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Notă 
Raportul de politică monetară nr. 4, noiembrie 2010 a fost 
întocmit în baza celor mai recente date statistice deţinute 
de Banca Naţională a Moldovei, Biroul Naţional de 
Statistică, Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor. 
De asemenea, au fost analizate informaţii statistice 
furnizate de organismele internaţionale şi Băncile Centrale 
ale statelor vecine. 
Calculul unor date statistice a fost efectuat de Banca 
Naţională a Moldovei.  
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LISTA ACRONIMELOR 

 

ANRE Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică  
BNM Banca Naţională a Moldovei 
BNS Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova 
CBN Certificate ale Băncii Naţionale a Moldovei 
CCTM Cadrul de cheltuieli pe termen mediu 

CHIBID 
Rata medie a dobânzilor la care băncile contributorii sunt disponibile să împrumute pe 
piaţa monetară interbancară mijloace băneşti în lei moldoveneşti de la alte bănci 

CHIBOR 
Rata medie a dobânzilor la care băncile contributorii sunt disponibile să împrumute pe 
piaţa monetară interbancară mijloace băneşti în lei moldoveneşti altor bănci 

CSI Comunitatea Statelor Independente 
DST Drepturi speciale de tragere 
EUR Moneda unică europeană 
FMI Fondul Monetar Internaţional 
IPC Indicele preţurilor de consum 
IPPI Indicele preţurilor producţiei industriale 
MDL Leul moldovenesc 
NEER Cursul nominal efectiv al monedei naţionale 
OPEC Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol 
PIB Produsul intern brut 
REER Cursul real efectiv al monedei naţionale 

REPO 
Acord de comercializare a hârtiilor de valoare cu condiţia răscumpărării lor la o dată 
determinată şi la un preţ anumit 

RUB Rubla rusească 
SUA Statele Unite ale Americii 
UE Uniunea Europeană 
USD Dolarul SUA 
VMS Valori mobiliare de stat 
VLC Valute liber convertibile 
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Sumar 

În primul semestru al anului 2010 economia mondială a continuat procesul de relansare. Conform 
estimărilor Fondului Monetar Internaţional (FMI), în trimestrele I şi II ale anului curent, economia mondială 
a crescut cu un ritm anual de 4.7 şi 4.9 la sută, respectiv. Bazându-ne pe datele din primul semestru al 
anului curent, se aşteaptă că în anul 2010 rata creşterii anuale a economiei mondiale va fi de 4.8 la sută. 

Procesul redresării rămâne a fi inegal, fiecare regiune înregistrând ritmul ei de creştere. În timp ce în cazul 
economiilor avansate redresarea va depinde în continuare de nivelul datoriei publice, nivelul ridicat al 
şomajului, menţinerea unor condiţii dificile în ceea ce priveşte creditarea şi volatilitate pe pieţele valutare, 
perspectivele pentru ţările emergente sunt considerabil mai bune. Cu toate acestea, economiile dezvoltate ar 
urma să crească cu 2.7 la sută, în timp ce pentru economiile emergente şi în dezvoltare noile previziuni 
indică un avans de 7.1 la sută. 

Totodată, cei mai recenţi indicatori macroeconomici publicaţi pe parcursul lunilor iulie – septembrie curent, 
sugerează diminuarea ritmului activităţii economice internaţionale, oferind astfel în continuare o posibilă 
decelerare a creşterii mondiale în semestrul II, 2010. În majoritatea economiilor dezvoltate redresarea este 
temperată de condiţiile nefavorabile de pe piaţa forţei de muncă, declinul creditelor ipotecare şi dificultăţile 
legate de finanţarea deficitelor fiscale. Creşterea economică în economiile emergente s-a menţinut în 
general robustă, însă indicatorii pe termen scurt sugerează o încetinire a ritmului expansiunii economice. 

În perioada următoare se menţin presiuni inflaţioniste reduse, in principal la nivelul economiilor dezvoltate. 
Inflaţia în ţările avansate va ajunge până la 1.4 la sută în anul 2010, iar în ţările emergente va atinge 
valoarea de 6.2 la sută. 

Dinamica procesului inflaţionist 
În trimestrul III, 2010 ritmul anual al inflaţiei măsurată prin IPC a marcat o evoluţie uşor ascendentă, 
majorându-se de la 7.6 la sută în luna iulie până la 8.0 la sută în luna septembrie, în timp ce ritmul anual al 
inflaţiei de bază a cunoscut o dinamică descendentă în perioada de referinţă (de la 5.1 la sută în luna iulie 
până la 4.8 la sută în luna septembrie 2010). Diferenţa considerabilă dintre ritmul inflaţiei IPC şi ritmul 
inflaţiei de bază relevă contribuţia semnificativă a factorilor nemonetari în cadrul creşterii preţurilor pe 
teritoriul Republicii Moldova.  

La formarea ratei inflaţiei anuale în luna septembrie 2010 cel mai mult au contribuit preţurile reglementate, 
ca rezultat al modificărilor de tarife la gaz, energie electrică şi agent termic, efectuate în lunile ianuarie şi 
mai. În acelaşi timp, o contribuţie majoră a fost exercitată de preţurile la produsele alimentare, ca rezultat al 
abaterilor condiţiilor climaterice de la normă pe parcursul anului şi a fluctuaţiilor preţurilor alimentare pe 
piaţa mondială. Fluctuaţiile preţurilor la petrol pe piaţa mondială au determinat creşterea preţurilor la 
combustibili. Creşterea inflaţiei de bază a fost influenţată preponderent de evoluţia pieţei valutare în prima 
jumătate a anului curent, de majorările impozitelor indirecte de la începutul anului, dar şi de efectele de 
runda a doua rezultate de la majorarea preţurilor la serviciile cu preţuri reglementate. 
Situaţia macroeconomică 
În prima jumătate a anului curent se atestă o recuperare pronunţată a economiei Republicii Moldova, după 
declinul sever înregistrat  pe parcursul anului 2009, urmare a impactului crizei economice mondiale. Astfel, 
produsul intern brut în semestrul I, 2010 s-a majorat cu 5.6 la sută faţă de perioada similară a anului 
precedent. Consumul gospodăriilor populaţiei şi formarea brută de capital au constituit motoarele creşterii 
economice din trimestrul II, 2010. Creşterea exporturilor a avut o contribuţie modestă la evoluţia pozitivă a 
PIB-ului în această perioadă. Majorarea semnificativă a importurilor în trimestrul II, 2010 a constituit un 
impediment considerabil asupra creşterii PIB-lui în Republica Moldova, o parte semnificativă a cererii 
interne fiind orientată spre bunurile şi serviciile din exterior, în detrimentul celor produse de ramurile 
economiei naţionale. Intrarea economiei în faza de recuperare este confirmată de evoluţia pozitivă din toate 
sectoarele, iar după o perioadă îndelungată de declin, în sectorul construcţii se atestă o evoluţie pozitivă.  
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Datele operative cu privire la consumul de bunuri şi servicii, producţia industrială şi transportul de mărfuri 
pentru lunile iulie, august şi septembrie, dar şi informaţia cu privire la comerţul extern pentru lunile iulie şi 
august conturează premise pentru continuarea recuperării activităţii economice în trimestrul III, 2010.  

În trimestrul II, 2010 se atestă o deteriorare a situaţiei pieţei muncii în Republica Moldova, astfel încât rata 
şomajului la nivel de ţară a depăşit cu 0.9 puncte procentuale valoarea înregistrată în perioada similară a 
anului precedent ca urmare a flexibilităţii reduse a pieţei muncii în Republica Moldova. 

Prognoza macroeconomică şi a inflaţiei pe termen mediu 
Conform estimărilor BNM, nivelul PIB-lui a depăşit nivelul minim al recesiunii şi începând cu sfârşitul 
anului 2009, are o tendinţă de creştere, fapt vizibil pe parcursul primelor două trimestre ale anului curent. 
Însă, nivelul activităţii economice rămâne încă sub nivelul său potenţial, ceea ce creează presiuni 
dezinflaţioniste care sunt în continuare persistente. 

Comparativ cu Raportul de politică monetară nr.3, 2010, creşterea economică va fi mai mare cu circa 1.6 
puncte procentuale pentru anul curent şi cu 0.1 puncte procentuale mai mare pentru anul viitor. Astfel, 
creşterea PIB în anul 2010 va constitui 5.0 la sută şi 3.4 la sută în anul 2011. Prin urmare, ca şi în prognoza 
anterioară, atingerea nivelului potenţial al activităţii economice se va realiza în afara orizontului de 
prognoză de doi ani. 

Rata anuală a inflaţiei IPC la finele anului 2010 va înregistra nivelul de 7.8 la sută, ceea ce este cu 0.4 
puncte procentuale mai puţin decât valoarea proiectată anterior. Diminuarea ratei inflaţiei prognozate pentru 
anul 2010 se datorează unor presiuni inflaţioniste mai reduse decât s-au proiectat anterior. 

Presiunile inflaţioniste din anul 2011 vor avea o natură şi o intensitate similare cu cele din anul 2010. Spre 
sfârşitul perioadei de prognoză (anul 2012) rata anuală a inflaţiei va ajunge în proximitatea unui nivel 
durabil pe termen lung de 5.0 la sută. Inflaţia de bază la finele anului curent va atinge nivelul de 4.0 la sută. 
Pe parcursul anului 2011 aceasta se va diminua până la 2.1 la sută, după care se va accelera până la un nivel 
de cca. 4.0 la sută spre finele anului 2012. 

Riscurile cu privire la evoluţia mediului extern sunt generate de semnele de recuperare înregistrate de 
economia mondială, ceea ce s-ar putea transpune în fluctuaţii asupra preţurilor la petrol şi gaze naturale. 
Produsele alimentare în ultima perioadă au înregistrat un ritm de creştere avansat. Toţi aceşti factori externi 
în consecinţă pot cauza perturbări în evoluţia nivelului inflaţiei. 

Decizia de politică monetară 
Analizând perspectivele inflaţiei pe termen mediu, Consiliul de administraţie al BNM a decis în şedinţa din 
28 octombrie 2010 să menţină rata de bază la nivelul de 7.0 la sută. Rata de bază a rămas neschimbată pe tot 
parcursul trimestrului II şi III, 2010. 
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I. Evoluţii macroeconomice 

Mediul Extern 
Procesul de înviorare a economiei mondiale continuă şi conform estimărilor Fondului Monetar Internaţional 
(FMI) în trimestrul II al anului curent, economia mondială a crescut cu un ritm anual de 4.9 la sută, cu 
evoluţii superioare previziunilor elaborate în luna iulie curent. Cu toate acestea, ritmul relansării economice 
diferă de la o regiune la altă: economiile dezvoltate au crescut cu o rată anuală de 2.9 la sută, în timp ce 
economiile emergente au avansat cu o rată de 8.1 la sută. În acest context, FMI a majorat previziunile de 
evoluţie a economiei mondiale în anul 2010, de la 4.6 sută (raportul din iulie 2010)1 până la 4.8 la sută 
(raportul din octombrie 2010)2 faţă de anul precedent. Economiile dezvoltate ar urma să crească în anul 
2010 cu 2.7 la sută, în timp ce pentru economiile emergente şi în dezvoltare noile previziuni indică un avans 
de 7.1 la sută.  

Totodată, cei mai recenţi indicatori macroeconomici publicaţi pe parcursul lunilor iulie – septembrie curent, 
sugerează pierderea ritmului  activităţii economice internaţionale, oferind astfel în continuare o posibilă 
decelerare a creşterii mondiale în semestrul II, 2010. În majoritatea economiilor dezvoltate redresarea este 
temperată de condiţiile nefavorabile de pe piaţa forţei de muncă, de declinul creditelor ipotecare şi 
dificultăţile legate de finanţarea deficitelor fiscale. Creşterea economică în economiile emergente s-a 
menţinut în general robustă, însă indicatorii pe termen scurt sugerează o încetinire a ritmului expansiunii 
economice. Dificultăţile înregistrate pe pieţele de obligaţiuni de stat şi programele de austeritate introduse 
în ultimele luni au mărit considerabil presiunea asupra finanţelor publice şi consumul privat, antrenând o 
scădere a încrederii pe pieţe şi provocând o nouă micşorare semnificativă a bugetelor statelor aflate în 
recesiune, fapt care va duce la încetinirea procesului de relansare economică.  

Fondul Monetar Internaţional (FMI) previzionează o dezaccelerare a economiei mondiale pe termen scurt, 
acest proces urmând să fie observat atât la nivelul economiilor dezvoltate, cât şi al celor emergente. Printre 
principalii factori de risc cu privire la evoluţia economiei mondiale pe termen scurt FMI menţionează: 
atenuarea ritmului de refacere a stocurilor de către companii, retragerea programelor bugetare de stimulare, 
incertitudinile de pe pieţele financiare (criza finanţelor publice, finanţarea băncilor, neterminarea reformei 
sistemului financiar, creşterea şomajului mondial). 

Cu toate acestea, FMI atrage atenţia că relansarea economică durabilă este dependentă de cele două procese 
de echilibrare: între cererea guvernamentală şi cererea privată la nivelul ţărilor dezvoltate şi între cererea 
externă şi cererea internă la nivelul economiilor emergente şi în dezvoltare. Aceste procese presupun o serie 
de provocări de natură bugetară, financiară şi structurală. Principalele provocări pentru economiile 
dezvoltate sunt: reforma sistemului financiar, consolidarea situaţiei financiare a consumatorilor, stabilizarea 
şi reducerea datoriei publice. Astfel, politicile macroeconomice din aceste state ar trebui să fie orientate spre 
revigorarea cererii private, reforma sectorului financiar şi consolidarea bugetară. Pe de altă parte, la nivelul 
economiilor emergente principala provocare macroeconomică constă în dependenţa de cererea din 
economiile dezvoltate.  

