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Asistenţă pentru evaluarea necesităţilor în domeniul comerţului în Republica Moldova

Agenda referitoare la asistenţa în domeniul comerţului reprezintă unul dintre cele mai im-
portante rezultate ale Conferinţei ministeriale a OMC, care a avut loc în 2005, în Hong Kong.  
Aceasta este orientată spre ţările în curs de dezvoltare, pentru consolidarea capacităţilor lor 
de producţie, a infrastructurii aferente comerţului şi abilităţii de a concura pe pieţele regio-
nale şi globale. Comerţul joacă un rol important în dezvoltare, deşi relaţia dintre comerţ şi 
dezvoltarea umană nu este automată. Pentru a fi incluziv, comerţul trebuie să fie situat într-un 
cadru de dezvoltare umană. Acesta trebuie să fie conceput ca un instrument de extindere a 
abilităţilor şi opţiunilor oamenilor. 

Iniţiativa Asistenţă în domeniul comerţului acoperă următoarele categorii:  

 Politicile şi normele de comerţ; 

 dezvoltarea comerţului;

 dezvoltarea capacităţilor de producere;

 ajustările legate de comerţ; şi

 alte necesităţi legate de comerţ.

Proiectul regional al UNDP Asistenţă în domeniul comerţului  ‘Europa mai largă: Asistenţă 
în domeniul comerţului pentru Asia Centrală, Caucazul de Sud şi ţările de vest ale CSI’, 
finanţat în contextul Iniţiativei Europa mai largă, lansat de Finlanda, se concentrează asu-
pra identificării lacunelor în capacităţi şi a necesităţilor tehnice, atât la nivel naţional, cât 
şi la nivel sub-regional, în Asia Centrală, Caucazul de Sud şi ţările de vest ale CSI şi asupra 
susţinerii dezvoltării economice în zonele situate de-a lungul coridoarelor selectate de trans-
port, ajutând micii întreprinzători să profite de noile oportunităţi de comerţ.    

Iniţiativa Europa mai largă reprezintă cadrul de dezvoltare regională armonizat al Finlandei. 
Iniţiativa se referă la următoarele aspecte:  securitatea, comerţul şi dezvoltarea, dezvoltarea 
informaţională a societăţii,  energia, mediul şi durabilitatea socială. Cadrul include trei pro-
grame regionale de cooperare – în Europa de Est (Belarus, Moldova şi Ucraina), Caucazul de 
Sus (Armenia, Azerbaijan şi Georgia) şi Asia Centrală (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan şi Uzbekistan).

Evaluarea necesităţilor, efectuată în cadrul proiectului Asistenţă în domeniul comerţului, 
face parte dintr-o viziune pe termen lung asupra dezvoltării capacităţilor de comerţ, care vor 
constitui un avantaj pentru dezvoltarea umană în regiune.  Se preconizează ca recomandările 
prezentate să stea la baza celei de-a doua etape (2011 - 2013), care se va concentra asupra 
implementării recomandărilor elaborate în cadrul Evaluării necesităţilor la nivel naţional şi 
regional. 
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SUMAR EXECUTIV
Scopul prezentului document este de a realiza analiza comerţului extern al Republicii Moldova în contextul dezvoltării 
umane, fapt ce va permite identificarea potenţialelor intervenţii care ar putea fi promovate cu suportul programului 
de Asistenţă în Domeniul Comerţului.
Analiza efectuată în cadrul studiului dezvăluie următoarele: indicele de activitate comercială depinde enorm de 
evoluţiile macroeconomice din Republica Moldova şi de sincronizarea dintre dinamica PIB-ului şi cea a exporturilor 
şi importurilor. Valorile indicatorilor producţiei şi a rezultatelor comerciale au crescut rapid în perioada ante-criză, 
după care acestea au suferit un declin profund în 2009, însă, conform datelor statistice preliminare, în 2010 s-a în-
registrat o revigorare a situaţiei. Comerţului i se atribuie un rol deosebit de important în economie. În acest caz, nu 
vorbim doar despre economie per ansamblu, dar şi despre faptul că majoritatea sectoarelor depind foarte mult de 
comerţul internaţional. Situaţia de pe pieţele externe determină semnificativ exporturile care nu sunt foarte sensibile 
la preţurile internaţionale sau la fluctuaţiile ratei de schimb valutar; în schimb, importurile depind de fluctuaţiile 
preţurilor. Acest fapt subliniază că evoluţia inflaţiei interne este foarte importantă pentru dinamica importurilor, iar 
în cazul Republicii Moldova controlul inflaţiei ar putea fi o politică naţională de protecţie a pieţei mult mai eficientă, 
decât politicile protecţioniste şi explicite.
Nivelul dezvoltării umane în ţară depăşeşte, într-o anumită măsură, nivelul acesteia de dezvoltare economică. Sec-
toarele responsabile pentru dezvoltarea umană – educaţia, sănătatea, protecţia mediului, etc. depind de finanţarea 
publică. Din datele prezentate rezultă că veniturile la bugetul de stat se află în corelaţie cu indicele de activitate 
comercială. Prin urmare, perfecţionarea finanţării publice a tuturor activităţilor de dezvoltare umană este legată de 
dezvoltarea comerţului exterior, precum şi de sporirea eficienţei furnizării serviciilor publice în general. 
Costurile reduse ale forţei de muncă continuă să fie printre avantajele comparative ale economiei Republicii Moldova, 
însă acestea se află în creştere; respectiv, în curând avantajele vor dispărea. Creşterea productivităţii şi accesul diferi-
tor actori actuali şi potenţiali ai comerţului extern pe piaţa din Republica Moldova este inhibată de anumite probleme 
structurale ale economiei, inclusiv diferenţe de dezvoltare regională, grad sporit de informalitate, competenţe nepot-
rivite ale forţei de muncă, etc.
Analiza indicilor de activitate comercială din ultimii ani indică faptul că exporturile din Republica Moldova se îm-
part în trei grupuri principale: (i) vin şi produse agricole, (ii) articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte produse, 
înregistrate ca re-exporturi de statisticile oficiale şi (iii) servicii. Importurile constau, în cea mai mare parte, din 
produse de energie şi bunuri de larg consum. Ponderea bunurilor capitale în importuri este mai mică decât s-ar 
preconiza pentru o ţară în curs de dezvoltare. Din punct de vedere geografic, comerţul Republicii Moldova poate fi 
divizat în două dimensiuni aproximativ egale: comerţ cu Uniunea Europeană (UE) şi cu Comunitatea Statelor Inde-
pendente (CSI); iar ponderile altor parteneri în exporturi şi importuri sunt mult mai mici. Numărul produselor care 
necesită competenţe şi studii calificate nu este mare, dar se află în creştere.
În prezent, regimul comercial al Republicii Moldova este unul liberalizat, inclusiv în plan extern pieţele de export 
fiind deasemenea liberalizate pentru exporturile din Republica Moldova. În practică, comerţul este vulnerabil la 
acţiunile unilaterale ale partenerilor comerciali ai Republicii Moldova. De aceea, se pare că problema-cheie în polit-
ica comercială este lipsa asigurării unei mai mari previzibilităţi la stabilirea relaţiilor comerciale cu principalii parte-
nerii comerciali. Într-un termen scurt şi mediu pot surveni schimbări semnificative în regimul comercial. Acest lucru 
este legat de relansarea zonei comerţului liber în cadrul CSI şi formarea Uniunii Vamale dintre Belarus, Kazahstan şi 
Rusia, precum şi de perspectivele legate de semnarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv 
cu UE (DCFTA) şi de semnarea Acordului de Liber Schimb cu Turcia. Aceste schimbări oferă multe oportunităţi 
pentru dezvoltarea ulterioară a comerţului, extinderea exporturilor, obţinerea unor beneficii pentru eficientizarea 
pieţii interne, care vor crea un mediu mai benefic pentru afaceri şi angajare în câmpul muncii, dar şi vor moderniza 
cadrul juridic şi instituţional în domeniul economic. Însă, această orientare spre o mai mare liberalizare a comerţului 
va solicita anumite costuri; unele sectoare / grupuri de populaţie vor avea de suferit din cauza schimbărilor. De aceea, 
problema dată trebuie să fie abordată în timp util şi în mod corespunzător.
Analizând climatul de afaceri şi performanţa investiţiilor, ajungem la concluzia că mediul de afaceri şi de investiţii este 
un factor determinant pentru dezvoltarea în continuare a comerţului în Republica Moldova. Costurile afacerilor par a 
fi o problemă mai gravă pentru exporturile din Republica Moldova decât politica comercială stricto sensu (tarife, etc.) 
şi problemele de competitivitate a preţurilor/ratelor reale de schimb. Pentru dezvoltarea de mai departe a comerţului 
în ţară, este deosebit de important de a îmbunătăţi performanţa agenţiilor guvernamentale care deservesc fluxurile 
comerciale (serviciul vamal, serviciul de grăniceri, autorităţile de certificare etc.), de a implementa reforme de regle-
mentare şi de a face investiţii în transport, infrastructură financiară şi în cadrul altor tipuri de infrastructuri. 
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Numeroase dovezi demonstrează legăturile directe dintre comerţ şi dezvoltarea umană a ţării. În general, gradul 
sporit de deschidere a economiei contribuie pozitiv la creşterea potenţialului uman al ţării. De aceea, depăşirea 
barierelor existente pentru extinderea exporturilor reprezintă o sarcină prioritară. Analizând regimul comercial şi 
climatul de afaceri, se va remarca faptul că aceste bariere au legătura cu oferta. Astfel, pentru a elimina toate aceste 
constrângeri, care împiedică sporirea exporturilor, administraţia publică şi comunitatea donatorilor, inclusiv cei din 
cadrul Programului de Asistenţă în Domeniul Comerţului trebuie să intervină cu acţiuni specifice.
Următoarele sectoare ale economiei ar putea beneficia de pe urma sprijinului oferit de donatori şi ar obţine rezultate 
pozitive, în ceea ce priveşte dezvoltarea umană: 

 Agricultura şi industria de prelucrare este sectorul care antrenează în continuare cel mai mare număr de 
angajaţi; generează venituri pentru cel mai vulnerabil segment al societăţii - populaţia rurală; este capabil să 
reducă diferenţele de dezvoltare regională şi are un impact pozitiv asupra mediului înconjurător din ţară; se 
implică activ în exporturi, deţine poziţii fixe pe pieţele externe, însă simte o nevoie stringentă de a adăuga 
valoare bunurilor care urmează a fi exportate. 

