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FMI îşi revede pe-

riodic prognozele 

privind evoluţia econo-

miei moldoveneşti în 

anul 2009: prognoza de 

-3,4% în februarie a fost 

revizuită la -5% în aprilie, 

pentru ca la încheierea 

ultimei vizite a misiunii 

FMI în Moldova la 10 iu-

nie deja să se vorbească 

de un declin economic de 

cel puţin 9% pentru anul 

2009. Prognozele recente 

ale Băncii Mondiale din 

ultimul raport “Global De-

velopment Finance 2009” 

sunt mult mai optimiste, 

declin economic aşteptat 

în 2009 fiind de doar 3%.

de afaceri 4. Redresarea situaţiei de pe piaţa forţei de 
muncă 5. Dezvoltarea unui parteneriat între autorităţile 
publice şi mediul de business în vederea depăşirii 
crizei economice.

În situaţie de criză economică este necesară consoli-
darea eforturilor întregii societăţi în vederea depăşirii 
ei, conştiente de acest fapt asociaţiile de business 
susţin, printre altele, crearea unui Consiliu anticriză, 
reprezentativ, format cu participarea egală a partidelor 
politice, societăţii civile si mediului de afaceri. Consiliul 
Naţional Anticriză va participa la negocierea condiţiilor 
de asistenţă economică externă cu instituţiile 
financiare internaţionale, având funcţii consultative 
in raport cu autorităţile publice. Consiliul Naţional 
Anticriză va monitoriza acţiunile si politicile statului în 
vederea depăşirii crizei economice si consecinţelor 
sale sociale. O altă revendicare se  referă la crearea 
Fondului Naţional de Dezvoltare, care va fi decuplat 
de la bugetul public şi care ar urma să direcţioneze 
ajutorul financiar pe timp de criză.

Situaţia economică din ţară este alarmantă. În primele 
4 luni ale anului, exportul s-a prăbuşit cu aproape 
22%, iar importul cu 31,5% comparativ cu perioada 
similară a anului 2008. Producţia industrială a scăzut 
în primele 5 luni cu 25,3%, iar volumul creditării în 
economie – cu aproximativ 6%. La 30 iunie deficitul 

bugetar constituia 2,037 mlrd. lei. Conform spuselor 
ministrului finanţelor, Mariana Durleşteanu, deficitul 
bugetului public naţional va atinge către sfârşitul 
anului cifra de 4 mlrd lei – 9,4% din PIB, iar sursele de 
acoperire, deocamdată, nu sunt clare.

În urma unui studiu efectuat de IDIS „Viitorul” şi 
publicat în Monitorul Economic nr. 16, trimestrul II din 
2009, unele măsuri anticriză luate acum de către Gu-
vern (în special ceea ce ţine de deprecierea treptată 
a leului faţă de valutele liber convertibile) au întârziat 
cu cel puţin 8-9 luni. Un alt studiu realizat de către 
compania de consultanţă şi audit FBK cu denumirea  
«Страны СНГ и мировой кризис: общие проблемы и 
разные подходы» (Ţările CSI şi criza mondială: prob-
leme comune şi abordări diferite) denotă că Repub-
lica Moldova, în comparaţie cu celelalte ţări ale CSI, 
înregistrează printre cele mai proaste rezultate social-
economice din primele patru luni ale lui 2009. „Lipsa 
unui program anticriză eficient, a jucat în acest sens, 
fără îndoială, un rol important. Un impact l-a avut şi 
instabilitatea politică în ţară”, concluzionează autorii.
Criza economică loveşte direct şi nemijlocit în me-
diul de afaceri, de aceea în situaţia de faţă, pro-
punerile formulate şi adresate Guvernului de către 
reprezentanţii businessului autohton ar putea fi o 
soluţie bună pentru redresarea situaţiei economice. 
Pentru aceasta este necesar doar ca reprezentanţii 
mediului de afaceri moldovenesc să fie priviţi în 
calitate de interlocutori şi parteneri egali de către 
guvernanţi, în vederea consolidării eforturilor pentru 
depăşirea crizei economice de care este afectată 
Republica Moldova.

Sumar„Soluţii anticriză”
La începutul lunii iunie anul 
curent a avut loc o întâlnire 
a asociaţiilor ce au aderat la 
Agenda Naţională de Business. 
În cadrul acestei întâlniri s-a 
discutat în special despre nişte 
soluţii ce ar permite depăşirea 
crizei economice. 

