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 Indicele de convergență dintre economia
transnistreană și cea din dreapta Nistrului

Creșterea indicelui
Indicele de convergență (IC), date brute și media
de convergență ar
mobilă pentru 4 trimestre
putea fi temporară
este o publicație trimestrială ce identifică cele fără reforme
mai importante evoluții economice și politice
structurale în
din raioanele de est ale Republicii Moldova.
Cititorii săi sunt decidenții de politici, directorii regiunea
transnistreană. În
executivi ai companiilor locale, străine și ai
băncilor comerciale, reprezentanţii instituţiilor Q3:14 indicele de
convergență dintre
internaţionale, ambasadelor și partidelor
politice, jurnaliștii economici, care activează
economiile de pe
pe ambele maluri ale Nistrului.
malul drept și cel
……………………………………………… strâng al Nistrului a
Indicele de convergență (IC)
constituit 93,9% și s-a
Indicele de convergență cuantifică gradul de
majorat cu 0,4 p.p.
apropiere dintre economia regiunii
față de Q2:14. Astfel,
transnistrene și cea a zonei din dreapta
după un trend
râului Nistru. Indicele este agregat din
descendent înregistrat
indicatori economici similari pentru ambele
de la începutul anului Sursa: BNM, BNS, BR, MDE, estimările EG
zone. Indicele cuprinde următorii parametri:
2013, au apărut
indicatori raportați la numărul populației
primele semnale de revenire a indicatorului pe panta de creștere. Însă, această
(volumul investițiilor, producția agricolă,
exportul și importul de mărfuri, agregatul
tendință a avut loc pe fondul creșterii compensatorii în regiunea transnistreană
monetar M3), IPC și cursul real MDL/PRB
a sectorului metalurgic și energetic, grație reluării activității Uzinei Metalurgice
(mai multe detalii în Anexa A).
Moldovenești, și în sectorul agricol grație condițiilor climaterice favorabile. Drept
……………………………………………… rezultat, comerțul extern al regiunii nistrene s-a intensificat esențial: în Q1Acronimele și abrevierile utilizate:
Q3'14 exportul a crescut cu 48% f-a-p (+18,5% f-a-p în Q3:14), iar importul s-a
f -a-p – faţă de aceeași perioadă a anul
majorat cu 8,9% (+6,3% f-a-p în Q3:14). Totodată, agricultura s-a majorat în
precedent; f-t-p – faţă de trimestrul
ambele regiuni ale țării: în perioada Q1-Q3'14 agricultura a avansat cu 12,2% fprecedent; f-l-p – față de luna precedentă, sa-p în regiunea transnistreană, în timp ce creșterea de pe malul drept a
d-p – sfârșit de perioadă, p.p. - puncte
constituit
8,6% f-a-p.
procentuale; T3:07 – trimestrul patru 2007;
Jan:09 – ianuarie 2009; BNM – Banca
Principala problemă este că factorii de creștere a economiei transnistrene
Naţională a Moldovei; BNS – Biroul Naţional
în 2014 au fost temporari și urmează să piardă din relevanță în 2015. Anul
de Statistică; BR – Banca Republicană din
2015 a fost marcat de o dinamică anemică a parametrilor monetari și
regiunea transnistreană; MDE – Ministerul
investiționali ai regiunii transnistrene comparativ cu cei atestați pe malul drept.
Dezvoltării Economice din regiunea
Creșterea incertitudinii economice din regiune a determinat reducerea activității
transnistreană; MDL – leul moldovenesc;
investiționale: în perioada Q1-Q3'14 formarea de capital a scăzut cu 2,6% f-a-p,
PRB - rubla din regiunea transnistreană.
……………………………………………… iar reducerea din Q3:14 a constituit 13,2% f-a-p (pe malul drept în Q1-Q3'14
investițiile s-au majorat cu 2,1% f-a-p, însă în Q3:14 s-a înregistrat o scădere
Expert-Grup este un centru analitic
independent din Moldova, a cărui misiune
de -1,4% f-a-p). La fel, în regiunea transnistreană se reduce și masa monetară,
este de a oferi mediul propice manifestării
fapt ce indică asupra reducerii consumului: în Q3:14 soldul masei monetare s-a
gândirii libere și netriviale, fapt ce va permite diminuat cu 5,8% f-a-p, în timp ce pe malul drept acest indicator a crescut cu
instituţiei să fie un lider în furnizarea unor
13,6% f-a-p.
………………………………………………
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analize economice obiective și să promoveze
în mod eficient idei și soluţii inovatoare
pentru problemele economice cu care se
confruntă Moldova în procesul transformării
economice, dezvoltării societale și integrării
europene.

