Politici economice şi comerciale 2008
Evolutia social - economica a Republicii Moldova in anul 2008
Evoluţia indicatorilor economici si sociali in anul 2008 denota continuarea tendinţei de creştere
economica datorita dezvoltării ascendente a domeniilor agricultura, comerţ exterior si cu
amanuntul, comunicatii si unele servicii. Totodata dezvoltarea economiei a fost periclitata de
evolutia pietei monetare si valutare, precum si de fluctuatiile continui pe plan mondial ale
preturilor la resursele energetice si produsele alimentare. Incepind cu luna octombrie 2008 se
atesta o incetinire a ritmurilor de crestere ale unor activitati economice, aceste circumstante
explica influenta negativa a crizei financiare si economice mondiale asupra dezvoltarii
economiei tarii.
Produsul intern brut a crescut cu 7,2%. In anul 2008 Produsul intern brut (PIB) a atins o
valoare nominala de 62,8 mild. lei si o rata reala de crestere de 7,2% comparativ cu 3% in anul
2007. Consumul a fost principala sursa de crestere economica. De asemenea, conditiile
climaterice favorabile si restabilirea exportului produselor vinicole au influentat pozitiv
dezvoltarea economiei nationale.
Nivelul inflatiei s-a redus esential comparativ cu anul 2007. Pe parcursul anului 2008
preturile de consum s-au majorat cu 7,3%, aceasta rata inregistrind o micsorare cu 5,8 puncte
procentuale (p.p.) comparativ cu anul 2007. In perioada de analiza rata inflatiei a fost influentata
in general de majorarea pretului de cumparare a resurselor energetice si de cresterea preturilor la
produsele alimentare, in special carne si orez.
Cursul oficial nominal al monedei nationale s-a apreciat fata de dolar si fata de Euro.
Cursul oficial nominal al monedei nationale pe parcursul anului 2008 a marcat o apreciere fata
de dolarul SUA cu 8,1% in termeni nominali si fata de Euro – cu 11,4%. Principalii factori care
au determinat modificarea cursului de schimb au fost majorarile esentiale ale intrarilor valutare
de peste hotare si fluctuatiile dolarului SUA pe pietele valutare internationale.
Volumul depozitelor si creditelor a crescut. Masa monetara M3 la sfirsitul lunii decembrie
2008 a atins 31,7 mild. lei si s-a majorat cu 15,9% comparativ cu perioada similara a anului
2007. Evolutia masei monetare M3 a fost determinata de sporirea depozitelor in moneda
nationala (cu 21%) si a depozitelor in valuta straina (cu 10,7%). De asemenea au crescut cu
20,3% si creditele acordate economiei.
Volumul importurilor depăşeşte volumul exporturilor de 3,1 ori. În anul 2008 exporturile au
crescut cu 19%, iar importurile - cu 32,8% faţă de anul 2007. Prin urmare, soldul negativ al
balanţei comerciale s-a majorat cu 40,6% şi a însumat circa 3,3 mild. dolari SUA.
Veniturile si cheltuielile bugetului public national au crescut moderat. In anul 2008 la
bugetul public national au fost acumulate venituri in suma de 25,5 mild. lei, in crestere cu 14,3%
fata de anul 2007, si au fost efectuate cheltuieli in suma de 26,1 mild. lei, in crestere cu 16,5%.
Astfel, deficitul bugetar a constituit 630,9 mil. lei.
Volumul productiei agricole a crescut semnificativ. Productia agricola in toate categoriile de
gospodarii, in anul 2008, a constituit in preturi curente 16,4 mild. lei fiind in crestere cu 31,9%
(in preturi comparabile) comparativ cu anul 2007. Majorarea productiei agricole a fost
determinata de cresterea esentiala a productiei vegetale – cu 69%, productia animala marcind o
descrestere de 19,6% fata de anul 2007.
A crescut volumul de vinzari cu amanuntul. In anul 2008 volumul de vinzari cu amanuntul a
crescut cu 8,4% fata anul 2007, insumind 34,6 mild. lei.

Volumul serviciilor cu plata prestate populatiei a fost in descrestere. In anul 2008 au fost
prestate servicii cu plata in valoare de 13,1 mild. lei, o reducere cu 2,4% comparativ cu anul
2007.
Indicatorii sociali s-au imbunatatit semnificativ. Salariul nominal mediu lunar al unui lucrator
din economia nationala in ianuarie-decembrie 2008 a constituit 2528,6 lei si s-a majorat in
termeni nominali cu 22,6%, iar in termeni reali - cu 8,8% fata de perioada similara a anului 2007.