Procesul de revenire a economiei mondiale va continua, în timp ce  tensiunile şi vulnerabilităţile vor fi 
prezente. Comerţul mondial creşte în ritmuri mai rapide decât în perioadele anterioare crizei. Această 
creştere este diferenţiată în funcţie de zone geografice şi categorii de produse, ca rezultat al pronunţării 
dezechilibrelor mondiale comerciale, fluxului volatil de capital, evoluţiilor cursului valutar şi problemelor 
legate de furnizarea şi acumularea rezervelor oficiale.  

Conform raportului FMI, creşterea  economică stabilă  depinde de aplicarea măsurilor necesare restabilirii  
echilibrului comercial la nivel mondial. Aceste măsuri presupun asigurarea stabilităţii cererii  interne în 

                                                 
1World Economic Outlook (WEO) July 2010 
2 World Economic Outlook (WEO) October 2010 
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ţările dezvoltate, ce va contribui la consolidarea fiscală, majorarea exporturilor nete ale ţărilor cu deficite 
comerciale esenţiale şi reducerea exporturilor nete ale ţărilor emergente din Asia. Cu toate că vor fi  
diminuate exporturile nete această  măsură permite consolidarea cererii interne ce va susţine ritmul de 
creştere in ţările asiatice.  

Previziunile privind inflaţia marchează o uşoară creştere atât pentru anul 2010, cât şi pentru 2011. Indicele 
preţurilor de consum în ţările avansate va ajunge până la 1.4 la sută în anul 2010, pe când în ţările 
emergente acesta va atinge valoarea de 6.2 la sută. Totuşi, ratele încă slabe ale utilizării capacităţilor de 
producţie vor limita presiunile inflaţioniste.  

Zona EURO 
Analiza economică relevă faptul că după o perioadă de declin accentuat, activitatea economică din zona 
euro a cunoscut o intensificare începând cu a două jumătatea a anului 2009. În trimestrul II, 2010, în 
conformitate cu a doua estimăre a Eurostatului, PIB real al Uniunii Europene şi cel al zonei euro a 
consemnat o creştere faţă de perioada similară a anului precedent cu 2.0 şi cu 1.9 la sută, respectiv. 
Informaţiile disponibile indică o creştere sustenabilă a cererii interne, datorată parţial intensificării puternice 
a investiţiilor, a exporturilor nete (motorul procesului de relansare) şi a stocurilor care de asemenea au 
contribuit la expansiunea economică. 

Impulsul din trimestrul II, 2010 se va răsfrânge parţial şi în a doua jumătate a anului. Potrivit aşteptărilor  
PIB-ul real al zonei euro ar urma să crească în anii 2010 şi 2011 cu 1.7 şi cu 1.5 la sută, respectiv. Datele 
statistice oficiale arată redresarea neuniformă la nivelul economiilor ţărilor membre. De exemplu economia 
Germaniei, cea mai mare economie din zona euro, a crescut în trimestrul II, 2010 cu 3.7 la sută faţă de 
perioada similară a anului 2009. În acelaşi timp, dificultăţile legate de finanţarea deficitelor fiscale şi 
programele de austeritate introduse în ultimele luni în Grecia şi Spania au afectat negativ redresarea 
economiilor ţărilor respective. Măsurile de austeritate, practicate în multe state europene, devin în perioada 
actuală subiect de dezbatere şi în Marea Britanie. Aceste măsuri presupun, reducerea ajutoarelor sociale şi a 
salariilor în sectorul de stat,  precum şi majorarea impozitelor. Lipsa de omogenitate reflectă diferenţele 
dintre structurile de producţie, amploarea problemelor de adaptare şi reechilibrările care continuă sa aibă loc 
in zona euro şi a UE în general. 

În ceea ce priveşte evoluţia preţurilor, potrivit estimărilor preliminare ale Eurostat, rata anuală a inflaţiei în 
zona euro s-a mărit nesemnificativ, de la 1.6 la sută în luna august 2010 până la 1.8 la sută în luna 
septembrie 2010. După ce a atins acest nivel, inflaţia totală este proiectată să crească uşor până la sfârşitului 
anului 2010, în mare parte datorită evoluţiilor înregistrate la preţurile materiilor prime. 

Statele Unite ale Americii 
În Statele Unite ale Americii, cea mai mare economie a lumii, Biroul de Analiză Economică al SUA a 
estimat creşterea produsului intern brut din trimestrul II, 2010 până la 3.0 la sută în termeni reali faţă de 
perioada similară a anului precedent. Expansiunea economică din trimestrul II al anului curent a reflectat, 
pe de o parte, creşterea cheltuielilor de consum a gospodăriilor casnice, care constituie două treimi din 
activitatea economică americană şi care au crescut cu 1.7 la sută în perioada de analiză. Însă, în contextul 
unei încrederi scăzute a consumatorilor şi al persistenţei unor condiţii nefavorabile pe piaţa forţei de muncă, 
cheltuielile de consum ale populaţiei au continuat să raporteze o creştere modestă pe parcursul semestrului 
I, 2010.  

Pe de altă parte, creşterea economică a fost limitată de reducerea cheltuielilor administraţiei regionale şi 
administraţiei locale, precum şi de contribuţia negativă semnificativă a exporturilor nete, dinamica 
importurilor fiind mai alertă decât cea a exporturilor.  

Se anticipează că, redresarea economiei SUA va continua într-un ritm moderat. Potrivit aşteptărilor PIB-ul 
real al SUA ar urma să crească în anul 2010 cu 2.6 la sută. În general, este posibil ca redresarea să atingă un 
nivel relativ modest comparativ cu valorile istorice. Condiţiile nefavorabile de pe piaţa forţei de muncă, 
creşterea modestă a veniturilor, ajustarea în continuare a bilanţurilor populaţiei şi devalorizarea lentă a 
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patrimoniului imobiliar ar putea limita creşterea economiei americane pe termen scurt. 

În ceea ce priveşte evoluţia preţurilor, rata anuală a inflaţiei IPC a urcat de la 0.1 la sută în luna august 2010 
până la 1.1 la sută în luna septembrie 2010. Creşterea inflaţiei s-a datorat, în cea mai mare parte, scumpirii 
produselor alimentare. Se anticipează că inflaţia se va menţine moderată pe termen scurt, reflectând o 
creştere modestă a salariilor şi încetinirea procesului de „însănătoşire“ a pieţei muncii. 

România 
Recesiunea puternică din anul 2009 continuă să aibă efecte negative şi în anul curent asupra economiei 
României. Indicatorii macroeconomici publicaţi pe parcursul lunilor august – septembrie curent confirmă 
declinul economic. Produsul intern brut estimat pentru semestrul II, 2010 a fost în scădere cu 1.5 la sută în 
termeni reali faţă de perioada respectivă a anului trecut, tendinţa menţinându-se şi până la sfârşitul anului 
2010. Restrângerea activităţii economice, inflaţia, rata şomajului, deficitul bugetar sunt câţiva dintre factorii 
care vor influenţa semnificativ o posibilă scădere a economiei până la 1.9 la sută in acest an, cea mai mare 
din Europa emergentă (potrivit prognozei FMI).  

Criza economica a avut un impact negativ asupra tuturor domeniilor de activitate, însă cel mai afectat a fost 
sectorul construcţiilor, care şi-a redus semnificativ volumul de activitate (cu 12.0 la sută) în primul semestru 
al anului 2010, comparativ cu acelaşi semestru al anului 2009. Totodată, industria a fost singura ramură care 
a înregistrat o creştere semnificativă de 5.1 la sută şi care ar putea fi principalul factor de susţinere a 
creşterii economice în anul 2011, în special pe partea de cerere externă.  

Un efect pozitiv asupra PIB-lui l-a avut contribuţia exportului net, ca urmare a creşterii mai accentuate a 
volumului exporturilor de bunuri şi servicii comparativ cu cea a volumului importurilor. În acelaşi timp, 
presiunile de creştere a inflaţiei până la sfârşitul anului 2010 există din cauza majorării taxei pe valoarea 
adăugată cu 5.0 puncte procentuale şi al deprecierii uşoare a leului românesc.  

Federaţia Rusă 
Dezvoltarea economică a Federaţiei Ruse a înregistrat în prima jumătate a anului curent tendinţe pozitive. 
Astfel, după recesiunea din anul 2009 a fost observată o creştere a producţiei în majoritatea activităţilor 
economice, stabilizarea cererii interne şi sporirea investiţiilor în capitalul fix. În trimestrul II, 2010 PIB-ul a 
crescut cu 5.2 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, în timp ce în ianuarie – martie s-a 
înregistrat o creştere de 3.1 la sută. În acelaşi timp, în Raportul de dezvoltare economică publicat in luna 
septembrie 2010 de Ministerul Dezvoltării Economice al Federaţiei Ruse se menţionează încetinirea 
creşterii economice. Astfel, PIB în luna august curent (a două luna consecutivă) s-a diminuat cu 0.4 la sută 
faţă de luna precedentă.  

Totodată, restabilirea pe piaţa internaţională a preţului petrolului, creşterea veniturilor din exporturile 
materiei prime, creşterea continuă a investiţiilor, şi stimularea consumului intern constituie factorii care ar 
contribui la creşterea economiei ruse cu 4.0 la sută în 2010 (potrivit prognozei FMI). În acelaşi timp, seceta 
severă ar putea avea un impact major asupra evoluţiei economiei. Cel mai afectat sector este complexul 
agroindustrial: reducerea recoltei poate cauza reducerea exporturilor de cereale şi creşterea importurilor de 
produse alimentare. Aceşti factori naturali pot deveni un impuls pentru creşterea inflaţiei şi încetinirea 
creşterii PIB-ului. 

Ucraina 
Recesiunea a fost deosebit de puternică în Ucraina, care şi-a redus considerabil ritmul real de creştere 
economică de la 2.1 la sută în anul 2008 până la minus 15.1 la sută în anul 2009. Profunzimea crizei era 
demonstrată de stagnarea, practic, a tuturor sectoarelor economiei, precum şi de majorarea semnificativă a 
deficitului bugetar. Cu toate acestea, la sfârşitul anului 2009 a fost înregistrată o creştere modestă, care 
continuă şi in prezent. Astfel, în trimestrul II, 2010 s-a înregistrat o creştere pozitivă a PIB-ului real de 5.9 
la sută faţa de perioada similară a anului precedent. Datele disponibile denotă că redresarea economică a 
fost determinată de creşterea producţiei industriale (cu 14.7 la sută), mărirea exportului şi de creşterea 
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cererii interne.  

Evoluţia preţului la gazele naturale şi petrol 
În pofida atenuării ritmurilor de creştere a economiei mondiale în trimestrul III, 2010, cererea de petrol din 
partea ţărilor din Asia şi SUA a înregistrat o evoluţie ascendentă, fapt ce a contribuit la sporirea cotării 
“futures” la petrol. 

Evoluţia preţurilor la petrol a fost determinată, în special, de aşteptările pesimiste ale creşterii cererii la 
petrol în contextul relansării economiei într-un şir de ţări, precum şi de dezvoltarea continuă a economiei 
chineze. De asemenea, piaţa petrolului a fost influenţată de deprecierea cursului de schimb al dolarului SUA 
faţă de principalele valute mondiale, afectând preţurile la produsele petroliere exprimate în dolari SUA şi 
astfel, contribuind la sporirea atractivităţii pieţei de bunuri pentru capitalurile speculative şi investiţionale. 

Totodată, de menţionat că pe parcursul a trei trimestre ale anului curent, dinamica preţurilor la petrol a 
oscilat în jurul preţului mediu din perioada analizată, constituind 75.6 de dolari SUA pe baril3, majorându-
se cu 14.2 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.  

În trimestrul III, 2010 cotaţiile preţurilor mondiale la petrol au atins valoarea medie de 75.7 dolari USD 
pentru un baril, fiind în creştere cu 11.4 la sută faţă de perioada similară a anului precedent.  

La etapa actuală preţul la petrol înregistrează o stabilitate la nivelul de circa 80.0 de dolari SUA pentru un 
baril4. 

Pe parcursul anilor 2010-2011 preţul la 
petrol se va încadra în limitele 80.0 - 86.0 
dolari SUA pe baril.   

Astfel, se prevede că în a doua jumătate a 
anului 2010 va continua redresarea 
economiei mondiale, ceea ce va atrage 
sporirea consumului de produse petroliere 
şi ca urmare va conduce la o uşoară 
creştere a preţurilor. Pe lângă cele 
menţionate, Agenţia Internaţională pentru 
Energie şi-a revizuit recent estimările 
pentru cererea de petrol pentru 2010, şi a 
declarat că aceasta va spori cu 0.3 la sută 
comparativ cu datele reflectate în raportul 
precedent prezentat în luna septembrie 
2010, atingând o valoare de 86.9 mil. 
barili pe zi5. 

Conform datelor anunţate de ANRE, preţul de procurare a gazelor naturale în trimestrul IV, 2010 va 
constitui circa 270.0 dolari SUA pentru 1000 m. cubi, în creştere cu 2.0 la sută comparativ cu trimestrul III, 
2010. 

Anticipăm, că în anul 2011 preţul mediu la gaz se va majora, deoarece începând cu anul respectiv 
coeficientul de reducere nu va fi aplicat la formarea preţului la gazul importat. 

Inflaţia  

În trimestrul III, 2010 ritmul anual al inflaţiei măsurată prin IPC a marcat o evoluţie uşor ascendentă, 
majorându-se de la 7.6 la sută în luna iulie până la 8.0 la sută în luna septembrie. Astfel, ritmul anual al 
inflaţiei se află în concordanţă cu proiecţia publicată în Raportul de Politică Monetară precedent (august 
                                                 
3 Marca Urals 
4 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_October_2010.pdf 
5 http://omrpublic.iea.org/currentissues/high.pdf 

Graficul nr. 1.1. Evoluţia şi prognoza preţurilor la gazele naturale 
(dolari SUA/1000 m3) şi petrol (dolari SUA pe baril) 1
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2010). Comparativ cu trimestrul II, 2010 se remarcă o stabilitate a ritmului anual al IPC ca rezultat al lipsei 
unor presiuni inflaţioniste sau deflaţioniste considerabile pe parcursul trimestrului III, 2010.  