 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) este sectorul cu un grad sporit al producţiei şi exporturilor, 
care oferă oportunităţi de angajare şi intensifică cererea faţă de muncitorii înalt calificaţi şi forme moderne 
de organizare a producţiei, cu repercusiuni potenţiale asupra sistemului de învăţământ şi asupra unor sec-
toare ale economiei.

Analiza agriculturii şi industriei de prelucrare a producţiei agricole şi TIC indică faptul că aceste sectoare au un 
potenţial mare de export. Îmbunătăţirea performanţei de export a acestor sectoare ar putea contribui, în mod sem-
nificativ, la dezvoltarea umană a ţării. Acest lucru ar fi posibil prin reducerea sărăciei în zonele rurale; crearea noilor 
locuri de muncă pentru populaţia migratoare, tânără şi educată a ţării, prin reducerea factorilor ce favorizează emi-
grarea acesteia; exercitarea presiunii asupra instituţiilor administraţiei publice, care urmează să actualizeze propriile 
acorduri şi practici; intensificarea cererii privind actualizarea tuturor ciclurilor de învăţământ vocaţional. Fiecare 
sector are propriul set de probleme, care trebuie să fie abordate în vederea depăşirii barierelor existente în calea 
extinderii exporturilor. În agricultură şi industria de prelucrare, aceste probleme ţin de barierele tehnice legate de 
comerţ, proceduri vamale şi subvenţii agricole. În sectorul TIC, aspectele-cheie ţin de instruirea vocaţională a forţei 
de muncă, de crearea şi menţinerea unui mediu competitiv.
Recomandările majore elaborate pe baza studiului sunt, după cum urmează (pentru mai multe detalii, a se consulta 
planul de acţiuni prezentat în anexă): 

 Menţinerea competitivităţii producţiei moldoveneşti prin implementarea politicilor macroeconomice sigure, 
care includ şi controlul inflaţiei;

 Continuarea liberalizării comerţului prin participarea activă la acordurile existente de comerţ liber şi ne-
gocierea precaută a celor noi, ca şi în cazul DCFTA cu UE, care oferă un potenţial enorm de extindere 
a oportunităţilor de export şi atragere a investiţiilor în Republica Moldova, precum şi de modernizare a 
cadrului juridic şi instituţional al ţării;

 Îmbunătăţirea climatului de afaceri în economie, prin simplificarea şi sporirea gradului de transparenţă a 
reglementărilor tehnice a procedurilor vamale şi de frontieră, dar şi a regimului fiscal şi a altor factori care 
influenţează activităţile de investiţii şi afaceri din ţară;

 Atragerea investiţiilor în infrastructura necesară pentru extinderea exportului, inclusiv în drumuri publice şi 
alte facilităţi de transportare, depozite private, logistică, etc;

 Evaluarea şi, eventual, re-distribuirea subvenţiilor agricole şi a altor forme de asistenţă acordată întreprin-
derilor, pentru a eficientiza şi a avea un impact mai mare asupra procesului de extindere a exporturilor;

 Menţinerea mediului competitiv în sectoarele economiei orientate spre export şi susţinerea ÎMM-urilor care 
urmăresc exportarea propriilor produse;

 Sprijinirea exporturilor de produse cu valoare adăugată prin crearea unui mediu prietenos la nivel de servicii 
guvernamentale care activează în domeniul exporturilor;

 Îmbunătăţirea sistemului de învăţământ vocaţional în ţară, pentru a oferi exportatorilor forţă de muncă 
calificată; acest lucru ar putea fi realizat printr-o mai bună interacţiune dintre instituţiile de învăţământ şi 
sectorul privat, prin crearea unor forme flexibile de formare vocaţională, prin ajustarea curriculumurilor de 
studii la necesităţile companiilor care operează în sectoarele orientate spre export;

 Consolidarea capacităţii instituţionale şi umane a ţării de a efectua analize relevante cu privire la politica 
comercială, prin sprijinirea experţilor din sectorul guvernamental şi non-guvernamental în elaborarea ana-
lizelor economice şi sociale comprehensive la propunerile de politici, utilizând instrumente analitice mod-
erne, inclusiv modele cantitative.
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INTRODUCERE1. 
Acest document a fost elaborat în cadrul proiectului de evaluare a 
Necesităţilor de Asistenţă în Domeniul Comerţului în Republica Mol-
dova. Scopul prezentului document este de a realiza analiza comerţului 
extern al Republicii Moldova în contextul dezvoltării umane, fapt ce va 
permite identificarea potenţialelor intervenţii, care ar putea fi promo-
vate cu suportul programului de Asistenţă în Domeniul Comerţului. 

Lucrarea a fost elaborată de către consultanţii PNUD, Roman Mogilevsky şi Euge-
niu Hristev. 

Lucrarea are următoarea structură: capitolul 2 descrie mediul economic şi social 
favorabil pentru dezvoltarea comerţului în Republica Moldova; secţiunea 2.1 este 
dedicată analizei evoluţiilor economice, iar secţiunea 2.2 descrie problemele leg-
ate de dezvoltarea umană. Capitolul 3 oferă o analiză complexă a comerţului din 
Republica Moldova. Secţiunea 3.1 abordează indicele de activitate comercială a ţării 
din ultimii ani. Secţiunea 3.2 examinează regimul şi politica comercială ale ţării. 
Secţiunea 3.3 cercetează mediul de afaceri şi istoricul investiţiilor, iar secţiunea 3.4 
abordează în mod explicit legăturile dintre comerţ şi dezvoltarea umană. Capitolul 
4 determină situaţia actuală şi problemele cu care se confruntă două sectoare ale 
economiei, care par a fi promiţătoare din punct de vedere al intervenţiilor ApC: 
agricultura şi industria de prelucrare (secţiunea 4.1) şi tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor (secţiunea 4.2). Capitolul 5 prezintă concluzii şi recomandări pentru 
programul ApC în Republica Moldova.
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2.1. Evoluţiile economice

În ultimii ani, performanţa economică a Moldovei a fost diferită. Ca şi în cazul al-
tor ţări, economia a demonstrat rate bune de creştere a PIB-ului, începând cu 2000, 
înregistrând o medie anuală de 5,6% în perioada 2001-2008, în pofida unei lente 
creşteri economice în anii 2006-2007 (Diagrama 1). PIB-ul pe cap de locuitor a 
depăşit 1.000 dolari SUA şi 1500 dolari SUA respectiv. Acest fapt a permis avansarea 
poziţiei ţării în clasamentul Băncii Mondiale din categoria ţărilor cu un venit mic, la 
categoria ţărilor cu venituri medii. Decalajul dintre PIB-ul pe cap de locuitor la rata 
curentă de schimb şi PIB-ul pe cap de locuitor la PPC s-a redus, indicând o creştere 
a preţurilor pe piaţa internă la bunurile necomercializabile extern. Totuşi, economia 
a fost grav afectată de criza economică globală, iar PIB-ul s-a redus cu 6,5% în 2009. 
În 2010, economia a cunoscut o revigorare, fiind influenţată de tendinţele regionale 
de recuperare post-criză. Rata de creştere a PIB-ului în trimestrele I-III a fost de 
circa 6,5%. Dacă această rată de creştere se va menţine şi în ultimul trimestru, eco-
nomia va reveni la nivelul înregistrat în 2008.

Creşterea economică din anii 2001-2008 a fost determinată, în mare parte, de cer-
erea internă şi, în special, de consumul privat (Diagrama 2a). Investiţiile în capi-
tal fix, de asemenea, au crescut substanţial în perioada 2006-2008. În schimb, 
consumul administraţiei publice a cunoscut o creştere foarte lentă în perioadele 
de explozie economică. Creşterea consumului privat şi a investiţiilor au intensifi-
cat cererea pentru importurile care au crescut enorm (vedeţi Tabelul 1). Astfel, în 
pofida îmbunătăţirii considerabile a performanţelor la capitolul exporturi (Tabelul 
1), în 2008 valoarea netă a acestora a constituit -53% din PIB. În 2009, consumul 
privat, investiţiile, importurile şi exporturile s-au redus brusc, în timp ce consumul 
administraţiei publice a crescut, atât ca pondere în PIB, cât şi în termeni reali. 
Această creştere poate fi atribuită majorării cheltuielilor administraţiei publice în 
perioada pre-electorală din 2009 [FMI 2010]. 

Recuperarea economică din 2010 este determinată, în cea mai mare parte, de 
investiţiile în capital fix şi exporturile de bunuri şi servicii, care au crescut cu 12,8% 
şi 7,9%, respectiv, în perioada ianuarie-septembrie 2010, în comparaţie cu aceeaşi 

MEDIUL ECONOMIC  
ŞI SOCIAL2. 
Pentru a stabili legăturile dintre comerţul extern al ţării şi dezvoltarea 
umană, este necesar de înţeles mediul economic şi social în care are 
loc dezvoltarea comerţului. Capitolul prezintă un scurt rezumat al 
evoluţiei recente (2006-2009) a situaţiei economice şi sociale, punând 
accent pe factorii reali şi potenţiali care afectează comerţul extern în 
Republica Moldova1 .

1   Prezentul studiu  

nu include Transnistria.