………………………………………………
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Republica Moldova, mun.Chișinău
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………………………………………………
………………

Prin urmare, în regiune sunt necesare reforme structurale pentru a
activiza factorii fundamentali de creștere: investițiile și consumul. În acest
sens, sunt necesare reforme menite să amelioreze climatul investițional pentru
a încuraja dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și să sporească reziliența
și încrederea în sectorul bancar pentru a facilita accesul companiilor din regiune
la credite bancare. Un deziderat fundamental ține de revigorarea dialogului
dintre autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol axat pe dimensiunile
tehnice și, respectiv, apolitice, legate de implementarea cerințelor minime ale
Acordului de Asociere cu UE. Aceasta ține de 3 condiții fundamentale: (i)
armonizarea infrastructurii calității și (ii) a regulilor de origine, (iii)
transparentizarea ajutorului de stat. Fără aceste acțiuni economia regiunii ar
putea să se comprime cu circa 3%-5% în 2015 și ulterior să intre într-o perioadă
îndelungată de stagnare.

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

AGRICULTURA
Sectorul agricol avansează,
însă tendința de diminuarea
a ritmurilor de creștere se
intensifică. În perioada Q1Q3'14 volumul producției
agricole s-a majorat cu 11,2%
f-a-p. Această creștere este
mai mică decât sporul cu
18,3% f-a-p înregistrat în Q1Q2'14. În primele nouă luni ale
anului 2014 producția vegetală
s-a mărit cu 11,5% f-a-p, pe de
altă parte sectorul zootehnic a
înregistrat o creștere mai mare
și a fost în ascensiune cu
18,4% f-a-p.

Sursa: MDE
Figura 2. Indicele Producției Industriale (IPI), serie brută și
serie filtrată (media mobilă pentru 12 luni), creștere f-a-p, %

Sursa: BR, estimările EG
Figura 3. Comerțul cu bunuri (amănuntul) și servicii prestate
populației, creștere f-a-p, %

INDUSTRIA
După o perioadă de creștere
semnificativă, tendința s-a
schimbat brusc și din aug:14
sectorul este într-o zonă de
comprimare. Deși în perioada
Q1-Q3'14 producția industrială
a crescut cu 39,1% f-a-p, în
perioada aug-oct'14 sectorul a
fost în regres, iar declinul s-a
majorat de la -0,6% f-a-p la 21,3% f-a-p. Printre ramurile
care au determinat scăderea
sectorului se numără: industria
poligrafică (-25,8% f-a-p),
industria electrotehnică (19,5% f-a-p), industria
alimentară (-14,8% f-a-p).

