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Anotace 
 
Příspěvek chronologicky mapuje situaci v postsovětském Moldavsku, s důrazem na 
rozhodnutí, týkající se privatizace státního majetku a celkový vývoj ekonomické situace 
v zemi (makroekonomické trendy, reálná mzda atd.).  
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The article chronologically monitors the situation in the post-Soviet Moldova, with an 
emphasis on decisions related to the privatisation of the state assets and the overall 
development of the economic situation in the country (macroeconomic trends, real wages 
etc.). 
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Hospodářství Moldavska: Obecný přehled 
 
Ekonomika Moldavska vykazuje má převážně zemědělský a průmyslově hospodářský 

charakter. Tyto dva sektory přispívají asi 60 % k národnímu produktu a je v nich zaměstnáno 
více než dvě třetiny pracujících. Zemědělská půda je velmi výnosná a je proto velmi vhodná  
k zemědělství, obzvláště se daří pšenici, kukuřici, slunečnici a cukrové řepě. V republice 
nejsou žádné větší zásoby přírodních zdrojů, díky čemuž je Moldávie nucená specializovat se 
na zpracování zemědělských produktů a na import průmyslových produktů. Achillovou patou 
mladého státu je naléhavý nedostatek energie. Uhlí, plyn a olej musí být dováženy z Ukrajiny 
a z Ruské federace. Hlavní část zahraničního obchodu je stále s bývalým Sovětským svazem 
(BSS) – bývalá Sovětská republika vlastní téměř 25 % ze všech révových vinic a hraje 
důležitou roli v révové výrobě.  

 
Od svého založení byla mladá republika Moldávie v hluboké ekonomické krizi. Na 

začátku 90. let se dramaticky snížil průmyslový výstup, zemědělská výroba a národní příjem. 
Hrubý domácí produkt činil v roce 1994 kolem 3,672 miliard USD. Od roku 1980 do dneška 
vzrostl celkový ekonomický výstup pouze o 1,3 %. Záporný vývoj se projevoval obzvláště na 
začátku reformačního procesu. Jen v roce 1994 se hrubý domácí produkt snížil téměř  
o třetinu. Podobně jako v jiných reformujících se zemích znamená reorganizační proces  
v Moldávii bolestivé ekonomické ztráty. Dnes žije zhruba 50 % populace v chudobě.  

 
Průměrná nominální mzda činila v únoru 1997 183 Lei (přibližně 40 USD) za měsíc, což 

kryje pouze 40 % minimálního spotřebitelského rozpočtu. Obzvláště vysoká inflace 
zhoršovala situaci, naštěstí se její úroveň snížila asi z 60 % za měsíc (1/94) na asi 11 % za rok.  

 
Proces privatizace 
 
Privatizace státního majetku je jistě jednou z nejdůležitějších změn, které 

reorganizovaly plánovanou ekonomii v tržní hospodářství. Předpokladem pro fungující trh je 
soukromé vlastnictví kapitálu. 

 
Poslední privatizační vlna v západní Evropě míří hlavně ke změně struktury státního 

rozpočtů a setkává se společenským ohodnocením, prodej státního majetku ve východní 
Evropě je základním kamenem pro soukromý sektor. Kvůli nedokonalé soutěži, nedostatku 
obchodních znalostí a priorit v uspokojení potřeb, státní podniky byly vesměs neziskové. 

 
Až donedávna neexistoval v BSS soukromý majetek. Kolchozy (kolektivní farmy) byly 

plně řízeny státními úředníky, kteří byli nástroji komunistické politické struktury. Tyto 
kooperativy nikdy nedosáhly ekonomické nebo produktivní nezávislosti. Už v roce 1987 se 
objevily v Sovětském svazu některé skryté formy privatizace v zákonu "O spolupráci". 
Pracovníci v nově založených podnicích se stali členy kooperativ, a v některých případech byli 
sami registrovaní jako státní kooperativy. K roku 1991 bylo v republice zaregistrováno okolo 
5. 000 nezávisle a státem vlastněných kooperativ. K březnu stejného roku bylo zaznamenáno 
211 obchodů se smíšenou kapitálovou strukturou. Ale jenom 50 % z nich začalo pracovat. 
Všechny dohromady přispívali 1, 1 % k hrubému domácímu produktu v roce 1992. 
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Milníky privatizace 
 
V roce 1990 parlament zahájil program ekonomické nápravy přijetím počátečního 

balíku zákonů o soukromém vlastnictví, včetně půdního zákonu, zákonu o obchodní činnosti, 
daních a místní samosprávě. Tato první fáze ekonomického přechodu byla zaměřená na 
zaručení makroekonomické stability a na zahájení půdních reforem a masové privatizace 
podniků.  

