost înregistrată la majoritatea
articolelor, excepţie fiind mijloacele băneşti datorate băncilor, care s-
au redus cu 89.9 mil. lei (62.7 la sută). Astfel, depozitele persoanelor
fizice s-au majorat cu 714.2 mil. lei (73.9 la sută), depozitele
persoanelor juridice - cu 330.7 mil. lei (24.0 la sută), alte împrumuturi

9
- cu 62.0 mil. lei (12.3 la sută), alte obligaţiuni - cu 73.7 mil. lei (29.
la sută) (graficul nr. 53).
Graficul nr. 53.  Dinamica structurii obligaţiunilor sectorului b ncar al Republicii Moldova pentru perioada 31.12.2000-
31.12.2001 il. lei)

 31.12.2000

1379.5

246.8 966.1

143.3

503.0
a
(m
64

 31.12.2001

1710.1

320.5
1680.3

53.4

565.0

Depozitele  persoanelor   fizice
Depozitele   persoanelor   juridice
Mijloace   băneşti   datorate   băncilor
Alte   împrumuturi
Alte   obligaţiuni



Raport anual 2001                                                                                                                     Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei

Pe parcursul perioadei de gestiune au sporit cu 1594.1 mil. lei (95.5 la
sută) obligaţiunile băncilor mari. În acelaşi timp, s-au micşorat

3.6 mil. lei (27.9 la sută) şi ale
băncilor mici - cu 99.9 mil. lei
(81.2 la sută).
obligaţiunile băncilor medii - cu 40
Graficul nr. 54. Dinamica concentrării obligaţiunilor sectorului bancar al
Republicii Moldova pe grupuri de bănci, pentru perioada 31.12.2000-
31.12.2001
Ponderea obligaţiunilor
băncilor mari în totalul
obligaţiunilor sistemului
bancar la 31.12.2001 a
constituit 75.4 la sută şi s-a
majorat cu 23.8 puncte
procentuale, din contul
reducerii ponderii
obligaţiunilor băncilor medii şi
celor mici, respectiv, cu 20.5 şi
3.3 puncte procentuale
(graficul nr. 54).

Lichiditatea băncilor comerciale

Pe parcursul anului 2001 a fost înregistrată o creştere semnificativă a
activelor lichide, ceea ce diminuează sensibilitatea băncilor
comerciale la riscurile aferente activităţilor de bază şi reduce riscul
apariţiei incapacităţii de a achita obligaţiunile la termen.
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34.6 la sută la finele
anului 2001. 

Activele lichide au
sporit esenţial cu 417.1
mil. lei, sau cu 25.2 la
sută şi la 31.12.2001 au
constituit 2072.4 mil.
lei. Această majorare s-a

Graficul nr. 55. Dinamica activelor lichide pe parcursul anului 2001
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datorat creşterii numerarului cu 114.4 mil. lei (70.6 la sută),
depozitelor la Banca Naţională a Moldovei - cu 119.0 mil. lei (29.8 la
sută), hârtiilor de valoare lichide (hârtiilor de valoare de stat) - cu
155.5 mil. lei (41.7 la sută), creditelor şi împrumuturilor interbancare
nete cu termenul de rambursare până la 1 lună - cu 28.2 mil. lei (3.9 la
sută) (graficul nr. 55).

Ponderea cea mai importantă în activele lichide la 31.12.2001 le-a
revenit creditelor interbancare nete cu termenul până la scadenţă de 1
lună - 36.2 la sută. Cota-parte a hârtiilor de valoare lichide (hârtii de
valoare de stat) a constituit 25.5 la sută, a depozitelor la BNM – 25.0
la sută şi a numerarului - 13.3 la sută.
Veniturile şi cheltuielile băncilor comerciale
Venitul net obţinut de către băncile comerciale ale Republicii
Moldova pe parcursul anului 2001 a constituit 245.6 mil. lei,
diminuându-se comparativ cu anul precedent cu 43.3 mil. lei, sau cu
15.0 la sută. De menţionat, că nivelul mai înalt al veniturilor şi
respectiv al indicatorilor rentabilităţii în anul 2000 comparativ cu anul
2001 s-a datorat unor venituri neordinare provenite din donaţii

narii săi.

Veniturile băncilor pe parcursul
acordate unor bănci de către acţio

Graficul nr. 56. Dinamica veniturilor şi cheltuielilor sectorului bancar

anului 2001 au fost stabile şi aual Republicii Moldova pentru anii 2000-2001 (mil. lei)
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provenit, în special, din
activitatea de bază a băncii (din
investiţii în activele generatoare
de dobândă). Astfel, veniturile
aferente dobânzii au constituit
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de bănci. În structura veniturilor
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aferente dobânzii şi
comisioanelor la credite - 553.4
mil. lei, sau 80.7 la sută, şi
veniturile aferente dobânzii la

hârtiile de valoare - 74.0 mil. lei, sau 10.8 la sută din totalul
veniturilor aferente dobânzii (graficul nr. 56).
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operaţiuni cu valută străină - 104.5 mil. lei, sau 27.7 la sută din totalul
veniturilor neaferente dobânzii.
Suma totală a cheltuielilor a constituit 798.2 mil. lei, dintre care 254.0
mil. lei, sau 31.8 la sută din totalul cheltuielilor le ocupă cheltuielile
aferente dobânzii, 517.2 mil. lei, sau 64.8 la sută - cheltuielile
neaferente dobânzii şi 26.9 mil. lei, sau 3.4 la sută - defalcările pentru
reduceri pentru pierderi la credite (fondul de risc).
Indicatorii rentabilităţii au înregistrat o evoluţie pozitivă în anul 2001.
Astfel, rentabilitatea activelor sistemului bancar, care se caracterizează
prin raportul dintre venitul net şi activele medii în anul 2001 a
constituit 4.7 la sută. Rentabilitatea capitalului acţionar pe sistemul
bancar, care reprezintă raportul dintre venitul net şi capitalul acţionar
mediu, a alcătuit 15.8 la sută (graficul nr. 57).

Marja netă a dobânzii
care se caracterizează
Graficul nr. 57. Dinamica rentabilităţii activelor şi capitalului sectorului bancar
al Republicii Moldova pentru anii 2000-2001 (%)
prin raportul dintre
25.0
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Funcţionarea şi dezvoltarea sistemului de plăţi 