3

Asistenţă pentru evaluarea necesităţilor în domeniul comerţului în Republica Moldova

Sursa:  BNS

Diagrama 1. Performanţa creşterii economice pentru perioada 2006-2009

Sursa: BNS, Indicatorii Dezvoltării Globale

Diagrama 2.  Schimbările în structura PIB-ului

perioadă a anului 2009; creşterea ratei consumului privat a atins cifra de 5%; însă, 
consumul administraţiei publice este aproape stagnant, cu o creştere de 1,3%. 
Creşterea consumului privat şi a investiţiilor are loc în condiţiile unei recuperări 
rapide (12,2%) a importurilor. Aparent, modelul ante-criză de creştere economică a 
fost complet restabilit. Se pare însă, că din cauza crizei, nu are loc nici o modificare 
structurală în economie.

Referindu-ne la anumite sectoare importante care au contribuit la această creştere, 
menţionăm comerţul, operaţiunile imobiliare, construcţiile, transportul şi comu-
nicaţiile şi unele servicii de piaţă (Diagrama 2b). Industria a crescut nesemnificativ, 
iar producţia agricolă s-a redus în mod substanţial, atât ca procent din PIB, cât şi în 
termeni reali.   

Rata creşterii PIB, %

PIB per capita în raport 
cu PPC,  dolari SUA 

PIB per capita în raport 
cu rata curentă de 
schimb, dolari SUA

a) per cheltuieli b) per sector

Valoarea netă  
a exporturilor

Modificările în stocuri

Investiţii în capital fix

Consumul privat

Consumul administraţiei publice Impozite nete aplicate asupra 
produselor

Alte sectoare

Transport şi comunicaţii

Comerţ

Construcţii

Industrie

Agricultură, silvicultură 
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Sursa:  BNM

Tabel 1. Indicatori selectaţi ai balanţei de plăţi, milioane dolari USA

2006 2007 2008 2009
ian-sept 

2009
ian-sept 

2010

Exporturile de bunuri 1 061 1 373 1 646 1 332 927 1 045

Exporturile de servicii 466 625 837 669 481 485

Importurile de bunuri -2 644 -3 671 -4 869 -3 276 2 276 2 608

Importurile de servicii -488 -650 -839 -713 515 529

Remitenţele,2  
valoare brută

1 176 1 491 1 888 1 199 846 918

Afluxul de ISD 240 534 713 128 102 153

2  Remunerarea salariaţilor  

+ remitenţele muncitorilor.

Sursele majore ale creşterii economice în perioada de până la criză au fost fluxurile 
de remitenţe de la muncitorii moldoveni aflaţi în străinătate şi investiţiile străine di-
recte (Tabelul 1). În perioada 2006-2008, remitenţele au atins nivelul de 31-35% din 
PIB, plasând Republica Moldova printre primele locuri în lume, conform acestui 
indicator. În 2009, atât remitenţele, cât şi investiţiile străine directe (ISD) au scăzut 
dramatic, având impact asupra consumului privat şi investiţiilor. Se pare că acesta a 
fost principalul mod în care criza mondială a afectat economia ţării. În 2010, valoar-
ea remitenţelor şi în special a ISD a crescut din nou. Astfel, performanţa economică 
a Republicii Moldova, atât în perioadele de creştere, cât şi cele de criză a demon-
strat gradul ridicat de sensibilitate şi vulnerabilitate a economiei faţă de şocurile 
externe.

Datele prezentate în Tabelul 1 demonstrează că comerţul internaţional este foarte 
important pentru economia Republicii Moldova. În perioada 2006-2008, importu-
rile de bunuri au atins un nivel foarte înalt, reprezentând aproximativ 80% din PIB, 
iar exporturile de bunuri, deşi mult mai mici, au constituit o cifră satisfăcătoare 
(aproape 30% din PIB), care este în creştere. Spre deosebire de multe alte ţări, ex-
porturile de servicii sunt foarte importante pentru Republica Moldova; începând cu 
anul 2008, raportul exporturilor de servicii, faţă de exporturile de bunuri depăşeşte 
50%. În 2009, importurile au scăzut considerabil în urma reducerii volumului de 
remitenţe, ISD şi altor intrări în valută, care finanţau aceste importuri. Exportu-
rile s-au redus în egală măsură, reflectând declinul cererii pe pieţele externe faţă de 
bunurile şi serviciile din Republica Moldova. În 2010, s-a atestat o tendinţă inversă 
în dinamica exporturilor.

În perioada de creştere, în republică a fost înregistrată o rată a inflaţiei destul de mare 
(măsurată în conformitate cu IPC, Diagrama 3a), de peste 12% pe an. În acelaşi timp, 
leul (MDL), moneda naţională, s-a apreciat faţă de dolarul SUA la fel ca şi faţă de multe 
alte valute din regiune. Combinaţia dintre rata înaltă a inflaţiei şi echilibrarea cursului 
de schimb nominal a dus la o apreciere reală puternică a leului (de până la 50%, timp de 
trei ani) (Diagrama 3b), contribuind la creşterea competitivităţii preţurilor la importu-
rile pe piaţa internă şi reducerea competitivităţii preţurilor la exporturile Moldovei pe 
pieţele externe. Este important să menţionăm că schimbările la nivelul competitivităţii 
preţurilor corespund dinamicii preconizate a importurilor (creştere foarte rapidă în 
perioada 2006-2008, declin puternic în 2009 şi din nou creştere în 2010) şi nu par să 
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aibă vreun impact asupra dinamicii exporturilor3. Scăderea inflaţiei până la zero şi de-
precierea nominală a leului de la sfârşitul anului 2008, începutul 2009 au dus la o de-
preciere reală a monedei naţionale şi reinstalarea unei competitivităţi a exportului de 
bunuri produse în Republica Moldova. În 2010, odată cu reluarea inflaţiei, cursul de 
schimb real al leului faţă de dolarul SUA se apreciază din nou.

Pentru o ţară cu un PIB pe cap de locuitor ce nu depăşeşte 2000 de dolari SUA, 
componenţa administraţiei publice locale a Republicii Moldova este numeroasă. De 
regulă, cheltuielile din bugetul public naţional depăşesc 40% din PIB (tabelul 2), iar 
în 2009 acestea au constituit 45,5% din PIB. În perioada 2006-2008, aceste cheltuieli 
majore au fost echilibrate de veniturile importante la buget, o parte substanţială din 
care era generată de impozitele legate de comerţ (TVA la import şi impozitele din 
comerţul internaţional). Declinul în comerţ (în special importuri) din 2009 a dus la 
reducerea acestor impozite cu 2.7% din PIB şi respectiv, la scăderea veniturilor totale 
la buget. Ca urmare, guvernul a fost nevoit să mărească deficitul bugetar, care a fost 
menţinut la 6,8% din PIB. Acum, guvernul se confruntă cu necesitatea de a reduce 
cheltuielile sale, atingând valoarea anterioară. După cum sugerează datele pentru 
trei trimestre ale anului 2010, guvernul a început să soluţioneze această problemă, 
deficitul bugetului public naţional reducându-se în jumătate, în termeni reali, în 
comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă în perioada raportată s-au conformat dinami-
cii principalilor indicatori macroeconomici. Dimensiunea totală a forţei de muncă 
se reduce treptat pe fonul numărului aproape constant al populaţiei totale şi creşterii 
ponderii populaţiei de vârstă activă (Tabelul 3). Aceasta înseamnă că rata de partici-

3  Exporturile au crescut în 

perioada 2006-2008, în pofida 

reducerii competitivităţii 

preţurilor pe pieţele străine  

şi s-au redus în 2009, atunci 

când preţul relativ pe aceste 

pieţe a scăzut.

Sursa:  MF

Tabel 2.  Buget public naţional 2006-2009, % PIB

2006 2007 2008 2009

Venituri 39,8 41,7 40,6 38,7

      Din care impozite legate de comerţ 13,5 13,6 13,4 10,7

Cheltuieli 40,2 42,0 41,6 45,5

Deficit -0,3 -0,2 -1,0 -6,8

Sursa:  BNS, BNM, FMI

Diagrama 3. Inflaţia şi evoluţia cursului de schimb

a) inflaţia şi cursul nominal de schimb b) Indicii cursului de schimb nominal şi real

Ratele de schimb

Rata de schimb reală efectivă 
(valută străină/MDL)
Rata de schimb nominală efectivă

Rata inflaţiei (ICP), % Rata de schimb, lei/USD dec.-05 ian.-05 feb.-05 mar.-05 apr.-05
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pare a forţei de muncă este în scădere - în primul rând din cauza migraţiei forţei de 
muncă în străinătate, fenomen crucial pentru Republica Moldova. În 2008, BNS a 
estimat că numărul total al migranţilor de muncă reprezintă 318300 sau un sfert din 
numărul total al forţei de muncă a ţării. În perioada ante-criză, creşterea economică 
a dus la o scădere a şomajului în rândul tuturor categoriilor de lucrători (inclusiv 
femei şi tineri - grupuri vulnerabile) şi la o creştere a salariilor reale. Acestea din 
urmă au crescut cu mai mult de o treime în perioada 2006-2008. În 2009, odată 
cu reducerea PIB, rata şomajului a crescut semnificativ, în timp ce salariile reale au 
continuat să crească din cauza majorării semnificative a salariilor angajaţilor din 
sectorul public. În 2010, rata şomajului a continuat să crească, în pofida creşterii 
PIB-ului (6,5% în tr. III din 2010, în comparaţie cu 5,7% în tr. III din 2009); salariul 
mediu pentru luna noiembrie 2010 a crescut modest, cu 2,6% în termeni reali, com-
parativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Astfel, în baza acestor date prelimin-
are, putem afirma că recuperarea post-criză nu a ameliorat situaţia de pe piaţa forţei 
de muncă nici până în prezent. În termeni absoluţi, salariul mediu este încă destul 
de mic comparativ cu standardele europene (aproximativ 250 de dolari pe lună în 
2009-2010). Totuşi, salariile au crescut rapid şi, cel mai probabil, vor continua să 
crească în condiţii de decalaje foarte mari dintre salariile oferite pe piaţa internă a 
muncii şi pieţele pentru migranţii de muncă moldoveni de peste hotare.