 
Podobně jako v privatizačním procesu v Rumunsku, Moldávie sledovala přenos 

státního majetku ve třech směrech: za prvé, masový privatizační program (MPP), za druhé 
odkup vedením a zaměstnanci a v neposlední řadě prodej strategickým investorům. V roce 
1991 parlament Moldávie položil základní kámen pro privatizační proces přijetím zákonu  
"O privatizaci". Ale bohužel, to nedokázalo stanovit určitá pravidla pro okamžitý začátek 
procesu a založené Státní Oddělení pro Privatizaci podkopávalo proces. Státem Předložený 
privatizační program roku 1992 byl odmítnut všemi instancemi (Nejvyšší ekonomickou 
radou, Bezpečnostní radou, parlamentem). Přesto, vláda začala s inventurou a ohodnocením 
všeho státního majetku. Koncem roku všechny státem vlastněné podniky a instituce byly 
zaregistrované (s výjimkou Transnistrie). 

 
Národní patrimoniální bony (NPB) 
 
Základní pravidla privatizace v Moldávii jsou zakotvena v privatizačním aktu, který 

prošel parlamentem v roce 1991. Zahrnované národní patrimoniální bony měli zaručit všem 
občanům stejná práva na státní majetek. V září roku 1992 začala vláda s formováním 
seznamů občanů, kteří by měli tyto bony dostat. K únoru roku 1993 byla práce hotova. Tyto 
bony umožňovali každému občanu dostat svou část státního majetku. Podíl na státním 
majetku závisel na počtu odpracovaných let občana. Pomocí vydání NPB se vláda pokusila 
zabezpečit spolehlivou ochranu ekonomických zájmů moldavských občanů během 
privatizačního procesu. Ale slušnost mezi Moldovany v přijímání jejich podílu na státním 
majetku a jistý respekt vůči názorům zaměstnanců byly znepokojivé. Bony nemohly být 
kupovány cizinci; jedině přes povolení Ministerstva privatizace byly možné zvláštní výjimky 
(zákon "O Privatizaci", článek 12). 

 
Všechny tyto obstrukce zabraly mnohem více času, než se předpokládalo, takže 

privatizační proces začal se zpožděním. 
 
Program roků 1993 – 1994  
 
Proces privatizace v Moldávii je organizován ve dvouročních programech, které 

definují kroky pro další dva roky a stanoví hlavní priority a berou ohled na předchozí 
program. 

 
Původní program roků 1993 – 1994 stanovil prodej 1639 podniků, které činily okolo 

40 – 50 % státního majetku. Většina (1595) musela být zprivatizovaná zadarmo přes NPB, 
37 podniků za národní měnu a zbytek za volně směnitelnou měnu. Některým státním 
korporacím bylo předurčeno, aby zůstaly v státním vlastnictví včetně služeb, vědeckých 
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institutů a rozsáhlých potravinářských společností. Proces privatizace byl rozdělen na dvě 
„scény“. První – „sociální scéna“ byla používána k prodeji třetiny státního majetku směnou za 
NPB. Korporace zahrnuté do této třetiny byly průmyslově hospodářské, hospodářské, 
dopravní, silniční stavby a údržba, farmaceutické a obchodní jednotky. Stejně jako NPB byly 
dostupné jen pro Moldovany – tato scéna byla uzavřená pro cizí investice. Druhá  
– "hotovostní scéna“ – musela privatizovat další třetinu výměnou za hotovost. Prodej byl 
uskutečněn dvěma různými formami aukcí. Veřejné aukce "otevřeného výkřiku" byly 
používané hlavně k prodeji malých podniků, například, restaurací, bufetů, obchodů  
a veřejných služeb. Prodej velkých a středních podniků byl uskutečněn přes druhou formu  
– formu národních aukcí "Předplatné akcie". Podniky naplánované na privatizaci byly 
roztříděny do čtyř kategorií. Podniky, které byly úplně privatizovány: pomoci NPB (např. 
zemědělský průmysl, průmysl, přeprava, silniční stavba), za hotovost (hotely a čerpající 
stanice atd.); nedokončené stavby a budovy, které se prodávaly za hotovost a podniky, které 
musí být částečně privatizovány za NPB nebo hotovost. Po celé Moldávii bylo ustaveno  
115 středisek pro sběr, které sbíraly nabídky. Centrální částí této sítě (založené na českém 
modelu) bylo počítačové centrum, které zpracovávalo výsledky z aukcí. Pro zaměstnance se 
vytvářela možnost stát se vlastníky svých korporací, byli oprávnění dostat až 20 % z hodnoty 
společností podle preferenčních cen. Manažeři neměli žádné dodatečné výhody. Takzvané 
"Golden-Share" („Zlaté akcie“), které by pokračovaly ve státní kontrole, nebyly vystaveny.  