Exercitând una din atribuţiile sale de bază, prevăzută la art.5 din
Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a
Moldovei, în anul 2001 Banca Naţionala a acordat o atenţie deosebită
sistemului de plăţi, asigurând funcţionarea neîntreruptă a componentei
principale a sistemului naţional de plăţi - sistemul de plăţi al Băncii
Naţionale a Moldovei. 
Evoluţia indicilor generalizatori demonstrează că sistemul de plăţi a
funcţionat în anul 2001 eficient şi a corespuns cerinţelor
participanţilor pieţelor financiare, agenţilor economici şi persoanelor
fizice în servicii de plată oferite operativ şi în condiţii de siguranţă.
Conform situaţiei din 31 decembrie 2001 participanţi direcţi ai
sistemului de plăţi al BNM erau Banca Naţională şi cele 19 bănci
comerciale autorizate de către Banca Naţională. 
Banca Naţională exercită în sistemul de plăţi al BNM rolurile de
participant direct, bancă de decontare, centru de colectare, procesare şi
schimb de documente de decontare între participanţi, autoritate de
certificare a cheilor semnăturii electronice a fiecărui participant.
Valoarea plăţilor efectuate prin intermediul sistemului de plăţi al
BNM a înregistrat o creştere cu 26.7 la sută faţă de anul 2000.
Numărul de documente de plată procesate s-a majorat cu 20.5 la sută
faţă de anul 2000. Din volumul total al documentelor de plată 99.9 la
sută (94.6 la sută - în expresie valorică) au fost transmise prin poşta
electronică. Intervalul de recepţionare a documentelor de decontare
de către băncile beneficiare a avut o durată medie de trei ore. Astfel,
sistemul de plăţi al Băncii Naţionale a funcţionat ritmic. 
Pentru sistemul de plăţi al BNM este caracteristic un grad înalt de
concentrare a serviciilor de plată. Ponderea cumulată a volumului
plăţilor efectuate de către şapte (30.4 la sută) dintre participanţii
direcţi  a fost de 72.5 la sută. 
În scopul dezvoltării în continuare a sistemului de plăţi al Băncii
Naţionale în martie 2001 a fost dat în exploatare industrială sistemul
interbancar transport de date de generaţie nouă, o componentă
tehnologică performantă care va asigura implementarea în viitorul
apropiat a sistemului de plăţi al Băncii Naţionale cu decontare pe brut
în timp real. 
În afară de serviciile de plată legate de participarea în sistemul de plăţi
al Băncii Naţionale, instituţiile financiare autorizate de către Banca
Naţională  oferă servicii de plată persoanelor juridice şi fizice cu
utilizarea instrumentelor de plată identice celor aprobate în sistemul
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de plăţi al Băncii Naţionale, precum şi instrumentele şi tehnologiile de
plată proprii. 
În anul 2001 s-a extins activitatea de emitere şi utilizare a cardurilor
bancare. Numărul de carduri în circulaţie înregistrate la data de
01.01.2002 a crescut de 3.7 ori comparativ cu începutul anului 2001,
însumând 50.3 mii unităţi. Volumul tranzacţiilor cu utilizarea
cardurilor emise de către băncile autorizate de către Banca Naţională
în expresie valorică s-a majorat de 2.7 ori, iar numărul acestor
tranzacţii a crescut de 2.6 ori. 
Numărul de tranzacţii efectuate în Moldova în anul 2001 cu carduri
bancare emise în străinătate s-a majorat de 2.3 ori comparativ cu anul
2000, iar valoarea acestora a sporit de 1.5 ori.
Afluxul de valută străină în urma efectuării tranzacţiilor cu carduri
bancare a însumat 84.1 mil. lei, reprezentând depăşirea valorii
tranzacţiilor efectuate în Republica Moldova cu carduri emise în
străinătate (140.8 mil. lei) faţă de valoarea tranzacţiilor efectuate în
străinătate cu cardurile emise în Republica Moldova (56.7 mil. lei). 
Cazuri de escrocherii cu carduri bancare în anul 2001 în Republica
Moldova nu au fost înregistrate.
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Personalul BNM şi perfecţionarea profesională

Aparatul Băncii Naţionale a Moldovei la situaţia din 31 decembrie
2001 era completat la nivelul de 99.2 la sută (496 din 500). Din 496 de
angajaţi 360 (72.6 la sută) au studii superioare şi superioare
incomplete, 50 (10.1 la sută) – studii medii de specialitate. În cadrul
băncii activează 10 doctori în ştiinţe economice şi tehnice. 
În anul 2001 au fost promovaţi în funcţie 30 de lucrători ai băncii, mai
mult de 50 la sută dintre ei având vârsta până la 30 de ani. Baza
colectivului băncii o constituie tineretul: 278 lucrători au vârsta până
la 40 ani, ceea ce constituie 56.0 la sută, inclusiv 123 lucrători (24.8 la
sută) au vârsta de până la 30 ani; 137 lucrători (27.6 la sută) au vârsta
între 40 şi 50 ani; 75 (15.2 la sută) – între 50 şi 60; şi 6 (1.2 la sută) –
mai mare de 60 ani. Vârsta medie a lucrătorilor băncii este de 39 ani. 
Pe parcursul anului de raportare, 282 lucrători ai BNM (191
specialişti, 90 conducători şi 1 slujbaş) au participat la cursuri de
perfecţionare. Din 191 specialişti 182 au participat la cursuri cu
tematică economică, 3 – cu tematică juridică şi 6 – cu tematică
inginerească. De asemenea, 127 lucrători ai băncii au participat la
cursuri de perfecţionare peste hotarele republicii. Participarea a circa
57 la sută din lucrătorii băncii la diverse măsuri de perfecţionare a
contribuit la eficientizarea activităţii Băncii Naţionale a Moldovei.
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 Organigrama Bancii Nationale a Moldovei

Consilier-secretar al Consiliului de Administratie Serviciul controlorului general

Serviiciul pazã si securitate

Directia politicã monetarã

Directia cercetãri si sinteze

Departamentul politicã monetarã
si cercetãri

Directia credite

Directia operatiuni de
piatã

Departamentul credite si
operatiuni de piatã

Directia resurse  umane

Prim-viceguvernator
Vicepresedinte al Consiliului de Administratie

Directia reglementare si
autorizare bancarã

Directia supraveghere si
control bancar

Departamentul reglementare si
supraveghere bancarã

Directia juridicã

Directia proiectare sisteme
si elaborare aplicatii

Directia administrare, exploa
tare si mentinere

Filiala CP Tiraspol

Centrul de procesare

Departamentul tehnologii infor
mationale si procesare date

Directia statisticã

Viceguvernator
Membru al Consiliului de Administratie

Directia relatii externe

Directia operatiuni valutare

Directia control valutar

Departamentul operatiuni valutare si
 relatii externe

Directia balanta de plãti

Viceguvernator
Membru al Consiliului de Administratie

Directia metodologia contabilitãtii

Directia contabilitate

Departamentul contabilitate

Directia politici si metodologie

Directia analizã, supraveghere
si monitorizare a sistemului de plãti

Departamentul sistemul de plãti

Directia  economicã

Directia tezaur si
operatiuni de casã

Directia administrativã

Directia secretariat si protocol

Viceguvernator
Membru al Consiliului de Administratie

Guvernator al BNM
Presedinte al Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie al BNM
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3. Raportul financiar al BNM 

A V I Z U L 
Serviciului controlorului general privind darea de seamă financiară

a Băncii Naţionale a Moldovei pe anul 2001
Serviciul controlorului general al Băncii Naţionale a Moldovei a verificat bilanţul
contabil al BNM, raportul privind rezultatele financiare, fluxul de numerar, precum şi
situaţia evoluţiei capitalului băncii, fondului de rezervă şi a rezervei speciale pentru
exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2001. 

Verificarea s-a efectuat în baza Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei art.69
(1) şi a Regulamentului privind Serviciul controlorului general (p.2.2) şi a fost
realizată prin sondaj în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile privind elementele
care justifică datele conţinute în evidenţa contabilă.     

