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PRODUSUL INTERN BRUT (ianuarie-iunie 2018, 2019) mil.lei 81774.9 104,5 90888.8 105.2

  

RESURSE:

   Valoarea adăugată brută mil.lei 70203.8 104.8 78420.9 105.9

   Impozite nete pe produs mil.lei 11571.0 103.0 12467.9 101.0

  

UTILIZĂRI:

   Consumul final mil.lei 85722.4 103.0 92794.6 101.8

   Formarea brută de capital mil.lei 18601.1 x 22583.9 x

   Exportul net mil.lei -22548.7 x -24489.6 x

  

Rata inflaţiei faţă de:   

   luna precedentă a anului curent % 0.1 0.8

   luna decembrie a anului precedent % -0.4 4.9

   perioada respectivă a anului precedent % 2.4 3.7 -2.6 p.p. 6.3 4.1 0.4 p.p.

Cursul mediu de schimb  lei/USD 16.78 16.70 88.5 17.76 17.62 105.5

Bani în circulaţie la sfîrşitul perioadei mil.lei 19819.0 108.4 * 22765.8 114.9 *

Masa monetară M3 la sfîrşitul perioadei mil.lei 80157.5 107.3 * 87455.0 109.1 *

Comerţul exterior de bunuri (august, ianuarie-august)

Export de bunuri        mil.USD 218.6 1752.1 122.7 206.0 1787.6 102.0

   Export de bunuri, indicii valorii unitare (trimestrul II) % 111.4 95.7

   Export de bunuri, indicii volumului fizic (trimestrul II) % 114.4 103.1

Import de bunuri mil.USD 480.7 3703.6 123.1 464.4 3770.7 101.8

   Import de bunuri, indicii valorii unitare (trimestrul II) % 112.1 96.6

   Import de bunuri, indicii volumului fizic (trimestrul II) % 109.2 106.0

Balanţa comercială mil.USD -262.1 -1951.5 123.5 -258.4 -1983.1 101.6

Gradul de acoperire a importului prin export % 45.5 47.3 -0.2 p.p. 44.4 47.4 0.1 p.p.

Balanţa de plăţi (semestrul I)

   Contul curent mil.USD -496.6 x -550.8 x

      bunuri mil.USD -1507.4 x -1582.1 x

      servicii mil.USD 153.6 x 196.8 x

      venituri primare mil.USD 250.9 x 286.1 x

          din care compensarea rezidenţilor din muncă (intrări)         mil.USD 452.8 x 466.7 x

      venituri secundare mil.USD 606.4 x 548.5 x

          din care transferuri personale (intrări) mil.USD 439.6 x 451.6 x

   Contul de capital mil.USD -14.9 x -24.7 x

   Contul financiar mil.USD -484.7 x -669.2 x

      investiţii directe (nete) mil.USD -116.7 x -397.9 x

      investiţii de portofoliu (nete) mil.USD 0.9 x 1.5 x

      alte investiţii (nete) mil.USD -486.5 x -183.1 x

      activele de rezervă ale statului  (majorare (+), micşorare (-))   mil.USD 117.0 x -87.2 x

Stocul investiţiilor străine directe acumulate în economia naţională 

la 31 martie 
mil.USD

3924.8 114.9 4486.6 114.3

Bugetul public naţional:

  venituri mil.lei 5245.5 42645.8 111.0 * 5404.0 45278.6 106.2 *

  cheltuieli mil.lei 4524.9 40875.2 109.7 * 4940.2 46761.7 114.4 *

  deficit (-), excedent (+) mil.lei 720.6 1770.6 x 463.8 -1483.1 x

      inclusiv:

   Bugetul de stat:

      venituri pe toate componentele mil.lei 3441.1 26743.6 109.5 * 3721.7 28462.8 106.4 *

      cheltuieli pe toate componentele mil.lei 2730.2 26357.1 109.9 * 3490.5 30622.0 116.2 *

      deficit (-), excedent (+) mil.lei 710.9 386.5 x 231.2 -2159.2 x
   

   Bugetele locale:

      venituri pe toate componentele mil.lei 1041.5 10212.8 111.3 * 1120.9 12059.4 118.1 *

      cheltuieli pe toate componentele mil.lei 1071.1 9613.7 110.1 * 1218.3 12098.8 125.8 *

      deficit (-), excedent (+) mil.lei -29.6 599.1 x -97.4 -39.4 x
  

   Bugetul asigurărilor sociale de stat:

      venituri mil.lei 1606.2 14662.2 111.0 * 1718.6 16760.4 114.3 *

      cheltuieli mil.lei 1579.1 14198.7 108.2 * 1724.4 16242.8 114.4 *

      deficit (-), excedent (+) mil.lei 27.1 463.5 x -5.8 517.6 x

    Fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală:

      venituri mil.lei 563.6 5053.9 110.0 * 843.7 5188.3 102.7 *

      cheltuieli mil.lei 551.3 4732.3 107.4 * 507.9 4990.4 105.5 *

      deficit (-), excedent (+) mil.lei 12.3 321.6 x 335.8 197.9 x

Datoria de stat internă  la sfîrşitul perioadei mil.lei 23146.5 105.6 * 23081.8 99.7 *

Datoria de stat externă (administrată de Guvern) la sfîrşitul 

perioadei mil.USD 1685.0 101.3 1651.6 98.0

Serviciul datoriei de stat externe mil.USD 1.0 16.7 119.3 * 0.9 17.7 105.7 *

Rambursări ale datoriei de stat externe mil.USD 9.0 98.3 1.6 ori* 9.0 200.1 2.0 ori*

Intrări de surse externe de finanțare mil.USD 7.3 103.3 64.7 * 28.7 200.5 1.9 ori*

Active oficiale de rezervă ale BNM la sfîrşitul perioadei mil.USD 3021.2 114.9 2942.0 97.4

Creditele acordate economiei la sfîrşitul perioadei mil.lei 38948.2 101.5 * 43430.6 111.5 *

I. Indicatorii macroeconomici
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PRINCIPALII  INDICATORI SOCIAL-ECONOMICI

conform datelor disponibile la 31.10.2019
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2018 2019
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2018 2019

Rata medie a dobînzii la creditele acordate în moneda naţională % 8.50 8.94 -1.59 p.p. 8.36 8.17 -0.77 p.p.

Rata medie a dobînzii la creditele acordate în valută străină % 4.60 4.76 -0.36 p.p. 4.50 4.44 -0.32 p.p.

Depozite în băncile comerciale la sfîrşitul perioadei mil.lei 60338.5 106.9 * 64689.2 107.2 *

   depozite în lei mil.lei 36333.8 116.5 * 38197.6 105.1 *

   depozite în valută străină mil.lei 24004.7 95.0 * 26491.6 110.4 *

Rata medie la angajamentele atrase în moneda naţională % 4.51 4.53 -1.33 p.p. 4.69 4.50 -0.03 p.p.

Rata medie la angajamentele atrase în valută străină % 0.83 0.99 -0.75 p.p. 0.90 1.00 0.01 p.p.

Producţia industrială în preţuri comparabile (ianuarie-august) mil.lei … 107.3 … 101.8

Producţia agricolă, în prețuri curente  (ianuarie-septembrie) mil.lei 22339.9 100.2 24141.0 103.2

producția vegetală 14281.1 99.8 14281.1 107.4

producția animalieră 7425.0 101.0 7473.9 95.1

Investiții în active imobilizate (ianuarie-iunie) mil.lei 6767.7 107.4 9154.2 126.8

Mărfuri transportate de întreprinderile specializate de transport  

(ianuarie-august) mii tone 11542.9 114.7 11693.1 101.3
   din care:

      feroviar mii tone 3205.3 111.8 3066.7 95.7

      rutier mii tone 8251.2 115.9 8540.4 103.5

      altele mii tone 86.4 110.3 86.0 99.5

Cifra de afaceri  (august, ianuarie-august) la întreprinderile cu 

activitate principală de:

comerţ cu amănuntul (cu excepția autovehicolelor și 

motocicletelor) mil.lei … 31157.1 … 5496.6 37527.8 115.0

comerţ cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicole și 

motociclete) mil.lei … 63112.0 … * 9968.8 73257.0 116.1 *

comerț cu ridicata și cu amănuntul - întreținerea și repararea 

autovehicolelor și motocicletelor mil.lei … 5667.4 … * 950.1 7079.3 124.9 *

servicii de piaţă prestate populaţiei mil.lei … 11615.6 … 1999.0 14057.3 118.0

servicii de piaţă prestate întreprinderilor mil.lei … 26810.9 … * 4261.1 29953.0 111.7 *