 
Aby se udržela technologická spojení, dodavatelé zemědělských produktů dostali 50 

% akcií zadarmo. V této rané fázi privatizačního procesu byl pokrok velmi pomalý. Většina 
prodejů byla uskutečněna po volbách v roce 1994. Upozornil bych, že v prvním čtvrtletí roku 
1993 bylo v republice registrováno asi 6400 soukromých podniků. Ale podle dat z registrační 
komory Ministerstva spravedlnosti, už v polovině roku 1993 bylo 10925 společností  
s ručením omezeným, většina z kterých fungovala s soukromým kapitálem. Společnosti  
s ručením omezeným jsou ekonomické jednotky ustavené přes zavedení kapitálu fyzickou 
osobou do statutárního fondu. Jenom relativně malý počet fungujících společností s ručením 
omezeným (přibližně tři až čtyři procenta) byly spoluustanoveny s účastnictvím kapitálu 
státních podniků. Stejný zdroj říká, že v polovině roku 1993, bylo v Moldávii zaregistrováno 
600 akciových společností, z kterých 143 bylo dříve státními podniky, včetně 
"Moldovahidromaş", "Bukuria" a "Steaua", část největších podniků v republice. Proces 
ustanovení akciových společností, prověřený sektorem, dospěl k následujícímu: 24 státních 
podniků v průmyslu bylo přeměněno na akciové společnosti. V sektoru služeb bylo 
přestavěno 41 podniků, ve stavebním sektoru 11; a v komerčním sektoru bylo přeměněno 
deset podniků. Akciové společnosti, které v současné době fungují v Moldávii, mohou být 
klasifikovány následujícím způsobem: V roce 1992 a 1993, asi 900 miliónů rublů od těchto 
zdrojů bylo investováno pracovníky státních podniků do výroby, a 40 miliónů rublů bylo  
k 1. červenci roku 1993 převedeno státu jako dividendy. Akciové společnosti jsou vítanou 
formou soukromých a státních kapitálových asociací, v nichž jsou zdroje pro investice získány 
bez závislosti na komerčních bankách, v kterých přesahují úrokové míry 170 procent. 
Finanční prostředky pracovníků jsou velmi dobře pojištěny přehodnocením výhod a osobními 
úsporami, které jsou použité ne ke spotřebě, ale pro investici. Nepochybně, akciové 
společnosti jsou více připravené k privatizaci, než ty organizace, které zůstanou nezměněny. 
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Oficiální čísla roku 1994 ukazují, že hrubý domácí produkt (HDP) Moldávie, včetně 
odhadu Transnistrie, klesl o 31 % po stupních – 1.2% v roce 1993, a 29 % v roce 1992. Index 
spotřebitelských cen (CPI) v dubnu roku 1993, ve srovnání s březnem téhož roku byl vyšší 
a činil 119.9% . V roce 1993 se objevily dva další negativní faktory. Prvním byly obchodní 
překážky, které činilo Rusko, které vyústily v přerušení obchodování, změnu slev; zavedení 
dvojité spotřební daně, importových tarifů, a „daně z přidané hodnoty“ a v neočekávaném 
stahování ex-sovětských bankovek (rublů) z oběhu. Druhým byla přírodní katastrofa – bouřky 
s deštěm a krupobitím – ta způsobila škody v objemu 20 miliard rublů. Od 1. ledna roku 
1993, Národní Banka, pod vlivem 500 procentní inflace, zvýšila svou slevovou daň a zakotvila 
ji na 175 procent, s možností zafixovat úrokové sazby komerčních bank na 180 procent. 
Podle dat ze státního oddělení statistiky, v první polovině roku 1993, se rovnala inflace  
369 procentům, což je číslo, které značně překonává růst slevové daně. Soukromé podniky  
a podniky s smíšeným kapitálem (jenom částečně zprivatizované) už hrály rozhodující roli ve 
výrobě. Privátní sektor vyráběl v této době víc než 49 % průmyslové, 86 % zemědělské 
výroby a 47,8 % maloobchodu. Tyto nestátní podniky tvořily víc než 33 % celkových investic. 