Ca urmare a verificării nominalizate şi a controalelor efectuate în cursul  anului 2001,
Serviciul controlorului general a constatat :

• bilanţul contabil însuma la 31 decembrie 2001un total de 7038.2 mil. MDL;

• veniturile totale (inclusiv veniturile nete nerealizate ca rezultat al  reevaluarii
stocurilor valutare) şi cheltuielile totale au constituit, respectiv, 458.8 mil. MDL şi
169.3 mil. MDL; 

• capitalul băncii, în baza Legii nr. 1338 – XIV din 27.10.2000 pentru
modificarea articolului 19 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, a fost
majorat de la 75.0 mil. MDL la 100.0 mil. MDL prin  deducerea din venit a 25.0 mil.
MDL;  

• în fondul de rezervă a fost transferată din venit suma de 50.0 mil. MDL ,
soldul acestuia atingând nivelul de 200.0 mil. MDL, ceea ce constituie valoarea
dublă a capitalului băncii şi se conformează prevederilor art. 20(1) al Legii cu privire
la Banca Naţională a Moldovei; 

• defalcările în rezerva specială în sumă de 19.7 mil. MDL, care reprezintă
veniturile nete nerealizate ca rezultat al reevaluării stocurilor valutare, s-au efectuat
în conformitate cu Regulamentul privind formarea şi utilizarea rezervei speciale;

• venitul net înainte de repartizare a constituit 289.5 mil. MDL, inclusiv venitul
net la Bugetul de Stat  - 194.8 mil. MDL. 

In baza celor menţionate, Serviciul controlorului general confirmă autenticitatea
datelor evidenţei contabile a BNM în  toate aspectele semnificative, bilanţul contabil,
raportul privind rezultatele financiare, fluxul de numerar, precum şi situaţia evoluţiei
capitalului băncii, fondului de rezervă şi a rezervei speciale pentru exerciţiul
financiar încheiat la 31 decembrie 2001. 



Traducere efectuată de PricewaterhouseCoopers care a utilizat versiunea oficială în limba engleză a
prezentului raport.  Nefiind o traducere oficială, PricewaterhouseCoopers îşi declină în mod expres
responsabilitatea pentru orice fapt care este în legătură cu conţinutul traducerii.

Coopers & Lybrand
Audit
Tour AIG
34, place des Corolles
92908 Paris la Défense Cedex
Téléphone 01 56 57 84 71
Fax 01 56 57 84 74

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENŢI CĂTRE CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Am auditat bilanţul alăturat al Băncii Naţionale a Moldovei (“BNM”) la
31 decembrie 2001, împreună cu contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de
trezorerie şi evoluţia capitalurilor proprii pentru anul încheiat la acea dată.  Situaţiile
financiare în cauză sunt responsabilitatea conducerii Băncii Naţionale a Moldovei.
Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie asupra situaţiilor financiare în baza
auditului efectuat.

Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit.
Acestea ne impun să ne planificăm şi să efectuăm auditul astfel încât să obţinem o
asigurare rezonabilă că situaţiile financiare ale BNM nu cuprind erori semnificative.  Un
audit include examinarea pe bază de teste a documentelor primare care stau la baza
întocmirii situaţiilor financiare.  Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor
contabile folosite şi a estimărilor semnificative făcute de către conducerea BNM, precum şi
evaluarea prezentării de ansamblu a situaţiilor financiare.  Considerăm că auditul efectuat
asigură o bază rezonabilă pentru opinia noastră.

În opinia noastră, situaţiile financiare alăturate prezintă fidel, în toate aspectele
semnificative, situaţia financiară a Băncii Naţionale a Moldovei la data de
31 decembrie 2001 precum şi rezultatele activităţii sale pentru anul încheiat la această dată,
în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.

Fără a ne exprima o opinie cu rezerve, vă atragem atenţia asupra faptului că în prezent
există o incertitudine în ceea ce priveşte direcţiile viitoare în politica economică internă,
politica de reglementare şi evenimentele politice ulterioare.  Noi nu putem anticipa
schimbările care vor avea loc în situaţia curentă şi nici efectele acestora asupra situaţiei
financiare a Băncii Naţionale a Moldovei. 

PricewaterhouseCoopers Chişinău, Republica Moldova
14 martie 2002
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BILANŢUL CONTABIL

LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

Note 31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Active
Numerar şi disponibilităţi pe
   termen scurt 3 2.050.688 2.327.247
Organizaţii financiare internaţionale 4 2.034.830 1.991.972
Hârtii de valoare ale nerezidenţilor 5 974.298 576.754
Creanţe faţă de Guvern 6 1.899.278 1.730.789
Credite acordate băncilor şi

altor persoane 7 38.679 47.524
Alte active 8 4.596 4.394
Imobilizări corporale şi necorporale 9      35.808      39.054

Total activ 7.038.177 6.717.734

Pasive
Monedă naţională în circulaţie 1.993.773 1.567.948
Disponibilităţi ale Guvernului şi băncilor 10 638.783 807.124
Organizaţii financiare internaţionale 4 3.944.363 3.913.449
Alte pasive 11    104.218    166.877

Total pasiv 6.681.137 6.455.398

Capital şi rezerve
Capital statutar 100.000 75.000
Fondul de rezervă 200.000 150.000
Alte rezerve      57.040      37.336

Total capital şi rezerve 12    357.040    262.336

Total pasive, capitaluri şi rezerve 7.038.177 6.717.734
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

Nota 31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Venituri din dobânzi 13 360.633 605.870
Cheltuieli cu dobânzile 14 (96.540) (136.433)

Venit net din dobânzi 264.093 469.437

Alte venituri 15 10.215 30.236

(Cheltuieli)/venituri din provizioanele 
   pentru credite     5.630      4.583

Câştiguri/(pierderi) din operaţiuni 
   de dealing 16    64.562    32.691

Venit operaţional 344.500 536.947

Cheltuieli operaţionale 17 (55.037)  (58.698)

Profit înainte de repartizare 289.463  478.249

Repartizări

Capital statutar 25.000 25.000
Fondul de rezervă 50.000 50.000
Rezerva din reevaluarea poziţiei valutare 19.704 30.295
Bugetul de Stat 194.759 372.954

Profit 289.463 478.249
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SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Profit înainte de alocări 289.463 478.249
Ajustări pentru:
   Provizioane (4.560) (3.943)
   Amortizare        9.829      11.771
Profit înainte de variaţia activelor şi pasivelor    294.732    486.077

Plasamente la organizaţii financiare internaţionale (42.858) (30.629)
Hârtii de valoare emise de nerezidenţi (19.751) (24.822)
Creanţe faţă de Guvern (168.489) 2.793
Credite acordate băncilor şi altor persoane 14.475 23.582
Alte active     (1.288)     (1.049)
(Creşterea)/diminuarea activelor curente (217.911)   (30.125)

Bani în circulaţie 425.825 365.160
Disponibilităţi ale Guvernului şi băncilor (168.341) 273.252
Datorii către organizaţii financiare internaţionale 30.914 (93.025)
Alte pasive   (27.826)      37.507
Creşterea/(diminuarea) pasivelor curente    260.572    582.894

Flux net de trezorerie din activităţi de exploatare 337.393 1.038.846

Achiziţii de active imobilizate (6.584) (13.349)
Disponibilizări de active imobilizate             17        2.947

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii  (6.567) (10.402)

Plăţi către Stat din profit (229.592) (387.286)

Creşterea/(diminuarea) numerarului şi disponibilităţilor
   pe termen scurt    101.234    641.158

Numerar şi disponibilităţi pe termen scurt
   la începutul perioadei 2.702.116 2.060.958
Numerar şi disponibilităţi pe termen scurt
   la sfârşitul perioadei 2.803.350 2.702.116

Analiza numerarului şi disponibilităţilor pe termen scurt

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000 Diferenţe

Numerar în monedă naţională 26.429 32.134 (5.705)
Numerar în valută 13.796 23.917 (10.121)
Conturi NOSTRO în valută 16.359 17.559 (1.200)
Depozite în valută 1.984.214 2.227.429 (243.215)
Depozite restricţionate în valută 8.124 23.749 (15.625)
Dobânzi în valută 1.766 2.459 (693)
Hârtii  de valoare ale nerezidenţilor    752.662    374.869 377.793
Numerar şi disponibilităţi
   pe termen scurt 2.803.350 2.702.116 101.234
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EVOLUŢIA CAPITALURILOR PROPRII

