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FMI aproba, în principiu, creditul în suma de 142 milioane dolari SUA 
pentru reducerea saraciei si crestere economica în Republica Moldova. 

 
 
Ieri, Consiliul Directorilor Executivi al Fondului Monetar International a aprobat, în principiu, 
acordarea pe parcurs a trei ani a unui credit în cadrul Mecanismului de Reducere a Saraciei si 
Crestere Economica  (PRGF)1 într-o suma echivalenta cu 110,88 milioane DST (aproximativ 142 
milioane dolari SUA) pentru a sprijini programul economic al Guvernului. 
 
Decizia finala a Consiliului Director al FMI  va urma dupa examinarea Strategiei Preliminare de 
Reducere a Saraciei (SRS-P) de catre Consiliul Director al Bancii Mondiale, sedinta caruia este 
preconizata pentru 19 decembrie 2000. Prima transa trimestriala în suma de 9,24 milioane DST 
(aproximativ 12 milioane dolari SUA) în cadrul noului program va fi disponibila când se va lua 
decizia finala de catre Consiliul Director al FMI. 
 
Dupa discutia din cadrul Consiliului Director al FMI, Dl. Shigemitsu Sugisaki, Vice Director General 
si presedinte în exercitiu al Consiliului, a declarat: 
 
„Programul economic al Moldovei pentru urmatorii trei ani are ca scop realizarea unei cresteri 
economice durabile si  reducerea saraciei, de rând cu solutionarea problemelor legate de stocul 
considerabil al datoriei externe a tarii. 
 
Reformele structurale durabile si intensive pentru a îmbunatati climatul antreprenorial si stimula atât 
investitiile interne cât si cele straine vor avea o importanta critica la realizarea acestor obiective, la fel 
ca si mentinerea stabilitatii financiare. 

                                                                 
1 Pe data de 22 noiembrie, 1999, mecanismului concesional al FMI pentru tarile cu un venit redus - Mecanismul 
Largit de Ajustare Structurala (ESAF) i-a fost schimbata denumirea în  Mecanismul de Reducere a Saraciei si 
Crestere (PRGF), scopurile sale de asemenea fiind definite din nou. Intentia a fost ca programele sprijinite prin 
PRGF sa se bazeze pe strategiile de reducere a saraciei lansate din initiativa tarii si adoptate cu participarea 
societatii civile si a partenerilor de dezvoltare, cu expunerea lor într-un document privind strategia de reducere a 
saraciei (SRS). Aceasta s-a facut cu scopul de a asigura ca fiecare program sprijinit de PRGF sa corespunda 
întregului cadru de politici macroeconomice, structurale, si sociale ce contribuie la cresterea economica si 
reducerea saraciei.  La momentul dat în Moldova, pâna la finalizarea  SRS,  s-a pus temelia în forma unei SRS 
preliminar (SRS-P), procesul participatoriu fiind în desfasurare. Se întelege ca toate politicile prevazute  în SRS 
preliminara vor fi dupa primul an reexaminate si modificate în contextul obiectivelor care urmeaza a fi expusa pe 
larg în SRS finala.  Odata ce va fi finalizat si aprobat în linii generale de catre Consiliile de Directori ai FMI si 
Bancii Mondiale, SRS va crea cadrul de politici pentru analizele ulterioare în limitele mecanismului PRGF. Creditele 
PRGF poarta o dobânda anuala de 0,5%, si urmeaza a fi achitate timp de 10 ani, perioada de gratie fiind de 5,5 ani,  
referindu-se la plata sumei de baza.    
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Programul autoritatilor stabileste o baza solida pentru politicile necesare.  
 
Politicile structurale vor include privatizarea combinatelor de vin si a companiei de stat pentru 
telecomunicatii, restructurarea sau lichidarea companiilor cu restante mari fata de buget, si crearea 
cadrului legislativ privind politicile financiare. În ceea ce priveste politica fiscala, pilonii programului 
fiscal reprezinta  mentinerea unui surplus primar bugetar pentru a stabiliza, si ulterior  a reduce 
povara datoriei  si a achita restantele la salarii si pensii. Majorarea încasarilor la venituri va fi 
esentiala pentru atingerea acestor scopuri, în acelasi timp permitând consolidarea programelor 
sociale. 
 