COMERȚ INTERN CU
BUNURI ȘI SERVICII

Comerțul intern s-a redus cu
1% f-a-p în ian-noi'14.
Scăderea a fost cauzată de
diminuarea comerțului cu
amănuntul, însă și în cazul
serviciilor prestate
populației s-a înregistrat o
temperare a creșterii. În
perioada ian-noi'14 comerțul cu
amănuntul a scăzut cu 1,9% fa-p. Serviciile prestate
populației au avansat cu 2,4%
f-a-p în ian-noi'14, după ce în
ian-oct'14 creșterea a constituit
4,1% f-a-p.
Sursa: MDE
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Figura 4. Salariul mediu nominal și real, creștere, f-a-p, %

VENITURILE ȘI
CHELTUIELILE
POPULAȚIEI

Sursa: MDE, calculele EG

Ritmul de creștere al
salariului nominal se
diminuează. O evoluție
similară este atestată și în
cazul salariului real. În Q1Q3'14, salariul nominal a
crescut cu 8% f-a-p, după ce în
Q1-Q2'14 majorarea a
constituit 9,8% f-a-p. În același
interval de timp salariul real a
sporit cu 5,6% f-a-p – o
creștere ce este mai mică față
de sporirea cu 7,4% f-a-p
înregistrată în decursul
perioada Q1-Q2'14

Figura 5. Veniturile și cheltuielile bugetului central, creștere
f-a-p, %

FINANȚE PUBLICE

Sursa: Ministerul Finanțelor

În Q1-Q3'14 evoluția
veniturilor și cheltuielilor
bugetare a fost similară.
Totuși dinamica finanțelor
publice rămâne foarte
volatilă, iar deficitul bugetar
continuă să reprezinte o
povară enormă pentru
economia regiunii. În Q3:14
veniturile bugetului central al
regiunii transnistrene s-au
majorat cu 14,1% f-a-p. În
aceeași perioadă cheltuielile
bugetului central s-au majorat
cu 6,7% f-a-p. Deficitul bugetar
raportat la nivelul cheltuielilor
publice realizate în regiune a
constituit 18,9%.

Figura 6. Modificarea numărului de șomeri, serie brută și
serie filtrată (media mobilă pentru 4 trimestre)

PIAȚA MUNCII

Sursa: MDE, calculele EG

Accentuarea riscurilor
economice cauzează
deteriorarea indicatorilor
ocupaționali. Numărul
șomerilor este în creștere,
iar populația ocupată se
reduce. Șomajul se amplifică,
astfel în Q3:14 numărul
șomerilor a sporit cu 37% f-ap, după ce în Q2:14 creșterea
a constituit 24,7% f-a-p. La fel,
în Q3:14 valoare medie a
numărului scriptic de angajați
(cu excepția lucrătorilor din
sectorul ÎMM) s-a diminuat cu
0,9% f-a-p.
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Figura 7. Indicele Prețurilor de Consum (IPC) și cursul de
schimb PRB/USD, creștere f-a-p, %

Sursa: BR
Figura 8. Creditele acordate sectorului real și populației și
depozitele atrase de la populație, creștere f-a-p, %

Sursa: BR
Figura 9. Comerțul extern de bunuri, creștere f-a-p, %

Sursa: BR, MDE

PREȚURI ȘI POLITICĂ
MONETARĂ

După o perioadă de
stabilizare nivelul inflației a
continuat să se reducă, iar
cursul de schimb al rublei
transnistrene continuă să
rămână fixat. În noi:14 IPC a
sporit cu 1,4% f-a-p, după ce în
oct:14 prețurile au crescut cu
1,9% f-a-p. Chiar și în
contextul deteriorării condițiilor
externe și a creșterii
incertitudinii economice cursul
de schimb al rublei nistrene
rămâne fixat în mod
administrativ la nivelul de 11,1
PRB pentru un dolar SUA.

SISTEM BANCAR
Tendința de temperare a
ritmului de creștere a
stocului de credite se
consolidează. În același timp
atractivitatea sectorului
bancar pentru populație este
în scădere, iar soldul
depozitelor persoanelor fizice
s-a redus considerabil. În
noi:14 soldul creditelor
acordate s-a majorat cu 14,8%
f-a-p. Soldul depozitelor atrase
de la populație se diminuează,
iar în perioada aug-noi'14
descreșterea, practic, s-a
dublat și s-a majorat de la
-3,4% f-a-p la -6,7% f-a-p.