 
Tabulka č. 1: Zhroucení výstupů mezi veřejným a soukromým sektorem pro konec 

roku 1994 (31. prosince): 
 

v %     Veřejný Sektor  Soukromý Sektor  

Průmyslová výroba  50.4   49.6  
Zemědělství    14.0   86.0  
Kapitálové investice   53.1    45.9  
Doručené zboží  64.0   36.0  
Maloobchod   52.2    47.8  
Služby    85.6    14.4  

 
Pramen: Státní oddělení statistiky 
 
Dne 1. ledna v roce 1995 víc než 57 000 z 61 400 ekonomických jednotek byly 

soukromě vlastněny, zbytek zůstal ve státním vlastnictví. Privatizované podniky zahrnovaly  
1 500 akciových společností, 15 100 společností částečně privatizovaných a 21 400 privátních 
společností. Masový privatizační program byl kompletně ukončen až koncem roku 1995, kdy 
byly zprivatizovány poslední z 1 137 velkých nebo středních podniků a 613 obchodů.  
S odkazem na data Ministerstva privatizace a státní administraci majetku víc než 3.1 miliónu 
lidí – asi 90 % obyvatelstva Moldávie – použili své bony na investice do akcí podniků a na 
privatizaci svých bytů. Nicméně, individuální podílníci jsou pouze malou menšinou. Koupili 
jen 20 % všech předurčených akcí, ostatní akcie byly prodány důvěryhodným podnikům 
a investičním fondům, které hrály i v malém obchodování důležitou roli. Víc než dvě třetiny 
nezemědělské ekonomie republiky bylo převedeno do soukromého sektoru, který byl 
popsán jako nejdalekosáhlejší, nejrychlejší a nejpoctivější privatizační iniciativa bývalého 
Sovětského Svazu (BSS). 
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Program roků 1995 – 1996 
 
Následující program byl přijat parlamentem v březnu 1995. Čelil částečnému 

ukončení programu let 1993-1994 a byl navržen jako převod kolem 800 hlavně středních 
podniků do soukromého sektoru, který zabírá kolem třetiny původního státního jmění  
v ekonomickém sektoru. Dalekosáhlou změnou bylo povolení cizincům mít většinové podíly  
v koncesních a společných riskantních podnicích. Zvláštní pozornost byla udělena sektorům  
s velkým významem pro Moldávii, jakými jsou zemědělství, služby a telekomunikace. V roce 
1995 bylo prodáno asi 1 600 společností; celkový výnos činil zhruba 2 880 milionů MD Lei 
(kolem 640 000 USD). 200 podniků bylo naplánováno k privatizaci za hotovost, od tohoto 
procesu se očekávalo 140 milionů MD Lei. Ale ke konci roku bylo zprivatizováno jenom 44 
podniků s ziskem zhruba 22 milionů MD Lei. Zásobování tabákem, které bylo první na prodej 
vyhrála německá společnost Reemtsma, která hodlá investovat kolem 10 milionů USD 
(největší investiční projekt v Moldávii). 

 
Některé statistické údaje za periodu druhého privatizačního programu. 
 