Schimbările în structura ocupării forţei de muncă pe sectoare (Diagrama 4) sunt 
similare schimbărilor din structura sectorului de producţie (Diagrama 2b): numărul 
angajaţilor în diferite sectoare din domeniul serviciilor (comerţ, hoteluri şi restau-
rante, imobiliare, construcţii, comunicaţii etc.) este în creştere, în timp ce ponderea 
populaţiei ocupate în agricultură este în scădere. În mod vizibil, agricultura îşi 
pierde poziţia ca sursă principală de venituri şi locuri de muncă pentru populaţia 
rurală, fiind înlocuită de către servicii4 şi mai ales migraţia forţei de muncă. Rata de 
ocupare a forţei de muncă în zonele rurale este cu aproape 5% mai mică decât în 
zonele urbane, ceea ce ar însemna că lucrătorii din zonele rurale migrează mai mult 
decât lucrătorii din oraşe.

4   Foarte des, acest lucru este 

asociat cu migraţia forţei de 

muncă din mediul rural în 

regiunile urbane.

Sursa:  BNS

Tabel 3.   Populaţia şi indicatorii pieţei de muncă
2006 2007 2008 2009

Total populaţie, la sfârşitul anului; mii 3 581 3 573 3 568 3 564
Cota grupului pe vârsta în totalul populaţiei %
 0 -14 18,3 18,2 17,6 17,1
 15 -64 71,8 71,5 72,1 72,7
 65+ 9,9 10,3 10,3 10,2

Mii de oameni
Forţa de muncă - total 1 357 1 314 1 303 1 265
   dintre care femei 629 626 622 586
Ocuparea forţei de muncă - total 1 257 1 247 1 251 1 184
Rata şomajului %
    Total 7,4 5,1 4,0 6,4
    Femei 5,7 3,9 3,4 4,9
    Tineri (≤ 25 ani) 17,1 14,4 11,2 15,4
Salariul mediu, lei / lună 1 697 2 065 2 530 2 748
Rata reală de creştere a salariilor, % 14,2 8,4 8,7 8,6
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Economia Republicii Moldova se confruntă cu unele probleme la nivel de structură. 
Problema inegalităţiii de dezvoltare regională este una serioasă . Din cinci regiuni 
economice delimitate de statisticile oficiale (Diagrama 5), Chişinăul reprezintă un 
centru de producţie industrială, investiţii şi comerţ, în timp ce alte regiuni se axează 
pe agricultură. Totuşi, din punct de vedere industrial, Nordul este mai dezvoltat, iar 
Sudul şi Găgăuzia au atras recent investiţii considerabile.

În economia Republicii Moldova, sectorului informal îi revine o pondere destul de 
semnificativă. Potrivit estimărilor BNS/OIM, 38,3% din locurile de muncă în 2003 
puteau fi considerate informale; în diferiţi ani, ponderea economiei informale în 
PIB a fost estimată în intervalul 30-45% (de exemplu, [Schneider, 2002]). Conform 
relatărilor neoficiale, de la începutul anilor 2000, ponderea economiei informale nu a 
cunoscut nici o descreştere. În scopurile acestui studiu, este important să menţionăm 
că întreprinderile informale au mult mai puţine posibilităţi de a participa la comerţul 
extern în comparaţie cu cele oficiale, deoarece tranzacţiile de comerţ extern (trecerea 
frontierelor, procedurile vamale, eliberarea certificatelor, accesul la finanţare, etc.) sunt 

Sursa:  BNS

Diagrama 4. Schimbările în structura ocupării forţei de muncă pe sectoare

Alte sectoare

Transport şi comunicaţii

Comerţ, hotele şi restaurante

Construcţii

Industrie

Agricultură, vânătoare, 
silvicultură şi pescuit

Sursa:  BNS

Diagrama 5. Ponderea regiunilor în anumite sectoare cheie ale economiei, 2009

Găgăuzia

Sud

Centru 

Nord

Chişinău

Populaţia Producţia  
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Producerea  
de cereale

Investiţii  
în capital

Cifra de afaceri 
a comerţului cu 
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mult mai formale, decât operaţiunile pe piaţa internă. Deci, o mare parte a economiei 
nu are acces la pieţele străine deoarece au adoptat un statut informal.

O altă problemă structurală este neconcordanţa dintre oferta şi cererea forţei de 
muncă calificate. Economia nu se specializează deocamdată în producerea tehnologi-
ilor sofisticate pentru pieţele interne sau externe (pentru detalii, a se vedea, secţiunea 
3.1). În plus, acest domeniu necesită un număr impunător de angajaţi cu studii 
vocaţionale/ medii generale. Conform datelor BNS pentru anul 2008, până la 80% 
dintre absolvenţii instituţiilor de învăţământ general/secundar vocaţional îşi continuă 
studiile în universităţi, în pofida cererii limitate de specialişti cu studii superioare. În 
2008, mai mult de jumătate din cei 21 mii de absolvenţi ai universităţilor au obţinut 
diplomă în drept, economie, relaţii internaţionale - specialităţi care nu mai sunt atât de 
solicitate pe piaţa muncii. Şi, conform argumentelor aduse de antreprenorii moldoveni, 
chiar şi atunci când educaţia formală a unor candidaţi la locuri de muncă corespunde 
pe deplin profilului postului vacant, competenţele acestora ar putea să nu fie potrivite, 
deoarece calitatea studiilor urmate este nesatisfăcătoare sau există un dezechilibru 
între instruirea primită şi cerinţele moderne faţă de profesie. Potrivit Studiului În-
treprinderilor realizat de Banca Mondială în 2009, antreprenorii autohtoni consideră 
forţa de muncă cu studii necorespunzătoare o a doua problemă gravă pentru afacerile 
lor (depăşită doar de accesul la finanţare). Această problemă este percepută ca fiind 
mult mai importantă decât corupţia, regimul fiscal, licenţele şi alte aspecte, care sunt 
în mod tradiţional percepute ca impedimente majore pentru afaceri.

Alte pro bleme structurale importante în economia Republicii Moldova sunt di-
mensiunile mici ale acesteia, care nu permit multor întreprinderi să se bucure de 
economia de scară, dar şi infrastructura subdezvoltată. Aceste aspecte sunt analizate 
în continuare, în secţiunea 3.3.

Din analiza anterioară rezultă că performanţa comercială este strâns legată de 
evoluţiile macroeconomice din Republica Moldova. Analiza indică faptul că:

 Rolul comerţului, măsurat ca ponderea exporturilor şi importurilor în PIB, este fo-
arte mare în economie;

 Exporturile sunt, în mare parte, determinate de situaţia pe pieţele externe şi nu sunt 
foarte sensibile la schimbările de preţuri internaţionale; în schimb, importurile de-
pind  de fluctuaţiile preţurilor;

 Există o legătură strânsă între dinamica importurilor şi evoluţia cererii pe piaţa 
internă, în special în consumul privat şi investiţii;

 Încasările la bugetul de stat depind destul de mult de performanţa comerţului;

 Ocuparea forţei de muncă pare a fi dependentă de producţie şi, mai important, de 
exporturi - schimbările în sectorul ocupării forţei de muncă (de exemplu, creşterea 
ponderii serviciilor) sunt, în linii mari, în concordanţă cu modificările în structura 
sectorului producţiei şi exporturilor;

 Costurile reduse ale forţei de muncă continuă să fie printre avantajele comparative 
ale economiei Republicii Moldova, dar aceste costuri sunt în creştere şi avantajele ar 
putea să dispară ;
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 Creşterea productivităţii şi accesul pe piaţă a multor participanţi actuali sau 
potenţiali la comerţul extern al Republicii Moldova sunt inhibate de diverse prob-
leme structurale ale economiei, inclusiv inegalităţile de dezvoltare regională, gradul 
ridicat de informalitate, competenţe necorespunzătoare ale forţei de muncă, etc.

2.2. Realizările şi provocările în domeniul dezvoltării umane
Potrivit Indicelui Dezvoltării Umane (IDU) al PNUD, Republica Moldova a rea-
lizat unele progrese în ultimii ani, valoarea acestuia a crescut de la 0,606 în 2005, la 
0,623 în 2010. Cu toate acestea, poziţia ţării în clasamentul global IDU (99 din 169 
în 2010) nu s-a schimbat din 2005. Acest lucru indică faptul că ritmul dezvoltării 
umane a ţării a fost egal cu media globală. De fapt, valoarea IDU în Republica Mol-
dova în 2010 coincide cu media mondială (0,624).

O dimensiune importantă a dezvoltării umane este independenţa de lipsurile ma-
teriale, măsurată prin rata sărăciei. Conform datelor disponibile (Diagrama 6a), în 
2007 a avut loc o reducere substanţială a sărăciei: rata sărăciei absolute a scăzut cu 
4,4%, iar rata sărăciei extreme cu 1,7%. Însă, în următorii doi ani ratele au rămas ne-
schimbate. Nivelul sărăciei depinde foarte mult de tipul localităţii în care locuieşte 
populaţia (Diagrama 6b). Rata sărăciei la sate este de două ori mai mare decât 
în oraşele mari şi cu o treime mai mare decât în oraşele mici. Aceste informaţii 
demonstrează inegalitatea semnificativă dintre zonele urbane şi rurale. Aceste 
diferenţe vin să confirme declinul în producţia agricolă, despre care s-a menţionat 
în secţiunea 2.1 a studiului.

Progresul legat de accesul la serviciile cheie şi condiţiile decente de trai diferă (Tabelul 
4). În domeniul educaţiei, rata brută de înmatriculare pentru învăţământul secun-
dar general a scăzut cu 1,3% în 2006-2009; pe de altă parte, indicatorul accesului la 
educaţie - rata de înmatriculare a copiilor cu vârsta de 3 - 6 ani în ciclul preşcolar - a 
înregistrat o creştere considerabilă de 5,4% în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru 
ilustrează tendinţele contradictorii în înmatriculare pentru ciclurile de învăţământ. 
În ceea ce priveşte calitatea educaţiei, rezultatele comparaţiilor internaţionale (PIRLS 
2001/2006 şi TIMSS 2003), indică rezultate destul de bune pentru Republica Mol-
dova; elevii din Moldova au demonstrat scoruri aproape de mediile internaţionale.

