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Dup? un an cu provoc?ri majore, când economia Republicii Moldova a fost afectat? puternic de condi?ii climatice
extreme ?i criza pandemic?, evolu?iile recente din principalele sectoare economice, conform datelor statistice
publicate de Biroul Na?ional de Statistic?, reflect? primele semnale de revigorare a economiei na?ionale. Acestea
atest? o relansare a cererii interne ?i externe, înviorarea activit??ii economice ?i investi?ionale, precum ?i cre?terea
volumului tranzac?iilor comerciale.
Sectorul industrial a revenit pe un trend ascendent în trimestrul I 2021, dup? evolu?iile negative continui, generate
de consecin?ele pandemiei. În ianuarie-martie 2021, volumul produc?iei industriale a crescut cu 3%. Sectorul
energetic a avut cel mai mare impact pozitiv asupra cre?terii sectorului industrial (+24,2%), precum ?i unele ramuri
ale industriei prelucr?toare: industria u?oar? (+13,7%), fabricarea de mobil? (+26,6%), produse din minerale
nemetalice (+15,7%), ma?ini, utilaje ?i echipamente (+32,9%) etc. Totu?i, industria alimentar? ?i o parte din
ramurile industriei constructoare de ma?ini r?mân în declin, fiind afectate în continuare de consecin?ele secetei ?i
ale pandemiei.
Evolu?ia comer?ului cu am?nuntul ?i a comer?ului cu servicii prestate popula?iei indic? o îmbun?t??ire a cererii din
partea popula?iei. În ianuarie-martie 2021, comer?ul de bunuri cu am?nuntul a înregistrat o cre?tere de 6,6% (în
pre?uri comparabile), iar comer?ul cu servicii de pia?? prestate popula?iei – cu 31,1%. A fost în cre?tere ?i volumul
serviciilor prestate întreprinderilor (+3,4%), ?i comer?ul cu autovehicule (+14,4%) (în pre?uri curente). R?mâne în
sc?dere doar comer?ul cu ridicata (-4,8%), de?i în luna martie s-a înregistrat o cre?terea a acestuia cu 8%.
Volumul investi?iilor în active imobilizate a crescut esen?ial în I trimestru al anului 2021 (+14,8%). S-au majorat
semnificativ investi?iile în ma?ini ?i utilaje (+21%), mijloace de transport (+51%), precum ?i în construc?ii inginere?ti
(+11,4%). Aceast? evolu?ie a fost determinat? de situa?ia creditar? favorabil?, cre?terea investi?iilor publice ?i a
celor finan?ate din surse str?ine. Totodat?, investi?iile în cl?dirile reziden?iale ?i nereziden?iale r?mân în sc?dere
(-5,7%).
Ca rezultat al relans?rii cererii externe din partea ??rilor partenere, s-au majorat exporturile cu 5,6% în trimestrul I
2021. Totodat?, restabilirea cererii interne fa?? de bunuri din partea agen?ilor economici ?i a popula?iei a condus la
cre?terea importurilor cu 13,6%. Soldul negativ al balan?ei comerciale s-a majorat cu 21,5%.
Câ?tigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia na?ional? în trimestrul I 2021 a constituit 8468,6 lei
?i s-a majorat în termeni nominali cu 10,9% fa?? de trimestrul I 2020. În termeni reali salariul s-a majorat cu 10%.
Exprimat în valut? str?in? acesta a constituit circa 401 Euro sau 484 dolari SUA. În sfera bugetar? câ?tigul salarial
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mediu lunar a constituit 7463 lei, fiind în cre?tere cu 5,3%, iar în sectorul real – 8839,8 lei ?i s-a majorat, respectiv
cu 12,8% (în termeni nominali).
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