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

Total
Capital Fond Alte capital şi
statutar de rezervă       rezerve        Profit     rezerve

Sold la 1 ianuarie 2000 50.000 100.000 7.041 - 157.041

Profit al anului 2000 - - - 478.249 478.249
Majorarea capitalului statutar 25.000 - - (25.000) -
Majorarea fondului de rezervă - 50.000 - (50.000) -
Constituirea rezervelor din câştiguri
   nerealizate din operaţiuni în valută - - 30.295 (30.295) -
Profit alocat bugetului de Stat             -            -          - (372.954) (372.954)

Sold la 31 decembrie 2000   75.000 150.000 37.336               -    262.336

Sold la 1 ianuarie 2001 75.000 150.000 37.336 - 262.336

Profit al anului 2001 - - - 289.463 289.463
Majorarea capitalului statutar 25.000 - - (25.000) -
Majorarea fondului de rezervă - 50.000 - (50.000) -
Constituirea rezervelor din câştiguri
   nerealizate din operaţiuni în valută - - 19.704 (19.704) -
Profit alocat bugetului de Stat            -            -          - (194.759) (194.759)

Sold la 31 decembrie 2001 100.000 200.000 57.040               -    357.040
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

1 BAZA DE PREZENTARE

Moneda de prezentare

Aceste rapoarte financiare sunt întocmite în moneda naţională a Republicii Moldova, leul
moldovenesc (MDL).

Baza de efectuare a înregistrărilor contabile

BNM ţine evidenţa contabilă şi întocmeşte situaţiile financiare în conformitate cu Legea cu
privire la Banca Naţională a Moldovei (‘Legea BNM’) şi Standardele Internaţionale de
Contabilitate (‘IAS’).  Situaţiile financiare alăturate au fost întocmite în baza înregistrărilor
contabile statutare şi au fost ajustate pentru a fi conforme, din toate punctele de vedere
semnificative, cu Standardele Internaţionale de Contabilitate elaborate de către Comitetul
pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate.  

Conform Articolului 66 al Legii BNM, conturile şi înregistrările BNM trebuie să reflecte
operaţiunile şi situaţia financiară a BNM, în conformitate cu "procedurile contabile
acceptate în practica internaţională".  Articolul 20 prevede modalitatea repartizării
venitului net obţinut în urma acestui proces.

Rata inflaţiei pentru anul 2001 în Republica Moldova a fost de 6,3 % (18,4% în 2000). 

Utilizarea estimărilor

Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de
Contabilitate impune conducerii sa recurgă la anumite estimări şi să adopte anumite
ipoteze care afectează sumele la care sunt înregistrate activele şi obligaţiile precum şi
prezentarea datoriilor şi obligaţiilor contingente la data de întocmire a acestor situaţii
financiare şi a cheltuielilor raportate in cursul perioadei.  Este posibil care rezultatele reale
să difere de aceste estimări.

Reclasificarea cifrelor comparative

În funcţie de necesitate, cifrele comparative au fost reclasificate pentru a fi în concordanţă
cu schimbările în prezentările anului curent.
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

2          PRINCIPII CONTABILE SEMNIFICATIVE

Numerar  şi disponibilităţi pe termen scurt

În scopul întocmirii situaţiei fluxurilor de numerar, numerarul şi disponibilităţile pe termen
scurt cuprind numerarul şi conturile corespondente, acestea incluzând depozitele overnight,
plasamentele pe termen scurt la alte bănci şi hârtiile de valoare pe termen scurt emise de
nerezidenţi.

Organizaţii financiare internaţionale

Sumele din activul bilanţului contabil al BNM reprezentând ’Organizaţii financiare
internaţionale’ sunt constituite, în principal, de cota de participare a Republicii Moldova la
Fondul Monetar Internaţional (FMI).  Această sumă este stabilită în Drepturi Speciale de
Tragere (DST), dar gestionarea ei se face în MDL.  În bilanţul contabil de la
31 decembrie 2001, cota de participare a Republicii Moldova la FMI este prezentată la
nivelul echivalentului în MDL pentru cota stabilită în DST.

Hârtii de valoare emise de nerezidenţi

Hârtiile de valoare emise de nerezidenţi deţinute de BNM sunt active cu grad înalt de
lichiditate şi grad scăzut de risc.

Aceste hârtii sunt clasificate ca disponibile pentru vânzare şi sunt prezentate în bilanţul
contabil la valoarea de piaţă şi includ dobânda acumulată până la sfârşitul anului şi
neajunsă la scadenţă.  

Creanţe faţă de Guvernul Republicii Moldova

Hârtiile de valoare emise de Guvernul Republicii Moldova

Aceste hârtii de valoare sunt tranzacţionabile pe piaţă.  Întrucât volumul tranzacţiilor este
relativ scăzut, hârtiile de valoare nu pot fi evaluate la valoarea curentă de piaţă.  În bilanţul
contabil, aceste hârtii de valoare sunt prezentate la cost amortizat.

Împrumuturi acordate Guvernului Republicii Moldova

Împrumuturile sunt prezentate la valoarea nominală. Aceste împrumuturi sunt garantate cu
hârtii de valoare emise de Guvern care sunt evidenţiate de BNM în conturile
extrabilanţiere.
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

2          PRINCIPII CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

Operaţiuni REPO

Hârtiile de valoare tranzacţionate de BNM în baza acordurilor de răscumpărare sunt
cuprinse în activ în “Hârtii de valoare emise de Guvern”.  

În pasiv, aceste operaţiuni sunt prezentate în “Alte pasive” la preţul de vânzare a hârtiilor
de valoare.

Credite acordate băncilor şi altor persoane

Acestea includ creditele acordate băncilor, cât şi creditele acordate angajaţilor BNM.
Creditele sunt prezentate în bilanţul contabil la valoarea nominală, ajustată cu
provizioanele pentru pierderi din credite.

Un provizion specific pentru pierderi din credite şi alte riscuri de credit este constituit la
momentul acordării creditelor şi se recuperează periodic pe parcursul utilizării creditelor în
scopul de a furniza conducerii o estimare a pierderilor din împrumuturi.  Provizionul se
stabileşte pe baza evaluării calităţii creditului în cadrul portofoliului de credite al BNM.

Creditele care nu pot fi rambursate sunt trecute la pierderi prin utilizarea provizionului.
Aceste credite sunt trecute la pierderi, după completarea tuturor procedurilor juridice
necesare şi determinarea valorii pierderii aferente.  Recuperările creditelor la care anterior
au fost constituite provizioane conduc la diminuarea provizioanelor cu reflectarea acestora
la venituri.

Imobilizări corporale

Mijloacele fixe sunt prezentate la valoarea de achiziţie sau la suma reevaluată ajustată cu
amortizarea cumulată.  

Amortizarea mijloacelor fixe se calculează prin metoda liniară, folosindu-se următoarele
rate de amortizare pentru a reduce costul fiecărui activ la valoarea reziduală pe durata de
viaţă utilă a acestora:

Procent anual
Clădiri 5%
Echipamente de măsurare 30%
Computere 30%
Alte mijloace fixe 20%
Automobile - autoturisme 20%
Automobile - camioane 10%
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

2 PRINCIPII CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

Bani în circulaţie

Aceştia sunt reprezentaţi de moneda naţională în circulaţie.  În bilanţ aceştia sunt prezentaţi
la valoarea nominală.  Începând cu anul 2000, costul de producere a banilor afectează
contul de rezultat doar pe măsura punerii banilor în circulaţie.