    1995  1996 

HDP/biliony MDL   7 636  7 936 
Inflace v %    23.8  15.1 
Smíšené společnosti   875  990 
Zahraniční investice (miliony USD) 85  110 

 
Pramen: Státní oddělení statistiky 
 
Ke zrychlení procesu privatizace a přilákaní více zahraničního kapitálu v průběhu 

druhého privatizačního programu bylo zorganizováno hodně poradenských agentur ve 
spolupráci s mezinárodními organizacemi, např. Světovou Bankou. Tyto agentury měly 
znalost západního obchodovaní a poskytovaly ji společnostem. Jednou z nejvýznamnějších 
z nich je Agency for Restructuring Enterprises Assistance (ARIA). Byla zřízena Republikou 
Moldávií, Světovou Bankou, Evropskou Unií a „Německým pomocným programem“ (German 
Aid Program) a poskytuje privatizovaným podnikům poradenské služby v oblasti 
obchodování.  
 
 Hlavním problémem restrukturalizačního programu je vysoká míra zadluženosti 
podniků státu, sociálnímu fondu, službám a komerčním bankám. Restrukturalizační plán je 
rozpracován pro každý případ majiteli a vedením na jedné straně a hlavními věřiteli na druhé 
straně. Ekonomické porady organizují místní a zahraniční konzultanti. Pomoci prominutí lhůt, 
změn termínů, převodů krátkodobých dluhů na dlouhodobé a snížení úrokových sazeb 
mohlo byt prodlouženo moratorium historických dluhů na 6 až 9 měsíců. Předchozí 
podmínkou je podepsání smlouvy o restrukturalizaci dluhu se Státním radou věřitelů, která 
měla přijmout restrukturalizační plán. Půjčky jako tato zůstávají. Jiné hlavní rysy 
restrukturalizačního programu zahrnují propuštění poloviny zaměstnanců, i když se procenta 
mezi různými podniky značně lišila. Aby se společnost zbavila sociálního dopadu těchto 
krutých měr, měly být vypočítány kompenzace. Bohužel, jejich efektivita nemůže byt 
zajištěna. 
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Mnoho velkých podniků muselo být zmenšeno, aby dosáhly větší flexibility a snížily 

náklady. Ve všech případech pomáhají podnikatelům obchodní plány, ale výzkum trhu si oni 
provádějí sami. Další rysy restrukturalizačního programu jsou prodeje nežádoucích akcií  
a hotového zboží a v určitých případech i nepotřebných aktiv. Tyto změny měly za následek 
polepšení v toku produkce, odstranění výměnného obchodu, který hrál nezanedbatelnou 
roli; celkové výnosy z hospodárnosti a inkaso kolem 7 milionů MDL vnějších dluhů. Ke konci 
roku 1996 bylo zaregistrováno kolem 990 podniků se zahraničním kapitálem. Zabývají se 
hlavně zprostředkováním, komerčním bankovnictvím a obchody s nemovitostmi.  
 

V 325 případech zahraniční investoři vlastní 100 % kapitálu. Nejvíce investorů přichází 
z Rumunska, Ruské federace, Německa, Bulharska, Sýrie, Itálie, Turecka, Ukrajiny, Spojených 
států amerických, Izraele a Spojeného království. 

 
Program roků 1997 – 1998. 
 
Aktuální program byl přijat moldavským parlamentem ve druhém čtení. Během jeho 

debatního období byl vystřídán ministr privatizace a Státní majetkové administrace. 
Nástupce garantoval spojitost privatizačního procesu a to, že nevyskytnou žádné 
neočekávané rozhodné změny v moldavské politice. Nyní dochází k dovršení privatizace 
veřejného majetku a reformě národního agrárního sektoru. Prodej majetku probíhá hlavně 
za hotovost. Program definuje korporace, podniky podřízené privatizaci, individuální projekty 
schválené parlamentem a nedokončené stavby, které mají být zprivatizovány. Zvláštností je 
povolení přidružení místních a cizích společností, zkušených v komplexních projektech 
privatizace a reorganizaci takových podniků, které mohou přitahovat strategické investory. 
Ministerstvo privatizace zrušilo bod, který by měl udělit výsady zaměstnancům 
zprivatizovaných korporací, např., jako platby přízně, slevy z ceny atd. Na začátku se také 
uvažovalo o zahrnutí opatření, které by povolily použití části prostředků z privatizace  
k finanční podpoře zprivatizovaných podniků v případě přijetí restrukturalizačního programu. 
Ale tento bod byl odmítnut. Smlouvy o pronájmu podniků, které jsou podřízeny privatizaci, 
jsou zakázány. Tento třetí program je otevřený pro Moldovany a domácí legální jednotky, ale 
není pro státem vlastněné podniky, zahraniční jednotlivce a jednotky a osoby bez státního 
občanství. Množství velkých podniků bylo vyškrtnuto ze seznamu objektů, které mají byt 
zprivatizovány: vinice Cricova, Seabeco-Moldova, a Vibropribor a.s. (vedoucí elektronická 
továrna). Navíc, byla stanovena komise pro ověření legitimností zřízení posledně zmíněných, 
protože se objevila ilegální skupina investorů, vlastnící kontrolní balík akcií. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Alexej Pyšňak, Počátky privatizace v Moldavsku (2016_B_08) 