Ritmul anual al inflaţiei de bază a cunoscut o dinamică descendentă în perioada de referinţă. Astfel, acesta 
s-a diminuat de la 5.1 la sută în luna iulie până la 4.8 la sută în luna septembrie. Diferenţa considerabilă 
dintre ritmul inflaţiei IPC şi ritmul inflaţiei de bază (3.2 puncte procentuale, septembrie, 2010) relevă 
contribuţia semnificativă a factorilor ne-monetari în cadrul creşterii preţurilor pe teritoriul Republicii 
Moldova.  

În acest sens contribuţii impunătoare au fost exercitate de preţurile reglementate6, preţurile la combustibil şi 
preţurile la produsele alimentare, evoluţia cărora este influenţată de factori precum preţurile unor produse 
pe pieţele mondiale, condiţiile climaterice etc., factori care nu pot fi controlaţi sau anticipaţi prin acţiunile 
de politică monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei.  

Astfel, la formarea ratei inflaţiei anuale în luna septembrie 2010 cel mai mult au contribuit: preţurile 
reglementate (2.5 puncte procentuale) ca rezultat al modificărilor de tarife la serviciile cu preţurile 
reglementate (gaz, energie electrică, agent termic) efectuate în lunile ianuarie şi mai. În acelaşi timp, o 
contribuţie majoră (2.4 puncte procentuale) a fost exercitată de preţurile la produsele alimentare ca rezultat 
al abaterilor condiţiilor climaterice de la normă pe parcursul anului şi a fluctuaţiilor preţurilor alimentare pe 
piaţa mondială. Fluctuaţiile preţurilor la petrol pe piaţa mondială au determinat creşterea preţurilor la 
combustibili care au contribuit la formarea inflaţiei anuale cu 1.1 puncte procentuale. Creşterea inflaţiei de 
bază a contribuit cu 2.1 puncte procentuale la formarea ratei inflaţiei IPC.  

În structura pe componente, în luna septembrie 2010 cea mai mare creştere faţă de luna septembrie 2009 (cu 
11.1 la sută) a fost consemnată la servicii, urmate de preţurile la mărfurile alimentare (cu 7.1 la sută), în 
timp ce preţurile la produsele nealimentare au înregistrat o majorare cu 6.8 la sută. De la începutul anului 
indicele preţurilor de consum s-a majorat cu 4.5 la sută, preţurile produselor alimentare cu 0.6 la sută, 
nealimentare cu 4.6 la sută şi preţurile la servicii cu 9.4 la sută. 

Indicele inflaţiei de bază7 
În trimestrul III, 2010 ritmul anual al inflaţiei de bază a continuat evoluţia descendentă începută în 
trimestrul precedent, astfel încât acesta s-a diminuat de la 5.1 la sută în luna iulie până la 4.8 la sută în luna 

septembrie 2010 (graficul nr. 1.2.).  

Creşterea preţurilor în termeni anuali a 
bunurilor aferente inflaţiei de bază a fost 
influenţată preponderent de evoluţia pieţei 
valutare din prima jumătate a anului 2010. 
Astfel, cursul mediu de schimb nominal al 
leului moldovenesc faţă de dolarul SUA în 
luna iunie s-a depreciat cu 8.1 la sută faţă de 
nivelul din luna decembrie 2009. În trimestrul 
III această tendinţă s-a inversat, leul 
apreciindu-se cu cca 5.1 la sută în luna 
septembrie faţă de nivelul din luna iunie, 
astfel încât presiunile inflaţioniste din partea 
cursului de schimb au pierdut semnificativ din 
intensitate, fapt ce explică reducerea ritmului 
inflaţiei de bază din această perioadă. 

În acelaşi timp, ritmul anual al inflaţiei de 

                                                 
6 Descompunerea inflaţiei IPC în componentele respective este efectuată în baza metodologiei interne a BNM. Componentele inflaţiei IPC sunt: (1) inflaţia de 
bază; (2) preţurile produselor  alimentare; (3) preţurile reglementate (4) preţurile la combustibil. 
7 Indice calculat prin metoda excluderii (au fost excluse produsele alimentare, combustibilul, produsele şi serviciile cu preţuri administrate), în baza IPC calculat 
de către Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. 

Graficul nr.1.2. Ritmul anual al IPC şi al inflaţiei de bază 
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bază şi mai ales al serviciilor aferente acestui component a fost influenţat de efecte de runda a doua ce au 
apărut după majorările de tarife la utilităţi din lunile ianuarie şi mai, dar şi într-o anumită măsură de 
creşterea preţurilor la produsele alimentare. Majorarea unor impozite indirecte efectuate la începutul anului 
curent a constituit un alt factor care a contribuit la creşterea ritmului anual al inflaţiei de bază. 

În structură, cele mai semnificative creşteri s-au înregistrat la serviciile de alimentaţie publică şi 
medicamente, preţurile cărora în luna septembrie s-au majorat cu 12.0 şi 10.9 la sută, respectiv, faţă de 

perioada similară a anului trecut.  

Preţurile produselor alimentare 
În trimestrul III, 2010 a avut loc intensificarea 
creşterii ritmului anual al preţurilor la 
produsele alimentare. Astfel, în luna 
septembrie 2010 valoarea acestuia a constituit 
7.1 la sută faţă de valoarea de 5.3 la sută 
înregistrată în luna iunie a anului curent. 

Creşterea în termeni anuali a preţurilor la 
produsele alimentare în perioada de referinţă a 
fost determinată preponderent de majorarea 
preţurilor la produse de morărit şi panificaţie 
cu 5.6, legume – cu 22.9, zahăr – cu 45.8 şi 
lapte şi produse lactate – cu 8.7 la sută. 
Creşterea preţurilor la produsele de morărit şi 
panificaţie au fost influenţate de creşterea 
preţurilor mondiale, precum şi de 

precipitaţiile abundente din perioada de recoltare, care au afectat calitatea şi volumul roadei de grâu. 
Preţurile la legume au fost influenţate de majorarea considerabilă a preţului la roşii şi usturoi (cu 112.9 şi 
50.3 la sută, respectiv). Această majorare a preţurilor a fost condiţionată de diminuarea volumului 
producţiei, în urma înregistrării unor condiţii meteorologice nefavorabile acestor culturi. Creşterea 
preţurilor la zahăr s-a înregistrat ca efect al creşterii preţurilor în trimestrul IV, 2009 şi trimestrul I, 2010. 
De menţionat că, creşterea preţurilor la lapte şi produse lactate se datorează majorărilor înregistrate în 
trimestrul II şi III, 2010. 

Contribuţii negative asupra inflaţiei la produsele alimentare au fost exercitate de diminuarea preţurilor la 
cartofi şi carne şi preparate din carne cu 20.3 şi 2.0 la sută, respectiv, ca rezultat al majorării volumului 
producţiei respective. 

Pe lângă factorii interni, creşterea preţurilor produselor alimentare a fost determinată şi de majorarea 
preţurilor produselor alimentare mondiale, astfel ultimele au crescut în luna septembrie 2010 cu cca 6.4 la 
sută faţă de perioada similară a anului precedent. 

Preţurile reglementate 

Preţurile reglementate au avut o evoluţie relativ constantă pe parcursul trimestrului III, 2010, ca urmare a 
faptului că pe parcursul acestei perioade nu s-au efectuat modificări ale tarifelor la servicii. Cu toate acestea, 
ritmul anual al preţurilor la serviciile reglementate a atins valoarea de 16.3 la sută în luna septembrie. 
Această valoare este o consecinţă a modificărilor de tarife efectuate în luna ianuarie şi luna mai, necesare 
pentru acoperirea costurilor reale şi achitarea integrală a plăţilor pentru procurarea resurselor energetice de 
la furnizori.  

Cea mai mare contribuţie la ritmul anual a preţurilor reglementate în luna septembrie vine de la majorarea 
preţurilor la energie electrică cu 20.4 la sută faţă de luna septembrie 2009, ca rezultat al majorării tarifului 
din luna ianuarie. Aceasta este urmată de contribuţia din partea majorării preţurilor la gazele naturale prin 
conducte centralizate şi încălzire cu 21.6 şi 25.3 la sută, respectiv, faţă de perioada similară a anului trecut. 
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Graficul nr. 1.3. Ritmul anual al subcomponentelor inflaţiei 
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Contribuţii semnificative au fost generate şi de creşterile la serviciile transportului urban cu 24.3 la sută şi 
plata pentru locuinţă – cu 11.4 la sută.  

Preţurile la combustibil 

În trimestrul III, 2010 ritmul anual de creştere al preţurilor la combustibil a urmat o traiectorie relativ stabilă 
după tendinţa de diminuare înregistrată în trimestrul precedent (graficul nr. 1.3.). Astfel, în luna septembrie 
2010 ritmul creşterii preţurilor la combustibil a constituit 17.5 la sută faţă de perioada similară a anului 
precedent.  

Temperarea creşterii preţurilor la combustibil în această perioadă a fost determinată de atenuarea creşterii 
cotaţilor preţurilor la petrol la bursele internaţionale şi a cotaţilor preţurilor Platt’s la produsele petroliere pe 
parcursul perioadei analizate, care n-au creat premise pentru majorarea preţurilor de import ale produselor 
petroliere pe piaţa internă. Un alt factor, care a influenţat asupra atenuării creşterii preţurilor la combustibil 
pe piaţa internă a fost aprecierea monedei naţionale faţă de dolarul SUA din perioada corespunzătoare. 
Totuşi, preţul petrolului Urals a atins valori săptămânale de peste 80.0 dolari SUA pentru un baril în luna 
august, iar valoarea medie din luna septembrie (77.1 dolari SUA pentru un baril) a fost cu 13.0 la sută mai 
mult faţă de perioada similară a anului precedent. Totodată, de menţionat că în luna septembrie preţul la 
gazul lichefiat s-a majorat cu 7.2 la sută comparativ cu ultima majorare, ca urmare a creşterii preţului de 
achiziţie a gazului lichefiat din Ucraina. 

În structură pe subcomponente în luna 
septembrie preţurile la gazul din butelii a fost 
cu 28.2 la sută mai mare decât în perioada 
similară a anului trecut. Preţurile la carburanţi 
s-au majorat cu 19.7 la sută, în timp ce preţul 
la cărbunele de pământ a crescut cu 10.4 la 
sută faţă de septembrie 2009. 

Indicele preţurilor producţiei industriale 

În trimestru III, 2010 ritmul anual al indicelui 
preţurilor producţiei industriale s-a 
caracterizat printr-o creştere de la 7.7 la sută 
în luna iulie la 8.5 la sută în luna august, iar în 
luna septembrie s-a redus până la 7.2 la sută. 
În structură, în luna septembrie s-a înregistrat 

o scădere a preţurilor în industria extractivă cu 0.5 la sută comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, iar 
în industria prelucrătoare şi în sectorul energetic s-a înregistrat o creştere de 5.2 şi 18.2 la sută, respectiv, 
comparativ cu luna septembrie 2009. În raport cu luna august 2010, preţurile în industrie în ansamblu s-au 

diminuat cu 0.3 la sută. Această reducere a 
preţurilor se datorează micşorării preţurilor în 
industria prelucrătoare cu 0.4 la sută.  

Creşterea preţurilor în termeni anuali la 
producţia industrială a fost determinată de 
creşterea preţurilor la materia primă şi la 
produsele alimentare pe pieţele internaţionale, 
precum şi de evoluţia cursului de schimb al 
leului moldovenesc în raport cu valutele 
principalilor parteneri comerciali externi ai 
Republicii Moldova. 

 

Graficul nr. 1.4. Ritmul anual al IPPI 
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Graficul nr. 1.5.  Evoluţia indicelui preţurilor în construcţii 
(% faţă de perioada similară al anului precedent) 
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Preţurile în construcţii 
În trimestrul II şi III, 2010 ritmul creşterii preţurilor în construcţii a revenit pe banda pozitivă după o 
perioadă de mai bine de un an în care acesta a avut valori negative, ca rezultat al crizei economice care a 
avut un impact sever asupra sectorului de construcţii din Republica Moldova. Astfel, conform datelor 
Biroului Naţional de Statistică, preţurile la lucrările de construcţie-montaj în trimestrul III, 2010 s-au 
majorat cu 0.4 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009.  

În structura pe componente, în trimestrul III, 2010 cea mai mare creştere faţă de trimestru III, 2009 a fost 
înregistrată în construcţia de locuinţe (cu 1.4 la sută), construcţia obiectelor de menire social – culturală (cu 
2.6 la sută), electroenergetică (cu 2.5 la sută) şi telecomunicaţii (cu 12.8 la sută). 

Sectorul real al economiei 
Produsul intern brut 
Datele Biroului Naţional de Statistică cu privire la conturile naţionale atestă o recuperare pronunţată a 
economiei Republicii Moldova în prima jumătate a anului curent după declinul sever înregistrat pe 
parcursul anului 2009, urmare a impactului crizei economice mondiale. Astfel, produsul intern brut în 
semestrul I, 2010 s-a majorat cu 5.6 la sută faţă de perioada similară a anului precedent. Evoluţia 
trimestrială a acestui indicator indică o recuperare mai accentuată a activităţii economice în trimestrul II, 
2010, perioadă în care s-a înregistrat o creştere de 6.4 la sută comparativ cu majorarea de 4.7 la sută 
înregistrată în trimestrul I, 2010 faţă de perioada similară a anului 2009. Luând în consideraţie faptul că, în 
prima jumătate a anului 2009 PIB-ul a înregistrat o diminuare de 7.8 la sută, creşterea semnificativă 

înregistrată pe parcursul primei jumătăţi a 
anului curent indică mai mult o revenire spre 
nivelul de până la criza economică, prin 
urmare economia Republicii Moldova încă nu 
a atins nivelul său potenţial.  