Disponibilităţi ale Guvernului şi băncilor

Disponibilităţile băncilor sunt reprezentate în mare parte de rezervele obligatorii pe care
acestea trebuie să le menţină în conturile deschise la BNM în conformitate cu cerinţele
prudenţiale.

Aceste rezerve sunt în prezent determinate pe baza unor medii zilnice ale soldurilor
sumelor atrase de la clienţii băncilor comerciale.

Capital şi rezerve

În bilanţ, atât capitalul statutar cât şi rezervele sunt prezentate la valoare nominală.

Impozit pe venit

Banca Naţională a Moldovei nu este supusă impozitării pe venit sau profit.  

Veniturile şi cheltuielile aferente dobânzilor

În principal, acestea sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere pe baza contabilităţii
de angajamente.

Reflectarea veniturilor din dobânzi la creditele acordate băncilor încetează în cazul în care
plata dobânzii sau a sumei creditului se consideră îndoielnică sau, în mod automat, dacă
rambursarea sumei creditului sau a dobânzii aferente este restantă cu mai mult de 60 zile.
Orice dobândă anterior calculată dar neîncasată, aferentă unui credit trecut în stare de
încetare de calcul a dobânzii, este anulată.  Ulterior, dobânda se include în venit numai
după încasarea acesteia.  Creditul este din nou considerat în stare de calcul al dobânzii
numai în cazul dispariţiei incertitudinii privind rambursarea acestuia şi dacă sunt încasate
creanţele privind dobânzile şi suma creditului. 
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

2          PRINCIPII CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

Reevaluarea activelor şi pasivelor în valută

Câştigurile nerealizate din operaţiunile în valută reprezintă reevaluarea zilnică a activelor
şi pasivelor BNM exprimate în valută.  În calitate de bancă centrală şi în scopul intervenirii
pe piaţa valutară, BNM menţine poziţii valutare deschise la datele de raportare.

Conducerea BNM consideră că, în conformitate cu reglementările internaţionale,
distribuţia câştigurilor nerealizate ar constitui o emisiune valutară inflaţionistă.  Ca urmare,
câştigurile nerealizate din reevaluarea operaţiunilor în valută reflectate în contul de profit şi
pierdere sunt transferate la sfârşitul anului într-o rezervă specială din care vor fi deduse
pierderile nerealizate viitoare.  Pierderile nerealizate care depăşesc soldul acumulat de
câştiguri nerealizate din rezerva specială vor fi înregistrate în contul de profit şi pierdere.
Câştigurile nerealizate nu pot fi distribuite ca parte a profitului net.

Activităţi fiduciare

Banca Naţională a Moldovei acţionează în unele cazuri ca agent fiscal sau agent plătitor
pentru Ministerul Finanţelor.  Activele şi veniturile aferente nu sunt incluse în aceste
situaţii financiare în cazurile în care Banca Naţională a Moldovei acţionează în capacitate
fiduciară ca împuternicit sau agent.

Costuri legate de pensionare

Pe parcursul derulării activităţii curente, BNM execută plăţi către sistemul de pensii de Stat
al Republicii Moldova, asigurările sociale şi de sănătate în numele angajaţilor săi.
Contribuţiile Băncii Centrale se reflectă în cheltuieli în momentul când acestea au fost
efectuate.

Valoarea justă a instrumentelor financiare

Valoarea justă este suma la care un instrument financiar ar putea fi  schimbat într-o
tranzacţie curentă dintre două părţi predispuse, spre deosebire de o vânzare forţată sau
lichidare, şi este cel mai bine exprimată la preţul cotat pe piaţă.

Fondurile pe termen scurt ale Băncii Naţionale a Moldovei sunt înregistrate în situaţiile
financiare la cost care aproximează valoarea justă a acestora deoarece scadenţa acestor
instrumente este pe termen scurt, sunt convertibile în numerar şi sunt decontate cu costuri
de tranzacţionare reduse.  Creditele acordate de Banca Naţională a Moldovei sunt
prezentate la cost minus o estimare pentru diminuare.  Hârtiile de valoare străine ale BNM
sunt clasificate ca fiind ‘disponibile pentru vânzare’ şi raportate la valoarea de piaţă.
Aceste elemente au o maturitate scurtă şi sunt purtătoare ale unor rate ale dobânzii care
reflectă condiţiile curente de piaţă.
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

2 PRINCIPII CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

În prezent, nu există o piaţă suficient de dezvoltată pentru bonurile de trezorerie în moneda
locală care ar facilita obţinerea de preţuri pentru instrumentele comparative.  Bonurile de
trezorerie sunt înregistrate la costul amortizat dar sunt purtătoare de rate ale dobânzii ce
aproximează ratele curente de piaţă.

Valoarea justă a instrumentelor financiare a fost stabilită de BNM utilizând informaţiile
disponibile pe piaţă şi metodologiile corespunzătoare de evaluare, dacă există.  Totodată, e
necesar ca bunul simţ să prevaleze la interpretarea datelor de piaţă pentru obţinerea valorii
reale estimate.  În mod corespunzător, estimările conţinute aici nu denotă neapărat sumele
pe care BNM le-ar putea obţine printr-un schimb pe piaţă.  Republica Moldova trece
printr-o perioadă de dificultate economică, care implică un nivel redus al volumului
operaţiunilor pe piaţa financiară locală.  Deşi Conducerea a încercat utilizarea informaţiilor
disponibile pe piaţă la estimarea valorii reale a instrumentelor financiare emise de
Guvernul Republicii Moldova, informaţia de pe piaţă ar putea să nu reflecte exact valoarea
care poate fi real obţinută în circumstanţele curente.

3 NUMERAR ŞI DISPONIBILITĂŢI PE TERMEN SCURT

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Numerar în monedă naţională 26.429 32.134
Numerar în valută      13.796      23.917

     40.225      56.051

Conturi NOSTRO 24.483 41.308
Depozite la termen 1.984.214 2.227.429
Creanţe ataşate        1.766        2.459

2.010.463 2.271.196

2.050.688 2.327.247

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Provizioane la începutul anului (611)
Cheltuieli cu provizioanele în cursul anului - -
Venituri din provizioane în cursul anului - 611
Provizioane la sfârşitul anului - -
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

4 ORGANIZAŢII FINANCIARE INTERNAŢIONALE

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Activ
Cota Republicii Moldova la FMI 2.025.063 1.987.745
Cont curent la FMI 9.723 4.180
Dobânzi             44             47

2.034.830 1.991.972

Pasiv
Disponibil al FMI 2.025.064 1.987.745
Alte organizaţii internaţionale 307 67
Credite primite de către BNM de la FMI 1.911.244 1.908.662
Dobânzi la creditele primite de BNM de la FMI        7.748      16.975

3.944.363 3.913.449

Disponibilul FMI este reprezentat de Contul 1, Contul 2 şi Contul pentru hârtiile de valoare
emise de Ministerul de Finanţe al Moldovei.  Aceste sume reprezintă echivalentul cotei de
participare la FMI a Republicii Moldova. 