Sursa:  FMI, Banca Mondială

Diagrama 6. Indicatorii sărăciei

a) Dinamica ratelor sărăciei b) Rata sărăciei absolute în funcţie de tipul 
de localitate, 2007

Rata sărăciei absolute Rata sărăciei extreme Oraşele mari Oraşele mici Sate
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Un alt domeniu-cheie al dezvoltării umane este starea sănătăţii populaţiei. În pe-
rioada 2006-2009, speranţa de viaţă la naştere, care este un indicator cheie al să-
nătăţii şi calităţii generale a vieţii, a crescut substanţial. Totuşi, unii indicatori ai 
sănătăţii (de exemplu, rata mortalităţii copiilor sub cinci ani şi rata mortalităţii aso-
ciate cu tuberculoza) nu au demonstrat o îmbunătăţire evidentă. În acelaşi timp, 
accesul populaţiei la apă curată şi condiţii mai bune de salubritate a crescut consi-
derabil. Alţi indicatori ai mediului, de asemenea, par să înregistreze unele semne de 
îmbunătăţire.

Una dintre problemele centrale în dezvoltarea umană este egalitatea de gen. La nivel 
general, aspectele de gen ale dezvoltării sunt evaluate de Indicele inegalităţii de gen 
(GII), introdus în Raportul Global de Dezvoltare Umană al PNUD din 2010. Re-
publica Moldova ocupă o poziţie mult mai bună în ceea ce priveşte IIG, comparativ 
cu IDU: Conform datelor din 2008, Moldova ocupă poziţia 40 din cele 138 state. 
Dacă analizăm impactul comerţului asupra dezvoltării umane, (in) egalitatea de gen 
pe piaţa muncii prezintă un interes deosebit. Aşa cum este ilustrat în Diagrama 7a, 
nu există aproape nici o diferenţă în rata totală a ocupării forţei de muncă pen-
tru bărbaţi şi femei,5 dar aceste cifre ascund diferenţele enorme în ocuparea forţei 
de muncă pe diferite sectoare. Angajarea în muncă a femeilor este concentrată în 
servicii non-piaţă (inclusiv educaţie şi sănătate), comerţ, turism şi alte servicii, în 
timp ce bărbaţii predomină în construcţii, transport şi comunicaţii, industrie şi alte 
sectoare. Astfel, femeile se concentrează în sectoare cu salarii mai mici, iar bărbaţi 
- în sectoare cu salarii mai mari (Diagrama 7b). De asemenea, în aceeaşi diagramă 
este indicat că femeile sunt remunerate mai prost decât bărbaţii, aproape în toate 
sectoarele. Deci, diferenţele de gen pe piaţa muncii sunt evidente şi întotdeauna 
dezavantajează femeile.

2006 2007 2008 2009

Rata brută de înmatriculare în învăţământul  
secundar general, % 92,0 91,6 90,9 90,7

Rata de înmatriculare a copiilor de 3-6 ani  
în ciclul preşcolar, % 70,1 72,6 74,4 75,5

Speranţa de viaţă la naştere, total, ani 68,4 68,8 69,4 69,3

Rata mortalităţii copiilor cu vârsta sub cinci ani  
la 1.000 născuţi vii 14,0 14,0 14,4 14,3

Rata mortalităţii asociate cu tuberculoza,  
decese la 100,000 de persoane 19,3 20,2 17,4 18,0

Ponderea suprafeţelor de teren acoperite de pădure,% 10,7 10,7 10,9 10,9

Ponderea populaţiei cu acces la surse îmbunătăţite  
de apă, % 46,0 47,0 53,0 55,0

Ponderea populaţiei cu acces la sisteme de canalizare, % 43,3 43,9 45,7 47,9

rce: BNS, PNUDSursa:  BNS, PNUD

Tabel 4. Indicatori selectaţi în domeniul educaţiei, sănătăţii şi mediului

5   Deşi rata şomajului printre 

femei este întotdeauna mai 

mare decât printre bărbaţi 

(tabelul 3).
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Progresul în dezvoltarea umană din ultimii ani a avut loc în contextul unor chel-
tuieli publice importante pentru sectorul social şi de mediu (Tabelul 5). Ponderea 
bugetului public naţional alocat poziţiilor din administraţia publică, care sunt legate 
direct de dezvoltarea umană, reprezintă aproximativ 70% din totalul cheltuielilor 
administraţiei publice. Astfel, livrarea serviciilor sociale cheie este în mare măsură 
dependentă de performanţa bugetului; orice declin în resursele publice, lucru pro-
babil în situaţia economică actuală încă dificilă, poate pune în pericol nivelul atins 
în furnizarea acestor servicii. Pe termen mediu, urmează să fie implementate re-
forme profunde, orientate spre eficienţa din sectorul social, în special din dome-
niul protecţiei sociale şi asigurărilor sociale. Între timp, comerţul internaţional, 
care este un factor important ce determină veniturile administraţiei publice (a se 
vedea secţiunea 2.1), rămâne a fi extrem de important pentru dezvoltarea umană 
ulterioară a ţării.

 Este sigur că Republica Moldova face unele progrese în dezvoltarea sa umană, deşi 
va avea de confruntat atât probleme, cât şi eşecuri. Unele dintre aceste probleme 
necesită reforme coerente şi de anvergură la nivel de sector social, însă abordarea 
lor nu ţine de cadrul acestui studiu. Totuşi unele probleme cheie privind dezvoltarea 
umană, par să fie strâns legate de evoluţiile comerţului extern.

Sursa:  BNS

Diagrama 7. Diferenţele de gen pe piaţa muncii

a) Ocuparea forţei de muncă, 2008 b) Salariul mediu, septembrie 2008

Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
Lei/lună

Alte sectoare

Servicii non-piaţă

Transport şi comunicaţii

Comerţ, hotele şi restaurante

Construcţii

Industrie

Agricultura, silvicultura şi pescuitul

Total

Alte servicii
Sănătatea şi asistenţa socială

Educaţia
Administraţia publică

Imobile
Sectorul financiar

Transport şi comunicaţii
Hotele şi restaurante

Comerţ şi servicii de consum
Construcţii

Industrie
Agricultura şi silvicultura

Total

2006 2007 2008 2009

% PIB

Cheltuielile din bugetul public naţional - total 40,2 42,0 41,6 45,6

Cheltuielile pentru sectorul social şi mediu 
- total

27,9 27,9 28,3 33,1

Educaţie 8,1 8,0 8,2 9,4

Cultură, artă, sport şi activităţi pentru tineret 1,1 1,1 1,0 1,0

Îngrijirea sănătăţii 4,7 4,9 5,4 6,4

Protecţia şi asigurarea socială 11,5 12,3 12,5 15,1

Utilităţi şi locuinţe 2,3 1,4 1,0 0,9

Protecţia mediului şi hidrometeorologie 0,2 0,2 0,1 0,2
Sursa:  MF

Tabel 5. Cheltuielile publice pentru sectorul social şi de mediu
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3.1. Analiza comerţului extern

În 2007-2008, exporturile şi importurile au crescut cu rate medii impresionante 
de 23% şi, respectiv, 35% anual (Diagrama 8). Această creştere a fost cauzată de 
creşterea (aproape în proporţii egale), atât a volumelor fizice ale comerţului, cât şi 
a preţurilor internaţionale la mărfurile comercializate. Declinul comerţului în 2009 
a fost cauzat de reducerea, atât a volumelor, cât şi a preţurilor. În 2010, după cum 
arată datele pentru 11 luni, atât exporturile, cât şi importurile de mărfuri au crescut 
cu 20,4% şi 17,1%, respectiv.

Re-exporturilor le revine o mare parte din totalul exporturilor moldoveneşti (Dia-
grama 9). Re-exporturile întotdeauna cresc mai rapid (sau descresc mai lent), decât 
exporturile de mărfuri originare din Republica Moldova; astfel, în 2009, raportul re-
exporturilor din exporturile totale/brute s-a apropiat de nivelul de 0,4. Această pon-
dere semnificativă a exporturilor, nu este un fenomen frecvent în lume; explicaţia 
economică pentru activitatea importantă de re-exporturi este determinată de 
condiţiile geografice, structura mărfurilor şi regimul comercial cu partenerii ţării. 
Acestea sunt discutate mai jos.

Din punct de vedere geografic, o parte mai mare a exporturilor şi importurilor se 
concentrează pe două grupuri de ţări - Uniunea Europeană şi CSI.6 Ponderile aces-
tor două grupuri în comerţul cu Republica Moldova sunt destul de stabile: aproxi-
mativ 50% din exporturi merg către UE şi 40% din exporturi revin CSI; aproximativ 

PERFORMANŢA COMERŢU-
LUI ŞI INVESTIŢIILOR ŞI POLI-
TICILE ÎN ACEST DOMENIU

3. 

6     În această lucrare, toate 

fostele republici ale URSS, în 

afară de cele baltice, sunt incluse 

în acest grup, în pofida statutului 

diferit de membru al acestora 

în această organizaţie. Acest 

lucru este determinat de faptul 

că Moldova are acelaşi regim de 

comerţ cu toate aceste ţări.

Sursa:  BNS

Diagrama 8. Exporturile şi importurile de marfuri

Exporturile  
de mărfuri

Importurile  
de mărfuri
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45% din mărfurile importate de Republica Moldova provin din UE şi 35% din CSI. 
În afară de CSI, Republica Moldova face parte dintr-o altă organizaţie comercială, 
CEFTA, dar cota acesteia în comerţul Republicii Moldova este destul de mică - 
aproximativ 0,6% din exporturi şi 0.2 - 0.3% din importuri. Rolul altor ţări nu este 
mare - aproximativ 10% din exporturi şi 20% din importuri.