A fost formulat un demers la adresa 
primului-ministru, solicitându-se 
orientarea eforturilor guvernamentale 
spre soluţii adecvate business-ului 
autohton. Guvernului RM i-au fost pro-
puse cinci obiective pentru depăşirea 
crizei economice: 1. Măsuri de optimi-
zare a costurilor producătorilor locali 
2. Creşterea competitivităţii agenţilor 
economici 3. Îmbunătăţirea mediului 
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„Noi vrem pământ!”

Numărul tranzacţiilor de vânza-

re-cumpărare a terenurilor agricole 

este în continuă creştere. Cu toate 

acestea, suprafaţa terenurilor co-

mercializate este destul de modestă, 

în comparaţie cu cea a terenurilor 

arendate. În perioada anilor 1999-

2007, suprafaţa terenurilor vândute 

a constituit 25034 ha, 

iar suprafaţa medie a 

unui teren comercializat 

într-o tranzacţie funciară 

a înregistrat 0,08 ha. În 

anul 2008, cele mai multe 

tranzacţii de vânzare-

cumpărare a terenurilor 

agricole au fost înregis-

trate în raioanele Anenii 

Noi (4611), Cahul (5204), 

Criuleni (4173), Hânceşti 

(4077), si Orhei. Suprafaţa 

totală a terenurilor comer-

cializate a constituit 12911 

ha, iar preţul mediu al unui hectar de 

teren agricol comercializat  10301 lei. 

Preţul mediu al unui hectar de teren 

agricol comercializat în anul 2008 a 

fost în scădere faţă de cel înregistrat 

în anii 2006 si 2007. Conform datelor 

Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, 

în anul 2006 preturile la terenurile 

agricole în Chişinău au constituit de 

la 10 mii până la 300 mii lei/ha, la 

Bălţi – 9,03 mii 77, 4 mii lei/ha, Orhei 

3 mii 15 mii lei/ha, Ialoveni 8 mii -30 

mii lei/ha, Criuleni 3 mii 20 mii lei/

ha. În anul 2007, 

conform Agenţiei 

imobiliare „Lara”, 

valoarea medie a 

preţului loturilor 

de pământ cu 

destinaţie agri-

colă, care sunt adiacente sectoare-

lor municipiului Chişinău, a crescut 

până la 400000 - 2400000 lei pentru 

un hectar. Însa, dacă luăm în calcul 

faptul că o bună parte din statistica 

tranzacţiilor funciare include opera-

ţiuni cu terenuri „fără preţ”, atunci 

poate fi admisă supoziția ca prețul 

mediu al terenurilor cu destinație 

agricola tranzacționate este cu mult 

mai mare. Potrivit legislaţiei în vigoa-

re, proprietarii terenurilor agricole 

private au dreptul de a vinde terenu-

rile la preţ liber. Conform declaraţiilor 

persoanelor cu funcţii de răspun-

dere din oficiile cadastrale, subiecţii 

contractului de vânzare-cumpărare 

în cele mai multe cazuri stabilesc 

preturi mult mai mici decât valoarea 

terenului, pentru a suporta cheltuieli 

minime la perfectarea contractului.  

În baza tendinţelor profilate în pre-

zent pe piaţa funciară agricolă, se 

prognozează o creştere în continuare 

a preţurilor la terenurile agricole cu 

perspective de schimbare a des-

tinaţiei, adiacente localităţilor care 

cunosc o dezvoltare economică mai 

pronunţată: Bălţi, Orhei, Chişinău, 

Ungheni, Cahul. Totodată, sunt esti-

mate creşteri mai alerte la terenurile 

agricole, care corespund următoare-

lor criterii: Solurile cu fertilitate natu-

rală şi economică sporită, terenurile 

irigabile, zona frontierei de vest, cu 

UE, zone turistice sau unde pot fi 

amplasate obiective turistice, zonele 

din preajma drumurilor naţionale.

Unul din motivele numărului 

scăzut de tranzacţii cu te-

renuri agricole se găseşte 

şi în legislaţia naţională, 

care tratează discrimina-

toriu agenţii economici în 

dependenţă de naţiona-

litate. Astfel, investitorii 

străini sunt privaţi de 

dreptul de a procura tere-

nuri cu destinaţie agricolă, 

ceea ce duce nemijlocit la 

faptul că investiţiile făcute 

de ei în sectorul agricol 

sunt infime. 

