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Evoluţia social - economică a
Republicii Moldova în anul 2011

 Datele recente privind evoluţia economiei Republicii Moldova pe 
parcursul anului 2011 denotă că economia naţională a reuşit să 
depăşească criza economico-financiară cu succes, înregistrînd 
creştere practic în toate sectoarele. 

 Datorită stabilizării economice a principalilor parteneri comerciali, 
exporturile şi producţia industrială sunt în creştere. 

 De asemenea, au fost înregistrate creşteri în domeniile agriculturii, 
construcţiilor şi transporturilor. 

 Sporirea remiterilor a contribuit la majorarea consumului şi 
importului. 

 Indicatorii din sfera socială prezintă unele semne de ameliorare.
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Produsul intern brut
în % faţă de perioada respectivă a anului precedent

Calculele Ministerului Economiei
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SITUAŢIA SOCIAL-ECONOMICĂ ÎN ANII 2009-2011
(ritmul de creştere, în % faţă de perioada raspectivă a anul precedent)
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Datele pe ianuarie-martie 2012

 Preţurile de consum cresc în continuare, însă cu un ritm mai lent. În 
martie 2012 preţurile de consum au crescut cu 1,0% faţă de decembrie 
2011, comparativ cu 3,3% în perioada similară a anului 2011. Această 
situaţie a fost condiţionată, în general, de modificarea preţurilor la unele 
produse alimentare (legume, fructe, produse lactate etc.), precum şi 
majorarea tarifelor la servicii comunal-locative (apeduct şi canalizare).

 Leul moldovenesc s-a depreciat. Cursul de schimb al monedei naţionale 
în martie 2012 a marcat o depreciere cu 0,8% în termeni nominali faţă de 
dolarul SUA şi cu 4,1% faţă de Euro. Principalii factori care au determinat 
modificarea cursului de schimb au fost intrările valutare de peste hotarele 
ţării, intensificarea comerţului exterior, precum şi fluctuaţiile cursului 
dolarului SUA faţă de alte valute pe pieţele valutare internaţionale, 
determinate, în mare măsură, de problemele economice legate de creşterea 
şi deservirea datoriei externe în Statele Unite ale Americii şi unele ţări ale 
zonei Euro.

 Situaţia din sectorul bancar prezintă semne de o relativă stabilitate.
Masa monetară M3 la sfîrşitul lunii februarie 2012 a constituit circa 41 mild. 
lei şi s-a majorat cu 9,6% comparativ cu situaţia de la sfîrşitul lunii februarie 
a anului trecut. Volumul depozitelor şi al creditelor sunt în creştere.
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Datele pe ianuarie-martie 2012

 Cheltuielile publice cresc mai rapid decît veniturile. În lunile ianuarie-
februarie ale anului curent la bugetul public naţional au fost acumulate
venituri în sumă de circa 4 mild. lei, în creştere cu 5,3% faţă de perioada
similară a anului 2011. S-au efectuat cheltuieli în sumă de 4,6 mild. lei, în
creştere cu 10,4% comparativ cu ianuarie-februarie 2011. Astfel, deficitul
bugetar la sfîrşitul lunii februarie 2012 a constituit circa 660,2 mil. lei, fiind
cu 235,3 mil. lei mai mare decît cel înregistrat la aceeaşi dată a anului 2011.

 Nivelul datoriei de stat este relativ stabil. Suma totală a datoriei de stat
(internă şi externă), administrată de Guvern, la sfîrşitul lunii februarie 2012 a
constituit 19,6 mild. lei, în creştere cu 4,0% faţă de sfîrşitul lunii februarie
2011.

 Exporturile şi importurile au înregistrat o creştere modestă. În ianuarie-
februarie 2012 exporturile s-au majorat cu 3,4%, iar importurile - cu 13,6%. 
Soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 422,4 mil. dolari SUA, faţă 
de 3450,3 mil. dolari în februarie 2011. Gradul de acoperire al importurilor 
cu exporturi a constituit 42%. 
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Datele pe ianuarie-martie 2012

 Sectorul industrial a înregistrat descreştere. Volumul producţiei
industriale în ianuarie-februarie 2012 a înregistrat o descreştere de 2,5% (în
preţuri comparabile) faţă de ianuarie-februarie 2011. Diminuarea volumului
producţiei industriale a fost cauzată de reducerea volumului producţiei
industriei extractive cu 19,8% şi industriei prelucrătoare - cu 4,4%.
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică a crescut cu 2,5%.

