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PRODUSUL INTERN BRUT (ianuarie-septembrie 2018, 2019) mil.lei 139145.3 104 155212.3 104.8

  

RESURSE:

   Valoarea adăugată brută mil.lei 120455.5 104.2 135353.0 105.4

   Impozite nete pe produs mil.lei 18689.9 102.8 19859.3 101.2

  

UTILIZĂRI:

   Consumul final mil.lei 136809.5 102.6 149729.2 102.8

   Formarea brută de capital mil.lei 37560.6 x 43771.9 x

   Exportul net mil.lei -35224.7 x 38288.7 x

  

Rata inflaţiei faţă de:   

   luna precedentă a anului curent % 0.5 0.9

   luna decembrie a anului precedent % 0.9 7.5

   perioada respectivă a anului precedent % 0.9 3.0 -3.4 p.p. 7.5 4.8 1.8 p.p.

Cursul mediu de schimb  lei/USD 17.23 16.80 84.3 17.35 17.58 104.6

Bani în circulaţie la sfîrşitul perioadei mil.lei 21077.4 122.0 * 22953.2 108.9 *

Masa monetară M3 la sfîrşitul perioadei mil.lei 83158.6 117.9 * 89950.7 108.2 *

Comerţul exterior de bunuri (noiembrie, (ianuarie-noiembrie)

Export de bunuri        mil.USD 268.9 2487.3 113.5 266.6 2561.0 103.0

   Export de bunuri, indicii valorii unitare (trimestrul III) % 103.5 94.9

   Export de bunuri, indicii volumului fizic (trimestrul III) % 99.9 108.7

Import de bunuri mil.USD 522.6 5240.8 120.2 504.2 5301.9 101.2

   Import de bunuri, indicii valorii unitare (trimestrul III) % 108.0 95.7

   Import de bunuri, indicii volumului fizic (trimestrul III) % 106.5 106.1

Balanţa comercială mil.USD -253.7 -2753.4 127.0 -237.6 -2740.9 99.5

Gradul de acoperire a importului prin export % 51.5 47.5 -2.8 p.p. 52.9 48.3 0.8 p.p.

Balanţa de plăţi (ianuarie-septembrie)

   Contul curent mil.USD -835.3 x -938.3 x

      bunuri mil.USD -2383.1 x -2449.3 x

      servicii mil.USD 269.7 x 282.2 x

      venituri primare mil.USD 393.3 x 381.4 x

          din care compensarea rezidenţilor din muncă (intrări)         mil.USD 689.7 x 714.5 x

      venituri secundare mil.USD 884.8 x 847.5 x

          din care transferuri personale (intrări) mil.USD 666.7 x 686.8 x

   Contul de capital mil.USD -26.8 x -42.0 x

   Contul financiar mil.USD -836.9 x -1008.9 x

      investiţii directe (nete) mil.USD -153.4 x -485.2 x

      investiţii de portofoliu (nete) mil.USD 1.0 x 4.5 x

      alte investiţii (nete) mil.USD -917.7 x -504.0 x

      activele de rezervă ale statului  (majorare (+), micşorare (-))   mil.USD 232.8 x -22.1 x

Stocul investiţiilor străine directe acumulate în economia naţională 

la 30 septembrie 
mil.USD

4047.3 112.8 4672.8 115.5

Bugetul public naţional:

  venituri mil.lei 5750.8 57995.9 108.7 * 6311.2 62949.2 108.5 *

  cheltuieli mil.lei 7936.7 59576.9 109.3 * 7765.5 65971.9 110.7 *

  deficit (-), excedent (+) mil.lei -2185.9 -1581.0 x -1454.3 -3022.7 x

      inclusiv:

   Bugetul de stat:

      venituri pe toate componentele mil.lei 3685.1 36432.7 107.3 * 4041.7 39968.0 109.7 *

      cheltuieli pe toate componentele mil.lei 5440.6 38708.3 109.1 * 4909.7 43070.2 111.3 *

      deficit (-), excedent (+) mil.lei -1755.5 -2275.6 x -868.0 -3102.2 x
   

   Bugetele locale:

      venituri pe toate componentele mil.lei 1967.3 14683.6 109.1 * 1805.9 16724.3 113.9 *

      cheltuieli pe toate componentele mil.lei 2300.9 14548.1 109.6 * 2078.2 16937.5 116.4 *

      deficit (-), excedent (+) mil.lei -333.6 135.5 x -272.3 -213.2 x
  

   Bugetul asigurărilor sociale de stat:

      venituri mil.lei 2094.8 19790.3 111.1 * 1771.5 21748.3 109.9 *

      cheltuieli mil.lei 1989.1 19426.5 110.3 * 1860.3 21602.3 111.2 *

      deficit (-), excedent (+) mil.lei 105.7 363.8 x -88.8 146.0 x

    Fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală:

      venituri mil.lei 659.0 6877.4 109.9 * 939.4 7636.3 111.0 *

      cheltuieli mil.lei 893.5 6714.1 107.2 * 1164.6 7489.6 111.6 *

      deficit (-), excedent (+) mil.lei -234.5 163.3 x -225.2 146.7 x

Datoria de stat internă  la sfîrşitul perioadei mil.lei 23058.6 102.1 * 23168.2 100.5 *

Datoria de stat externă (administrată de Guvern) la sfîrşitul 

perioadei mil.USD 1689.0 99.3 1703.9 100.9

Serviciul datoriei de stat externe mil.USD 1.4 22.6 116.7 * 1.6 23.5 103.8 *

Rambursări ale datoriei de stat externe mil.USD 5.1 111.9 1.6 ori* 5.7 215.0 1.9 ori*

Intrări de surse externe de finanțare mil.USD 14.8 144.8 74.0 * 12.0 241.6 1.7 ori*