După cum rezultă din tabelul 6, principalii parteneri comerciali ai ţării sunt Federaţia 
Rusă (piaţa de export nr. 1 şi sursa de import nr.2) şi vecinii geografici ai Moldovei - 
România (locul doi în lista destinaţiilor de export şi locul trei în lista importatorilor) 
şi Ucraina (piaţă de export nr. 4 şi principala sursă de importuri). Printre alţi parte-
neri comerciali importanţi se numără Italia, Germania, Belarus, Turcia, Polonia şi 
China (numai pentru importuri).  

Sursa:  Baza de date ONU COMTRADE

Diagrama 9. Reexporturile

Re-exporturi,  
milioane 
dolari SUA 

Re-exporturi  
% din totalul 
exporturilor

Sursa:  BNS

Diagrama 10. Exporturile şi importurile după grupurile de ţări

a) Exporturile b) Importurile

Alte ţări

UE

CSI

Alte ţări

UE

CSI
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2006 2007 2008 2009

Milioane dolari SUA

Exporturile

Federaţia Rusă 182,0 232,7 313,7 286,5

România 155,6 211,2 335,8 239,7

Italia 116,9 140,2 167,0 135,7

Ucraina 128,8 167,9 142,8 81,3

Belarus   74,0 82,0 92,7 80,7

Germania 51,9 86,3 63,8 75,5

Marea Britanie 27,3 34,1 52,3 60,3

Polonia 39,2 48,3 56,1 33,7

Turcia 28,5 32,1 33,4 33,1

Elveţia 14,2 22,6 40,0 21,7
Importurile

Ucraina 516,5 687,0 839,0 458,8

Federaţia Rusă 417,0 498,6 666,1 373,2

România 346,0 449,0 590,8 311,7

Germania 214,1 319,3 364,5 252,3

China 116,9 202,9 325,5 246,5

Italia 196,3 269,3 306,2 231,5

Turcia 113,8 166,8 231,9 172,4

Belarus 74,6 118,7 199,1 137,4

Kazahstan 5,7 11,4 21,5 168,0

Polonia 73,4 89,1 121,3 87,6

Sursa:  BNS

Tabel 6.   Partenerii comerciali principali ai Republicii Moldova

Din punct de vedere al structurii mărfurilor comercializate, este util să se facă 
distincţia dintre exporturile originale şi re-exporturi. Printre mărfurile exportate, 
originare din Republica Moldova (Diagrama 11a), întotdeauna au prevalat bunurile 
de consum şi materia primă, în timp ce ponderile bunurilor intermediare şi capi-
tale au fost mult mai mici. În perioada 2006-2008, ponderile diferitor grupuri de 
mărfuri au fost relativ stabile: mărfuri de consum - 41-45%, materii prime - 27-29%, 
mărfuri intermediare - 19-22% şi bunurile capitale - 8-9%. Cu toate acestea, criza 
a afectat bunurile intermediare şi capitale mult mai grav decât bunurile de consum 
şi, mai ales decât materia primă, care chiar au crescut în termeni absoluţi. Astfel, ca 
urmare a crizei, exporturile s-au orientat, oarecum, spre produse mai puţin sofisti-
cate (a se vedea Diagrama 12 şi analiza datelor acesteia). Drept urmare, ponderea 
produselor agricole în exporturi a crescut, de la aproximativ 60% în perioada 2006-
2008, la 75% în 2009, cu un declin corespunzător al ponderii mărfurilor industriale. 
Principalele mărfuri exportate de Republica Moldova sunt (Tabelul 7) vinul, uleiu-
rile vegetale şi seminţele, fructele proaspete şi sucurile de fructe şi legume, zahărul, 
grâul şi bunurile industriale selectate (de exemplu, panourile de ghips). Exporturile 
de vin au înregistrat un declin în perioada 2006-2007, reflectând problemele cu ac-
cesul la piaţa rusă. Acestea şi-au revenit în 2008, odată cu restabilirea accesului la 
principala piaţă de desfacere şi au scăzut din nou în 2009 - de data aceasta din cauza 
pierderilor pe piaţa ucraineană.
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Diagrama 11. Schimburile comerciale ale Republicii Moldova pe grupuri  
  de mărfuri

a) Exporturile

Structura funcţională a re-exporturilor este destul de diferită (Diagrama 11b). Circa 
cinci şesimi din toate re-exporturile revin bunurilor de consum; ponderile altor gru-
puri de mărfuri sunt mici. Re-exporturile de mărfuri agricole sunt minime, în timp 
ce bunurile industriale constituie aproximativ 95% din re-exporturile totale. Princi-
palele mărfuri re-exportate (Tabelul 7) reprezintă diferite articole de îmbrăcăminte 
şi încălţăminte (45-50% din totalul de re-exporturi), precum şi cabluri, sârmă şi 
unele articole de mobilier. O pondere mai mare a re-exporturilor se îndreaptă spre 
România, Italia şi alte ţări din UE, dar şi spre Rusia şi Turcia. Structura reexportu-
rilor după tipurile de marfă şi pieţele de destinaţie, permite dezvoltarea unei ipo-
teze, care explică logica din spatele acestei activităţi. Mulţi antreprenori din Europa 
profită de forţa de muncă ieftină din Republica Moldova şi îşi trimit materia primă 
pentru prelucrare în republică, după care importă produsele finite înapoi în UE, mai 
ales atunci când este vorba de articole de îmbrăcăminte şi alte mărfuri. Avantajele 
regimului comercial liber ar putea explica re-exporturile către Rusia. Trebuie de re-
marcat faptul că, odată cu creşterea costurilor forţei de muncă (a se vedea secţiunea 
2.1) şi formarea Uniunii Vamale dintre Belarus, Kazahstan şi Federaţia Rusă (a se 
vedea secţiunea următoare), atractivitatea acestor sisteme de re-exporturi poate 
scădea treptat. 

Bunurile de consum predomină şi în structura importurilor (Diagrama 11c), pon-
derea lor în totalul importurilor fluctuează în intervalul 50-60%. Bunurilor inter-
mediare şi capitale le revin 20-25% şi, respectiv, 14-18% din totalul importurilor. 
Importurile de materii prime nu sunt semnificative, constituind aproximativ 5% din 
importurile totale. Republica Moldova importă, în cea mai mare parte, mărfuri in-
dustriale, în timp ce ponderea produselor agricole nu a depăşit niciodată 15%. Prin-
cipalele mărfuri importate (Tabelul 7) sunt produsele energetice (benzina, gazele 
naturale, electricitatea, etc. - în total aproximativ 20% din totalul importurilor), au-
toturisme, tractoare, diferite maşini, materiale agricole şi mărfuri de larg consum.

Mărfuri industriale

Mărfuri agricole

Mărfuri capitale

Mărfuri de consum

Mărfuri intermediare

Materie primă
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Sursa: Pagina web WITS

b) Re-exporturile

b) Importurile

Mărfuri industriale

Mărfuri agricole

Mărfuri capitale

Mărfuri de consum

Mărfuri intermediare

Materie primă

Mărfuri industriale

Mărfuri agricole

Mărfuri capitale

Mărfuri de consum

Mărfuri intermediare

Materie primă
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7  Aici şi mai jos în acest tabel, 

codurile mărfii din patru 

cifre conform HS 1996 sunt 

prezentate în paranteze.

2006 2007 2008 2009

Milioane dolari SUA
Exporturile

Vin din struguri proaspeţi (2204 7 ) 160,8 106,3 153,4 128,7
Şofran, floarea-soarelui şi ulei de seminţe de bumbac,  
fracţiuni (1512) 32,0 49,3 47,0 41,3

Nuci, cu excepţia nucilor de cocos, de Brazilia şi cajou, 
proaspete sau uscate (802) 30,1 38,7 35,1 39,6

Ghips, anhidridă, ipsos (2520) 22,7 45,4 59,9 8,9
Sticle, borcane, flacoane, dopuri, etc. (7010) 27,5 39,4 41,7 22,5
Lichioruri, băuturi spirtoase şi alcool etilic  
nedenaturat <80% (2208) 23,2 25,2 37,7 26,2

Mere, pere şi gutui, proaspete (808) 12,9 22,3 25,2 44,6
Seminţe de floarea soarelui (1206) 14,6 29,7 21,6 37,8
Sucuri de fructe şi legume, nefermentate sau în spirt (2009) 17,3 48,8 16,9 17,9
Benzi laminate, tije de fier / oţel, în spire neregulate (7213) 24,9 26,8 44,8 0,0
Trestie solidă sau sfeclă de zahăr şi zaharoză chimic pură (1701) 16,8 20,6 11,9 29,8
Grâu şi meslin (1001) 21,6 6,1 9,2 36,5

Re-exporturile
Sârmă şi cabluri izolate, cablu de fibră optică (8544) 3,6 20,7 99,2 92,3
Costume de bărbaţi sau băieţi, jachete, pantaloni, etc. excl. 
tricot (6203) 33,6 35,5 37,6 31,4

Costume, sacouri, rochii, fuste, ţesute, etc.  
pentru femei şi fete (6204) 31,5 33,7 41,0 31,6

Tricouri şi maiouri şi alte modele de veste,  
tricotate sau croşetate (6109) 23,4 30,2 22,6 16,9

Covoare, ţesute, fără smocuri, şuviţe (5702) 15,6 23,3 27,9 17,9
Paltoane, pelerine, trenciuri etc. pentru femei şi fete,  
ţesute (6202) 18,7 22,9 22,6 18,0

Încălţăminte de piele (6403) 18,6 25,2 26,0 11,8
Bluze şi cămăşi pentru femei şi fete, tricotate  
sau croşetate (6106) 11,0 16,8 22,0 22,5

Alt mobilier şi părţi de mobilier (9403) 10,6 17,7 27,0 14,1
Jerseuri, pulovere, veste, etc. tricotate sau croşetate (6110) 13,8 17,4 21,2 16,6