 

 
8 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Privatizace zemědělské půdy a bytů 
 
Privatizace zemědělské půdy byla obtížným projektem. Již v roce 1990 byla odložena 

realizace reforem na dva roky, dokonce byla plánována v půdním zákonu a podporována 
mezinárodními organizacemi jako Světová banka. 

 
Podle aktuální moldavské legislativy privatizace zemědělské půdy, používané pro 

zemědělskou výrobu musí být uskutečněna dvěma kroky, které musí být prováděny 
současně. První krok je změna držby od užívání přímo k vlastnictví. V protikladu s převodem 
veřejného majetku, tento převod kolektivního majetku musí být zdarma. Kolchozy se staly 
majetkem farmářů. Zvláštností je fakt, že požadavky bývalých vlastníků, (nebo jejich 
předchůdců) nejsou akceptovány. Druhý krok pokrývá transformaci farem do akciových 
společností, nebo jejich rozdělení do soukromého sektoru pro všechny spolumajitelé.  

 
Zkušenost ukázala, že tyto dva kroky musí být realizovány spolu. Pokusy realizovat 

pouze první krok byly neúspěšné, stejně jako souběžná reorganizace do akciových 
společností nebyla uskutečněna. Noví vlastníci konfrontovali s kolchozní správou. Bývalé 
hlavy farem pokračovaly ve vlastnění všech společných majetků a operovaly podle 
Stalinových „kolchozních“ principů. Ale toto není jediný problém. Jiné problémy vznikaly 
ohledně distribuce akcií. Jak jednat s důchodci, zaměstnanci a bývalými pracovníky, kteří 
také žádají část podílů? Média podávají zprávy o mnohých konfliktech mezi postavami místní 
samosprávy, které jsou zodpovědné za rozdělení zemědělské půdy mezi farmáře; kolchozní 
administraci, která současně vlastní farmu, a Ministerstvem zemědělství a potravinářství. 
Všechny tyto překážky nejsou k dnešní době vyřešeny a vedou k velmi malému pokroku 
v privatizaci zemědělství. 

 
Situace v Moldávii se liší od privatizace nezemědělsky orientovaných zemí. Jak jsem 

se zmínil již v počátku (viz program roků 1993-1994), většina majetku byla převedena do 
soukromého vlastnictví přes NPB. Podle Zákona o Státním Privatizačním programu roků 
1995-1996 se mohou cizinci zúčastnit prodeje přilehlých pozemků podniků již 
privatizovaných nebo těch, které budou privatizovány, a pozemků, které sousedí s rodinnými 
domy. Zastavěná země je volně obchodovatelná a také může být koupena cizinci. Přesto 
současný Půdní zákon volně prodávat a kupovat pozemky. Mimo uvedené výjimky, 
obchodování s ním potrvá až do roku 2001.  

 
Platba v závislosti na délce služby 
 

roky    platba 

 
>34    zdarma 

34-30    25 % 
29-25    50 % 

<25    100 % 
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Realizace privatizace bytů také zápasila se začínajícími problémy. První zákon ohledně 
této záležitosti byl přijat zástupci bez správných příloh (různá pravidla, seznamy podniků 
atd.). Tím pádem antireformisté uspěli ve zdržení procesu. Poslední verze zákonu  
"O privatizaci bytů" zahrnuje převod bytů zadarmo – s cenou, která byla na začátku. 
Kritériem pro toto sloužila délka služby manžela a manželky na území Moldávie. Bezplatná 
privatizace se vztahuje na obytnou plochu 20 čtverečných metrů na člena rodiny plus  
10 čtverečných metrů pro rodinu. Pár se společnou délkou služby přinejmenším 35 roků 
dostal svůj byt zdarma. Ti, kdo pracovali 30 až 35 roků musí platit 25 %. Tato cena závisí na 
vládním indexu. Páry, které odpracovaly 25 až 30 roků musí platit celkem 50 % a ti, kdo 
pracovali méně, musí platit plnou cenu svého bytu. Délka služby je pro jednoho člověka 
poloviční. 