Autoritatile au pregatit un document amplu vizând Strategia Preliminara de Reducere a Saraciei, care 
a creat conditii bune pentru elaborarea strategiei finale de reducere a saraciei si pentru primirea 
asistentei concesionale de la Fond în cadrul Mecanismului de Reducere a Saraciei si Crestere. 
Relansarea cresterii economice durabile prin implementarea politicilor financiare sigure si a 
reformelor structurale,  protectia sociala sporita, si politicile orientate spre dezvoltarea umana, 
precum si o strategie eficienta pentru asigurarea unei participari largi vor fi  elemente importante ale 
strategiei de reducere a saraciei în Moldova.” 
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Anexa 

 
 

Descriere scurta a Programului 
 
În anii 1999 si 2000, situatia economica din Moldova a ramas dificila: Moldova a avut mult de 
suferit de pe urma crizei din Rusia din 1998, iar seceta si cresterea preturilor la resursele energetice 
au influentat negativ asupra volumului de productie în 2000. Însa, conform unor indici preliminari,  
volumul de productie a capatat o tendinta de înviorare, iar cresterea economica pare sa devina 
accesibila. 
 
Programul economic nou al Moldovei îsi concentreaza atentia asupra politicilor care ar ajuta tara sa 
asigure o crestere economica durabila si a duce saracia, de asemenea contribuind la reducerea 
poverii mari a datoriei externe. Pentru o economie atât de mica si deschisa cum este cea a Moldovei 
 care nu dispune de resurse energetice proprii, acest lucru  presupune întarirea industriei exporturilor 
si ridicarea eficientei utilizarii resurselor energetice. Cheia succesului la realizarea acestor scopuri 
este cresterea investitiilor atât interne cât si straine. Pentru a stimula investitiile este necesar de a 
continua promovarea politicilor financiare stabile si accelerarea implementarii reformelor structurale 
pentru a ameliora mediul antreprenorial. 
  
Programul prevede ca înviorarea economiei Moldovei va fi ghidata de o crestere esentiala a 
exporturilor, deoarece astfel se vor redobândi pietele traditionale de export pierdute în urma crizei 
din Rusia. În conditiile implementarii politicilor stabile din cadrul programului, cresterea reala a PIB 
este prognozata sa atinga nivelul de 5% în anul 2001,  ajungând la 7% în anul 2003, în comparatie 
cu cresterea zero din 2000 si  de –4,4 % în 1999.  Nivelul inflatiei este planificat sa atinga 10% în 
2001, fata de aproximativ 20% în 2000, si aproximativ 44% în 1999.  Consolidarea rezervelor 
valutare este programata într-un volum echivalent cu volumul importurilor pe 3.1 luni în 2001, în 
comparatiei cu 2,6 luni de importuri în 2000 si 2,9 luni în 1999.  
 
Fiind aduse în concordanta cu obiectivele programului, politicile fiscale au drept scop atingerea 
unui surplus bugetar primar (cu excluderea proiectelor desfasurate cu sprijinul financiar extern) în 
urmatorii ani de cel putin 2% din PIB cu stabilizarea si reducerea ulterioara a poverii datoriei; 
majorarea încasarilor la venituri; si micsorarea restantelor la salarii si pensii.  Pe data de 30 
noiembrie 2000, Parlamentul Moldovei a adoptat un buget pe anul 2001 care reflecta aceste 
obiective. Politica monetara se va orienta spre reducerea inflatiei, precum si spre consolidarea de 
mai departe a rezervelor valutare într-un volum echivalent cu peste trei luni de importuri. 
 