Din perspectiva utilizărilor (graficul nr. 1.6.), 
consumul gospodăriilor populaţiei şi formarea 
brută de capital au constituit motoarele 
creşterii economice din trimestrul II, 2010. În 
acest sens, se poate constata faptul că evoluţia 
pozitivă a PIB-ului a fost datorată 
preponderent cererii interne. Consumul 
gospodăriilor populaţiei a înregistrat o 
majorare cu 6.1 la sută, ca urmare a restabilirii 
aşteptărilor populaţiei cu privire la evoluţia 
economiei naţionale după semnalele primite 
atât din exterior, cât şi interior despre un 
posibil final al crizei economice, fapt ce 
încurajează consumul în detrimentul 

economisirilor. Pe de altă parte, creşterea consumului gospodăriilor populaţiei este determinată de 
majorarea surselor de finanţare a acestuia, ca urmare a creşterii volumului remiterilor şi relansării creditării 
populaţiei. Cauze similare, adică restabilirea aşteptărilor agenţilor economici şi accesul lor la surse de 
finanţare, au determinat creşterea formării brute de capital fix cu 13.7 la sută în trimestrul II, 2010 faţă 
perioada similară a anului trecut. Un alt factor ce a contribuit la creşterea activităţii economice în perioada 
analizată a fost majorarea cu 3.4 la sută a consumului final al administraţiei publice. În pofida semnalelor de 
recuperare economică a principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova, creşterea exporturilor a 
constituit doar 3.4 la sută şi, contrar aşteptărilor, a avut o contribuţie modestă la evoluţia pozitivă a PIB în 
această perioadă. Majorarea cu 18.9 la sută a importurilor în trimestrul II, 2010, urmare a creşterii cererii 
interne şi a competitivităţii mai reduse a produselor autohtone faţă de cele din exterior, a constituit un 

Graficul nr. 1.6. Contribuţia componentelor cererii la creşterea 
PIB, puncte procentuale 
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impediment considerabil asupra creşterii PIB-lui în Republica Moldova astfel, încât contribuţia negativă a 
acestui component a erodat cea mai mare parte din contribuţia pozitivă a factorilor sus-menţionaţi. Altfel 
spus, o parte semnificativă a cererii interne a fost orientată spre bunurile şi serviciile din exterior, în 

detrimentul celor produse de ramurile 
economiei naţionale.  

Pe categorii de resurse (graficul nr. 1.7.), 
intrarea economiei în faza de recuperare este 
confirmată de evoluţia pozitivă din toate 
sectoarele. La creşterea PIB-ului în această 
perioadă o contribuţie semnificativă continuă 
să aibă majorarea impozitelor nete pe produse 
cu 13.5 la sută, însă această influenţă are o 
intensitate mai redusă comparativ cu cea din 
perioada precedentă, fapt ce constituie un 
factor pozitiv din moment ce cea mai mare 
contribuţie vine din partea creşterii valorii 
adăugate brute din ramurile economiei, care  
s-a majorat cu 5.1 la sută în perioada 
analizată. În trimestrul II, 2010 contribuţia 
serviciilor la creşterea PIB-ului este mai mare 
decât contribuţia bunurilor. În aceste condiţii, 
spre deosebire de evoluţia din trimestrul I, 
2010, serviciile în ansamblu revin pe banda 

pozitivă în trimestrul II, 2010, înregistrând o majorare de 5.2 la sută faţă de perioada similară a anului 
precedent. Contribuţii semnificative sunt generate de evoluţia comerţului, transporturilor, comunicaţiilor şi 
componenta „alte servicii”, care în această perioadă s-au majorat cu 4.1, 9.7 şi 4.5 la sută, respectiv. După o 
perioadă îndelungată de declin, în sectorul construcţii se atestă o evoluţie pozitivă, valoarea adăugată brută 
din acest sector majorându-se cu 5.4 la sută în trimestrul II, 2010 faţă de perioada similară a anului 
precedent. Valoarea adăugată aferentă bunurilor s-a majorat cu 8.0 la sută în această perioadă, determinată 
de evoluţii similare înregistrate în agricultură şi industrie, care au crescut în perioada de referinţă cu 7.8 şi 
8.2 la sută, respectiv. Locomotiva creşterii valorii adăugate din industrie continuă să fie industria 

prelucrătoare, care în trimestrul II, 2010 a 
crescut cu 10.0 la sută faţă de trimestrul II, 
2009. 

Consumul final al gospodăriilor populaţiei 
După o diminuare considerabilă pe 
parcursul anului 2009 (7.9 la sută), urmare a 
crizei economice mondiale, în trimestrul II, 
2010 consumul gospodăriilor populaţiei a 
continuat o tendinţă ascendentă, începută în 
trimestrul I, 2010, înregistrând o creştere de 
6.1 la sută faţă de perioada similară a anului 
precedent, ca urmare a restabilirii 
aşteptărilor populaţiei cu privire la evoluţia 
economiei naţionale. 

Majorarea consumului de bunuri cu 5.8 la 
sută în trimestrul II, 2010 comparativ cu 

perioada similară a anului precedent se datorează impactului decisiv al creşterii vânzărilor cu amănuntul a 
mărfurilor nealimentare cu 10.1 la sută, a căror pondere în totalul vânzărilor este de 66.5 la sută. La fel, 

Graficul nr. 1.7. Contribuţia sectoarelor economiei la 
creşterea PIB-ului, puncte procentuale 
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Graficul nr. 1.8. Contribuţia componentelor consumului final 
al gospodăriilor populaţiei (puncte procentuale) 
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cheltuielile pentru procurarea serviciilor din contul bugetului individual au înregistrat o majorare în termeni 
reali de 4.5 la sută. Consumul final de bunuri şi servicii în formă naturală a înregistrat tendinţe de 
accelerare, majorându-se cu 17.9 la sută în trimestrul II, 2010 comparativ cu perioada similară a anului 
precedent. Majorarea dată s-a efectuat în pofida faptului că în prima jumătate a anului curent s-au majorat 
preţurile medii de comercializare a produselor agricole de către întreprinderile agricole cu 18.4 la sută.  

Creşterea consumului gospodăriilor populaţiilor a fost stimulată de majorarea surselor principale de 
finanţare8 a acestuia, astfel încât acestea în trimestrul II, 2010 au crescut cu 7.0 la sută în termeni reali9 faţă 
de perioada similară a anului 2009. La creşterea surselor principale de finanţare contribuţii considerabile 
au fost generate de creşterea în termeni reali a volumului transferurilor de peste hotare şi a creditelor 
acordate populaţiei cu 11.8 şi 168.3 la sută, respectiv. Amplificarea dinamicii pozitive a creşterii creditelor 
are la origine, în mare parte, relansarea comerţului exterior, care a alimentat cererea pentru creditele în 
valută destinate finanţării operaţiunilor de import. O contribuţie pozitivă de intensitate mai mică a fost 
generată de creşterea cu 4.3 la sută a transferurilor sociale.  Pe de altă parte, costul total al forţei de muncă 
s-a diminuat cu 2.7 la sută, contribuind astfel negativ la dinamica surselor de finanţare a consumului.  

Formarea brută de capital 
În trimestrul II, 2010 formarea brută de capital a înregistrat o majorare 71.3 la sută faţă de perioada 
corespunzătoare a anului trecut. Această creştere accentuată reprezintă un alt semnal de revigorare a 
activităţii economice alături de recuperarea consumului gospodăriilor populaţiei.  

Formarea brută de capital fix în trimestrul II, 2010 s-a majorat în termeni reali cu 13.7 la sută comparativ cu 
trimestrul II, 2009. Ritmul de creştere a formării brute de capital fix a fost condiţionat preponderent de 
majorarea în termeni reali a investiţiilor capitale cu 13.7 la sută ponderea cărora reprezintă 80.8 la sută din 
aceasta. La creşterea formării brute de capital fix într-o măsură mai redusă a contribuit şi majorarea 
cheltuielilor pentru reparaţii capitale ale mijloacelor fixe şi a cheltuielilor pentru elaborarea şi procurarea 
programelor şi a bazelor de date cu 18.4 şi cu 15.5 la sută, respectiv. Contribuţii negative la evoluţia acestui 
indicator au fost generate de diminuarea sporului valorii capitalului fix în vite şi procurarea utilajului şi a 
inventarului de către instituţiile bugetare cu 25.3 şi 13.4 la sută, respectiv. Contribuţia formării brute de 
capital fix la formarea brută de capital în trimestrul II, 2010 a constituit 16.9 puncte procentuale. 

Variaţia stocurilor în trimestrul II, 2010 a manifestat o dinamică pozitivă, astfel încât contribuţia acesteia la 
creşterea formării brute de capital a constituit 54.4 punte procentuale. 

Producţia industrială 
În ianuarie-septembrie 2010, conform datelor 
oferite de Biroul Naţional de Statistică, 
volumul producţiei industriale pe toate 
formele de proprietate s-a majorat în termeni 
reali cu 6.3 la sută faţă de perioada similară a 
anului precedent, în timp ce în luna 
septembrie curent în raport cu luna septembrie 
2009 acest indicator a marcat o creştere de 
13.9 la sută. 

Creşterea volumului producţiei industriale, 
comparativ cu ianuarie-septembrie 2009, a 
fost determinată de majorarea producţiei în 
industria prelucrătoare cu 7.5 la sută, iar 
volumul producţiei din sectorul energetic a 
rămas constant spre deosebire de perioada 

                                                 
8 Sursele principale de finanţare sunt aproximate prin suma dintre fondul de salarizare, transferurile sociale, transferurile din exterior sub forma remiterilor din 
munca în străinătate 
9 În preţurile anului 2000 

Graficul nr. 1.9. Evoluţia în termeni reali a producţiei 
industriale (%, faţă de perioada similară a anului precedent) 
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anterioară.  

Majorarea producţiei în industria prelucrătoare a fost determinată de creşterea producţiei în următoarele 
activităţi industriale: „industria alimentară şi a băuturilor”, „fabricarea de articole de îmbrăcăminte, 
prepararea şi vopsirea blănurilor”, „fabricarea produselor de tutun”, „producţia de piei, de articole din piele 
şi fabricarea încălţămintei” şi  „industria chimică”, care au contribuit la creşterea producţiei industriale cu 
2.9, 1.0, 0.8, 0.5 şi 0.5 puncte procentuale, respectiv. 

Totodată, în perioada analizată comparativ cu perioada similară a anului 2009, au fost înregistrate diminuări 
ale volumului de producţie la următoarele componente: „fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi 
animale”, „producţia altor produse din minerale nemetalifere”, „fabricarea produselor finite din metal, 
exclusiv producţia de maşini şi utilaje” şi „producţia de articole din cauciuc şi din material plastic”, care au 
redus ritmul anual al indicelui general de producţie cu 0.5, 0.4, 0.4 şi 0.3 la sută, respectiv. 

Producţia agricolă 
Producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în perioada ianuarie – septembrie 2010 s-a 
majorat cu 8.7 la sută faţă de perioada similară a anului precedent. Această evoluţie a fost determinată de 
creşterea producţiei  animaliere cu 15.5 la sută şi a producţiei vegetale cu 4.4 la sută. 

În primele nouă luni ale anului 2010, starea sectorului zootehnic a fost determinată de tendinţe pozitive de 
creştere a producţiei animale la majoritatea tipurilor de produse. Astfel, creşterea producţiei vitelor şi 
păsărilor a fost determinată de majorarea cu 58.0 la sută a volumului de creştere a porcinelor şi cu 25.0 la 
sută a păsărilor, care a fost generat atât de creşterea efectivului mediu, cât şi a productivităţii porcinelor şi 
păsărilor. De asemenea, în perioada ianuarie – septembrie 2010, producţia de ouă s-a majorat cu 12.4 la sută 
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, drept urmare a creşterii volumului producţiei de ouă în 
gospodăriile populaţiei, cât şi la întreprinderile agricole cu 14.3 şi 9.6 la sută, respectiv. Majorarea 
producţiei de lapte cu 2.6 la sută a avut loc în exclusivitate datorită creşterii producţiei în gospodăriile 
populaţiei cu 2.9 la sută, iar producţia de lapte în întreprinderile agricole fiind în descreştere cu 7.2 la sută. 

Conform informaţiei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, lunile de vară sau caracterizat prin condiţii 
meteorologice favorabile pentru dezvoltarea unor culturi agricole. Vremea ploioasă şi umiditatea relativ 
înaltă a aerului (80.0 la sută şi mai mult) în a doua jumătate a lunii iunie – prima jumătate a lunii iulie au 
creat condiţii mai puţin favorabile pentru coacerea roadei la culturile de toamnă şi cele pomicole, de 
asemenea, au contribuit la dezvoltarea bolilor în plantaţiile agricole, a complicat recoltarea roadei culturilor 
cerealiere. În acelaşi timp, aceste condiţii meteorologice au fost în fond favorabile pentru creşterea şi 
dezvoltarea porumbului, florei-soarelui şi a plantelor furajere. Pe parcursul lunii septembrie gospodăriile au 

efectuat recoltarea florii-soarelui, porumbului, 
sfeclei de zahăr, strugurilor, fructelor şi 
legumelor. De asemenea, unele gospodării 
agricole au efectuat semănatul culturilor de 
toamnă în termeni apropiaţi de cei optimali.  

