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Securitatea alimen-
tară a ţării nu va fi 

afectată, susţine Min-
isterul Agricul-turii şi 
Industriei Alimentare

Banca Europeană 
pentru Reconstruc-

tie şi Dezvlotare a de-
schis pentru “Moldova-
Agroindbank” o linie de 
credit in valoare de 20 
mln. euro.

Activele sistemului 
bancar au scăzut cu 

peste 6%, în jumătate 
de an

Majorarea a fost determinată de creşterea 
producţiei în sectorul zootehnic cu 5,1%, 
în timp ce producţia vegetală a scăzut cu 
11,1% faţă de ianuarie - iunie 2008.

„Începutul recoltării culturilor agricole 
în anul curent în întreprinderile agri-
cole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti 
mari) se caracterizează prin micşorarea 
considerabilă a roadei medii a cerealelor - 
cu 28%, din care a grâului - cu 38%, orzu-
lui - cu 28%, culturilor leguminoase pentru 

boabe - cu 35%”, precizează un comunicat 
al BNS.

Pe de altă parte, recolta de fructe sâmbu-
roase a crescut de aproape 2 ani.
„Un rol semnificativ asupra ritmului volu-
mului fizic al producţiei agricole în semes-
trul I 2009 l-a avut creşterea producţiei 
animaliere, căreia i-a revenit circa 87% din 
total producţia agricolă (în semestrul I 2008 
- circa 85%)”, a mai subliniat BNS. 

Sumar

Ştiri pe scurt

Agricultura, pe linie de plutire 
Producţia agricolă creşte uşor după jumătate de an pe seama sectorului zootehnic, în 
timp ce recolta medie la cereale este marcată de o scădere considerabilă.
Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS), producţia globală agricolă în 
gospodăriile de toate categoriile în ianuarie - iunie 2009 a crescut cu 2,6% faţă de perio-
ada respectivă a anului 2008. 



2

ContraCte 
de înChiri-
ere a ofiCi-
ilor Cu re-
duCeri de 
20%

Contractele de închiriere 
a oficiilor pentru anul 

2010 vor fi încheiate cu o 
re-ducere de 20%, sunt de 
părere agenţii imo-biliari. 
Oferta de oficii a crescut.

Preţul chiriei oficiilor 
constituie 10-20 euro 

pentru un metru pătrat pe 
lună, în funcţie de amplasare 
şi dotarea oficiilor.    

Costul închirierii spaţiilor 
comerciale constituie 

15-25 euro pentru un metru 
pătrat. În centrele comer-
ciale mari sau în magazi-
nele amplasate pe străzile 
principale, ca, de exem-
plu, bule-vardul  Ştefan cel 
Mare, prospectul Moscovei, 
Dacia, preţul chiriei se ridică 
la 20-50 euro pentru un 
metru pătrat pe lună.   

Spaţiile de producţie în 
funcţie de reţelele de 

comunicaţie şi căile de ac-
ces pot fi luate în chirie la 
preţ de 1-3 euro pe metru 
pătrat, iar a spaţiilor de 
depozitare - 3-5 euro.

Business expert

Piaţa imobilului pe timp de criză
Companiile de construcţii suferă foarte mult din cauza lipsei de mijloace circulante

Ştiri pe scurt

Piaţa imobilului locativ a profitat în perioada de creştere 
economică mai mult decât altele, iar pe timp de criză este 
afectată mai mult decât alte ramuri ale economiei