Importurile
Lubrifianţi, bituminoase, distilate, cu excepţia uleiurilor  
brute (2710) 338,0 404,9 586,2 360,6

Gaz de sondă şi alte hidrocarburi gazoase (2711) 218,1 256,8 333,5 326,0
Autovehicule pentru transportul de persoane (cu excepţia 
autobuzelor) (8703) 78,1 135,1 200,6 78,8

Medicamente pentru uz terapeutic, profilactic, în doze (3004) 78,0 103,0 131,8 158,0
Energie electrică (2716) 73,1 87,3 138,0 0,4
Trabucuri, ţigări etc., tutun sau înlocuitor de tutun (2402) 42,6 58,6 68,7 76,8
Sârmă şi cabluri izolate, cablu de fibră optică (8544) 24,2 36,5 77,8 58,4
Alt mobilier şi părţi de mobilier (9403) 28,3 41,8 60,4 35,3
Tractoare (altele decât lucrări, echipamente  
de depozitare) (8701) 14,1 58,7 70,3 19,8

Aparate electrice pentru telefonie, telegrafie (8517) 30,1 22,2 20,3 72,1
Frigidere, congelatoare şi pompe de agent termic (8418) 28,5 42,7 39,3 23,2
Tricot sau ţesătură croşetată, (6002) 25,5 32,0 34,0 40,8
Insecticide, fungicide, erbicide etc. (cu amănuntul) (3808) 18,0 30,2 45,7 27,2

Sursa: Baza de date ONU, COMTRADE

Tabel 7. Principalele mărfuri exportate şi importate
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Exporturile din Republica Moldova sunt, în principal, concentrate doar pe câteva 
pieţe, ponderea a trei mari pieţe fiind de aproximativ sau de peste 50% din totalul de 
exporturi (Tabelul 8). Această concentrare are, de asemenea, o tendinţă de creştere în 
timp; a se vedea dinamica indicelui Herfindahl-Hirschman (IHH)8 în tabel. Această 
pondere înaltă indică vulnerabilitatea exporturilor moldoveneşti - o schimbare în 
regimul comercial, cu unul dintre principalii parteneri comerciali (aşa cum s-a 
întâmplat cu Rusia în anul 2006), ar putea afecta în mod semnificativ schimburile 
comerciale totale ale ţării. Concentrarea mărfurilor pentru exporturi este moderată, 
valorile indicelui de concentrare a mărfii Herfindahl-Hirschman, sunt constant sub 
0,2. Modificarea valorilor IHH este, în cea mai mare parte, legată de fluctuaţiile în 
exporturile unui singur produs - vinul (a se vedea rândul corespunzător în Tabe-
lul 7). Concentrarea geografică a importurilor este ceva mai mică şi are tendinţă 
consecventă de scădere. Un motiv important pentru deconcentrarea importurilor 
în 2009, a fost trecerea parţială a importurilor de gaze naturale de la Rusia în Ka-
zahstan. Judecând după valorile IHH, concentrarea importurilor este, de asemenea, 
moderată, cu unele tendinţe de creştere în 2008-2009, după scăderea din 2007. În 
general, diversificarea mărfurilor şi, mai ales, diversificarea geografică a schimburi-
lor comerciale, par a fi o prioritate pentru a face dezvoltarea economică şi umană a 
ţării mai puţin sensibilă la diferite şocuri exogene.

2006 2007 2008 2009

Exporturile9

Concentrarea pieţei

Numărul de pieţe (ţări de destinaţie) 100 93 105 103

Ponderea celor trei pieţe principale 44,4 45,6 51,3 51,4

Indicele concentrării pieţei Herfindahl-Hirschman 0,2266 0,2286 0,2639 0,2622

Concentrarea mărfurilor

Numărul de mărfuri comercializate10 751 725 761 766

Ponderea celor trei categorii principale de mărfuri 22,2 15,3 19,7 20,9

Indicele concentrării mărfii Herfindahl-Hirschman 0,1579 0,1107 0,1265 0,1381

Importurile

Concentrarea pieţei

Numărul de pieţe (ţări de origine) 159 153 158 157

Ponderea celor trei pieţe principale 47,5 44,3 42,8 34,9

Indicele concentrării pieţei Herfindahl-Hirschman 0,2508 0,2377 0,2272 0,1979

Concentrarea mărfurilor

Numărul de mărfuri comercializate 1090 1095 1098 1072

Ponderea celor trei categorii principale de mărfuri 23,5 21,6 22,9 25,8

Indicele concentrării mărfii Herfindahl-Hirschman 0,1392 0,1237 0,1312 0,1419

Sursa: Baza de date ONU, COMTRADE

Tabel 8.  Indicii concentrării comerţului

     8    

; 

unde N - numărul de mărfuri / 

pieţe,   - exporturile/importurile 

de marfa i către/din ţara i,  

V - totalul exporturi/importuri. 

Acest indice variază de 0 la 1, 

cu cât mai mare este valoarea 

indicelui, cu atât mai înaltă  

este concentraţia  

schimburilor comerciale.

  9   Inclusiv re-exporturi.  

10  Numărul mărfurilor 

exportate/ importate la nivel 

de 4 cifre în conformitate cu 

clasificarea HS 1996. 
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Din analiza structurii mărfurilor exportate de către Moldova, rezultă că aceste ex-
porturi constau, în cea mai mare parte, din produse cu grad relativ scăzut de sofisti-
care tehnologică. Estimările bazate pe indicele de sofisticare a produselor PRODY11, 
arată (Diagrama 12) că ponderea produselor cu PRODY> 20.000 (de exemplu, pro-
duse tipice pentru exporturile ţărilor cu venituri mari) în totalul exporturilor de 
mărfuri, produse pe plan intern în Republica Moldova, a fost întotdeauna mult sub 
10%. Pe de altă parte, acest procent a fost în creştere între 2001 şi 2008, dar a scăzut 
din nou în 2009. Există un grup diversificat de mărfuri (produse agricole, produse 
chimice, articole din metal, unele echipamente şi instrumente), care se încadrează 
în categoria de produse relativ sofisticate, care, până în prezent, au fost exportate în 
cantităţi destul de mici. Acest lucru indică o anumită deplasare structurală lentă în 
economie, spre fabricarea unor produse mai performante şi spre identificarea unor 
nişe pe pieţele internaţionale12 . Dacă această direcţie a schimbării continuă, aceasta 
ar duce la creşterea cererii pentru forţă de muncă calificată şi servicii de educaţie, 
care să asigure competenţele necesare (cu efecte colaterale asupra nivelurilor in-
ferioare ale educaţiei); aceasta pare a fi o contribuţie utilă la dezvoltarea umană a 
ţării.

Comerţul cu servicii este o altă componentă a comerţului extern al Republicii Mol-
dova. În perioada 2007-2008, exporturile de servicii au crescut, chiar mai repede 
decât exporturile de mărfuri (Diagrama 13) şi mai rapid decât importurile de ser-
vicii. Din acest motiv, soldul tradiţional negativ al comerţului cu servicii, în 2008, 
aproape că a atins nivelul zero. În 2009, exporturile au suferit mai mult decât im-
porturile, astfel încât deficitul comerţului cu servicii a crescut din nou într-o oarec-
are măsură. Cu toate acestea, comerţul cu servicii este mult mai echilibrat, decât 
comerţul cu mărfuri.

11  Acest indice reprezintă media 

ponderată a PIB-urilor pe cap de 

locuitor ale ţărilor exportatoare 

de un anumit produs; a se vedea 

conceptul indicelui şi o discuţie 

în jurul noţiunii de produse 

sofisticate din punct de vedere 

tehnologic şi semnificaţia 

acestora pentru dezvoltarea 

economică în [Hausmann, 

Hwang şi Rodrik, 2007].

12   Deşi criza globală a 

determinat unele regrese  

în această direcţie.

Sursa: În baza de date ONU, COMTRADE, calculele autorilor

Diagrama 12. Exporturile de produse tehnologic sofisticate 

Milioane dolari SUA % din totalul exporturilor de mărfuri produse în Moldova
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Principalele categorii de servicii exportate sunt transportul, călătoriile/turismul şi 
comunicaţiile (Tabelul 9). Serviciile de construcţii şi, în special, cele informaţionale 
sunt articole de export ce înregistrează o creştere rapidă; în 2009, Republica Mol-
dova a devenit deja un exportator net de aceste tipuri de servicii. Această dinamică 
a exporturilor corespunde schimbărilor în structura producţiei şi ocupării forţei de 
muncă (a se vedea Secţiunea 2.1); creşterea exporturilor de servicii informatice şi 
de informaţii oferă dovezi suplimentare a disponibilităţii şi creşterii acestui segment 
al economiei din Republica Moldova, care produce mărfuri şi servicii mai avansate, 
din punct de vedere tehnologic. În importurile de servicii prevalează transporturile 
şi călătoriile.

Ca şi în cazul mărfurilor, principalul partener al Republicii Moldova în comerţul cu 
servicii, este Rusia, urmată de România, Ucraina şi Germania (Tabelul 10). Comerţul 
cu servicii este bine diversificat din punct de vedere geografic; ponderile celor trei 
parteneri principali în exporturi şi importuri, nu depăşesc 40%.