 Rezultatele sectorului agricol nu au fost remarcabile. Producţia agricolă
în toate categoriile de gospodării, în primul trimestru 2012 a înregistrat o
creştere de doar 0,6% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a
anului 2011. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea
producţiei animale cu 0,6%, căreia i-a revenit peste 99% din volumul total al
producţiei agricole.

 Volumul serviciilor de transport a înregistrat o scădere pronunţată.
Întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 
823,6 mii tone de mărfuri în ianuarie-februarie 2012 sau cu 27,7% mai puţin 
faţă de volumul realizat în ianuarie-februarie 2011. 



Datele pe ianuarie-martie 2012
 Volumul comerţului cu amănuntul şi al serviciilor de piaţă prestate 

populaţiei a crescut moderat. Volumul cifrei de afaceri în comerţul cu 
amănuntul s-a majorat cu 6,1% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-
februarie 2011, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate 
populaţiei s-a majorat doar cu 1,0%.

 Situaţia din sfera socială prezintă semne de ameliorare. Cîştigul salarial 
mediu lunar brut al unui lucrător din economia naţională în luna februarie 
2012 a constituit 3166,0 lei şi s-a majorat cu 9,8% faţă de luna februarie 
2011 în termeni nominali, iar în termeni reali a crescut cu 3,4%. La oficiile 
forţei de muncă în ianuarie-martie 2012 au fost înregistraţi circa 16,3 mii 
şomeri, cu 38,3% mai puţin decît numărul acestora înregistraţi în perioada 
similară a anului trecut. Valoarea medie a pensiei lunare la 1 aprilie 2012 
(pînă la indexare) a constituit 874,0 lei şi s-a majorat cu 7,6% faţă de 
aceeaşi perioadă a anului precedent în termeni nominali, iar în termeni reali 
– cu 2,1%..
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Restabilirea economiei naţionale din criza 
economică 

Indicatorii 2009 faţă de 
2008, %

2010 faţă de 
2009, %

2011 faţă de 
2010, %

2011 faţă de 
2009, %

2011 faţă de 
2008, %

Produsul intern brut 94,0 107,1 106,4 114,0 107,1

Producţia agricolă 90,4 107,9 104,6 112,9 102,0

Producţia industrială 78,9 109,3 107,4 117,4 92,6

Exporturi 80,6 120,1 144,1 173,2 139,6

Importuri 66,9 117,6 134,7 158,4 106,0

Investiţii în active materiale pe termen 
lung

66,5 116,4 109,3 127,2 84,6

inclusiv lucrări de construcţie-montaj 66,5 109,5 99,4 108,8 72,4

Mărfuri transportate 48,7 104,7 116,8 122,3 59,5

Parcursul mărfurilor 58,5 113,9 111,8 127,4 74,5

Pasageri transportaţi 95,7 100,1 107,6 107,7 103,1

Parcursul pasagerilor 89,4 107,2 109,1 116,9 104,5

Indicele preţurilor de consum mediu 
anual

100,0 107,4 107,6 115,6 115,6

Salariul real 108,7 100,7 103,7 104,4 113,4



ASPECTE PRIVIND UNELE EVOLUŢII 
ALE ECONOMIEI MONDIALE (I)

Date
efective Prognoza Diferenţa dintre prognoza din 

septembrie 2011 şi cea actuală

2010 2011 2012 2013 2012

•Produsul global 5,2 3,8 3,3 3,9 -0,7

Statele Unite ale Americii 3,0 1,8 1,8 2,2 0,0

Germania 3,6 3,0 0,3 1,5 -1,0

Franţa 1,4 1,6 0,2 1,0 -1,2

Italia 1,5 0,4 -2,2 -0,6 -2,5

Japonia 4,4 -0,9 1,7 1,6 -0,6

China 10,4 9,2 8,2 8,8 -0,8

India 9,9 7,4 7,0 7,3 -0,5

Rusia 4,0 4,1 3,3 3,5 -0,8

Volumul tranzacţiilor comerciale 
(mărfuri şi servicii)

12,7 6,9 3,8 5,4 -2,0

Preţul mediu la petrol 27,9 31,9 -4,9 -3,6 -1,8

Preţurile medii la alte produse 26,3 17,7 -14,0 -1,7 -9,3

Sursă: FMI, World Economic Outlook Update, ianuarie 2012
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ASPECTE PRIVIND UNELE EVOLUŢII ALE 
ECONOMIEI MONDIALE (II)

 Pentru Statele Unite ale Americii SUA se prognozează o creştere a 
produsului intern brut de 1,8% şi 2,2% în anii 2012-2013, respectiv.