Sumele incluse în bilanţul contabil al BNM în cadrul datoriilor faţă de „Organizaţii
internaţionale” cuprind următoarele:

− depozitul FMI la BNM în numerar (MLD) (Conturile 1 şi 2) şi în hârtii de valoare
emise de Ministerul de Finanţe în favoarea FMI pentru participarea Republicii
Moldova la FMI;

− creditele primite de BNM de la FMI.  Ca urmare a faptului că aceste credite sunt
exprimate în DST, acestea sunt prezentate în bilanţul contabil în echivalentul MLD
la sfârşitul anului.

Creditele primite de BNM de la FMI sunt garantate cu o cambie emisă de BNM.
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

5 HÂRTII DE VALOARE EMISE DE NEREZIDENŢI

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Hârtii de valoare emise de nerezidenţi 960.686 569.701
Dobânzi   13.612     7.053

974.298 576.754

Hârtiile de valoare emise de nerezidenţi sunt reprezentate, în principal, de titluri emise de
entităţi guvernamentale din Statele Unite ale Americii şi state din Uniunea Europeană.
Aceste hârtii de valoare sunt active cu un mare grad de lichiditate şi risc scăzut.

6 CREANŢE FAŢĂ  DE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Hârtii de valoare emise de Guvern 384.522 374.860
Împrumuturi acordate Guvernului 1.507.076 1.315.208
Dobânzi la hârtiile de valoare emise de Guvern - -
Dobânzi la împrumuturile acordate Guvernului 7.680 40.721
Provizioane                -               -

1.899.278 1.730.789

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Provizioane la începutul anului - -
Cheltuieli cu provizioanele în cursul anului - (21.570)
Venituri din provizioane în cursul anului - 21.570
Provizioane la sfârşitul anului - -

Hârtiile de valoare emise de Guvern şi aflate în portofoliul BNM sunt prezentate la cost
amortizat ajustat cu scontul neamortizat. 

Hârtiile de valoare emise de Guvernul Republicii Moldova si detinute de BNM fie prin
cumpărare, fie ca urmare a gajului depus de Guvern pentru împrumuturile primite de la
BNM, deţin o pondere esenţială din valoarea HVS total emise.
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

6 CREANŢE FAŢĂ  DE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA (CONTINUARE)

La 31 decembrie 2001, aproximativ 77,4% din aceste hârtii de valoare (inclusiv cele care
garantau împrumuturile acordate Guvernului) se aflau în portofoliul BNM (2000: 81%).
Volumul de tranzacţionare a acestor hârtii este redus.

La 31 decembrie 2001 soldul hârtiilor de valoare de stat deţinute în portofoliul BNM este
compus din hârtii de valoare de stat livrate Băncii Naţionale prin conversiunea
împrumuturilor acordate anterior statului. La data scadenţei hârtiilor de valoare au fost
efectuate reemisiuni de HVS la rate curente de piaţă, care pe parcursul 2001 au variat în
intervalul 5.99% - 22.39%, iar termenele de circulaţie au fost cuprinse între 42 şi 98 zile.

Rata nominală medie ponderată a dobânzii la HVS deţinute în portofoliul BNM în 2001 a
constituit 12.62%, cea mai înaltă rată (22.39%) fiind înregistrată în ianuarie 2001, iar cea
mai joasă (5.99%) în decembrie 2001.

Creditele sunt garantate cu hârtii de valoare la rata pieţei, emise de Guvernul Republicii
Moldava cu acelaşi termen, care pot fi tranzacţionate pe piaţă.

Creditele ajunse la scadenţă se prelungesc pe un termen nou de până la 91 de zile , cu rata
dobânzii recent formată pe piaţa primară la hârtiile de valoare cu acelaşi termen.

În anul 2001 rata medie a dobânzii a variat de la 19,52% în luna ianuarie până la 6,08% în
luna decembrie pentru creditele acordate Guvernului.
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PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

7 CREDITE ACORDATE BĂNCILOR ŞI ALTOR PERSOANE

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Credite acordate băncilor 91.149 105.442
Credite acordate altor persoane 7.102 7.284
Provizioane (59.572) (65.202)

  38.679   47.524

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Provizioane la începutul anului (65.202) (69.174)
Cheltuieli cu provizioanele în cursul anului (8.748) (1.190)
Venituri din provizioane în cursul anului 14.378 5.162
Provizioane la sfârşitul anului (59.572) (65.202)

În anul 2001, ratele dobânzilor aferente creditelor pe termen lung acordate băncilor în
monedă naţională, au variat între 10% şi 15% (2000: între 10% şi 32%).

8 ALTE ACTIVE

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Cheltuieli în avans 2.495 2.330
Alte creanţe 1.080 369
Stocuri 4.314 3.902
Provizioane pentru alte creanţe (324) (307)
Provizioane pentru stocuri (2.969) (1.900)

  4.596   4.394

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Provizioane la începutul anului (2.207) (1.567)
Cheltuieli cu provizioanele în cursul anului (1.477) (1.102)
Venituri din provizioane în cursul anului 408 480
Diferenţe de reevaluare (17) (18)
Provizioane la sfârşitul anului (3.293) (2.207)

Cheltuielile în avans sunt reprezentate, în principal, de costul de producere a monedei
naţionale, inclusiv a monedei comemorative pe parcursul anului 2001.
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PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

9 IMOBILIZĂRI CORPORALE  ŞI NECORPORALE

Total Total active
active Active corporale şi

Clădiri Echipament Investiţii corporale necorporale necorporale

Cost
Sold la 31 decembrie 2000 30.655 57.366 3.063 91.084 5.629 96.713
Achiziţii - 2.570 59 2.629 3.831 6.460
Puneri în funcţiune 1.425 1.531 (2.816) 140 - 140
Scoateri din funcţiune              -   (530)            -      (530)    (615)   (1.145)

Sold la 31 decembrie 2001    32.080 60.937       306    93.323    8.845  102.168

Amortizare
Sold la 31 decembrie 2000 (11.695) (42.213) - (53.908) (3.751) (57.659)
Amortizare în 2001 (1.250) (7.333) - (8.583) (1.246) (9.829)
Amortizarea aferentă ieşirilor              -         512            -         512       616      1.128

Sold la 31 decembrie 2001 (12.945) (49.034)            - (61.979) (4.381) (66.360)

Valoarea netă
   la 31 decembrie 2000    18.960   15.153    3.063    37.176    1.878    39.054
Valoarea netă
   la 31 decembrie 2001    19.135   11.903       306    31.344    4.464    35.808
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PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

10 DISPONIBILITĂŢI ALE GUVERNULUI ŞI BĂNCILOR

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Disponibilităţi ale Guvernului 117.175 397.180
Disponibilităţi ale băncilor 521.583 409.924
Diverse          25          20

638.783 807.124

Disponibilităţile băncilor sunt reprezentate, în principal, de rezervele minime obligatorii pe
care acestea trebuie să le păstreze în conturile deschise la BNM, în conformitate cu
cerinţele prudenţiale impuse de BNM.

Până în anul 2000, aceste rezerve erau menţinute într-un cont distinct pentru acestea.
Începând cu anul 2000, rezervele sunt menţinute în mare parte în conturile curente la BNM
ale băncilor comerciale.

11 ALTE PASIVE

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Datorii faţă de Stat privind profitul 76.994 111.827
Operaţiuni REPO 15.500 42.999
Dobânzi aferente operaţiunilor REPO 7 190
Credite pentru investiţii ( a se vedea Nota 21) 7.960 7.691
Dobânzi şi comisioane aferente creditelor
   pentru investiţii 151 274
Diverse    3.606     3.896

104.218 166.877

Datoria faţă de stat privind profitul este reprezentată de suma de plată către buget
reprezentând profitul brut determinat în conformitate cu cerinţele Legii BNM, din care s-au
dedus alocările stabilite de această lege, precum şi plăţile efectuate în avans către stat în
cursul anului.

