
 

Clasamentul șefilor de bănci centrale după venitul anual brut încasat de la bancă, raportat la 

PIB-ul pe cap de locuitor 

   

Metodă: Simpla comparare a salariului guvernatorilor de bănci centrale din regiune nu 

prezintă un tablou complet din cauza discrepanțelor economice enorme între țările vizate. 

Imaginea irelevantă pe care o poate oferi o asemenea comparație, este corectată în studiul de 

față prin raportarea salariilor guvernatorilor la Produsul Intern Brut pe cap de locuitor din 

țările respective. PIB-ul pe cap de locuitor arată cât de bogată (sau de săracă) este o țară. 

Acesta este un indicator relativ obiectiv (altele ca salariul mediu pe economie sunt influențate 

mult mai puternic de factori subiectivi, cum ar fi politica salarială a guvernelor în sectorul 

bugetar).  

 

Așadar, venitul anual brut primit de la locul de muncă de guvernatorii de bănci centrale în 

anul 20171 (inclusiv toate adaosurile) a fost împărțit la Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de 

locuitor, pentru a se afla raportul dintre cele două valori. Cu cât este mai mare raportul, cu 

atât mai bună este considerată remunerarea. De ex: raportul dintre salariul guvernatorului 

Băncii Naționale a Moldovei și PIB-ul pe cap de locuitor este de 11,43 la 1. Raportul dintre 

salariul guvernatorului băncii centrale din Lituania este de 3 la 1. Prin urmare, guvernatorul 

moldovean este remunerat mult mai bine decât cel lituanian. 

 

În mod aparent paradoxal, în țara cea mai săracă, Republica Moldova, guvernatorul este 

remunerat cel mai bine.  

 

Calculele s-au făcut în euro, folosindu-se rata medie anuală a cursului de schimb, atât pentru 

salarii cât și pentru PIB-ul pe cap de locuitor.  

 

Țări: Bulgaria, Estonia, Georgia, Letonia, Lituania, Republica Moldova, România, Ucraina. 

Relevanță: Ucraina și Georgia sunt cele mai apropiate colege ale Republicii Moldova din 

Parteneriatul Estic, având toate Acorduri de Asociere cu Uniunea Europeană; cele trei țări 

baltice sunt singurele foste republici sovietice membre al Uniunii Europene; România și 

Bulgaria sunt țările Uniunii Europene cel mai apropiate de Republica Moldova după nivelul 

de trai și PIB-ului pe cap de locuitor.  

 

Surse:  

 

1. Pentru veniturile șefilor de bănci centrale s-au folosit surse publice și răspunsuri oficiale 

primite de Europa Liberă de la băncile centrale vizate:  

- Guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, salariul din 2017, potrivit 

informației oferite de bancă Europei Libere. 

- Guvernatorul băncii centrale estone, Ardo Hansson, salariul din 2017. Informație 

disponibilă pe site-ul băncii, Eesti Pank.    

- Președintele consiliului Băncii Naționale a Georgiei, Koba Gvenetadze, salariul din 2016 

– informație publicată de site-ul georgian Factcheck pe baza informațiilor oficiale 

primite de la autoritățile georgiene competente. Informația va fi împrospătată pentru a 

reflecta situația din 2017 cât de curând posibil. 

                                      
1 Remunerarea guvernatorului Băncii Naționale a României în 2016 (pentru 2017, datele 

lipsesc deocamdată, urmând a fi împrospătate în luna iunie); Remunerarea guvernatorului 

Băncii Naționale a Georgiei în 2016. Pentru 2017, datele lipsesc. 

 

https://docs.rferl.org/ro-RO/2018/04/19/2367a2ae-9403-4bf4-adfc-d527ebce2ad8.pdf
https://www.eestipank.ee/eesti-panga-tippjuhtide-tootasud-2017
http://factcheck.ge/article/prezidenti-me-8-adgilzea-premieri-23-ze/


 

- Ilmārs Rimšēvičs, guvernatorul băncii centrale letone, Latvijas Banka. Salariul din 2017, 

potrivit declarației sale de venit, pusă la dispoziția Europei Libere de Serviciul Fiscal de 

Stat al Letoniei. 

- Președintele consiliului băncii centrale din Lituania, Vitas Vasiliauskas, salariul din 

2017, potrivit informației oferite de bancă Europei Libere. 

- Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, salariul pe 2017 conform 

declarație sale de avere și interese disponibilă  pe site-ul Autorității Naționale pentru 

Integritate.  

- Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, salariul pe 2016, conform 

declarației sale de avere, disponibilă pe site-ul Băncii Naționale a României. Alte date, 

pot fi găsite aici. 

- Guvernatorul Băncii Naționale a Ucrainei, Yakiv Smolii, salariul de guvernator în 

exercițiu pe 2017, conform declarației sale de avere disponibilă pe site-ul Agenției 

Naționale de Prevenire a Corupției din Ucraina.  

 

2. Pentru PIB-ul pe cap de locuitor în țările analizate au fost folosite datele Central 

Intelligence Agency (CIA), The World Factbook.    

 

https://docs.rferl.org/ro-RO/2018/04/19/ab77aebc-32cd-41f2-83b5-995c6037994b.pdf
https://docs.rferl.org/ro-RO/2018/04/19/2899225d-e8ef-4419-bb40-8bebbf003bd2.pdf
https://declaratii.ani.md/Documents/cni/previewDocHas/id/186767
http://www.bnro.ro/Declaratii-de-avere-si-de-interese-1379.aspx
http://www.bnr.ro/Drepturile-salariale-acordate-in-Banca-Na%C8%9Bionala-a-Romaniei-14673.aspx
https://public.nazk.gov.ua/declaration/e221d0f9-7bba-4928-8d5c-a06ca4294c86

