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 Indicele de convergență dintre economia
transnistreană și cea din dreapta Nistrului
În a doua jumătate a Indicele de convergență (IC), date brute și media
anului 2013,
mobilă pentru 4 trimestre
economiile dintre
ambele maluri ale
Nistrului au început
treptat să se
distanțeze. Indicele
de Convergență dintre
economia regiunii
transnistrene și cea
din dreapta Nistrului,
calculat în premieră
de EXPERT-GRUP
(Anexa A) s-a
menținut constant în
perioada T4:2010Sursa: calculele EXPERT-GRUP în baza datelor
T2:2012. Totuși,
începând cu T3:2012 BNM, BNS, BR și MDE
și până în T2:2013
economiile ambelor maluri și-au accelerat apropierea, iar indicele de
convergență a crescut, majorându-se de la 88,5% la 96,9%. Cu toate acestea,
evoluțiile din T3:2013 au temperat această tendință și indicatorul a coborât cu
aproximativ 1,5 p. p. față de T2:2013 (95,4%).
După criza economică din 2009, investițiile în regiunea din stânga Nistrului au
cunoscut o dinamică oscilatorie, caracterizată prin 3 faze: (i) relansarea robustă
după 2009, materializată printr-o creștere rapidă în perioada T1:2010-T2:2011
(un ritm mediu de creștere f-t-p de aproximativ 10%), (ii) scăderea accelerată
între T3:2011 și T1:2013 (o descreștere medie f-t-p de 7,4%), și (iii) revenirea
bruscă în T2-T3:2013 (o accelerare medie f-t-p de 15,6%). În raioanele din
dreapta Nistrului investițiile au crescut lent, dar relativ constant între T1:2010 și
T3:2013 (în această perioadă ritmul mediu de creștere f-t-p a fost de 1,5%)1. De
altfel și declinul din 2009 a fost mult mai puternic în raioanele din dreapta râului
Nistru comparativ cu cele din regiunea transnistreană. Drept rezultat, în
perioada T1:2010-T1:2012 investițiile pe cap de locuitor în regiunea din stânga
Nistrului au fost mai mari decât valoare acestui indicator înregistrat în raioanele
de pe malul drept, iar începând cu T2:2012 situația s-a inversat. Datorită
saltului din ultimele 2 trimestre, către T3:2013 investițiile pe cap de
locuitor în regiunea transnistreană, din nou, depășeau valoarea aceluiași
parametru înregistrat în partea dreaptă a Nistrului.
Producția agricolă pe cap de locuitor este tradițional mai mare în
raioanele din dreapta Nistrului comparativ cu nivelul din regiunea
transnistreană, inclusiv și pe parcursul trimestrului 3, 2013. Acest fapt este
cauzat de specializarea aprofundată a regiunilor din dreapta Nistrului în
producerea bunurilor agro-alimentare. În 2012 ponderea agriculturii în PIB-ul
regiunii transnistrene constituia doar 2,7%, în timp ce în raioanele din dreapta
Nistrului acest indicator a fost de 10,9%.
Atât importul, cât și exportul pe cap de locuitor sunt mai mari în raioanele de est
față de cele din dreapta râului Nistru. Cauza ține de includerea comerțului cu
raioanele din partea dreaptă Nistrului în comerțul extern al regiunii
transnistrene. Astfel pentru primele nouă luni ale anului 2013 regiunea
Transnistreană a „exportat” 41,7% din produsele sale către raioanele din
dreapta Nistrului, iar importul a fost de 47,7%. Totodată, se atestă o continuă

