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China va acorda 
Moldovei un ajutor 

nerambursabil în valoare 
de circa 731,8 mii dolari 
SUA, sub formă de 
rechizite de birou pentru 
reședința prezidențială 
și parlamentară. 

În primul semestru al 
anului 2009 nivelul 

vânzărilor de bunuri im-
obile locative în Chișinău 
a constituit 55% din 
nivelul anului 2008 și 
37,3% din nivelul anului 
2005

Partenerii locali ai Agendei Naţionale de 
Business au dezbătut pe 16 iulie 2009, 
la Cahul, soluţiile de depășire a crizei 
economice în sectorul real. Participanţii 
pledează pentru ajustarea politicilor ag-
ricole la necesităţile producătorilor și 
exportatorilor autohtoni. Astfel, ei solicită 
eliminarea interdicţiei la exportul strugurilor 
și renunţarea la practica de stabilire a 
preţurilor de cumpărare a strugurilor de 
către întreprinderile vinicole cu concursul 
organelor de stat.

Printre alte propuneri, se numără libera 
înstrăinare a loturilor de pământ per-
soanelor nerezidente și fondarea unei Şcoli 
de business.

Întrunirea a fost organizată de Institutul 
pentru Dezvoltare și Iniţiative Sociale (IDIS) 

„Viitorul”, în parteneriat cu Camera de 
Comerţ și Industrie, filiala Cahul. La dezba-
teri au participat experţi economici ai IDIS 
„Viitorul”, oameni de afaceri, reprezentanţi 
ai asociaţiilor de business, organizaţiilor 
internaţionale, administraţiei locale și 
mass-media. 

Întrunirea de la Cahul va fi urmată de o 
serie de dezbateri regionale, prin care se 
urmărește consultarea opiniei oamenilor de 
afaceri referitor la priorităţile de business.

Agenda Naţională de Business reprezintă 
o platformă comună a circa 27 de asociaţii 
de business, întrunind peste 55% din toate 
asociaţiile existente în Republica Moldova. 
Asociaţiile de Business care au sprijinit lan-
sarea acestui proces analizează problemele 
mediului de afaceri și formulează soluţii și 
politici pentru a le putea rezolva.
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ReduceRi 
pe piaţa de 
asiguRăRi a 
Moldovei

Directorul general al 
SA Grawe Carat 

Asigurări Peter Kasyk a 
menţionat că încasările 
din CASCO s-au redus. 
Asta din cauza reducerii 
indicatorilor activităţii 
companiilor de leasing 
și micșorării volumului 
comenzilor primite de 
către companiile de 
transport. Kasyk susţine 
că situaţia proastă 
se datorează mărimii 
primelor, care nu ar core-
spunde cerinţelor pieţei. 

după infomarket

Mold-
caRton 
înstRăinat

Grupul rusesc de 
companii Itera 

a confirmat vinderea 
acţiunilor deţinute la 
fabrica de carton Mold-
carton, una dintre cele 
mai mari întreprinderi de 
acest profil din regiune. 
Vânzarea a avut loc ca 
urmare a dorinţei de 
renunţa la activităţile care 
nu sunt de profil. Pachet-
ul de  89,063% din totalul 
acţiunilor Moldcarton a 
fost cumpărat de compa-
nia Major ASSETS LTD. 
Compania Major ASSETS 
LTD este un offshore, de-
spre care nu se cunoaște 
deocamdată nimic.

Banca Naţională coboară rata de 
bază la un record istoric

În scopul „majorării lichidităţii în sistemul bancar”

Ştiri pe scurt

consiliul de administraţie al Băncii naţionale a Moldovei 
(BnM) a decis, la 16 iulie 2009, micşorarea ratei de bază 
cu un punct procentual, până la 8%, adică până la cel 
mai scăzut nivel din istoria ţării. Rata de bază este una de 
referinţă, aplicată la refinanţarea băncilor comerciale şi 
are un efect în întreaga economie a Republicii Moldova.

De asemenea, BNM a decis diminuarea 
ratei la creditele „overnight” (împrumuturi 
peste noapte acordare băncilor comer-
ciale pentru suplinirea lichidităţilor curente) 
și la creditele pe termen lung, la fel, cu 
câte 1.0 punct procentual, până la 10.5 și 
respectiv 8.0 la sută anual.

În scopul „majorării lichidităţii în sistemul 
bancar”, a mai fost aprobată decizia de 
a micșora norma rezervelor obligatorii cu 
2.0 puncte procentuale, de la 16.0 la 14.0 
la sută, făcând disponibile pentru creditar-
ea sectorului real a economiei resurse ale 
băncilor în volum de circa 233.5 mil. lei, 
11.5 mil. dolari SUA și 12.7 mil. euro.
Potrivit BNM, posibilitatea reducerii ratei 
de bază și a normei rezervelor obligatorii 
este determinată de trendul descendent 
continuu al inflaţiei înregistrat din luna 
iunie 2008. Conform Biroului Naţional de 
Statistică, în iunie 2009, pentru ultimele 
12 luni, a fost înregistrată o deflaţie de 0.8 
la sută.

Este pentru a șaptea oară consecutiv 
când BNM reduce rata de bază, în încer-
carea de a determina instituţiile financiare 
să scadă nivelul ratelor dobânzilor, inclusiv 
la operaţiunile de creditare.

Relaxarea politicii monetare întreprinse 
de BNM a influenţat deja ratele la cred-
ite și depozite. De exemplu, rata medie 
ponderată la depozitele atrase în lei 
moldovenești a evoluat de la 20.69% în 
ianuarie, până la 15.04% în luna iunie       

(- 5.65 puncte procentuale). 
Iar rata medie ponderată la 
creditele în lei a evoluat de 
la 23.25% în ianuarie, până 
la 18.94% (- 4.31 p. p.).