Companiile de construcţii suferă foarte mult 
din cauza lipsei de mijloace circu-lante. 
Creditul bancar a devenit aproape inaccesibil 
sau foarte scump, după ce construcţiile au 
intrat într-o zonă de risc financiar sporit, iar 
încasările de la cum-părători s-au stopat. Se 
fac vânzări doar cu apartamente în casele 
date deja în exploatare, ceea ce echivalează 
cu piaţa secundară.
Oferta de preţuri pe piaţa primară oscilează 
în diapazonul de preţuri de 500-700 euro 
pentru un metru pătrat, în funcţie de gradul 
de finisare şi locul amplasării construcţiei. În 
zona centrală preţurile depăşesc 800 de euro 
pentru un metru pătrat. Totuşi, preţul mediul 
în blocurile locative noi a crescut uşor în 
luna iunie, fiind vorba de prima creştere din 
acest an. Majorarea este însă foarte fragilă 
şi, se pare că este prematur de vorbit despre 
o tendinţă de revenire, mai degrabă înreg-
istrându-se o fluctuaţie temporară. 
Preţul mediu pe piaţa rezidenţială primară a 
fost, în iunie, în valoare de 738.95 € pentru 
un metru pătrat, sau cu 0.81% mai mult 
decât în mai 2009. În comparaţie cu luna 
decembrie 2008, însă, preţul pe acelaşi 
eşantion este mai mic cu 9.28%.
Până în prezent, din suprafaţa totală de 
circa 874 000 m2 a proiectelor în curs de 
comercializare, au fost vândute aproximativ 
565 000 m2 (64.6%) şi mai sunt în vânzare 
aproximativ 309 000 m2 (35.4%). Suprafeţele 
aflate în vânzare s-au ma-jorat în ultimele 
3 luni, fenomen explicat prin faptul că unii 
dezvoltatori au scos în vânzare apartamente 
care erau păstrate anterior în calitate de 
investiţii pe termen lung, în speranţa de 
a atrage resurse financiare adiţionale. În 
luna iunie 2009 au fost comercializate cu 
preponderenţă apartamentele din clasa 
Medie. 
Însă, numărul tranzacţiilor pe piaţa secundară 

a imobilului locativ s-a 
redus de două-trei ori 
în comparaţie cu prima 
jumătate a anului 2008. 
Cererea a scăzut ca 

urmare a  reducerii semnificative a cotei 
procurărilor investiţionale, care anterior se 
ridica la 40-50% din totalul tranzacţiilor. 
Potrivit Agenţiei imobiliare Nika-Imobil, 40 
la sută din tranzacţii au fost realizate cu 
apartamente cu o odaie, 30% - cu două odăi,  
10% - cu trei odăi şi 20% cu alte obiective 
imobiliare. Cele mai solicitate sunt locuinţele 
mai ieftine, cu 1-2 odăi, în diapazonul de 
preţuri de 25 000- 40 000 de euro.
Piaţa terenurilor de pământ pentru 
construcţiile individuale a înregistrat o 
scădere de 10-20%. Cele mai scumpe tere-
nuri pentru construcţiile individuale sunt cele 
din zona parcului Valea Morilor şi a secto-
rului Buiucani (perimetrul străzilor Neaga şi 
Belinski), cu costuri cuprinse între 20 000- 30 
000 euro pentru un ar. Un ar de pământ în 
sectorul Sculeni costă 10 mii de euro, în 
sectorul Buiucani (zona uzinei Alfa) - 12-15 
mii de euro, Schinoasa - 5-7 mii de euro, în 
zona Universităţii agri-cole - 5 mii de euro, în 
sectorul Botanica de Jos - 8-10 mii de euro 
pentru un ar, în zona complexului comercial 
Megapolis Mall un ar costă 8-10 mii de euro. 
În locali-tăţile din suburbia capitalei  (Tohatin, 
Coloniţa, Cricovo, Băcioi, Truşeni, Sângera) 
preţurile constituie 1-3 mii de euro pentru 
un ar. Stăuceni este considerată cea mai 
scumpă localitate din suburbia capitalei, cu 
cost de 4-6 mii de euro pentru un ar.
Potrivit Nika-Imobil, preţul chiriei apartamen-
telor cu o odaie pe piaţa secundară consti-
tuie 150 euro pe lună, cu două odăi - 150-
200 euro, cu trei odăi - 200-250 euro. Preţul 
porneşte de la 3-5 euro pentru un metru 
pătrat. Preţul chiriei la apar-tamentele cu 
confort sporit, este de 250-300 euro pe lună 
la apartamentele cu o odaie şi 300-400 de 
euro la locuinţele cu două odăi.

după Business expert
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Ponderea 
Creditelor 
nefavora-
Bile s-a ma-
jorat Până 
la 10,47%  

Potrivit datelor BNM, ra-
portate la capitalul nor-

mativ total (CNT), creditele 
nefavorabile au constituit 
36,26%. Totodată, activele 
nefavorabile au constituit 
6,27% din total active şi 
36,97% din CNT. 