Estimările Expert-Grup în baza mediilor mobile ale indicatorului calculate pentru ultimele 4 trimestre.
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tendință de aproximare dintre exportul și importul pe cap de locuitor din
regiunea transnistreană și raioanele din dreapta Nistrului. Aceste evoluții
sunt determinate de creșterea mai rapidă a comerțului extern al zonei de pe
malul drept al râului Nistru, comparativ cu cel al regiunii transnistrene.
Procesele inflaționiste au un caracter mai pronunțat în regiunea din
stânga Nistrului comparativ cu cele de pe malul drept. La fel, această
diferență determină un grad mai înalt al monetizării regiunii din dreapta
Nistrului. Creșterea mai accelerată a prețurilor din regiunea transnistreană
determină reticența față de păstrarea banilor, care pierd rapid din valoare. În
rezultat, volumul masei monetare, raportat pe cap de locuitor, în raioanele din
dreapta Nistrului devansează același indicator din regiunea transnistreană.
„Scumpirea” în termeni nominali a monedei naționale a determinat
aprecierea reală a leului moldovenesc față de rubla transnistreană pentru
perioada cuprinsă între T3:2010-T1:2012. Ulterior, însă, tendința de
depreciere nominală a leului moldovenesc, ce a demarat la sfârșitul anului
2011 s-a transpus în „ieftinirea” reală a leului față de rubla transnistreană în
perioada T2:2012-T3:2013.
Modificările din trimestrul trei au fost determinate de creșterea mai accelerată
a unor indicatori din regiunea transnistreană față de sporirea acelorași
parametri în raioanele din dreapta Nistrului. Aceasta ține de: volumul
investițiilor (78,6% f-a-p comparativ cu 15,8% f-a-p), producția agricolă (22,1%
f-a-p în raport cu 16,9% f-a-p) și soldul mediu al masei monetare (22,1% f-a-p
vs 17,5% f-a-p)2.
Diminuarea nivelului de convergență din ultima perioadă dintre
economiile de pe ambele maluri ale Nistrului constituie o provocare
majoră pentru implementarea prevederilor Acordului de Asociere cu UE
pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.

Estimările Expert-Grup. Ritmurile de creștere au fost calculate în baza seriilor cronologice,
deflatate cu IPC.
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Notă de limitare a responsabilității
Acest material/publicație este realizat de Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP cu
suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin
intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) și
Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparțin autorilor și
nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei,
Sida sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

 Principalele tendințe economice în regiunea Transnistreană
Figura 1. Producția agricolă globală, creștere f-a-p, %

AGRICULTURA
Sectorul a înregistrat o
creștere semnificativă,
recuperând din pierderile
anului precedent. Agricultura
a crescut în primele 9 luni ale
anului cu 47.6% f-a-p.
Creșterea a fost determinată în
egală măsură de evoluția
producției vegetale (+51.4% fa-p) şi a celei animale (+41% fa-p).

Sursa: Ministerul Dezvoltării Economice

Figura 2. Indicele Producției Industriale, serie brută și serie
filtrată (media mobilă pentru 4 luni), creștere f-a-p, %

Sursa: Ministerul Dezvoltării Economice
Figura 3. Comerțul cu bunuri (amănuntul) și servicii prestate
populației populației, creștere f-a-p, %

INDUSTRIA
Sectorul rămâne
neperformant şi vulnerabil la
şocurile externe. Indicele
Producţiei Industriale a
înregistrat o scădere cu 22.5%
în Sept:2013, f-a-p. În mare
parte scăderea a fost
determinată de o perfomanţă
scăzută a sectorului energetic
şi a celui metalurgic (-22,7% şi
-69,8% f-a-p, respectiv),
compensată parţial de avansul
de 21.6% a industriei chimice,
şi 34.4% a industriei
morăritului. Volatilitatea înaltă
a sectorului denotă o
competitivitate redusă.

COMERȚ INTERN CU
BUNURI ȘI SERVICII
Pe fundalul unei performanţe
economice mixte, cererea
internă de bunuri şi servicii a
avut o creştere moderată.
Comerţul cu amănuntul a
crescut, în Noi:2013, cu 5.2%
f-a-p, iar volumul serviciilor a
avansat, în aceeași perioadă,
cu 2.1%, f-a-p.

Sursa: Ministerul Dezvoltării Economice
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Figura 4. Salariul mediu pe economie și transferurile de peste
hotare, creștere f-a-p, %

Sursa: Ministerul Dezvoltării Economice și BRT
Figura 5. Veniturile și cheltuielile Bugetului Public, creștere fa-p, %

Sursa: Ministerul Finanțelor
Figura 6. Rata șomajului, %

VENITURILE ȘI
CHELTUIELILE
POPULAȚIEI
În pofida incertitudinii
economice, salariile au
continuat să crească atât în
termeni nominali, cât şi reali.
În termeni nominali salariul
mediu pe economie a crescut
cu 11.5% în primele 9 luni f-ap. În termeni reali avansul a
fost doar de 6.6%.
Transferurile de peste hotare
au rămas volatile şi au crescut
cu doar 4.4% pentru primele 6
luni f-a-p, deși înregistraseră
un avans de 13.5% în primele
3 luni.

FINANȚE PUBLICE
Ajutorul financiar constant al
Rusiei şi eforturile timide de
consolidare bugetară au
redus din dezechilibrul
bugetar. Deficitul bugetar a
scăzut de la 12.2% din PIB în
2011 la 7.4% în 2012. În 2013
încasările şi cheltuielile
bugetare au fluctuat pe
fundalul unei volatilităţi
economice ridicate. Astfel,
cheltuielile au scăzut cu 1.1%,
6.7% şi 0.7% în primele trei
trimestre, f-a-p. Veniturile au
scăzut cu 17.5% în Q1:13 ca
apoi să crească cu 13.8% în
Q2:13 şi să scadă cu 11.9% în
Q3:13.