 
Ale ne všechny stavby jsou předmětem privatizace – výjimkou jsou památníky 

architektury, historie a kultury, ty, které vyžadují opravy a které neodpovídají bytovému 
standardu atd. Současně v Kišiněvě existuje pět Komisí životního prostředí, jedna pro každý 
okres země. Překvapivé je to, že v každé je jenom jeden stálý celodenní zaměstnanec  
– sekretářka. Proto není divu, že efektivnost komisí je extrémně nízká. Trh nyní operuje  
s mnohem vyššími cenami za ubytování v centrech takových měst jako je Kišiněv a Bel’cy. 
Protože bytová výstavba v posledních rocích byla nepatrná, pokrok v této oblasti mohl by být 
příkladem pro celou ekonomiku. 

 
Shrnutí 
 
Extrémní materiální břemena a jistá dezorientace, které přišly spolu s ekonomickými 

reformami vedly k volání po starých dobrých časech. Toto není překvapivé, neboť doposud 
se situace pro občany spíše zhoršila, než zlepšila. Mnohé procesy se neshodují s předchozím 
ideálem komunismu. Nezaměstnanost roste a vláda po dlouhou dobu nebyla schopná dobu 
vyplácet platy a penze státním zaměstnancům. K reformačnímu procesu, komerčním 
aktivitám a privatizaci se přidaly rostoucí nominální příjmy, ceny a chudoba. Nicméně, 
Moldávie se obešla bez drastických dopadů díky pomalému tempu reorganizace v porovnání 
s ostatními státy bývalého Sovětského svazu Přes to všechno rozjetý vlak privatizace už 
nemůže být zastaven. 
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Příloha 
 
Tabulka č 2: Číselně vyjádřený rozvoj ekonomických jednotek 
 

Zaregistrované podniky 1992  1993  1994  1995 

 
Soukromí jednotlivci  5 033  10 698  26 918  15 642  
z nich farmy   5  2 333  17 636  3 586 
Obecná partnerství      -  -  24  46 
Akciové společnosti  215  429  1 061  1 854 
Společnosti s ručením 7 225  5 398  2 738  2 714 
omezeným 
Výrobní kooperativy  1 451  696  205  176 
Leasingové společnosti 486  126  25  4 
Státní podniky   1 970  526  445  280 
Kolektivní podniky  10  141  30  17 
Městská zastupitelství 58  42  15  19 
Zahraniční pomoc  96  653  119  99 
Svazy    122  94  80  61 
Podniky se zahraničním 380  204  453  ? 
kapitálem 
Celkem zaregistrováno 16 666  19 183  31 864  21 365 
 
 Pramen: Registrační komora Ministerstva spravedlnosti 
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 Tabulka č. 3: Některé ekonomické indikátory 
 
    v  roce '92 '93 '94 '95 '96 '97 
 
HDP  Bn.USD    1.4 1.7 1.7 2.1 
  M.Lei   192 1821 4737 6375 7317 - 
  změna za  -29,1 -1,2 -31,2 -3,0 -8,0 2,0 
  předchozí rok %  
 
HDP/obyv. oficiální devizový 232 310 325 392 413 488 
  kurz 
 
Výroba 
 
Průmysl index 1990 = 100 64,8 65,0 47,0 44,2 - - 
Zemědělství index 1990 = 100 75,1 82,6 62,5 65,6 57,1 - 
Stavebnictví index 1990 = 100 67,3 37,7 18,5 - - - 
 
CPI  změna za  1277 789 330 30 15 13 
  předchozí rok % 
 
reální mzdy změna za  - -49.6 -40.6 4.7 - - 
  předchozí rok % 
 
Pramen: Státní oddělení statistiky 
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