Comerţul intern cu bunuri şi servicii  
Conform datelor oferite de Biroul Naţional de 
Statistică, pe parcursul ultimilor luni din anul 
curent comerţul cu amănuntul a înregistrat 
creşteri în termen reali faţă de valorile 
înregistrate în 2009, spre deosebire de 
comerţul cu servicii care a fost mai instabil, 
marcând atât valori pozitive, cât şi negative. 
În ianuarie-septembrie 2010, unităţile 
comerciale au comercializat bunuri cu 8.2 la 
sută mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 

2009, această creştere în mare parte datorându-se majorării vânzărilor de mărfuri nealimentare cu 10.1 la 

Graficul nr. 1.10. Evoluţia comerţului intern (% faţă de 
perioada corespunzătoare a anului precedent) 
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sută şi a produselor alimentare cu 3.5 la sută. Astfel, în lunile aferente trimestrului III, 2010 valorile 
vânzărilor de mărfuri cu amănuntul au fost cu 8.9, 9.7 şi 8.1 la sută respectiv mai mult faţă de aceleaşi luni 
ale anului precedent. Spre deosebire de comerţul cu bunuri care înregistrează creşteri stabile în jurul valorii 
de 9.0 la sută începând cu luna martie a anului curent, ritmul anual de creştere a comerţului  cu servicii este 
neuniform. Cu toate că pe tot parcursul trimestrului II, 2010 s-a observat o tendinţă descrescătoare (de la 
11.6 în luna aprilie la 0.2 în luna iunie), în trimestrul III ritmul comerţului cu servicii s-a restabilit uşor, 
oscilând în jurul mediei de 1.3 la sută. Totuşi, de la începutul anului până în luna septembrie, unităţile 
oficial înregistrate au acordat populaţiei servicii cu plată cu 5.0 la sută mai mult faţă ianuarie-septembrie 
2009, care se datorează în mare parte creşterii volumului serviciilor acordate populaţiei din municipiile 
Chişinău şi Bălţi.  

Comerţul extern 
O dată cu redresarea cererii din partea principalilor parteneri externi ai Republicii Moldova, exporturile de 
produse autohtone în trimestrul III, 2010 au înregistrat creşteri substanţiale, în luna august înregistrându-se 
cea mai mare creştere pe parcursul ultimilor doi ani (cu 25.3 la sută mai mult faţă de august 2009), fapt ce 

consolidează tendinţa de recuperare a cererii 
externe. De la începutul anului până în luna 
august 2010, exporturile au crescut cu 9.2 la 
sută faţă de ianuarie-august 2009, în mare 
parte datorită creşterilor considerabile la 
exporturile de ”materiale brute 
necomestibile, exclusiv combustibili”, 
”băuturi şi tutun” şi ”maşini şi echipamente 
pentru transport” care au însumat valori mai 
mari cu 38.6, 20.0 şi 18.2 la sută, respectiv. 
În acelaşi timp, cererea de ”uleiuri, grăsimi şi 
ceruri de origine animală sau vegetală”, 
precum şi cea de ”produse alimentare şi 
animale vii” a scăzut cu 30.1 şi 4.5 la sută 
respectiv, în ianuarie-august 2010 faţă de 
aceeaşi perioadă a anului precedent. 

Totodată, în trimestrul III, 2010 s-a 
consemnat creşteri ale importurilor, 
menţinându-se trendul ascendent, început 
încă de la mijlocul anului 2009. Astfel în 
luna august 2010, importurile au crescut cu 
28.9 la sută faţă de aceeaşi lună a anului 
precedent, înregistrând cel mai înalt nivel 
din ultimii 2 ani, ceea ce denotă recuperarea 
economiei naţionale. De la începutul anului 
până în luna august, importurile au crescut 
cu 14.8 la sută faţă ianuarie-august 2009, 
datorită creşterii cererii de ”maşini şi 
echipamente pentru transport”, ”produse 
alimentare şi animale vii”, ”mărfuri 
manufacturate, clasificate mai ales după 
materie primă” şi ”produse chimice şi 
produse derivate nespecificate în altă parte” 
cu 24.4, 22.8, 18.5 şi 16.8 la sută respectiv 
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.  

Graficul nr. 1.12 Volumul mărfurilor transportate (faţă de 
perioada corespunzătoare a anului precedent) 
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Graficul  nr. 1.11. Evoluţia comerţului extern (% faţă de 
perioada corespunzătoare a anului precedent) 
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Transportul de mărfuri  
Ritmul anual al mărfurilor transportate în trimestrul III, 2010 a avut o evoluţie ascendentă, astfel încât 
acesta s-a majorat de la 2.9 la sută în luna iulie până la 21.4 la sută în luna septembrie fapt ce a favorizat 
recuperarea activităţii economice în acest sector, astfel încât volumul mărfurilor transportate de la începutul 
anului până în luna septembrie a fost cu 1.8 la sută mai mare faţă de ianuarie-septembrie 2009, în pofida 
declinului considerabil de la începutul anului.  

Piaţa muncii 
Forţa de muncă 
În trimestrul II, 2010 indicatorii furnizaţi de BNS prezintă o deteriorare a situaţiei pieţei muncii în 
Republica Moldova comparativ cu trimestrul II, 2009. Astfel, populaţia economic activă s-a diminuat cu 0.6 
la sută faţă de perioada similară a anului precedent, fapt determinat preponderent de scăderea numărului 
populaţiei ocupate în sectorul non-agricol. Populaţia ocupată în această perioadă s-a diminuat cu 1.6 la sută 

faţă de trimestrul II, 2009. În structura 
populaţiei active ponderea populaţiei ocupate s-
a diminuat de la 93.9 la 93.0 la sută. Rata 
şomajului la nivel de ţară a înregistrat valoarea 
de 7.0 la sută, fiind mai ridicată cu 0.9 puncte 
procentuale faţă de perioada similară a anului 
precedent. Datele ajustate sezonier confirmă 
această tendinţă, astfel încât, rata şomajului în 
aceste condiţii a constituit 8.2 la sută faţă de 7.2 
la sută în trimestrul I, 2010 şi faţă de 3.5 la sută 
în trimestrul II, 2008 (perioadă de până la criza 
economică) (graficul nr. 1.13). Situaţia din piaţa 
muncii denotă o tergiversare a procesului de 
creare a noilor locuri de muncă în economia 
Republicii Moldova în condiţiile în care în 

prima jumătate a anului 2010 se atestă recuperarea activităţii economice în Republica Moldova. 

Informaţia cuprinsă în curba Beveridge 
dezvăluie o creştere considerabilă a numărului 
şomerilor înregistraţi în trimestrul II, 2010 
faţă de trimestrul I, 2010 de cca. 8.3 de mii 
persoane, în timp ce numărul locurilor vacante 
s-a diminuat cu 2.5 mii locuri. Acest fapt 
denotă lipsa de flexibilitate a pieţei muncii în 
Republica Moldova, dar şi discrepanţa 
semnificativă dintre calificarea profesională a 
şomerilor şi cerinţele profesionale aferente 
posturilor de muncă disponibile. Un alt motiv 
al acestei situaţii rezidă în reticenţa şomerilor 
de a accepta opţiunile disponibile din cauza 
salariilor mici.  
În distribuţia după activităţile din economia 

naţională, concentrarea cea mai mare a populaţiei ocupate se atestă în sectorul agricol. Ponderea acestuia a 
constituit 32.8 la sută în trimestrul II, 2010, păstrându-şi aceeaşi valoare faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut. Ponderea persoanelor ocupate în „administraţia publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială” a 
constituit 19.7 la sută în trimestrul II, 2010, fiind similară cu cea din aceeaşi perioadă a anului trecut. 

Graficul nr. 1.14. Curba Beveridge (ajustat sezonier, mii) 
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Graficul nr. 1.13. Evoluţia ratei şomajului
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Numărul persoanelor ocupate în comerţ şi industrie s-au diminuat cu 5.9 şi, respectiv, 4.3 la sută faţă de 
trimestrul II, 2009, astfel încât ponderea în cadrul acestor sectoare a devenit 17.6 şi, respectiv, 11.7 la sută. 
Sectorul transport şi comunicaţii are cea mai mică concentrare a populaţiei ocupate, în trimestrul II, 2010 
ponderea acestuia a constituit 5.2 la sută. Excluzând factorul sezonier, am putea menţiona o stabilitate 
practic constantă a distribuţiei în dinamică a persoanelor ocupate după activităţile economice. 

Venituri şi cheltuieli 
Conform informaţiei prezentate de BNS, în trimestrul II, 2010 venitul disponibil pe o persoană a înregistrat 
o creştere în termeni nominali cu 10.8 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. Cea mai semnificativă 
sursă de venit rămân a fi plăţile salariale, contribuţia cărora este de 42.2 la sută din veniturile total 
disponibile fiind în descreştere cu 2.4 puncte procentuale faţă de trimestrul II, 2009. Veniturile din prestaţii 
sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 18.7 la sută (cu 0.4 puncte 
procentuale mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009).O altă sursă importantă în formarea veniturilor 
populaţiei o reprezintă transferurile băneşti din afara ţării, contribuţia acestora fiind de 15.8 la sută, sau cu 
1.4 puncte procentuale mai puţin faţă de trimestrul II, 2009. 

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II, 2010 au marcat o creştere în termeni 
nominali cu 10.6 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost 
destinată acoperirii necesarului de consum alimentar, constituind 40.6 la sută şi fiind cu 0.6 puncte 
procentuale mai puţin faţă de trimestrul II, 2009. Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 
18.7 la sută din cheltuielile totale de consum, constituind cu 1.4. puncte procentuale mai mult faţă de 
aceeaşi perioadă a anului trecut. Pentru încălţăminte şi îmbrăcăminte şi cheltuieli pentru sănătate o persoană 
în mediu utilizează 10.0 la sută şi, respectiv 6.5 la sută din cheltuielile sale totale de consum.  

În perioada ianuarie-august 2010, salariul mediu nominal pe economie s-a majorat cu 7.4 la sută faţă de 
perioada simulară a anului precedent. Conform informaţiei oferite de BNS, în perioada ianuarie-august 
2010  în sectorul bugetar  salariul mediu a înregistrat o majorare cu 8.3 la sută şi în sectorul real cu 7.1 la 
sută în comparaţie cu perioada corespunzătoare  a anului precedent.  

În perioada analizată se atestă creşterea salariilor faţă de perioada similară a anului trecut în majoritatea 
sectoarelor, cele mai pronunţate fiind în învăţământ (15.6 la sută) şi agricultură (9.3 la sută). Salariile în 
industrie şi comerţ s-au majorat cu 6.1 şi 5.8 la sută, în timp ce  retribuţiile în sectorul construcţii au 
înregistrat o creştere nesemnificativă (0.2 la sută) faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent. 
Diminuări ale salariilor au fost înregistrate în administraţia publică (cu 1.2 la sută), urmare a măsurilor 
austere pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Sectorul financiar rămâne a fi cel mai atractiv domeniu de 
activitate, unde primesc cele mai mari retribuţii, iar cele mai mici salarii predomină în sectorul agricol.  

Sectorul extern al economiei 
Prima jumătate a anului 2010 a fost marcată 
de restabilirea treptată a economiei naţionale 
după perioada de recesiune, fiind semnalate 
evoluţii pozitive în mai multe ramuri ale 
sectorului real. Indicatorii calculaţi recent 
indică creşteri ale consumului final al 
gospodăriilor populaţiei, astfel fiind stimulate 
producţia internă în sensul creşterii, cât şi 
comerţul exterior cu bunuri şi servicii.  

În perioada anului 2009 s-a atestat o 
diminuare considerabilă a deficitului contului 
curent, determinată de aşteptările pesimiste 
ale populaţiei în ceea ce priveşte evoluţia 
ulterioară a economiei naţionale ce a condus 
şi la scăderea importurilor. Astfel, deficitul 

Graficul nr. 1.15. Ponderea contului curent în PIB 
 (date ajustate sezonier), % 
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contului curent s-a redus până la 8.6 la sută 
din PIB în anul 2009. În primele 2 trimestre  
ale anului curent putem vorbi despre 
stabilizarea deficitului în mediu la 12.1 la sută 
din PIB (graficul nr. 1.15.)10 comparativ cu 
fluctuaţiile din ultimii doi ani. Deficitul de 
cont curent se datorează soldului negativ al 
balanţei comerciale, în baza volumului sporit 
de importuri comparativ cu exporturile 
economiei naţionale.  

Ponderea exporturilor în PIB a avut o 
traiectorie descrescătoare în ultimii ani, 
înregistrând pentru trimestrul II, 2010 

valoarea de 32.7 la sută, cu circa 12.7 puncte procentuale mai puţin faţă de anul 2007. În structura 
exporturilor această scădere a fost determinată 
de cota produselor nealimentare, cât şi de 
ponderea serviciilor nete în PIB (graficul nr. 
1.16.). Conform datelor BNS, în prima 
jumătate a anului 2010 ponderea importurilor 
în PIB s-a menţinut în medie la circa 58.5 la 
sută, diminuându-se nesemnificativ 
comparativ cu anul 2009, când au înregistrat o 
pondere de 60.7 la sută din PIB (graficul nr. 
1.17.). Evoluţia importurilor în PIB a fost 
determinată în mare parte de mişcarea în 
structură a produselor nealimentare şi a 
resurselor energetice, ponderea produselor 

agroalimentare menţinându-se la un nivel constant în ultimii ani.  