După destinaţia credite-
lor, cele mai multe au 

fost acordate industriei şi 
comerţului – 50,22%. Pon-
derea creditelor acordate 
pentru imobil, construcţie şi 
dezvoltare s-a redus până 
la 12,82% (cu 1,81 p.p. 
faţă de decembrie 2008), a 
creditelor de consum – până 
la 11,27 (cu 1,66 p.p. mai 
puţin faţă de decembrie 
2008. 

Totodată, volumul cred-
itelor pentru agricultură 

şi industria alimentară s-a 
majorat până la 14,98%( cu 
1,71 p.p. faţă de decembrie 
2008, precum şi a creditelor 
acordate industriei enetget-
ice şi combustibilului – până 
la 2,24% (cu 0,26 p.p. mai 
mult faţă de decembrie 
2008).

Centrala de la Cuciurgan vede o 
creştere de 3-4 ori a livrărilor de 
energie electrică

Ştiri pe scurt

la ora actuală Centrala de la Cuciurgan mai funcţionează 
datorită faptului că autorităţile de la Chişinău au acceptat 
să cumpere energie electrică mai scumpă cu circa 20% 
decât cea din ucraina

Centrala Electrică de la Cuciurgan (CERS 

Moldovenească) prognozează o creştere de 

3-4 ori a exportului de energie electrică în 

următorii 2-3 ani, astfel încât să ajungă la o 

valoare de circa 200 mil. euro. Centrala, care 

se află în regiunea separatistă Transnistria, 

include în exporturi şi livrările de energie în 

localităţile din raioanele de pe malul drept al 

râului Nistru.

Conform raportului anual, managementul 

Centralei este activ în căutarea de noi pieţe 

de desfacere. Potrivit estimărilor pieţelor-

ţintă, pentru anul 2009, este planificată 

obţinerea unor venituri de 163,7 mil. euro 

din vânzări, iar pentru anul 2010 - 200 de 

mil. euro. Aceasta ar semnifica o creştere 

de 3-4 ori a vânzărilor de energie electrică, 

comparativ cu anul 2008. Din raportul Inter 

RAO UES Group reiese că în 2008, Centrala 

Electrică de la Cuciurgan, a funcţionat la 

aproximativ 15% din capacitate şi a înreg-

istrat vânzări de 42,54 milioane de euro. În 

prezent, centrala funcţionează aproape la 

40% din capacitate.

Inter RAO UES susţine că în 

următorii 10 ani va fi prin-

cipalul furnizor de energie 

electrică al Moldovei. 

Inter RAO UES susţine că prognoza 

optimistă are la bază, în primul rând, „pu-

nerea în aplicare a unui proiect de mod-

ernizare a reţelelor de transport a energiei 

electrice din Moldova care va fi finalizat în 

2012”. Cel de-al doilea argument în favoarea 

prognozei optimiste „este începutul expor-

tului de energie electrică în Moldova (malul 

drept al Nistrului) din ianuarie 2009, Centrala 

(de la Cuciurgan n.n.) acoperind în prezent 

cea mai mare parte din cererea de energie 

electrică”, se specifică în raportul Inter RAO 

UES. 

Managementul Centralei Electrice de la 

Cuciurgan mai are în plan ca, în anul 2012, 

96% din veniturile întreprinderii să fie obţinute 

din export. Din aceste 96%, 52 puncte pro-

centuale va constitui exportul de energie în 

România, iar 44 puncte procentuale „expor-

turile în Moldova”. Indicele pentru Moldova 

este de aşteptat să fie păstrat la acelaşi nivel 

în următorii 10 ani, mai susţine administraţia 

Centralei. 

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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