PIAȚA MUNCII
Performanta economică
ambiguă nu se reflectă
momentan asupra pieței
muncii. Trendul descendent al
șomajului pare a fi intact. Cu
un minim de 3.09% în Dec:12
rata şomajului a crescut
nesemnificativ la 3.42% în
Iun:13. Raportul de dezvoltare
socio-economică a regiunii
pentru septembrie indică o
descreştere a numărului de
şomeri faţă de trimestrul
precedent.

Sursa: Ministerul Dezvoltării Economice
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Figura 7. Indicele Prețurilor de Consum și IPPI, creștere f-a-p,
%; rata de bază, %

PREȚURI ȘI POLITICĂ
MONETARĂ
Încetinirea substanțială a
economiei şi o scădere
vizibilă a inflaţiei a
determinat banca să relaxeze
politica monetară. În perioada
Apr-Oct:13, Banca Centrală a
ajustat în cinci mişcări
consecutive rata de bază de la
7% la 5%, păstrând în acelaşi
timp rata rezervelor minime
obligatorii la 8% în moneda
locală şi 14% în valută.
Indicele Prețurilor de Consum
a urmat un trend descendent
atingând 4.9% în Sept:13.

Sursa: Banca Republicană Transnistreană
Figura 8. Ponderea creditelor neperformante în total credite,
%; volumul creditelor noi acordate, creștere f-a-p, %

SISTEM BANCAR
Creditarea a accelerat în a
doua jumătate a anului, pe
fondul relaxării accentuate a
politicii monetare. Creditarea
bancară s-a contractat cu 6.8%
în primele 5 luni ale anului ca
să atingă o rată de creștere de
70% în Sept:13 f-a-p. Calitatea
portofoliului de credite rămâne
la un nivel acceptabil –
creditele neperformante
atingând doar 4.5% din
portofoliu în Noi:13.

Sursa: Banca Republicană Transnistreană
Figura 9. Volumul total al exporturilor și importurilor,
creștere f-a-p, %

COMERȚ EXTERIOR
Exporturile şi importurile au
scăzut semnificativ
reflectând scăderea
activității industriale în
regiune. Astfel exporturile au
scăzut cu 30.3% în Iun:13, f-ap. Importurile au scăzut şi ele
comparativ cu perioada
respectivă a anului precedent,
dar mai lent decât exporturile,
12.1%. Balanța comercială
este negativă, importurile
depășind, în Iun:13, de 3.4 ori
exporturile.

Sursa: Ministerul Dezvoltării Economice
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Figura 9. Investiții în capital fix pe forme de proprietate (mil.
RUB);

Su
rsa: Ministerul Dezvoltării Economice
Figura 10. Creșterea economică a principalilor parteneri
comerciali ai Republicii Moldova, creștere f-a-p, %

Sursa: Eurostat și Serviciul Federal de Stat de Statistică a Rusiei
Figura 9. Indicele prețului mondial la alimente (puncte) și
prețul mediu per baril de petrol (dolari SUA)

ACTIVITATEA
INVESTIȚIONALĂ
Activitatea investițională a
sectorului privat a rămas
anemică în prima jumătate a
anului, dar a accelerat vizibil
în ultimele trei luni. Investiţiile
private au avansat cu doar
8.8% în primele 6 luni, dar au
atins 14% în Sept-13 f-a-p. În
schimb activitatea
investițională publică a avansat
considerabil pe parcursul
întregii perioade. Astfel
investițiile publice au crescut
cu 81.6% în primele nouă luni,
f-a-p. Investițiile municipale au
rămas la nivelul anului
precedent (1.4% f-a-p).

PRINCIPALII
PARTENERI
COMERCIALI
Condiții economice externe
incerte: economia Rusiei
încetinește, iar cea a UE nu
crește suficient de repede.
Pentru prima dată din ultimele
1,5 ani, în Q3:13, economia
UE a înregistrat o creștere
pozitivă (+0,1%, f-a-p). Totuși,
Zona Euro rămâne în
recesiune (-0,4, f-a-p).
Economia Rusiei a crescut cu
1,2% f-a-p, fiind într-o continuă
încetinire de la mijlocul anului
2011.