COMERȚ EXTERIOR

Incertitudinea externă se
transpune asupra comerțului
extern al regiunii. Creșterea
explozivă a exportului în
Q2:14 a fost urmată de o
temperare bruscă. În Q1Q3'14 exportul a crescut cu
48% f-a-p. Exportul spre UE a
sporit de 2,1 ori f-a-p, iar
livrările către CSI s-au majorat
cu 20,4% f-a-p. În această
perioadă, exportul a fost
puternic impulsionat de
vânzările în exterior a metalelor,
care s-a majorat de 3,8 ori f-ap. În Q1-Q3'14 importurile s-au
mărit cu 8,9% f-a-p.
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Figura 9. Investiții în capital fix serie brută și serie filtrată
(media mobilă pentru 4 trimestre), creștere f-a-p,%

Sursa: MDE, estimările EG
Figura 10. Creșterea economică a principalilor parteneri
comerciali ai regiunii transnistrene, creștere, %

ACTIVITATEA
INVESTIȚIONALĂ

După o perioadă de
relansare începând cu Q2:14
activitatea investițională,
iarăși, este în declin. În Q2'14
investițiile (fără contribuția
sectorului ÎMM) s-au diminuat
cu 13,2% f-a-p. Un fenomen
negativ ține de dispariția
investițiilor finanțate din credite
bancare. Dacă în Q1:14
ponderea investițiilor finanțate
din împrumuturi a fost de 5,8%
atunci în Q3:14 acest indicator
a constituit doar 0,01%, astfel
formarea de capital, practic, nu
a fost finanțată din credite
bancare.

PRINCIPALII
PARTENERI
COMERCIALI

Sursa: FMI

Creșterea economică din UE
ar favoriza exportul
produselor din regiune și ar
putea compensa pierderile
provocate de evoluțiile pe
piețele estice. Rusia, practic,
se află în stagnare, fiind în
proximitatea recesiunii. În cel
mai bun caz economia Rusiei
va avansa cu 0,5% în 2015.
Creșterea respectivă nu va
compensa declinul Ucrainei de
6,5% din 2014. Economia UE
se stabilizează și în 2015 va
crește cu 1,8%.

Figura 9. Indicele prețului mondial la alimente (puncte) și
prețul mediu per baril de petrol (dolari SUA)

PIEȚELE GLOBALE

Pe piața mondială prețul
petrolului a descrescut
semnificativ, iar indicii
prețurilor produselor agroalimentare urmează o
traiectorie descendentă.
După ce în oct:14 prețul
petrolului s-a redus cu 18,3% fa-p, în noi:14 diminuarea a
constituit 25% f-a-p. Prețul
produselor alimentare s-a
redus cu 5,4% f-a-p în sep:14,
iar în următoarele 2 luni
reducerile au fost aproximativ
egale: cu 6,7% f-a-p în oct:14
și cu 6,4% f-a-p în noi:14.

Sursa: FMI, FAOUN
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 Evoluții-cheie de politici
Evoluția politicii

3 decembrie. Organul legislativ al regiunii
transnistrene a votat în unanimitate proiectul
„Concepției de politică industrială pentru anii 20152019”. Conceptul prevede acordarea unui sprijin
prioritar sectorului energetic, industriei alimentare și
clei ușoare.

5 decembrie. „Ministerul Dezvoltării Economice din
regiunea transnistreană” a inițiat anchetarea
întreprinderilor mici și mijlocii. Scopul anchetării
constă în colectarea informațiilor despre barierele
administrative cu care se confruntă mediul de
afaceri.

16 decembrie. În cadru discuțiilor privind proiectul
de lege privind bugetul regiunii transnistrene pentru
2015-2017 de ani, șeful „Serviciului de Stat pentru
Energie și Utilități Publice” a menționat că în cazul
apariției unor restricții în alimentarea cu gaz
complexul comunal-locativ va fi afectat iremediabil.

