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FMI anunţă atingerea acordului la nivel de personal privind creditarea
în baza combinării Mecanismului extins de creditare şi Mecanismului Stand-By,
în sumă de circa 600 milioane de dolari
O misiune a Fondului Monetar Internaţional condusă de Nikolai Gueorguiev şi autorităţile
Republicii Moldova au ajuns la un acord preliminar cu privire la un nou program economic
care ar putea fi susţinut printr-un acord de finanţare pe trei ani, în sumă totală de 369.6
milioane de DST (echivalentul a circa 588 milioane de dolari SUA), în baza combinării
Mecanismului extins de creditare (ECF) şi Mecanismului Stand-by (SBA)1. Acordul convenit
cu autorităţile moldoveneşti urmează va fi prezentat spre aprobare conducerii FMI şi
Consiliului de Directori Executivi al FMI, care ar putea examina solicitarea privind
programul cu Republica Moldova în ianuarie 2010. În afară de aceasta, Moldova poate utiliza
alocarea de DST din partea FMI (echivalentul a circa 186 milioane de dolari SUA) pentru a
acoperi necesităţile imediate de finanţare a bugetului.
Moldova a fost afectată grav de recesiunea economică globală. Reducerea cererii din partea
partenerilor comerciali a dus la o scădere gravă a volumului exporturilor şi remitenţelor, şi
totodată a scăzut brusc volumul investiţiilor străine directe. În prima jumătate a anului 2009,
PIB-ul s-a contractat cu 8 la sută, cererea internă a scăzut şi mai rapid, iar importurile s-au
redus cu 36 la sută. Au apărut presiuni deflaţioniste şi în luna septembrie rata anuală a
inflaţiei a constituit -2,3 la sută. Nivelurile sărăciei şi şomajului au sporit semnificativ.
Principalele obiective ale programului sunt: asigurarea stabilizării macroeconomice,
redresarea economică şi majorarea cheltuielilor sociale pentru a-i proteja pe cei săraci, în
baza unui cadru de politici economice şi financiare pentru anii 2010-2012. Domnul
Gueorguiev a salutat angajamentul guvernului de a restaura viabilitatea fiscal-bugetară şi cea
externă, a menţine stabilitatea financiară şi a susţine creşterea economică impulsionată de
investiţii. Programul are drept scop inversarea tendinţelor de creştere a dezechilibrelor fiscalbugetare care s-au manifestat la finele anului 2008 şi pe parcursul anului 2009, în paralel cu
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Mecanismul extins de creditare (Extended Credit Facility) este un mecanism de creditare cu regim preferenţial. Rata
anuală a dobânzii pentru creditele ECF constituie 0,25 la sută anual. Creditele ECF se oferă pe un termen de 10 ani, cu o
perioada de graţie de 5,5 ani. Cadrul ECF a fost aprobat de FMI şi va intra în vigoare în viitorul apropiat. Rata dobânzii
pentru creditele în baza Mecanismului Stand-by (Stand-by Arrangement) este egală cu rata de bază a dobânzii pentru DST.
Creditele se oferă pe un termen de 5 ani, cu o perioada de graţie de 3,25 ani.
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majorarea cheltuielilor bugetare pentru investiţii şi protecţie socială. Misiunea accentuează că
respectarea fermă a politicilor convenite, precum şi realizarea reformelor de îmbunătăţire a
climatului de afaceri vor fi cruciale pentru atingerea obiectivelor programului.
Noul program va urma programul pe trei ani susţinut prin Mecanismul de finanţare pentru
creşterea economică şi reducerea sărăciei (PRGF), care a fost aprobat de către Consiliul de
Directori Executivi al FMI în luna mai a anului 2006 şi a expirat în luna mai a anului 2009
(vezi Comunicatul de presă nr. 06/91).