Operaţiunile REPO sunt prezentate la preţul de vânzare al hârtiilor de valoare de stat
vândute de către BNM prin aceste acorduri.
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PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

12 CAPITAL ŞI REZERVE

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Capital statutar 100.000 75.000
Fondul de rezervă 200.000 150.000
Alte rezerve   57.040   37.336

357.040 262.336

Ca urmare a deciziei Parlamentului Republicii Moldova, capitalul statutar al BNM a fost
majorat de la 75 milioane MDL la 100 milioane MDL la 31 decembrie 2001.  Această
majorare s-a efectuat prin alocarea profitului.

În conformitate cu Articolul 20 al Legii BNM, BNM este obligată să repartizeze anual
20% din profit pentru fondul de rezervă până când acesta va ajunge nivelul dublu al
capitalului statutar.  La 31 decembrie 2001, o sumă de 50 milioane MDL a fost transferată
în fondul de rezervă pentru a o aduce la nivelul de 200 milioane MDL.

Alte rezerve sunt reprezentate, în principal, din veniturile nerealizate din poziţia valutară,
rezultate ca efect al reevaluării activelor şi pasivelor deţinute în valută de către BNM.
Constituirea acestor rezerve are la bază prevederile Articolului 54  al Legii BNM.

13 VENITURI AFERENTE DOBÂNZII 

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Împrumuturi acordate Guvernului 178.317 352.518
Hârtii de valoare ale Guvernului 52.241 91.181
Hârtii de valoare emise de nerezidenţi 38.969 74.156
Credite acordate băncilor şi altor persoane 13.787 18.322
Depozite şi disponibilităţi 77.273 69.648
Alte dobânzi          46          45

360.633 605.870
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PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

14 CHELTUIELI AFERENTE DOBÂNZILOR

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Credite primite de Banca Naţională a Moldovei 73.184 103.227
Disponibilităţi ale băncilor 21.947 31.736
Operaţiuni REPO   1.409     1.470

96.540 136.433

15 ALTE VENITURI NEAFERENTE DOBÂNZILOR

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Reevaluarea hârtiilor de valoare de stat - 26.400
Alte venituri 10.215   3.836

10.215 30.236

16 CÂŞTIGURI/(PIERDERI) DIN OPERAŢIUNI DE DEALING

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Câştiguri/(pierderi) din hârtiile de valoare
   ale nerezidenţilor 2.800 (3.346)
Câştiguri realizate din operaţiuni în valută 42.058 5.742
Câştiguri nerealizate din operaţiuni în valută 19.704 30.295

64.562 32.691

Câştigurile nerealizate din operaţiunile în valută reprezintă reevaluarea zilnică a activelor
şi pasivelor BNM exprimate în valută.

Pentru a preveni inflaţia prin distribuţia câştigurilor nerealizate, acestea sunt transferate la
sfârşitul anului într-o rezervă specială din care vor fi deduse toate pierderile nerealizate
viitoare.  Câştigurile nerealizate nu pot fi distribuite ca parte a profitului net.
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17 CHELTUIELILE OPERAŢIONALE

31 decembrie 2001 31 decembrie 2000

Cheltuieli cu producerea monedei naţionale 2.555 2.957
Cheltuieli cu personalul 25.200 20.439
Amortizarea mijloacelor fixe 9.829 11.770
Alte cheltuieli operaţionale 17.453 23.532

55.037 58.698

Cheltuielile cu personalul includ şi costul asigurărilor sociale în proporţie de 31%.
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PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

18 RISCUL VALUTAR 

Active şi pasive exprimate în MDL şi alte valute

La 31 decembrie 2001, BNM deţinea următoarele poziţii valutare:

Valute Valute ne-
     MDL      USD convertibile convertibile           DST       Total

Active
Numerar şi disponibilităţi
   pe termen scurt 26.429 1.416.231 607.998 30 - 2.050.688
Organizaţii financiare
   internaţionale 2.025.063 - - - 9.767 2.034.830
Hârtii de valoare
   ale nerezidenţilor - 665.320 308.978 - - 974.298
Creanţe faţă de Guvern 1.899.278 - - - - 1.899.278
Credite acordate băncilor
   şi altor persoane 38.679 - - - - 38.679
Alte active 3.872 724 - - - 4.596
Imobilizări corporale
   şi necorporale      35.808               -            -   -               -      35.808

Total activ 4.029.129 2.082.275 916.976 30        9.767 7.038.177

Pasive
Bani în circulaţie 1.993.773 - - - - 1.993.773
Disponibilităţi ale
   Guvernului şi băncilor 539.365 93.511 5.907 - - 638.783
Organizaţii financiare
   internaţionale 2.026.849 - - - 1.917.514 3.944.363
Alte pasive      95.321        8.838           9    -                  -    104.218

Total pasiv  4.655.308    102.399    5.916   -    1.917.514 6.681.137

Poziţia netă (626.179) 1.979.876 911.060 30 (1.907.747)    357.040
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PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

18 RISCUL VALUTAR (CONTINUARE)

Active şi pasive exprimate în MDL şi alte valute

La 31 decembrie 2000, BNM deţinea următoarele poziţii valutare:

Valute Valute ne-
     MDL      USD convertibile convertibile           DST       Total

Active
Numerar şi disponibilităţi
   pe termen scurt 32.134 1.601.292 693.763 58 - 2.327.247
Organizaţii financiare
   internaţionale 1.987.745 - - - 4.227 1.991.972
Hârtii de valoare ale
   ale nerezidenţilor - 541.532 35.222 - - 576.754
Creanţe faţă de Guvern 1.730.789 - - - - 1.730.789
Credite acordate băncilor
   şi altor persoane 47.524 - - - - 47.524
Alte active 4.364 30 - - - 4.394
Imobilizări corporale
   şi necorporale     39.054               -            -    -                -      39.054

Total activ 3.841.610 2.142.854 728.985 58 4.227 6.717.734

Pasive
Bani în circulaţie 1.567.948 - - - - 1.567.948
Disponibilităţi ale
   Guvernului şi băncilor 421.374 360.312 25.438 - - 807.124
Organizaţii financiare
   internaţionale 1.988.575 - - - 1.924.875 3.913.449
Alte pasive    157.990        8.887            -    -                 -    166.877

Total pasiv  4.135.886 369.199 25.438 - 1.924.875 6.455.398

Poziţia netă  (294.276) 1.773.655 703.546  58 (1.920.648)    262.336
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PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

19 RISCUL RATEI DOBÎNZII.  RISCUL LICHIDITĂŢII  ŞI RISCUL DE
CREDITARE

Riscul ratei dobânzii

Banca este expusă riscului ratei dobânzii atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă, în
special ca urmare a investirii rezervelor internaţionale, acordării de credite Guvernului şi
altor bănci, la o rată fixă, în sume şi pentru perioade diferite de cele ale depozitelor la
termen şi ale altor fonduri împrumutate.

În practică, ratele dobânzilor care sunt fixe în baza condiţiilor contractuale pentru active şi
obligaţii sunt deseori renegociate pentru a reflecta condiţiile existente pe piaţă.  De
asemenea, întrucât BNM are drept principal obiectiv stabilitatea monetară, în realizarea
politicii sale monetare s-ar putea întâmpla ca rentabilitatea rezultată ca efect al dobânzilor
practicate să nu fie un element important.