Active oficiale de rezervă ale BNM la sfîrşitul perioadei mil.USD 2995.2 106.8 3059.6 102.2

Creditele acordate economiei la sfîrşitul perioadei mil.lei 39656.3 104.1 * 44207.4 111.5 *

I. Indicatorii macroeconomici

PRINCIPALII  INDICATORI SOCIAL-ECONOMICI

conform datelor disponibile la 31.01.2020

Indicatorii

Unitatea 

de 

măsură

2018 2019

în % faţă de 

perioada 

respectivă a 

anului 

precedent

în % faţă de 

perioada 

respectivă a 

anului 

precedent



2

decembrie
ianuarie-

decembrie
decembrie

ianuarie-

decembrie

Indicatorii

Unitatea 

de 

măsură

2018 2019

în % faţă de 

perioada 

respectivă a 

anului 

precedent

în % faţă de 

perioada 

respectivă a 

anului 

precedent

Rata medie a dobînzii la creditele acordate în moneda naţională % 8.61 8.68 -1.43 p.p. 8.37 8.24 -0.44 p.p.

Rata medie a dobînzii la creditele acordate în valută străină % 4.46 4.61 -0.37 p.p. 4.33 4.42 -0.19 p.p.

Depozite în băncile comerciale la sfîrşitul perioadei mil.lei 62081.2 107.0 * 66997.5 107.9 *

   depozite în lei mil.lei 37256.7 109.8 * 40183.8 107.9 *

   depozite în valută străină mil.lei 24824.5 103.1 * 26813.7 108.0 *

Rata medie la angajamentele atrase în moneda naţională % 4.10 4.42 -1.16 p.p. 4.88 4.65 0.23 p.p.

Rata medie la angajamentele atrase în valută străină % 1.08 0.97 -0.61 p.p. 1.10 1.02 0.05 p.p.

Producţia industrială în preţuri comparabile (ianuarie-noiembrie) mil.lei … 104.1 … 102.5

Producţia agricolă, în prețuri curente  mil.lei 32637.3 102.5 … 98.1

producția vegetală 22558.0 103.8 … 99.7

producția animalieră 9189.9 98.9 … 94.0

Investiții în active imobilizate (ianuarie-septembrie) mil.lei 12898.9 113.5 15784.9 115.6

Mărfuri transportate de întreprinderile specializate de transport   

(noiembrie, ianuarie-noiembrie) mii tone 2042.4 17968.8 110.9 1709.4 17427.3 97.0

   din care:

      feroviar mii tone 422.5 4500.7 104.0 300.0 3953.5 87.8

      rutier mii tone 1610.3 13347.7 113.7 1400.1 13351.9 100.0

      altele mii tone 9.6 110.8 88.9 9.3 121.9 110.0

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

activitate principală de:

comerţ cu amănuntul (cu excepția autovehicolelor și 

motocicletelor) mil.lei … 44464.2 … 4997.8 53138.5 113.7

comerţ cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicole și 

motociclete) mil.lei … 89512.7 … 9657.5 104015.4 116.1 *

comerț cu ridicata și cu amănuntul - întreținerea și repararea 

autovehicolelor și motocicletelor mil.lei … 8234.6 … 1135.8 10309.9 124.8 *

servicii de piaţă prestate populaţiei mil.lei … 16469.9 … 1705.4 19488.2 115.1

servicii de piaţă prestate întreprinderilor mil.lei … 37836.4 … 3686.8 41994.7 111.0 *

Salariul nominal mediu lunar al unui salariat în economia naţională  

(ianuarie-septembrie 2018-2019) lei 6263.9 112.7 * 7203.9 115.0 *

Ritmul de creştere al salariului real  (ianuarie-septembrie 2018-

2019) % 108.7 3.4 p.p. 110.5 1.8 p.p.

Suma restanţelor pentru retribuirea muncii cu termenul de achitare 

expirat  (sume neachitate mai mult de o lună) ( la 1 octombrie) mil.lei 229.9 112.9 * 96.9 42.1 *

Minimul de existenţă (semestrul I)
1

lei 1895.7 101.6 * 2028.3 *

Mărimea medie a pensiei (la 1 ianuarie 2020) lei 1709.2 111.9 * 1901.1 111.2 *

Numărul şomerilor

   conform clasificării Biroului Internaţional al Muncii  (trimestrul III)
2

mii pers. 37.8

   înregistraţi oficial (ianuarie-decembrie) mii pers. 4.0 35.5 84.4 4.1 31.5 88.6

   plasaţi în cîmpul muncii mii pers. 0.8 14.7 88.3 0.7 11.2 76.5

   beneficiari de ajutor de şomaj mii pers. 1.1 3.3 73.7 1.3 3.4 104.2

Mărimea medie a ajutorului de şomaj lei 1523.2 1558.1 113.3 * 1689.0 1558.8 100.0

Rata şomajului (ponderea șomerilor BIM în forța de muncă 

(trimestrul III)
2

% 4.0

Numărul căsătoriilor înregistrate unităţi 1025 20399 97.5 1016 20289 99.5

Născuţi - vii persoane 2175 32606 95.7 2146 29682 91.0

Decedaţi persoane 3210 37200 101.2 3045 36799 98.9

din care copiii sub un an persoane 28 326 98.8 17 276 84.7

Numărul crimelor înregistrate numeric 2873 30351 90.5 3223 30000 98.8

Decedaţi în urma acestor crime persoane 63 537 104.5 52 530 98.7

Urmărirea penală a fost terminată % 46.6 -2.0 p.p. 44.3 -2.3 p.p.

* Modificare nominală

Secţia modelare şi prognozare economică

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

III. Sfera socială