Salariul nominal mediu lunar al unui salariat în economia naţională  (ianuarie-iunie)lei 6141.2 113.1 * 7113.6 115.8 *

Ritmul de creştere al salariului real  (ianuarie-iunie 2018, 2019) % 108.5 2.3 p.p. 112.2 3.7 p.p.

Suma restanţelor pentru retribuirea muncii cu termenul de achitare 

expirat  (sume neachitate mai mult de o lună) ( la 1 iulie) mil.lei 213.5 92.3 * 110.1 51.6 *

Minimul de existenţă (semestrul I)
1

lei * 2028.3 *

Mărimea medie a pensiei (la 1 octombrie) lei 1663.2 111.2 * 1899.1 114.2 *

Veniturile disponibile medii lunare pe o persoană (anii 2017, 2018) lei 2244.9 109.0 * 2383.1 106.2 *

creşterea reală a veniturilor disponibile % 102.2 3.2 p.p. 103.1 0.9 p.p.

Cheltuielile medii lunare de consum pe o persoană (anii 2017, 

2018) lei 2250.3 106.3 * 2407.9 107.0 *

Creșterea reală a cheltuielilor de consum % 99.7 2.6 p.p. 103.9 4.2 p.p.

Numărul şomerilor

   conform clasificării Biroului Internaţional al Muncii  (trimestrul II)
2

mii pers. 42.0

   înregistraţi oficial (ianuarie-septembrie) mii pers. 2.8 23.6 80.3 2.4 20.1 85.0

   plasaţi în cîmpul muncii mii pers. 1.3 11.3 87.6 1.2 9.1 80.3

   beneficiari de ajutor de şomaj mii pers. 1.2 2.9 73.6 1.0 2.6 92.4

Mărimea medie a ajutorului de şomaj lei 1578.7 116.8 * 1527.6 96.8

Rata şomajului (ponderea șomerilor BIM în forța de muncă 

(trimestrul II)
2

% 4.5

Numărul căsătoriilor înregistrate unităţi 2980 15901 97.1 2761 15943 100.3

Născuţi - vii persoane 3034 24921 95.6 2664 22610 90.7

Decedaţi persoane 3001 27307 99.0 2663 27690 101.4

din care copiii sub un an persoane 24 257 102.8 18 209 81.3

Numărul crimelor înregistrate numeric 2678 22250 90.8 2779 21686 97.5

Decedaţi în urma acestor crime persoane 44 389 112.4 53 390 100.3

Urmărirea penală a fost terminată % 43.3 -3.9 p.p. 40.7 -2.7 p.p.

* Modificare nominală

Secţia modelare şi prognozare economică

III. Sfera socială

1 Î ncepând cu anul 2019 BNS a modificat metodologia Cercet ă rii Bugetelor Gospod ă riilor Casnice (GBGC), aceasta vizând un nou plan de sondaj, utilizând numărul populației cu reședința obișnuită, modificînd procedura de calibrare a 

coeficienților de extindere. Astfel, indicatorii privind Minimul de existen ță  nu sunt compatibili cu seria de date din anii precedenți. 

2
 Începând cu anul 2019 BNS a modificat metodologia Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (GBGC), aceasta vizând un nou plan de sondaj, utilizând numărul populației cu reședința obișnuită, populația ocupată fiind estimată 

în conformitate cu noul standard internațional, adoptat de a XIX-a Conferință Internațională a Statisticilor Muncii din anul 2013. Astfel, indicatorii privind Forța de muncă: ocuparea și șomajul nu sunt compatibili cu seria de date din 

anii precedenți. 

 Surse de date: Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, Biroul Naţional de Statistică, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, 

                             Casa Naţională de Asigurări Sociale,  Agenţia Proprietăţii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi calculele Ministerului Economiei 

                             și Infrastructurii

II. Sectorul real al economiei