Riscul lichidităţii

Riscul lichidităţii este definit ca risc atunci când scadenţele activelor şi cea a obligaţiile nu
corespund.  Tabelul de mai jos arată activele şi obligaţiile la 31 decembrie 2001 grupate
după perioada rămasă până la scadenţă.   

Hârtiile de valoare emise de Guvernul Republicii Moldova şi deţinute de BNM au scadenţa
mai mică de 90 de zile.  Cu toate acestea, la scadenţă aceste hârtii de valoare sunt
răscumpărate de Guvern şi sunt emise noi hârtii de valoare care sunt achiziţionate de Banca
Naţională a Moldovei.

Împrumuturile acordate de BNM Guvernului Republicii Moldova au, de asemenea,
scadenţa contractuală mai mică de 90 de zile.  Aceste împrumuturi sunt reînnoite totdeauna
la scadenţă.  La scadenţă, dobânda acumulată este plătită Băncii Naţionale a Moldovei.  

Riscul valutar

Deoarece Banca Naţională a Moldovei acţionează ca administrator al rezervelor valutare
ale statului, este expusă riscului valutar ca urmare a deţinerii unei poziţii valutare lungi
(adică activele în valută depăşesc pasivele în valută).  Pentru a se proteja împotriva riscului
valutar, politica Băncii Naţionale a Moldovei este de a menţine un echilibru între active şi
pasive, cu menţiunea că împrumuturile acordate de FMI sunt exprimate în DST, care
reprezintă un coş valutar compus din USD, EUR, GBP şi JPY.
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

19 RISCUL RATEI DOBÎNZII.  RISCUL LICHIDITĂŢII ŞI RISCUL DE
CREDITARE (CONTINUARE)

Lichiditatea BNM la 31 decembrie 2001 se prezintă după cum urmează:

De la De la Scadenţă
 Mai puţin 3 luni la 6 luni la Mai mult ne-

   de 3 luni    6 luni   12 luni    de 1 an determinată        Total

Activ
Numerar şi disponibilităţi
   pe termen scurt 2.050.688 - - - - 2.050.688
Organizaţii financiare
   internaţionale 9.766 - - - 2.025.064 2.034.830
Hârtii de valoare ale
   nerezidenţilor 752.662 - - - 221.636 974.298
Creanţe faţă de Guvern 1.899.278 - - - - 1.899.278
Credite acordate băncilor
   şi altor persoane 4.313 1.361 3.930 29.075 - 38.679
Alte active 1.627 - - 2.969 - 4.596
Imobilizări corporale
   şi necorporale               -            -                -             -      35.808     35.808

Total activ 4.718.334    1.361    3.930 32.044 2.282.508 7.038.177

Pasiv 
Bani în circulaţie 1.993.773 - - - - 1.993.773
Disponibilităţi ale
   Guvernului şi băncilor 638.783 - - - - 638.783
Organizaţii financiare
   internaţionale 74.523 46.230 113.006 1.685.233 2.025.371 3.944.363
Alte pasive      96.434               -           182         7.602                -    104.218

Total pasiv 2.803.513      46.230    113.188   1.692.835 2.025.371 6.631.137

Excedent/(deficit) net
   de lichiditate 1.914.821    (44.869)   (109.258) (1.660.791)     257.137    357.040

Excedent/(deficit) net
   cumulat de lichiditate 1.914.821 1.869.952 1.760.694       99.303    357.040               -
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

19 RISCUL RATEI DOBÎNZII.  RISCUL LICHIDITĂŢII  ŞI RISCUL DE
CREDITARE (CONTINUARE)

Lichiditatea BNM la 31 decembrie 2000 se prezintă după cum urmează:

De la De la Scadenţă
 Mai puţin 3 luni la 6 luni la Mai mult ne-

   de 3 luni    6 luni   12 luni    de 1 an determinată        Total

Activ
Numerar şi disponibilităţi
   pe termen scurt 2.327.247 - - - - 2.327.247
Organizaţii financiare
   internaţionale 4.227 - - - 1.987.745 1.991.972
Hârtii de valoare ale
   nerezidenţilor 374.869 - - 201.885 - 576.754
Creanţe faţă de Guvern 1.730.789 - - - - 1.730.789
Credite acordate băncilor
   şi altor persoane 7.414 19.675 6.495 13.940 - 47.524
Alte active 1.161 1.230 - - 2.002 4.394
Imobilizări corporale
   şi necorporale               -               -              -                -     39.054      39.054

Total activ 4.445.707 20.905 6.495 215.825 2.028.802 6.717.734

Pasiv
Bani în circulaţie 1.567.948 - - - - 1.567.948
Disponibilităţi ale
   Guvernului şi băncilor 419.743 360.312 25.438 1.631 - 807.124
Organizaţii financiare
   internaţionale 62.353 45.378 90.755 1.727.151 1.987.812 3.913.449
Alte pasive    158.966          162                -         7.749               -    166.877

Total pasiv 2.209.009 405.851 116.194 1.736.531 1.987.812 6.455.398

Excedent/(deficit) net
   de lichiditate 2.236.698   (384.946)   (109.699) (1.520.706)      40.989    262.336

Excedent/(deficit) net
   cumulat de lichiditate 2.236.698 1.851.752 1.742.053     221.347    262.336               -
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

19 RISCUL RATEI DOBÎNZII.  RISCUL LICHIDITĂŢII ŞI RISCUL DE
CREDITARE (CONTINUARE)

Riscul de creditare

Expunerea maximă a BNM la riscul de creditare, excluzând valoarea gajului este, în
general, reflectată prin valoarea de bilanţ a activelor financiare.  Impactul unei eventuale
compensări a activelor cu obligaţiile asupra reducerii riscului potenţial de creditare nu este
semnificativ. 

Riscul de piaţă

Economia moldovenească este într-un stadiu incipient al dezvoltării unei economii de piaţă
şi există un grad ridicat de incertitudine referitor la evoluţia sa viitoare.  Conducerea Băncii
Naţionale a Moldovei nu este în măsură de a prognoza eventualele schimbări în condiţiile
din Republica Moldova şi efectul pe care acestea l-ar putea avea asupra situaţiei financiare,
rezultatelor şi fluxurilor de trezorerie.

20 ANGAJAMENTE ŞI OBLIGAŢII NEPREVĂZUTE 

Reclamaţii generale

Uneori pe parcursul derulării normale a activităţii, BNM primeşte reclamaţii de la
partenerii săi.  Conducerea rezolvă aceste reclamaţii şi consideră că nu vor fi înregistrate
pierderi semnificative în acest sens. 

Acţiuni în judecată

La 31 decembrie 2001, Banca Naţională a Moldovei nu era implicată în nici un dosar
juridic semnificativ.

Angajamente capitale

La 31 decembrie 2001, Banca Naţională a Moldovei avea angajamente privind investiţii în
valoare totală de 7.960 mii MDL (2000: 7.691 mii MDL) (vezi nota 11).  Conducerea
Băncii este de părerea că veniturile nete viitoare vor fi suficiente pentru acoperirea acestui
angajament sau a unora similare.

Angajamente legate de creditare

La 31 decembrie 2001 nu exista nici un angajament legat de creditare. 
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
(toate sumele sunt exprimate în mii MDL)

21 EVENIMENTE ULTERIOARE

La 1 martie 2002 cursul oficial de schimb al USD calculat de BNM a fost de 1 USD =
13.2605 MDL faţă de 1 USD = 13.0909 MDL la 31 decembrie 2001 (31 decembrie 2000:
1 USD = 12.3833 MDL).
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