Rata de bază este un 
instrument pe care BNM îl utilizează, 
în funcţie de conjunctura pieţelor 
monetară și valutară, dinamica proces-
elor inflaţioniste și așteptările prognozate 
ale indicatorilor macroeconomici. Cea 
mai joasă rată de Republica Moldova a 
coborât la una din cele mai reduse cote, 
4,3 la sută. Cea mai înaltă rată de bază, 
respectiv 32%, a fost înregistrată la în-
ceputul anului 2000, când inflaţia trecuse 
de 40%.

 În primele luni ale anului 2008, când a în-
ceput să crească brusc inflaţia, ce a atins 
în luna mai o rată anualizată de 16,9%, 
banca centrală a majorat rata de bază 
până la 18,5%, iar după ce începând cu 
septembrie inflaţia a început să coboare, 
Banca Naţională a procedat la reducerea 
treptată a ratei de bază. Republica Mol-
dova a coborât la una din cele mai reduse 
cote, 4,3 la sută. 

Cea mai înaltă rată de bază, respectiv 
32%, a fost înregistrată la începutul anului 
2000, când inflaţia trecuse de 40%. În 
primele luni ale anului 2008, când a în-
ceput să crească brusc inflaţia, ce a atins 
în luna mai o rată anualizată de 16,9%, 
banca centrală a majorat rata de bază 
până la 18,5%, iar după ce începând cu 
septembrie inflaţia a început să coboare, 
Banca Naţională a procedat la reducerea 
treptată a ratei de bază. 

Business expert
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viticul-
tuRa în RM: 
Recoltă 
nouă, pRo- 
BleMe vechi

Agenţia guvernamentală 
Moldova Vin a anunţat 

preţuri orientative la struguri, 
de care să ţină cont viti-
cultorii și vinificatorii atunci 
când vor contracta strugurii 
din recolta nouă. Astfel, 
„preţul minim recomandabil” 
pentru strugurii de soiuri 
tehnice albe variază între 
1,8 lei și 2,6 lei per kilogram 
(10-16 eurocenţi), în timp 
ce strugurii de soiuri roșii 
ar putea costa între 2 și 
3,2 lei per kilogram (12-20 
eurocenţi).Cel mai mic preţ 
se va oferi, tradiţional, pen-
tru strugurii de tip „Isabella” 
– aproximativ 1,6 lei per 
kilogram. 

Directorul Moldova Vin, 
Tudor Copaci, a de-

clarat că preţurile ar putea 
varia cu 15%, în funcţie 
de conţinutul de zahăr în 
struguri, de vinul preconizat 
pentru producţie, etc. 

Moldova-Vin anunţase 
anterior că o parte 

din vinurile din stoc vor fi 
distilate în spirt, urmând a fi 
folosit la maturarea vinurilor 
tari și a coniacurilor. 

imedia

Experţii ruşi vor inspecta între-
prinderile vinicole moldoveneşti

Ştiri pe scurt

în scurt timp, experţi de la serviciul sanitar rus Rospotreb-
nadzor vor  inspecta întreprinderile vinicole care 
intenţionează să livreze producţie alcoolică în Federaţia 
Rusă, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă şeful 
serviciului sanitar rus, ghenadi onişenko. 

În același timp, potrivit lui Onișenko, în 

perspectivă va fi examinată și posibilitatea 

de a permite laboratoarelor moldovenești 

să efectueze controlul calităţii vinului livrat.  

Onișenko a remarcat că scopul principal 

constă în lichidarea regimului de discrimin-

are a producţiei moldovenești. „Trebuie să 

oferim Republicii Moldova posibilitatea de a 

soluţiona problemele economice legate de 

livrarea vinurilor pe piaţa rusească”, a con-

chis șeful Rospotrebnadzor.

La rândul său, directorul Agenţiei agroindus-

triale Moldova-Vin, Tudor Copaci, a asigurat 

că în scurt timp vor fi prezentate toate actele 

necesare pentru majorarea exportului de 

vinuri în vrac moldovenești în Rusia. 

Potrivit lui, după lichidarea embargoului 

Republica Moldova a livrat în Federaţia Rusă 

doar aproximativ 30 mii dal de materiale 

vinicole. Copaci a menţionat că este planifi-

cat ca aceste cantităţi să fie majorate până la 

6 - 7 mil. anual. „Aproximativ aceste cantităţi 

erau livrate în Rusia până în anul 2006”, a 

spus Tudor Copaci. Directorul Agenţiei a 

subliniat că revenirea la astfel 

de cantităţi nu va fi foarte 

ușoară, fiind necesar un timp 

mai îndelungat.

Federaţia Rusă a mai decis să extindă impor-

tul vinurilor moldovenești prin patru terminale 

vamale, faţă de unu cât era pănâ în prezent. 

Astfel, pe lângă punctul Solnicinoie, va fi 

autorizat exportul și prin terminale amplasate 

în localităţile Breansk, Sankt Petersburg și 

Kaluga.

Amintim că în martie 2006, Federaţia Rusă a 

impus restricţii la importul de vinuri și divinuri 

moldovenești, pe motiv că nu ar corespunde 

standardelor rusești.

Moldova Vin se așteaptă în acest an la o 

recoltă medie de 5 mii tone de struguri la 

hectar. Fabricile de vin aveau, la sfârșitul lui 

iunie 2009, stocurile de 24 milioane decalitri 

de vinuri, ceea ce reprezintă aproape două 

recolte anuale de struguri. Circa 60% din 

materia primă depozitată provine din recolta 

anului trecut.

economist

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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