Diminuarea consistentă a ponderii transferurilor persoanelor fizice a avut loc în anul 2009, când a înregistrat 
19.2 la sută din PIB, cu circa 8.3 puncte procentuale mai puţin faţă de anul 2008. Această diminuare a fost 

condiţionată în mare parte de micşorarea 
transferurilor persoanelor fizice din restul 
lumii (statele lumii excluzând ţările CSI). 
Păstrând tendinţa anului precedent, 
transferurile angajaţilor de peste hotarele ţării 
în primele trimestre ale anului curent s-au 
menţinut la un nivel aproape constant de circa 
17.5 la sută din PIB pentru trimestrul I, 2010 
şi circa 18.0 la sută pentru trimestrul II, 2010 
(graficul nr. 1.18.). Aceste transferuri au o 
importanţă deosebită pentru economia 
naţională, contribuind parţial la acoperirea 
deficitului balanţei comerciale. Analizând 
transferurile efectuate de persoanele fizice 
după zona geografică de provenienţă a 
mijloacelor băneşti (graficul nr. 1.18.), se 

                                                 
10 La analiza contului curent nu a fost utilizată terminologia standard conform metodologiei FMI. Categoria desemnată Total transferuri ale persoanelor fizice 
cuprinde compensarea pentru muncă şi transferurile angajaţilor (articole ale contului curent), restul articolelor exceptând cele incluse în Balanţa Comercială fiind 
regrupate în categoria Alte transferuri şi alte venituri. 
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Graficul nr. 1.17. Ponderea importurilor în PIB 
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observă că ponderea în PIB a mijloacelor ce 
parvin din spaţiul CSI depăşeşte cu circa 3.5 
puncte procentuale ponderea transferurilor 
efectuate din restul lumii. 
Examinând evoluţia ponderii în PIB a 
mişcării fluxurilor financiare, se constată 
excedentul balanţei capitalurilor care 
contribuie la compensarea deficitului contului 
curent şi respectiv la echilibrarea balanţei de 
plăţi. În trimestrul II, 2010 soldul contului de 
capital şi financiar s-a soldat cu un excedent 
de 153.0 mil. USD, fiind determinat în mare 
parte de articolul “alte investiţii”, care au 
totalizat valoric 141.04 mil. USD. Contribuţia 
pozitivă se datorează ponderii semnificative a 
altor investiţii de 8.6 la sută în structura 
fluxurilor financiare.  

Ponderea investiţiilor directe în PIB în 
trimestrul II, 2010 a fost de 2.3 la sută, fiind 
aproximativ la nivelul anului 2009 (graficul 
nr. 1.20.). În trimestrul II, 2010 ponderea 
tuturor componentelor investiţiilor directe   s-
a diminuat comparativ cu trimestrul I al 
anului curent. Totodată, pentru semestrul I, 
2010 se constată revenirea componentei „alt 
capital net” pe banda pozitivă după ce aceasta 
a înregistrat în anul 2009 o pondere de  minus 
0.6 la sută. Investiţiile străine directe sub 
forma capitalului social au fost orientate 
preponderent către sectorul activităţilor 
financiare (25.8 la sută), industria 
prelucrătoare (21.1 la sută) şi comerţul cu 
ridicata şi amănuntul (21.0 la sută). 

Ponderea în PIB a împrumuturilor nete a avut 
o evoluţie crescătoare pe parcursul primelor 
două trimestre, în mediu înregistrând o 
pondere de circa 5.5 la sută din PIB. 
Majoritatea împrumuturilor nete au fost 
direcţionate către sectorul bancar şi cel 
guvernamental. Pentru trimestrul II, 2010 
ponderea în PIB a altor investiţii de circa 
10.6 la sută a revenit la cote similare 
înregistrate şi până la perioada de criză, fiind 
de 5 ori mai mare decât în anul 2009, la 
creştere contribuind evoluţia pozitivă a 
împrumuturilor nete şi a creditelor 
comerciale nete (graficul nr. 1.21.). Deşi în 
trimestrul I, 2010 creditele comerciale nete 
au înregistrat valoare negativă, pentru 
perioada analizată acestea au atins cota de 4.7 

Graficul nr. 1.19. Ponderea în PIB a mişcării fluxurilor financiare 
(date ajustate sezonier), % 
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Graficul nr. 1.20. Ponderea investiţiilor directe în PIB  
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Graficul nr. 1.21. Ponderea altor investiţii în PIB  
(date ajustate sezonier), % 
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la sută din PIB pe seama primirii creditelor 
de la partenerii străini şi rambursării de 
credite din partea nerezidenţilor. 

În trimestrul II, 2010 ponderea poziţiei 
investiţionale internaţionale (PII) în PIB a 
fost net debitoare şi a constituit 69.1 la sută 
(graficul nr. 1.22.). Printre activele deţinute 
de ţara noastră în străinătate, ponderea 
activelor de rezervă în PIB a înregistrat cele 
mai mari valori, în trimestrul II, 2010 
constituind 24.3 la sută. Poziţia netă 
debitoare se datorează ponderilor mari 
deţinute de stocurile investiţiilor străine 
directe - 42.6 la sută  şi a împrumuturilor - 
33.5 la sută. De-a lungul perioadei analizate, 
stocul împrumuturilor a avut fluctuaţii mici, 
oscilând în jurul cotei medii de 33.7 la sută în 
PIB, iar ponderea investiţiilor străine directe 

este în scădere, după ce în anul 2009 a înregistrat maximul de 47.1 la sută. 

Executarea bugetului 
Conform informaţiei furnizate de Ministerul Finanţelor, în perioada ianuarie-septembrie 2010 în bugetul 
public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 19111.7 mil. lei, ceea ce reprezintă cu 14.7 la 
sută mai mult faţă de perioada similară a anului precedent. Veniturile fiscale continuă să deţină cota majoră 
(84.2 la sută) în veniturile bugetului; principalele surse de venit rămânând impozitele interne pe mărfuri şi 
servicii, care au înregistrat o majorare de 23.0 la sută comparativ cu perioada respectivă a anului precedent; 
contribuţiile de asigurări sociale obligatorii de stat, care au înregistrat o creştere modestă de 4.9 la sută faţă 
de perioada corespunzătoare a anului 2009 şi impozitele pe venit, care s-au majorat cu 3.8 la sută 
comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2009. Drept rezultat al modificării acestor indicatori, veniturile 
fiscale au înregistrat o valoare superioară celei din anul precedent cu 14.6 la sută. 

Din contul mijloacelor bugetului public naţional, în perioada ianuarie-septembrie 2010 au fost efectuate 
cheltuieli în sumă totală de 20608.1 mil. lei, ceea ce reprezintă cu 6.2 la sută mai mult comparativ cu 
perioada similară a anului precedent. Creşterea cheltuielilor a fost cauzată preponderent de majorarea 
cheltuielilor alocate asigurării şi asistenţei sociale (cu 11.3 la sută) şi învăţământului (cu 17.9 la sută). 

Executarea bugetului public naţional s-a soldat cu un deficit de 1496.4 mil. lei, ceea ce constituie 54.4 la 
sută din valoarea consemnată în perioada corespunzătoare a anului precedent. 

Datoria de stat 
La 30 septembrie 2010, structura datoriei de stat a Republicii Moldova a fost reprezentată în proporţie de 
29.2 la sută de datoria de stat internă şi 70.8 la sută de datoria de stat externă. Datoria de stat internă s-a 
majorat comparativ cu situaţia de la începutul anului cu 310.7 mil. lei şi a constituit 5415.6 mil. lei. 
Modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării emisiunii VMS prin licitaţie şi 
răscumpărării VMS plasate prin subscriere. Soldul datoriei de stat externe a constituit 13147.1 mil. lei, 
echivalentul a 1094.1 mil. dolari SUA, majorându-se cu circa 320.5 mil. dolari SUA în comparaţie cu soldul 
de la 01 ianuarie 2010. 
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II. Promovarea politicii monetare 

Instrumentele politicii monetare 

Pe parcursul trimestrului III, 2010 Banca Naţională a Moldovei a păstrat condiţiile actuale pe piaţa 
monetară, utilizând instrumentele de politică monetară pentru asigurarea realizării obiectivelor stipulate în 
Strategia politicii monetare pe termen mediu pentru anii 2010-2012, în vederea asigurării şi menţinerii 
stabilităţii preţurilor. 

Politica ratelor 
Pe parcursul trimestrului III, 2010 Banca Naţională a Moldovei a păstrat conduita prudentă a politicii 
monetare prin menţinerea ratelor de politică monetară la acelaşi nivel şi a gestionat ferm surplusul de 
lichiditate din sistemul bancar prin operaţiuni de sterilizare. Astfel, BNM prin deciziile a trei şedinţe ale 
Consiliului de administraţie desfăşurate în trimestrul gestionar, a considerat corespunzător nivelul ratelor de 
dobândă la instrumentele sale de reglementare monetară, menţinându-le a şasea lună consecutiv la acelaşi 
nivel (7.0 la sută - rata de bază, 4.0 şi 10.0 la sută - ratele dobânzilor ataşate facilităţii de depozit şi, 
respectiv, de credit overnight). 

În situaţia menţinerii ratei de bază la acelaşi nivel, randamentele valorilor mobiliare de stat (VMS) de 91 
zile au consemnat valori în jur de 7.0 
la sută anual al doilea trimestru la 
rând. În acelaşi timp, evoluţia ratei 
medii a dobânzii pe piaţa 
creditelor/depozitelor interbancare a 
fost neuniformă, datorită numărului 
mic de tranzacţii (în lunile iulie şi 
septembrie a fost înregistrată câte o 
tranzacţie) şi a scadenţelor ce diferă 
de la o lună la alta: rata medie a 
dobânzii a coborât în luna iulie până 
la 4.50 la sută anual, iar în luna 
august – până la 3.92 la sută anual 
(sub limita de jos a coridorului 
ratelor) şi a urcat în luna septembrie 
până la 5.0 la sută anual. De 

menţionat, că în toate trei luni ale trimestrului, ratele dobânzilor interbancare s-au plasat în partea inferioară 
a coridorului ratelor dobânzilor, sub 
nivelul ratei de bază a BNM (graficul 
nr. 2.1). 

Rata de referinţă interbancară 
CHIBOR de o săptămână (1W) pe 
parcursul trimestrului gestionar a 
înregistrat o creştere neînsemnată, 
poziţionându-se în primele două luni 
ale trimestrului în vecinătatea 
apropiată a ratei de bază (6.94, 6.99 şi 
7.01 la sută), iar în luna septembrie a 
urcat peste nivelul acesteia, 
consemnând valori între 7.27 şi 7.30 
la sută anual (graficul nr. 2.2). 
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Graficul nr. 2.2. Ratele medii lunare de referinţă pe piaţa 
interbancară şi rata de bază a BNM (%) 
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Operaţiunile de piaţă deschisă  
Vânzări de Certificate ale BNM (CBN) 
Pe parcursul trimestrului III, 2010 surplusul de lichiditate din sistemul bancar s-a menţinut la un nivel înalt 
şi a fost drenat exclusiv prin utilizarea certificatelor BNM. Banca Naţională a desfăşurat săptămânal câte 
două licitaţii. 

La cele 27 licitaţii de vânzare a CBN cu anunţarea ratei maxime a dobânzii echivalentă ratei de bază, BNM 
a acceptat integral ofertele băncilor. CBN emise au avut maturitatea preponderent de 7 zile, cu excepţia 
câtorva licitaţii desfăşurate la finele lunii august cu scadenţa de 6 şi 8 zile.  

Pe ansamblul perioadei iulie - septembrie 2010 soldul zilnic al operaţiunilor de sterilizare a evoluat de la 
minima de 2585.4 mil. lei la maxima de 3761.4 mil. lei, înregistrată la finele trimestrului, care constituie şi  
maxima de la început de an.  

Soldul mediu trimestrial al sterilizărilor a constituit 3247.1 mil. lei, coborând cu 187.1 mil. lei, sau cu 5.4 la 
sută sub nivelul înregistrat în trimestrul II, 2010. 

Întreaga perioadă gestionară băncile au înaintat cereri la rata maximă anunţată de BNM. Astfel rata medie a 
dobânzii la CBN emise de Banca Naţională a Moldovei în trimestrul III, 2010 a constituit 7.0 la sută anual. 

Operaţiuni REPO de cumpărare a valorilor mobiliare de stat (VMS) 
Pe parcursul trimestrului III, 2010, conform calendarului plasat pe pagina oficială web, Banca Naţională a 
Moldovei a anunţat săptămânal licitaţii pentru operaţiuni de vărsare a lichidităţilor pe termen de 7 zile – 
REPO de cumpărare a VMS la rata fixă (rata de bază a BNM). Cereri din partea băncilor n-au fost 
înregistrate. 

Activitatea de creditare 
În baza condiţiilor contractelor de credit dintre Banca Naţională a Moldovei şi băncile licenţiate, încheiate 
în lunile mai-august 2009 şi în luna aprilie 2010 (conform cărora băncilor li s-au deschis linii de credit 
pentru creditarea agenţilor economici din sectorul real al economiei), în trimestrul III, 2010, Banca 
Naţională a acordat băncilor credite în sumă de 70.8 mil. lei. Suma creditelor rambursate în perioada de 
analiză a alcătuit 41.8 mil. lei. 

Astfel, la 30 septembrie 2010 datoria creditoare a băncilor licenţiate faţă de Banca Naţională a Moldovei a 
constituit 1170.6 mil. lei, majorându-se cu 29.0 mil. lei, sau cu circa 2.5 la sută comparativ cu finele 
trimestrului precedent.  

În trimestrul de referinţă, în structura gajului ce asigură datoriile creditoare şi dobânzile aferente ale 
băncilor faţă de BNM nu au intervenit modificări. La 30 septembrie 2010 gajul era reprezentat din valori 
mobiliare de stat, rezerve obligatorii în lei moldoveneşti şi din rezervele obligatorii în VLC menţinute de 
către bănci la BNM.   

Facilităţile permanente 
Regimul de funcţionare a facilităţilor permanente (depozite şi credite overnight), stabilit de BNM a permis 
băncilor gestionarea eficientă a lichidităţilor proprii şi a oferit BNM un plus de flexibilitate în realizarea 
politicii monetare. 

În trimestrul III, 2010 soldul mediu zilnic al depozitelor overnight a constituit 295.7 mil. lei, în scădere cu 
113.1 mil. lei, sau cu 27.7 la sută faţă de trimestrul precedent.  

În trimestrul gestionar facilitatea de credit overnight nu a fost solicitată.  

Rezervele obligatorii 
Suma rezervelor obligatorii menţinute de bănci în MDL respectiv perioadei de urmărire a mijloacelor atrase 
6 – 20 septembrie 2010, menţinute de bănci în perioada 21 septembrie – 5 octombrie 2010, au constituit 
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1223.5 mil. lei, în creştere cu 47.5 mil. lei, sau cu 4.0 la sută faţă de perioada de urmărire 6 – 20 iunie 2010, 
menţinute de către bănci în perioada 21 iunie 2010 – 5 iulie 2010. 