 Ţările zonei Euro - în anul 2012 – o recesiune modestă de -0,5% şi 
o creştere uşoară de 0,8% în 2013. 

 Comunitatea Statelor Independente - pentru anul 2012 se 
estimează o creştere de 3,7%, pentru anul 2013 - 3,8%, inclusiv în 
Rusia – 3,3% şi 3,5%, respectiv.

 Preţurile la materia primă nu se vor majora datorită cererii globale 
slabe.
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PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE
PE TERMEN MEDIU (I)

 Continuarea implementării reformei regulatorii prin optimizarea cadrului de 
reglementare şi aplicarea tehnologiilor moderne în prestarea serviciilor 
publice;

 Eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului exterior;

 Dinamizarea procesului de atragere a investiţiilor străine directe;

 Dinamizarea procesului de privatizare a proprietăţii publice şi valorificarea 
mecanismului de parteneriat public-privat;

 Intensificarea procesului de atragere a investiţiilor pentru dezvoltarea şi 
valorificarea deplină a potenţialului întreprinderilor de stat;

 Dinamizarea şi sporirea eficienţei implementării programelor de investiţii 
publice;

 Eliminarea barierelor şi stimularea investiţiilor în agricultură;

 Eliminarea constrîngerilor ce limitează concurenţa şi atractivitatea 
investiţională a sectorului construcţiilor;



PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE
PE TERMEN MEDIU (II)

 Perfecţionarea instrumentelor de susţinere financiară a mediului de 
afaceri, inclusiv prin stimularea investiţiilor în zonele defavorizate ale 
ţării şi în tehnologii moderne;

 Diversificarea instrumentelor de valorificare a potenţialului 
remitenţelor în scopul dezvoltării economiei;

 Restructurarea sectorului energetic şi orientarea acestuia spre 
eficienţă, siguranţă şi accesibilitate;

 Dezvoltarea infrastructurii rutiere şi a sectoarelor de logistică aferente 
serviciilor de transport;

 Fortificarea mecanismelor de cercetaredezvoltare, inovare şi 
transfer tehnologic;

 Implementarea reformelor în domeniul justiţiei întru asigurarea unui 
climat investiţional favorabil şi predictibil;

 Racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă 
şi dezvoltarea parteneriatului cu reprezentanţii pieţei muncii. 14



Prognoza indicatorilor  macroeconomici  
pentru  anii  2013-2015:
inflaţia şi cursul de schimb

Indicatorii Unitatea 
de măsură

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

efectiv estimări pronostic

Indicele preţurilor de consum

mediu anual % 100,0 107,4 107,6 105,5* 105,0* 105* 105*

la sfîrşitul anului % 100,4 108,1 107,8 104,9* 105,0* 105* 105*

Cursul de schimb al leului

mediu anual lei/USD 11,11 12,37 11,74 11,86* 11,70* 11,53* 11,43*

la sfîrşitul anului lei/USD 12,3 12,15 11,72 11,80* 11,59* 11,45* 11,40*

*  estimările Ministerului Economiei coordonate cu Banca Naţională a Moldovei
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Prognoza preliminară a indicatorilor  
macroeconomici  pentru  anii  2012-2015
sectorul productiv

Indicatorii
Unit. de 
măsură

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

efectiv estim. pronostic

Producţia agricolă mild.lei 13,3 19,9 22,1 23,5 24,9 26,0 28,0

faţă de anul precedent % 90,4 107,9 104,6 102 103 102,5 102,5

Producţia industrială mild.lei 22,6 28,1 33,0 37,7 42,5 47,5 53,7

faţă de anul precedent % 78,9 109,3 107,4 106,5 107,0 106,5 107,5

Producţia agricolă mil.USD 1197 1607 1885 1979 2128 2256 2450

Producţia industrială mil.USD 2038 2276 2816 3175 3634 4123 4695

Resurse - total mil.USD 3235 3883 4701 5154 5762 6379 7145

Export mil.USD 1283 1542 2222 2470 2800 3200 3650

Export în raport cu 
Resurse % 40 40 47 48 49 50 51