PIEȚELE GLOBALE
Situația pe piețele globale
rămâne foarte volatilă și,
respectiv, incertă. În pofida
unei creșteri minore din oct:13,
indicele prețului mondial la
alimente înregistrează o
tendință descendentă pe
parcursul ultimilor luni. Trendul
este marcat de ieftinirea
cerealelor, pe fondul condițiilor
climaterice mai bune din acest
an f-a-p. Prețul țițeiului este la
fel de volatil, înregistrând, în
oct:13, o ieftinire de 3,1% f-l-p
și 2,0% f-a-p.

Sursa: Banca Mondială și FAOUN
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 Evoluții-cheie de politici
Evoluția politicii

Comentariile EXPERT-GRUP

27 noiembrie Președintele Auto-proclamatei
Republici Nistrene semnează ordinul de
implementare a „Strategiei Statale de Securitate
Economică ”

Semnarea acestei strategii vine cu o zi înainte de parafarea
în cadrul summit-ului de la Vilnius de către Moldova și
Georgia a Acordului de Asociere cu UE. Scopul declarat a
strategiei este de a moderniza economia pentru a face față
oricăror provocări externe. În același timp strategia
subliniază necesitatea alinierii Transnistriei la spațiul
economic al Uniunii Vamale. O provocare serioasă pentru
regimul de la Tiraspol, în perioada imediat următoare, va fi
modernizarea rapidă a unei industrii învechite și
neperformante, dependentă atât energetic, cât și ca piață de
desfacere de Rusia și spațiul CSI. În același timp,
supraviețuirea industriei metalurgice și energetice din
regiune depinde și de modul în care aceasta se va adapta
cerințelor pieței UE, dar și modului de atragere a investițiilor
necesare pentru modernizare. De altfel, deciziile necesar a fi
luate sunt de ordin politic, căci indiferent de calitatea și
conținutul strategiei de revitalizare economică – simplu fapt
că Transnistria rămâne un teritoriu autonom nerecunoscut
internațional – condamnă proiectul la eșec.

04 Decembrie Președintele Auto-proclamatei
Republici Nistrene a înaintat un proiect de
amendament al constituției regiunii prin care se
propune aplicarea legislației Federației Ruse pe
teritoriul Auto-proclamatei Republici Nistrene

Această inițiativă se prefigurează a fi încă un răspuns la
apropierea Republicii Moldova de UE. De data aceasta,
armonizarea legislației Transnistrene cu cea a Federației
Ruse fiind un pas concret în vederea apropierii de Uniunea
Vamală, cu repercusiuni cu mult mai profunde, luând în
considerație dependența economică, politică și socială a
regiunii față de Rusia.

06 Decembrie Președintele a semnat Legea ce
prevede modul în care mamele pot beneficia de
alocația pentru maternitate

Legea, care intră în vigoare de la 1 Ianuarie 2014, prevede
că mamele care nasc al doilea copil în primele 18 luni de
concediu de maternitate nu vor mai fi nevoite să aleagă între
alocație pentru naștere sau cea pentru îngrijire a copilului, ci
le vor primi pe ambele. Măsura, deși una populistă, nu este
de natură să influențeze semnificativ nici natalitatea nici
bugetul regiunii.

13 decembrie. Consiliul Suprem al regiunii
transnistrene a adoptat bugetul consolidat pentru
anul 2014.

Pentru 2014 se planifică veniturile la buget în sumă de 267,1
mln. USD, iar volumul cheltuielilor se prognozează a fi de
402.3 mln. USD. Astfel, se anticipează că nivelul deficitului
bugetar va fi de 135,2 mln. USD. Enormul deficit bugetar
denotă gravele probleme cu care se confruntă regiunea
transnistreană. Situația indică asupra stării precare a
economiei regiunii, ce cu greu poate genera venituri, și
implicit încasări bugetare. Pe de altă parte, acesta reprezintă
un mare risc pentru stabilitatea financiară a regiunii.

18 decembrie. A fost prezentat raportul de activitate
a organizației neguvernamentale „Integrarea Euroasiatică”, instituție susținută de Guvernul Federației
Ruse. Organizația a raportat despre acordarea în
2013 a unei sume de 91,2 mln. USD în calitate de
ajutor umanitar către regiunea transnistreană.
25 decembrie. Aşa-numitul soviet suprem de la
Tiraspol a adoptat în prima lectură un proiect de
modificare a constituţiei regiunii separatist care va
permite aplicarea legislaţiei Federaţiei Ruse pe
teritoriul Transnistriei. Mai mult decât, legislaţia
Federaţiei Ruse va avea prioritate asupra legislației
așa-numitei Republici Moldovenești Nistrene.
Iniţiativa aparţine preşedintelui republicii
moldoveneşti nistrene, Evgheni Şevciuk. Legea
trebuie să fie votată în trei lecturi. Între prima şi a
doua lectură trebuie să treacă cel puţin două luni, iar
între lectura a doua şi a treia nu mai puţin de o lună.