Suma rezervelor obligatorii menţinute de bănci în dolari SUA şi în Euro la 30 septembrie 2010 au constituit 
respectiv 43.7 mil. USD şi 51.5 mil. EUR, în creştere cu 1.6 mil. USD (3.8 la sută) şi cu 2.8 mil. EUR (5.8 
la sută) faţă de 30 iunie 2010. 

Evoluţia rezervelor obligatorii atât în MDL, cât şi în VLC a fost determinată de modificarea mijloacelor 
atrase supuse rezervării. 

Intervenţiile pe piaţa valutară internă 
Banca Naţională a Moldovei a continuat să promoveze în trimestrul III, 2010 o politică valutară flexibilă şi 
să monitorizeze evoluţiile pe piaţa valutară internă. 

Pe parcursul perioadei iulie – 
septembrie 2010 BNM a intervenit pe 
piaţa valutară internă în calitate de 
cumpărător de valută străină, în scopul 
atenuării fluctuaţiilor excesive ale 
cursului de schimb al monedei 
naţionale. 

Astfel, pe parcursul trimestrului III, 
2010 volumul net al cumpărărilor 
Băncii Naţionale a Moldovei efectuate 
pe piaţa valutară internă a constituit 
echivalentul a 35.04 mil. dolari SUA.  

Dinamica indicatorilor monetari 
Indicatorii monetari pe parcursul 
trimestrului III, 2010 au manifestat o 
creştere cu o viteză mai mare în 

comparaţie cu trimestrele anterioare ale anului curent. În termeni anuali creşterea acestor agregate a avut o 
dinamică ascendentă, ceea ce reflectă impactul unei politici monetare promovate în anul 2009, precum şi o 
recuperare treptată a economiei naţionale. 

Masa monetară  

Masa monetară în lei – M2 a consemnat 
o creştere de 5.6 la sută faţă de 
trimestrul II, 2010, fapt cauzat de 
dinamica pozitivă a componentelor sale. 
Astfel, soldul depozitelor în lei  s-a 
majorat cu 6.6 la sută, creşterea majoră 
revenind lunii septembrie 2010, iar banii 
în circulaţie au crescut cu 4.1 la sută. 
Ponderile componentelor M2 s-au 
modificat neesenţial, majorarea fiind 
caracteristică depozitelor în lei – până la 
60.2 la sută, în detrimentul banilor în 
circulaţie – 39.8 la sută.  

Agregatul M2 a înregistrat o creştere 
anuală cu 24.9 la sută, ca urmare a 
majorării banilor în circulaţie cu 26.3 la 
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sută şi a depozitelor în lei – cu 24.1 la sută (graficul nr. 2.4). Evoluţia pozitivă a banilor în circulaţie 
(agregatul monetar M0)1 la finele trimestrului III, 2010 cu 4.1 la sută este cea mai mare în comparaţie cu 
creşterea acestora în trimestrul II cu 3.6 la sută şi cu diminuarea cu 4.0 la sută în trimestrul I, 2010.  

Înviorarea activităţii economice şi a procesului de creditare a determinat sporirea multiplicării banilor în 
economie şi, respectiv, creşterea depozitelor în moneda naţională, contribuind în mod direct la majorarea în 
această perioadă a agregatului monetar M2. Spre finele trimestrului III, 2010 ponderea depozitelor la vedere 
în totalul depozitelor în moneda naţională a constituit 38.0 la sută, majorându-se cu 1.9 puncte procentuale 
faţă de trimestrul precedent. În structura depozitelor în lei, depozitele la vedere s-au majorat cu 12.4 la sută 
datorită creşterii cu 18.3 la sută a depozitelor persoanelor juridice compensate prin reducerea cu 2.9 la sută 
a depozitelor persoanelor fizice, iar depozitele la termen s-au majorat cu 3.4 la sută în urma evoluţiei 
pozitive ale depozitelor persoanelor juridice cu 18.4 la sută şi a celor fizice – cu 0.9 la sută faţă de trimestrul 
II, 2010.  

Pe parcursul trimestrului III, 2010 masa monetară (M3)2 s-a majorat cu 5.5 la sută faţă de perioada 
anterioară, depăşind creşterile înregistrate în trimestrul II, 2010, atunci când în trimestrul unu  acest 
indicator monetara fost în reducere. Evoluţia agregatului monetar M3 a fost determinată de dinamica 
ascendentă a tuturor componentelor: banii în circulaţie, depozite în lei, depozite în valută. De remarcat că, 
depozitele în valută exprimate în lei şi-au inversat tendinţa de reducere înregistrată în primele două 
trimestre ale anului 2010 şi au crescut cu 5.3 la sută faţă de trimestrul II, 2010. Exprimate în dolari, 
depozitele în valută străină s-au majorat cu 12.5 la sută comparativ cu reducerile de 6.1 şi 3.1 în trimestrele 
II şi I, respectiv. Totodată, ponderea depozitelor în valută străină în total depozite s-a redus de la 46.2 la 
sută la finele trimestrului II până la 45.9 la sută la finele trimestrului III, 2010. Modificarea ponderii 
depozitelor în valută străină în totalul depozitelor reprezintă un semnal pozitiv pentru îmbunătăţirea 
mecanismului de transmisie monetară a politicii monetare. 

Piaţa creditelor 
În trimestrul III, 2010 dinamica creditării a demonstrat o creştere mai redusă, consemnând un ritm anual de 

creştere de 62.6 la sută, atingând 
valoarea de 5796.4 mil. lei 
(graficul nr. 2.5). Volumul 
creditelor acordate în trimestrul 
gestionar s-a diminuat faţă de 
trimestrul II, 2010 cu 5.9 la sută, 
în condiţiile unei recuperări 
economice pronunţate.  
În structura creditelor noi acordate 
majorarea a fost înregistrată la 
ambele componente: în moneda 
naţională şi în valută străină. 
Astfel, volumul creditelor noi 
acordate în lei a consemnat o 
creştere cu 54.7 la sută faţă de 
trimestrul III, 2009 (atingând 
nivelul de 2970.9 mil. lei). Din 

punctul de vedere al structurii scadenţei creditelor acordate, ponderea majoră revine creditelor noi acordate 
pe termen de peste 12 luni.  

Analizând creditele noi acordate în moneda naţională din perspectiva celor două sectoare de clientelă, se 
denotă majorarea creditelor acordate persoanelor juridice cu 35.2 la sută comparativ cu perioada similară a 

                                                 
1 Banii în circulaţie reprezintă numerarul aflat în afara sectorului bancar  
2 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele în valută străină ale rezidenţilor exprimate în lei. 

Sursa: BNM 
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anului precedent. La rândul lor, creditele noi acordate populaţiei şi-au continuat tendinţa ascendentă cu 
ritmuri accelerate, remarcând o creştere impresionantă de 3.1 ori faţă de trimestrul III, 2009. 

Dinamica creditelor noi acordate în valută a fost similară dinamicii creditelor acordate în lei, acestea 
majorându-se cu 72.0 la sută faţă de trimestrul III, 2009. Evoluţia creditelor în valută a fost datorată creşterii 
cu 75.1 la sută a acordării creditelor respective persoanelor juridice pentru finanţarea operaţiunilor 
comerciale externe. Totodată, acordarea creditelor persoanelor fizice a avut o evoluţie inversă, diminuându-
se cu 9.7 la sută.  

Piaţa depozitelor  
Ritmurile de creştere anuală a depozitelor noi atrase la termen au o evoluţie descedentă începând cu 
trimestrul III, 2008, în anul curent fiind înregistrate variaţii anuale negative. Astfel, în trimestrul III, 2010 
depozitele noi atrase la termen s-au redus cu 6.4 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, 
consemnând nivelul de 8985.0 mil. lei (graficul nr. 2.6).  

Diminuarea menţionată s-a produs din 
contul reducerii ritmului de creştere al 
ambelor componente: al depozitelor la 
termen în valută - cu 8.1 la sută 
comparativ cu trimestrul III, 2009 
(până la nivelul de 4498.1 mil. lei) şi 
al depozitelor la termen în lei – cu 4.6 
la sută (până la nivelul de 4486.9 mil. 
lei). În cazul depozitelor la termen în 
lei reducerea s-a înregistrat pe ambele 
segmente de clientelă. Reducerea 
depozitelor la termen în valută a fost 
cauzată de reducerea plasamentelor în 
valută ale persoanelor fizice cu 10.2 la 
sută, fiind parţial compensată prin 
dinamica pozitivă a depozitelor 
persoanelor juridice, a căror creştere a 

fost de 25.1 la sută. De remarcat că, depozitele la termen în valută ale persoanelor juridice au fost unicele 
care au demonstrat o evoluţie pozitivă în trimestrul III, 2010 faţă de peroada similară a anului 2009.  

Evoluţia descendentă a depozitelor noi atrase n-a afectat negativ dinamica soldului depozitelor. Astfel, 
soldul total al depozitelor s-a majorat în termeni anuali cu 14.7 la sută, ca urmare a creşterii depozitelor la 
vedere cu 21.0 la sută şi a depozitelor la termen – cu 12.0 la sută. Faptul dat a fost condiţionat de 

modificarea pozitivă a depozitelor 
persoanelor fizice şi juridice. 

Ratele dobânzii şi mecanismul de 
transmisie a politicii monetare 
Conform prevederilor Strategiei 
politicii monetare a Băncii Naţionale 
a Moldovei pentru anii 2010-2012, 
trimestrial sunt publicate Rapoartele 
de politică monetară ce conţin o 
analiză a situaţiei macroeconomice şi 
o previziune pe termen mediu a 
inflaţiei şi a indicatorilor 
macroeconomici principali. Totodată, 
lunar au loc şedinţe ale Consiliului de 

Sursa: BNM 
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administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, unde se evaluează situaţia macroeconomică actuală, 
tendinţele şi estimările indicatorilor macroeconomici pe termen mediu. De asemenea, sunt examinate 
perspectivele inflaţiei pe termen scurt şi mediu în condiţiile eventualelor incertitudini şi provocări ce pot 
surveni în perioada următoare. Ca urmare a prognozelor elaborate, Consiliul de administraţie al BNM a 
decis să nu modifice rata de bază, menţinând-o la nivelul de 7.0 la sută pe tot parcursul trimestrului III, 
2010. Acest fapt a fost efectuat în vederea păstrării condiţiilor monetare adecvate pentru asigurarea 
stabilităţii preţurilor şi susţinerii evoluţiei ascendente ale economiei naţionale. Totodată, BNM a continuat 
să gestioneze hotărât surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare pe piaţa monetară.  

În aceste condiţii evoluţia dobânzii la depozitele în lei atrase cu termene de la 6 până la 12 luni şi-a 
continuat scăderea conturată în trimestrul anterior. Creditele acordate în lei pe acelaşi termen au manifestat 

doar în luna august o reducere a dobânzii 
(graficul nr. 2.7).  

Valorile trimestriale ale ratelor dobânzii la 
depozitele la termen în lei denotă o 
majorare faţă de trimestrul II, 2010 cu 
0.72 puncte procentuale, constituind 7.73 
la sută. Randamentul mediu trimestrial la 
creditele acordate în moneda naţională s-a 
plasat la nivelul de 16.07 la sută, cu 0.63 
puncte procentuale mai puţin faţă de 
trimestrul precedent (graficul nr. 2.8). 

Marja bancară (diferenţa dintre ratele 
medii la credite şi la depozite) a fost 
afectată de majorarea ratelor la depozitele 
noi atrase, combinată cu diminuarea 
ratelor la creditele noi acordate. 

De remarcat că, marja la operaţiunile în valută cu termenele de la 6 până la 12 luni s-a redus faţă de 
trimestrul II, 2010 de la 6.22 până la 
5.29 puncte procentuale, iar la 
operaţiunile în moneda naţională în 
trimestrul III, 2010 a rămas la nivelul 
trimestrului II, 2010 - de 5.4 puncte 
procentuale (graficul nr. 2.9). Evoluţia 
de creştere a marjei dobânzii s-a atenuat 
în condiţiile unei stabilizări relative a 
situaţiei economice, fapt ce a contribuit 
parţial la o ieftinire relativă a creditelor 
noi acordate.  

Totodată, reieşind din tendinţele 
economiei naţionale, nivelului 
lichidităţilor şi sporirii cererii de bani, în 
trimestrul III, 2010 se anticipează 
diminuarea ratelor dobânzilor la 
creditele noi acordate şi majorarea 

ratelor dobânzilor la depozitele noi atrase în moneda naţională şi, respectiv, diminuarea marjei bancare. 

Sursa: BNM 

Graficul nr. 2.8. Ratele medii ale dobânzilor în MDL, % 
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Graficul nr. 2.9. Evoluţia marjei bancare la operaţiuni cu 
termene de la 6 până la 12 luni (puncte procentuale) 
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Piaţa valutară (cursul de schimb, 
cursul real efectiv) 
Pe parcursul trimestrului III, 2010 
cursul oficial nominal al monedei 
naţionale în raport cu dolarul SUA  s-a 
apreciat cu 6.4 la sută, iar faţă de euro s-
a depreciat cu 4.4 la sută.  

Totodată, cursul real efectiv al monedei 
naţionale (REER), calculat comparativ 
cu luna decembrie 2000 în baza ponderii 
principalilor parteneri comerciali, în 
trimestrul III, 2010 s-a depreciat cu 0.9 
puncte procentuale (graficul nr. 2.10). 

Modificarea REER în direcţia deprecierii a 
avut loc datorită aprecierii euro şi a leului 
românesc, care deţin ponderi considerabile în 
comerţul exterior. Astfel, contribuţia 
României la deprecierea cursului real efectiv a 
constituit 62.9 la sută, iar a Germaniei şi 
Italiei – 24.9 la sută (graficul nr. 2.11).  