Liberalizarea pieţii 

agricole ar conduce la creşterea 

atractivităţii şi capitalizării acestui 

sector al economiei, astfel va creş-

te capacitatea de a atrage resurse 

financiare şi tehnologii moderne, 

stimulând apariţia unor „campioni” 

ai sectorului agricol, care vor elimina 

stereotipurile negative şi vor facilita 

schimbările necesare în domeniu.

Eliminarea acestor restricţii ar putea fi 

condiţionate, adică am putea prelua 

exemplul Franţei, ori am putea acor-

da acest drept doar pentru anumite 

zone (acolo unde cetăţenii autohtoni 

nu îşi manifestă interesul), sau cu 

condiţia de a angaja doar cetăţeni ai 

Republicii Moldova la muncă.
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Figura 1. Suprafata terenurilor 
comercializate (total ha)

Una din soluţiile completării deficitului bugetu-

lui naţional, care conform prognozelor expuse se 

aşteaptă să fie  de circa 4 mlrd. de lei, ar fi liber-

alizarea pieţii funciare şi accesul pe această piaţă a 

investitorilor străini. 



a Agenţiilor de 

Turism.

Nicolae Platon: 

„La noi s-a dez-

voltat reţeaua de 

hoteluri de 4-5 stele, în detrimentul 

celor de 2-3 stele. Astfel, numai 

cazarea în hotel îl costă pe un 

străin între 120-180 de euro şi asta 

pentru că lipseşte segmentul de 

calitate medie în ceea ce priveşte 

cazarea. Partea mare de cheltuieli 

revine şi alimentaţiei. În Berlin, de 

exemplu, o masă la restaurant 

costă 10-12 euro, în timp ce la 

noi - 20-25 de euro şi nu este 

vorba de o masă copioasă, ci una 

modestă”. 

Scump, din 
cauza leului tare

Vice-directorul companiei Axa Man-

agement Consulting, Vitalie Popa, 

afirmă că Chişinăul a fost plasat 

în top mai sus decât Bucureştiul 

sau Kievul în primul rând din cauza 

aprecierii leului. „Politica Băncii 

Naţionale  de a păstra un leu tare 

a determinat poziţia în acest clasa-

ment, în condiţiile în care autorii iau 

în calcul evoluţia valutelor şi inflaţia. 

O demonstrează şi avansul  Japo-

niei în acest top, care a ocupat în 

2009 primele două poziţii, pe când 

în 2008 nu intra nici în top-10. Se 

datorează aprecierii yenului”, spune 

dl Popa.

Reprezentantul companiei  Axa 

Management Consulting afirmă 

că majoritatea „expaţilor” lucrează 

în Moldova fie în companii de 

top, fie la agenţii de dezvoltare 

şi organizaţii străine. „Acest seg-

ment al pieţii muncii nu este bine 

dezvoltat în Moldova, este abia 

la început de cale. Cred că nici în 

următorii 2-3 ani nu putem aştepta 

un progres semnificativ pe această 

piaţă, în condiţiile în care nu vedem 

un salt economic în general”, a mai 

adăugat Vitalie Popa.

http://www.businessexpert.md/                                                  
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Chişinăul – scump pentru „expaţi”
Termenul „expat”, derivat de la noţiunea engleză, 

„expatriate” defineşte specialiştii calificaţi care 

muncesc într-o ţară străină, de regulă pe o 

perioadă limitată de timp şi care sunt mai bine 

remuneraţi decât la ei acasă. 

Acest material apare în cadrul programului „Consolidarea mediului privat de afaceri în RM” prin Agenda 
Naţională de Business, cu sprijinul CIPE (SUA). Acest material reflectă doar opiniile autorilor săi.
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Topul a fost realizat în peste 370 

de localităţi din lume de firma 

britanică de recrutare ECA Inter-

national, în baza unor date privind 

costurile bunurilor de consum şi 

a serviciilor curente, inflaţia şi de-

precierea monedelor naţionale.

Moscova se află pe locul 12 

printre cele mai scumpe oraşe 

pentru „expaţi”, Istanbul - pe locul 

38, Sankt Petersburg - 41.

Preţuri mari la cazare şi 
alimente

Republica Moldova pierde 

competiţia cu multe ţări europene 

în ceea ce priveşte preţurile la 

cazare, alimentaţie şi transport 

aerian, afirmă Nicolae Platon, 

preşedintele Asociaţiei Naţionale 