18 decembrie. Organul legislativ al regiunii nistrene
a votat în a doua lectură proiectul legii privind
bugetul pentru anul 2015 și nivelul planificat pentru
anii 2016-2017.

24 decembrie. În cadrul conferinței de presă
„președintele regiunii transnistrene” a menționat că
în 2015 situația economică din zona situată în
stânga Nistrului va fi mai tensionată decât în 2014. În
opinia președintelui înrăutățirea condițiilor
economice externe va fi principala cauză care va
determina această evoluție.

Comentariile Expert-Grup
Sectorul industrial are o importanță mare pentru regiune.
Principalele probleme ale industriei se referă la îmbătrânirea
tehnologică a activelor și eficiența energetică redusă. O altă
problemă, ce ar putea deveni un serios impediment pentru
dezvoltarea întregii economii a malului stâng se referă la
necorespunderea standardelor de calitate din regiune la
normele europene, care vor fi aplicate în viitor pe restul
teritoriului Republicii Moldova și în Ucraina. Acest fapt va
determina imposibilitatea exportării bunurilor fabricate în
zona transnistreană, atât pe piața UE, cât și în regiunea din
dreapta Nistrului. Luând în considerație aceste aspecte este
cert că avansarea sectorului se poate produce doar în cazul
unei deschideri externe mai mari, ce ar permite atragerea
investițiilor străine, preluarea tehnologiilor moderne și
utilizarea unor standarde de calitate recunoscute la nivel
internațional. La rândul său aplicarea prevederilor Acordului
de Asociere cu UE și pe teritoriul regiunii nistrene reprezintă
cea mai bună soluție prin care poate fi atinsă o deschidere
mai mare către exterior.
Realizarea anchetării este binevenită. Totuși această acțiune
reprezintă un pas minor spre ameliorarea climatului de
afaceri, iar perspectivele de dezvoltare a mediului de afaceri
sunt destul de sumbre. Accentuarea riscurilor economice cu
care se confruntă regiunea va afecta serios mediul de
afaceri. Totodată dificultățile economice vor determina
reducerea veniturilor bugetare ale regiunii, iar în acest
context autoritățile de la Tiraspol vor încerca să identifice noi
surse de finanțare. În acest context nu este exclusă
creșterea presiunii fiscale asupra mediului de afaceri, în
special asupra sectorului IMM.
Cei mai vulnerabil este sistemul de încălzire, deoarece, în
prezent, funcționarea acestuia nu poate fi realizată în baza
unor combustibili alternativi, în afară de gaz. Pentru a
asigura trecerea la utilizarea altor produse energetice e
nevoie de investiții de peste 100 mln USD. Totuși în prezent
nu au fost identificate resurse bugetare suplimentare ce ar
permite realizarea investițiilor. În aceste condiții complexul
comunal-locativ rămâne expus unor riscuri majore.
Pentru anul 2015 se planifică că deficitul bugetar va
reprezenta 40% din nivelul cheltuielilor publice. Enorma
gaură bugetară este o problemă constantă pentru regiune,
iar deteriorarea situației economice doar a amplificat această
constrângere. Practic, putem vorbi de un cerc vicios, ce
există în regiune: deficitul bugetar cronic deteriorează
creșterea, iar , la rândul său, dificultățile economice
cauzează sărăcirea finanțelor publice.
Diminuarea activității economice în Rusia și recesiunea din
Ucraina au și vor avea efecte nefaste asupra regiunii. Totuși
deteriorarea mediului economic din Rusia și Ucraina au
accentuat acutele dezechilibre economice existente în
regiune. Pentru a asigura o sustenabilitate a dezvoltării
malului stâng este nevoie de a realiza o amplă restructurare
economică, ce ar avea scop „descătușarea” mediului de
afaceri. Totodată, este imperativ ca autoritățile de la Tiraspol
să renunțe la ostilitatea față de o cooperare economică mai
strânsă cu UE.
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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.
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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.