Politicile structurale în cadrul programului sprijinit de PRGF se vor concentra asupra domeniilor 
care joaca un rol critic la realizarea obiectivelor macroeconomice ale programului, inclusiv la 
privatizarea combinatelor de vin si a companiei de stat pentru telecomunicatii, restructurarea sau 
lichidarea companiilor cu restante mari fata de buget, si elaborarea bazei juridice. 
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Autoritatile  doresc sa accentueze în programul sau economic reducerea saraciei,  dat fiind 
înrautatirea brusca a nivelului de trai în ultimii zece ani. În documentul preliminar al autoritatilor 
privind Strategia de Reducere a Saraciei (SRS-P), întocmit în colaborare cu FMI si Banca 
Mondiala, strategia expusa are la baza trei piloni. Primul si principalul este ca posibilitatea de 
reducere a saraciei va fi conditionata de cresterea economica si crearea investitiilor productive 
precum si a posibilitatilor de angajare în câmpul de munca. Al doilea pilon, este protectia sociala 
sporita, care va fi asigurata prin ridicarea eficientei si echitatii alocarilor din fondul social,  
asigurându-se suportul bugetar al acestuia. Cel de-al treilea pilon este orientat spre dezvoltarea 
umana sporind accesul la serviciile publice de prima necesitate, în domeniile ocrotirii sanatatii si 
învatamântului, cu ridicarea calitatii acestora. 
 
Republica Moldova a devenit membra a FMI la 12 august 1992; cota2 sa este de 123,20 milioane 
DST (cca. 159 milioane dolari SUA), iar volumul curent al creditelor utilizate de la FMI constituie în 
total 86,56 milioane DST (122 milioane dolari SUA) . 
 
 

Republica  Moldova: unii indicatori economici, 1997-2003 
  

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

        
1. Produsul Intern Brut        

Rata cresterii reale (modificarea 
procentuala) 1.6 -6.5 -4.4 0.0 5.0 6.0 7.0 

PIB nominal ( mlrd lei) 10.12 10.37 13.71 17.53 20.57 23.99 28.23 

PIB nominal (în dolari SUA) 2.19 1.93 1.30 1.41 1.60 1.78 2.00 

        
2. Inflatia (IPC, modificarea procentuala)        

Media anuala 11.8 7.7 39.3 31.3 13.5 10.0 10.0 

Sfârsitul perioadei  11.1 18.2 43.8 19.4 10.0 10.0 10.0 

        
3. Bugetul de Stat  (Procent din PIB) 

Venituri  33.9 33.1 27.3 26.6 26.1 25.9 25.7 

Cheltuieli  40.3 43.7 32.6 29.4 29.6 28.9 28.5 

Sold (în baza de angajamente) -6.4 -10.6 -5.3 -2.8 -3.5 -3.0 -2.8 

Sold (cu excluderea finantarii proiectelor) -6.3 -8.6 -2.6 -1.1 -1.8 -1.5 -1.0 

        
4. Indicatori Monetari        

Baza monetara (modificarea procentuala) 31.5 -5.6 41.4 31.4 17.0 16.0 15.0 

Masa monetara (M3; modificarea 
procentuala) 

34.1 -8.7 32.9 42.5 20.0 22.7 25.2 

Viteza de circulatie (M3,  sfârsitul perioadei ) 5.5 5.5 5.5 4.9 4.8 4.6 4.3 

        

                                                                 
2 Marimea cotei oricarui membru al FMI determina, în special, suma capitalului subscris, ponderea voturilor sale, 
accesul la finantarea de catre FMI, si repartizarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST).    
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5. Cursul de schimb valutar   (Lei pentru  un dolar SUA) 

Media perioadei  4.62 5.37 10.52 … 
 

… … … 

Sfârsitul perioadei 4.66 8.32 11.57 … … … … 

        
6. Indicatorii Externi (milioane dolari SUA, daca nu este altfel mentionat) 

Exportul de marfuri 890 644 469 495 571 654 760 

Importul de marfuri 1,237 1,032 597 763 822 901 1,021 

Soldul contului curent -274 -323 -34 -110 -111 -108 -116 

    Procent din PIB -12.5 -16.7 -2.6 -7.8 -6.9 -6.1 -5.8 

Rezervele valutare brute 366 140 181 206 257 286 369 

  În luni de import de marfuri si servicii 3.1 1.4 2.9 2.6 3.1 3.1 3.5 

Datoria publica si garantiile de stat 1,080 1,089 936 1,039 1,190 1,181 1,211 

  Procent din PIB 49.3 56.4 71.8 73.9 74.2 66.5 60.6 

Surse: autoritatile Moldovei; si estimarile FMI. 

 

 