Cursul nominal efectiv al monedei naţionale 
(NEER)3 s-a apreciat cu 2.4 puncte 
procentuale.  

Pe parcursul trimestrului III, 2010 rezervele 
valutare ale statului s-au majorat cu 197.5 mil. 
USD, sau cu 13.9 la sută, de la 1421.8 mil. 
USD la 30 iunie 2010 până la 1619.3 mil. 
USD la 30 septembrie 2010, care acoperă 4.4 
luni de import4 (graficul nr. 2.12). Majorarea 

rezervelor valutare a fost condiţionată 
preponderent de acordarea de către FMI 
a tranşei de 40.0 mil. DST (60.7 mil. 
dolari SUA) în favoarea Ministerului 
Finanţelor în cadrul programului 
Mecanismul de Creditare Extinsă şi 
BNM a tranşei de 20.0 mil. DST (30.3 
mil. dolari SUA) în cadrul programului 
Mecanismul de Finanţare Extinsă. 
 

                                                 
3 calculat comparativ cu luna decembrie 2000 
4 Conform prognozei importului de mărfuri şi servicii pentru anul 2010. 
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Graficul nr. 2.11. Contribuţia principalilor parteneri 
comerciali ai Republicii Moldova la aprecierea cursului 

real efectiv pe parcursul trimestrului III, 2010
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Graficul nr. 2.12. Evoluţia rezervelor valutare exprimate 
în luni de import de mărfuri şi servicii
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Graficul nr. 2.10. Dinamica cursului nominal efectiv şi real 
efectiv al monedei naţionale calculat în baza ponderii 
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Îndeplinirea prevederilor Memorandumului Politicilor Economice şi Financiare şi consistenţa 
programului monetar al FMI cu politica monetară a BNM 
La 30 septembrie 2010 BNM a îndeplinit criteriile de performanţă din cele stabilite în programul monetar 

pentru trimestrul III, 2010 şi 
anume: activele interne nete         
(-345.6 mil. lei), baza monetară    
(-330.6 mil. lei) şi rezervele 
internaţionale nete (28.4 
mil.USD). Realizarea limitelor 
programate de FMI pentru baza 
monetară a fost efectuată prin 
deciziile de politică monetară 
orientate spre sterilizarea excesului 

de lichiditate în condiţiile procurării valutei străine de la bănci în suma de 35.0 mil. USD. 

 

Tabelul nr. 2.1. Îndeplinirea programului monetar (mil. lei) 

 
Efectiv la 
30.09.2010 

Plafon p/u 
30.09.2010 

Diferenţa  
faţă de plafon 

Diferenţa 
(%) 

Activele interne nete -7006.6 -6661.0 -345.6 -2.0 

Rezerve internaţionale 
nete (mil. USD) 

1464.4 1436.0* 28.4 5.6 

Bază monetară 10999.4 11330.0 -330.6 -2.9 

  Conform ajustărilor efectuate în corespundere cu  p. 25 al  Memorandumului Tehnic de Înţelegere 
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III. Prognoza macroeconomică pe termen mediu 

Mediul extern 
În trimestrul III, 2010 recuperarea economică a continuat traiectoria de consolidare. Relansarea economică 
în statele cu economie avansată a înregistrat un ritm de creştere temperat, ca rezultat al condiţiilor 
nefavorabile de pe piaţa forţei de muncă, al declinului creditelor ipotecare şi al dificultăţilor legate de 
finanţarea deficitelor fiscale. Creşterea economică în economiile emergente s-a menţinut în general robustă, 
însă indicatorii pe termen scurt sugerează o încetinire a ritmului expansiunii economice. În pofida 
dificultăţilor înregistrate pe pieţele de obligaţiuni de stat şi a programelor de austeritate, fapt ce va 
determina încetinirea procesului de relansare economică, se aşteaptă că în anul 2010 rata creşterii anuale a 
economiei mondiale va fi de 4.8 la sută la faţă de anul precedent. Economiile dezvoltate ar urma să crească 
cu 2.7 la sută, în timp ce pentru economiile emergente şi în dezvoltare noile previziuni indică un avans de 
7.1 la sută. 

Economiile partenere ale Republicii Moldova în prognoza macroeconomică pe termen mediu vor avea o 
recuperare şi o creştere economică în continuare. Zona euro va înregistra în anul 2010 o creştere de 1.7 la 
sută şi de 1.5 la sută în anul 2011. Traiectoria ritmului real de creştere a PIB-ului în Federaţia Rusă în anul 
curent va atinge 4.9 la sută, iar în anul viitor acest indicator va constitui 4.4 la sută. Federaţia Rusă şi zona 
euro momentan se află sub potenţialul lor economic, ceea ce determină lipsa presiunilor din partea cererii în 
următorii ani. 

Produsul intern brut al României, estimat pentru semestrul II, 2010, a fost în scădere cu 1.5 la sută în 
termeni reali faţă de perioada respectivă a anului trecut, tendinţa menţinându-se şi până la sfârşitul anului 
2010. Restrângerea activităţii economice, inflaţia, rata şomajului, deficitul bugetar – sunt câţiva dintre 
factorii care vor influenţa semnificativ o posibilă scădere a economiei până la 1.9 la sută in acest an, cea 
mai mare din Europa emergentă (potrivit prognozei FMI).  

În zona euro rata inflaţiei pentru anii 2010 şi 2011 va constitui 1.5 şi 1.6 la sută, respectiv. În Federaţia Rusă 
în următorii doi ani rata inflaţiei va fi sub nivelul de 7.5 la sută. 

Conform prognozelor, evoluţia preţurilor la petrol va fi determinată, în special, de aşteptările de creştere a 
cererii la petrol în contextul relansării economiei într-un şir de ţări, precum şi de dezvoltarea continuă a 
economiei chineze. De asemenea, piaţa petrolului va fi influenţată de dinamica cursului de schimb al 
dolarului SUA faţă de principalele valute mondiale, afectând preţurile la produsele petroliere exprimate în 
dolari SUA. Astfel, preţul la petrol pe parcursul perioadei de prognoză se va încadra în intervalul valorilor 
de 80.9 – 88.6 USD per baril, traiectoria fiind una ascendentă. Preţurile la gazele naturale importate vor 
avea o creştere în concordanţă cu creşterea preţurilor la petrol. 

Perspectivele sectorului real 
Conform estimărilor BNM nivelul PIB-ului a depăşit nivelul minim al recesiunii şi, începând cu sfârşitul 
anului 2009, are o tendinţă de creştere, fapt ce a fost vizibil pe parcursul primelor două trimestre ale anului 
curent (conform datelor BNS). Însă, efectul negativ al declinului înregistrat în anul 2009 este resimţit şi în 
prezent prin intermediul unei activităţi economice inferioare nivelului său potenţial. Capacităţile economiei 
naţionale sunt subutilizate, iar deviaţia PIB-ului este negativă. Drept rezultat, se creează situaţia în care 
presiunile dezinflaţioniste rămân a fi persistente. Comparativ cu proiecţia din Raportul de Politică Monetară 
nr. 3, creşterea economică este cu cca. 1.6 puncte procentuale mai mare pentru anul 2010 şi cu 0.1 puncte 
procentuale mai mare pentru anul viitor. Pentru anul 2012 creşterea economică va fi cu circa 0.7 puncte 
procentuale mai mică. Diferenţele pozitive ale datelor din runda actuală de prognoză ia în considerare şi 
reevaluarea poziţionării ciclice a cererii agregate spre niveluri mai favorabile ale procesului de creştere 
economică, datorită publicării de către BNS a datelor privind creşterea PIB-ului real pentru trimestrul I de 
4.7 la sută şi de 6.4 la sută pentru trimestrul II al anului curent. Acest fapt a determinat modificarea 
proiecţiei atât pentru perioada de prognoză, cât şi reestimarea pentru perioada anilor 2008-2009 cu privire la 
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valorile trimestriale ale PIB-lui reconciliat. La 
fel ca şi în prognoza anterioară, atingerea 
nivelului potenţial al activităţii economice se 
va realiza în afara orizontului de prognoză, 
însă ritmul de micşorare a deviaţiei PIB-ului 
este mai mare în proiecţia actuală.  

Conform datelor cu privire la executarea 
bugetului public, a fost reevaluat impulsul 
politicii fiscale asupra sectorului real. În anul 
2010 gradul de expansiune fiscală a fost 
revizuit în direcţia majorării şi pentru restul 
perioadei de prognoză impactul politicii 
fiscale va fi unul mai aspru.  

Perspectivele inflaţiei 
Scenariu de bază al proiecţiei curente plasează 
rata anuală a inflaţiei la finele anului curent la 
nivelul de 7.8 la sută, sau cu 0.4 puncte 
procentuale mai puţin comparativ cu Raportul 
de Politică Monetară nr. 3. Această 

discrepanţă se datorează presiunilor inflaţioniste mai reduse în anul 2010 decât erau asumate anterior. 
Pentru anul viitor rata anuală a inflaţiei va înregistra valori mai mici cu 0.2 puncte procentuale la sfârşit de 
an. Presiunile inflaţioniste pentru anul viitor vor fi în mare parte datorate creşterii preţurilor reglementate, 
ca urmare a evoluţiei preţurilor mondiale la resursele energetice şi a eliminării coeficientului de reducere la 
preţul gazelor naturale importate, iar valoarea la finele anului 2011 va fi de 7.3 la sută conform scenariului 
de bază. Pe parcursul anului 2012 rata anuală a inflaţiei va ajunge în proximitatea unui nivel durabil pe 
termen lung de 5.0 la sută.  

Inflaţia de bază la finele anului 2010 va fi în jurul nivelului de 4.0 la sută, iar la finele orizontului de 
prognoză va înregistra valori de circa 3.9 la sută. Decelerarea în cauză se va datora disipării efectelor de 

runda a doua ale şocurilor din partea ofertei 
precum şi datorită persistenţei deficitului 
cererii agregate.  

A fost revizuită în direcţia diminuării 
proiecţia preţurilor reglementate pentru anul 
curent, însă evoluţia preţurilor la produsele 
alimentare şi la produsele petroliere au fost 
revizuite în direcţie diametral opusă, respectiv 
au fost asumate creşteri mai mari decât se 
estima anterior. Evoluţia de creştere a 
preţurilor la produsele alimentare şi la 
produsele petroliere este rezultată de 
majorarea preţurilor “futures” de pe pieţele 
internaţionale la produsele enumerate 
anterior.  

Contribuţia maximă la formarea ratei anuale a 
inflaţiei şi atingerea nivelului de 7.8 la sută în 
trimestrul IV a anului curent faţă de perioada 
similară a anului precedent, se va datora 
creşterii preţurilor reglementate şi a preţurilor 

Graficul nr. 3.1. Prognoza ritmului anual al PIB-ului real (%) 
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Graficul nr. 3.2. Prognoza ritmului anual al IPC (%)
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la produsele alimentare, care vor înregistra o majorare comparativ cu valorile proiectate în Raportul de 
Politică Monetară nr. 3. La finele anului viitor rata anuală a inflaţiei va înregistra valorea de 7.3 la sută iar 
contribuţia cea mai mare va fi din partea preţurilor la produsele alimentare şi a preţurilor reglementate, iar 
diferenţa de 0.2 puncte procentuale mai puţin comparativ cu raportul precedent se va datora unei evoluţii 
mai apreciate a monedei naţionale.  

Preţurile la gazele naturale vor avea o tendinţă de creştere în concordanţă cu preţurile la petrol, iar evoluţia 
viitoare a preţurilor la gaze naturale ia în calcul eliminarea coeficientului de ajustare, în urma căruia preţul 
de import al gazelor naturale va atinge media preţului european. 

Momentan, singurii factori de influenţă ai inflaţiei sunt din partea ofertei, în timp ce activitatea economică 
se află sub nivelul său potenţial şi nu creează premise inflaţioniste pentru întreaga perioada de prognoză. 

Riscuri si incertitudini 
În contextul existenţei mai multor factori de incertitudine pe plan intern şi extern care se vor răsfrânge 
asupra evoluţiei economiei naţionale şi care nu au fost consideraţi la proiectarea inflaţiei pentru perioada 
prognozată, putem presupune că, aceşti factori vor influenţa nivelul preţurilor, respectiv deviind nivelul 
inflaţiei de la cel prognozat. 

Cu toate că incertitudinile ce ţin de mediul extern rămân a fi majorate în continuare, pentru următoarele 
trimestre influenţa factorilor de risc interni vor predomina având în vedere evoluţia politică. Astfel, în 
aceste condiţii e dificil de a estima preţurile reglementate şi, respectiv, perioada de ajustare a acestora, cât şi 
perioada de rebalansare a tarifelor la serviciile de telecomunicaţie. 

În ceea ce priveşte mediul extern, nu se cunoaşte cu certitudine impactul acestuia asupra evoluţiei viitoare a 
volumului remiterilor, ţinând cont de unele evenimente nefaste care au avut loc în mai multe ţări precum 
Spania, Grecia, Irlanda, Portugalia (care se confruntă cu programe aspre de austeritate fiscală), ţări care 
constituie surse importante de provenienţă a mijloacelor băneşti transferate de persoanele fizice în 
Republica Moldova. 

De asemenea, economia mondială înregistrează semne de recuperare, ceea ce s-ar putea transpune în 
fluctuaţii la preţurile la petrol şi gaze naturale. În consecinţă, acestea pot cauza perturbări în evoluţia 
nivelului inflaţiei. 

Totodată, în situaţia în care va avea loc manifestarea unor condiţii meteorologice nefavorabile (îngheţuri, 
secetă) pe teritoriul ţării, pe parcursul următorului an ar putea fi afectată producţia agricolă, iar efectul unor 
astfel de evenimente pot fi cu dificultate cuantificate asupra evoluţiei preţurilor la produsele alimentare 
pentru anul 2011. 

  

 