Sursele acordate de „Integrarea Euro-asiatică” sunt orientate
spre construcția unor obiecte de infrastructură. Criza
economică cu care se confruntă regiunea nu permite
realizarea unor ample proiecte de infrastructură. În acest
context, suportul financiar acordat de Federația Rusă
reprezintă un suport importantă pentru economia regiunii.
Măsura respectivă face parte din seria de reacții ale
autorităților de la Tiraspol față de procesele de integrare
europeană ale Republicii Moldova. În esență, acțiunea
vizează subminarea pregătirilor pentru semnarea Acordului
de Asociere cu UE și implementarea ulterioară a acestuia pe
întreg teritoriul țării. Totodată, inițiativa creează un precedent
periculos și pentru alte regiuni ale țării. În general,
menținerea centralizării puterii pe fondul conturării anumitor
tendințe separatiste în estul, sudul și nordul țării urmează să
fie una din provocările majore pentru Guvernul de la
Chișinău pe parcursul anului 2014.
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 Anexa A: Metodologia de calcul a indicelui de convergență
Indicele de convergență reprezintă un indicator agregat ce permite cuantificarea gradului de apropiere dintre
economia regiunii transnistrene și cea a zonei din dreapta râului Nistru. Indicele cuprinde serii de date ce
reflectă evoluția acelorași variabile economice pe ambele maluri ale Nistrului.
Informație primară a constat în datele statistice trimestriale privind evoluția indicatorilor similari în ambele
zone ale râului Nistru. În calitate de date brute au fost utilizați următorii indicatori: volumul investițiilor,
producția agricolă, exportul și importul de mărfuri, IPC, stocul agregatul monetar M3 la sfârșitul trimestrului, și
cursurile valutare PRB/USD și MDL/USD.
Pentru a asigura comparabilitatea datelor dintre cele 2 zone, pentru volumul investițiilor, producția agricolă,
exportul și importul de mărfuri, agregatul monetar M3 au fost realizate câteva iterații. Agregatul monetar M3 a
fost reprezentat sub formă de medie aritmetică a stocurilor de la sfârșitul a două trimestre consecutive. Sa
decis ca T1:2010 să fie perioada de bază. Pentru a elimina influența prețurilor, indicatorii au fost exprimați în
valorile perioadei de bază, în acest sens în calitate de deflator fiind utilizat IPC. În baza serii ajustate au fost
calculate indicii de creștere reală față de T1:2010. Pentru a obține variabila de referință pentru fiecare serie
de date, indicatorii din T1:2010 au fost exprimați în dolari SUA. Pentru calcularea termenilor seriei, valorile
indicatorilor din perioada de referință au fost înmulțiți cu indicii de creștere reală. Estimarea s-a realizat
conform formulei de mai jos:
XT = X0,USD*IT/0
unde:
Xt - valoarea variabilei în trimestrul T;
X0,USD - variabila din perioada de referință (T1:2010=1, cursul față de USD din T1:2010);
IT/0 - indicele real de creștere al variabilei X
Șirul dinamic ce reprezenta evoluția IPC, la fel, a fost transformată într-o serie cronologică cu baza fixă, unde
T1:2010=1. Pentru obținerea cursului nominal MDL/PRB s-a utilizat înmulțirea încrucișată a ratelor MDL/USD
și PRB/USD. Cursul real MDL/PRB a fost calculat prin înmulțirea cursului nominal MDL/PRB cu raportul
dintre IPC din regiunea transnistreană și IPC din zona dreaptă a râului Nistru. Pentru cursul real perioada de
referință o reprezintă T1:2010.
Seriile ajustate au fost raportate la numărul populației din ambele zone. Pentru a elimina efectele sezoniere
din seriile cronologice, au fost calculate mediile mobile cu o lungime de 4 trimestre.
Indicele poate obține valori cuprinse între zero și infinit. Valorile sub 100 indică asupra faptului că în regiunea
din stânga Nistrului indicatorii au o creștere mai rapidă comparativ cu majorarea înregistrată în partea dreaptă
a râului. În cazul valorilor de peste 100 situația este inversă. Se consideră că convergența se atinge când
indicele este egal cu 100.
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