Sursa:  BNM

Diagrama 13. Comerţul cu servicii

a) Exporturile b) Importurile

Exportul serviciilor  
milioane dolari SUA

Exportul serviciilor  
% din exportul de mărfuri

Importul serviciilor  
milioane dolari SUA

Importul serviciilor  
% din exportul de mărfuri
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2006 2007 2008 2009

Milioane dolari SUA

Exporturile
Total 465,7 625,5 837,3 668,9

Transport 197,0 263,8 357,0 253,5

Călătorii 115,2 167,7 212,0 168,3

Servicii de comunicaţii 71,2 85,7 114,6 105,2

Servicii de construcţii 10,7 15,0 15,4 26,8

Servicii informatice şi de informaţii 8,0 14,3 26,3 29,8

Alte servicii 63,7 79,1 112,0 85,4

Importurile
Total 487,6 650,1 838,6 712,9

Transport 172,1 245,3 324,9 256,8

Călătorii 189,6 232,6 287,7 243,0

Servicii de comunicaţii 29,0 37,6 47,4 39,2

Servicii de construcţii 4,2 7,3 9,6 24,3

Servicii informatice şi de informaţii 5,9 15,7 16,0 24,0

Alte servicii 86,9 111,7 153,1 125,6

Sursa:  BNM

Tabel 9.   Comerţul cu servicii pe categorii

2006 2007 2008 2009

Milioane dolari SUA

Exporturile

Total 465,7 625,5 837,3 668,9

Rusia 80,5 116,7 150,0 139,0

România 39,9 50,8 78,4 61,3

Ucraina 31,1 33,9 53,2 28,5

Germania 17,0 24,3 41,9 30,5

Alte ţări 319,1 424,5 515,2 453,7

Importurile

Total 487,6 650,1 838,6 712,9

Rusia 95,6 116,5 163,9 160,6

România 42,6 73,5 97,1 85,5

Germania 29,2 34,9 49,1 40,7

Ucraina 21,2 30,3 46,0 27,9

Alte ţări 299,0 395,0 482,6 398,2

Sursa:  BNM

Tabel 10.   Comerţul cu servicii pe ţări
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Astfel, exporturile din Republica Moldova se împart în trei grupuri principale: (i) 
vin şi produse agricole, (ii) articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte produse, 
care sunt înregistrate în statisticile oficiale ca re-exporturi şi (iii) servicii. Expor-
turile de mărfuri şi servicii mai sofisticate sunt reduse, exporturile serviciilor de 
comunicare şi servicii informatice şi de informaţii sunt excepţii remarcabile în acest 
sens. Importurile constau, în cea mai mare parte, din produse de energie şi mărfuri 
de larg consum. Ponderea bunurilor capitale în importuri este mai mică decât ne-
am putea dori să vedem într-o ţară în curs de dezvoltare. Din punct de vedere geo-
grafic, comerţul Republicii Moldova este împărţit în două părţi aproximativ egale: 
UE şi CSI; ponderile altor parteneri în exporturi şi importuri sunt mult mai mici. 
Ponderea produselor, care necesită competenţe şi studii mai avansate, nu este mare, 
dar este în creştere.

3.2. Regimul comercial

Componentele cheie ale regimului comercial, luate în consideraţie în această 
secţiune, includ statutul de membru al ţării în organizaţiile comerciale, blocuri şi 
zone de liber schimb, structura tarifară pentru importuri, alte impozite pe impor-
turi, aplicarea măsurilor non-tarifare şi diverse componente ale obstacolelor tehnice 
în calea comerţului şi reglementarea tehnică. Regimul comercial pe pieţele externe 
pentru mărfuri din Republica Moldova este, de asemenea, analizat succint.

Republica Moldova a aderat la Organizaţia Mondială a Comerţului în 2001. Odată 
cu aderarea, statul a acceptat un regim comercial destul de liberal. Potrivit Indice-
lui Băncii Mondiale al Restrictivităţii Tarifelor Comerciale MFN (TTRI), Repub-
lica Moldova ocupă locul 11 din 125 de ţări, ceea ce înseamnă că, în general, ta-
rifele la importuri sunt printre cele mai mici din lume. Potrivit unui alt clasament 
internaţional, Republica Moldova se află pe primul loc, din 148 de ţări, în ceea ce 
priveşte indicele de angajament GATS. Astfel, Moldova este foarte deschisă pentru 
importurile de mărfuri şi servicii străine.

Tariful final la importuri negociat pentru aderarea la OMC este, în medie, de 7,0%, 
cu 13,6% pentru produsele agricole şi 6,0% pentru produsele non-agricole (Dia-
grama 14). De fapt, tariful vamal MFN aplicat este, în medie, cu 2,3% mai mic decât 
rata obligatorie. Dacă analizăm structura mărfurilor de import, vom vedea că tariful 
comercial efectiv este de doar 2,7% (8,5% pentru produsele agricole şi 2,1% pentru 
produsele non-agricole).

Ratele tarifare de nivel zero constituie 18,4% din toate liniile tarifare pentru mărfurile 
agricole şi 72,4% pentru mărfurile non-agricole (Tabelul 11). Dintre toate ratele 
tarifare MFN aplicate, 90% dintre plafoanele pentru produse agricole şi 99,9% din 
cele pentru produsele non-agricole nu depăşesc 15%. Toate aceste detalii confirmă 
faptul că tarifele de import nu sunt ridicate în Republica Moldova.
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În afară de taxele de import, alte impozite legate de comerţ includ, TVA, cu rata 
universală de 20%13, accizele pentru anumite categorii de mărfuri (băuturi spirtoa-
se, vinuri, bere, tutun, produse petroliere, maşini, echipamente electrice, parfumuri, 
caviar, bijuterii) şi taxele de devamare, în mărime de 0,4% din valoarea în vamă 
a mărfurilor importate şi 0,1% din valoarea în vamă a mărfurilor pentru export 
(dar nu mai mult de 500 de euro). TVA şi accizele sunt aplicate nediscriminatoriu 
pentru mărfurile importate şi cele produse pe plan intern. Unicul impozit aplicat, 

Sursa:  OMC

Diagrama 14. Taxele de import, 2010

Year
Intervalul ratelor tarifare pentru import

t=0 0<t≤5 5<t≤10 10<t≤15 15<t≤25 25<t≤50 50<t≤100 >100

Mărfuri agricole

Ratele 
delimitate 
finale

3,0 8,6 33,7 36,6 15,7 1,3 0,4 0,4

Ratele MFN 
aplicate 2008 18,4 14,7 20,9 36,0 5,7 3,1 0,9 0,3

Importurile 2007 26,2 9,1 29,3 33,1 2,4 0,0 0,0 0,0

Mărfuri non-agricole

Ratele 
delimitate 
finale

28,0 13,6 47,2 11,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Ratele MFN 
aplicate 2008 51,8 17,8 21,3 8,6 0,1 0,0 0,0 0,0

Importurile 2007 72,4 9,2 15,2 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Sursa:  BNM

Tabel 11.   Distribuţia ratelor tarifare pentru import

13    Rata TVA de 8% este stabilită 

pentru medicamente, produse 

parafarmaceutice şi sfeclă de 

zahăr, rata de 5% pentru gaze 

naturale şi lichefiate. Mărfurile 

pentru copii, cosmeticele, 

produsele protetice-ortopedice, 

vehiculele şi alte mărfuri pentru 

persoanele cu handicap, cărţile, 

energia electrică, serviciile 

de turism, bunurile capitale 

destinate includerii în capitalul 

social al întreprinderilor, bunurile 

şi serviciile finanţate prin ajutor 

străin sau bunurile pentru 

zonele de liber schimb în ţară 

[Comitetul executiv CSI, 2010].

Total Mărfuri agricole Mărfuri non-agricole

Tariful mediu simplu final MFN mediu simplu aplicat Media ponderată de comerţ
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diferenţiat la import, este taxa de mediu, aplicată pentru importurile de produse, 
care pot provoca poluarea mediului. Guvernul a aprobat recent un amendament la 
legislaţie, referitor la această problemă şi l-a înaintat Parlamentului.

Regulile cu privire la origine sunt stabilite în Legea privind accizele vamale; în ceea 
ce ţine de mărfurile provenite din ţările CSI, se aplică normele, aprobate de Con-
siliul Şefilor de Guvern CSI, în anul 2000. Certificatele de origine pentru exporturi, 
în baza acordurilor comerciale preferenţiale, sunt emise de către Serviciul Vamal, 
certificatele de origine pentru exporturi, în regim non-preferenţial, sunt emise de 
către Camera de Comerţ.

Măsurile de remediere non-tarifară şi comercială nu sunt folosite frecvent în Re-
publica Moldova. Unica măsură de salvgardare, înregistrată în baza de Indicatori 
Mondiali ai Comerţului a Băncii Mondiale, este taxa suplimentară de 36-38% la im-
porturile de sfeclă de zahăr sau trestie de zahăr şi zaharoză chimic pură în formă 
solidă, introdusă în anul 2008. Există un sistem de licenţiere pentru importurile 
unor mărfuri (băuturi spirtoase şi alcool, bere, tutun, mijloace fitosanitare pen-
tru creşterea productivităţii solului, seminţe, parfumuri şi cosmetice, arme, ener-
gie electrică, benzină şi motorină, gaz lichefiat) şi pentru exporturi de resturi de 
metale feroase şi neferoase şi armament [Comitetul Executiv al CSI, 2010]. Foarte 
recent, Guvernul Republicii Moldova a abrogat decizia sa anterioară, referitoare la 
stabilirea unui sistem de permisiune a importurilor de produse din carne, care con-
trazicea angajamentele ţării faţă de OMC. De asemenea, Guvernul este în proces 
de simplificare şi reducere a numărului de produse supuse certificării obligatorii a 
conformităţii.

Moldova a adoptat setul complet de legi şi a creat instituţii pentru controale fito-
sanitare şi veterinare, reglementare tehnică, standarde, evaluarea conformităţii 
şi supravegherea pieţei; cu toate acestea, aceste legi, instituţii şi practici nu sunt 
coerente cu cele utilizate în UE şi vor deveni elementele cheie pe ordinea de zi 
a viitoarelor negocieri cu CE (a se vedea mai jos). Situaţia privind controalele şi 
standardele fitosanitare este relevantă, în special, pentru agricultură şi prelucrarea 
producţiei agricole, acest lucru este discutat mai detaliat în Secţiunea 4.1.

Mediul extern pentru exporturile din Moldova este, de asemenea, comparativ fa-
vorabil. În timp ce Indicele General al Restrictivităţii Comerţului14, pentru accesul 
mărfurilor din Republica Moldova pe pieţele externe, este destul de ridicat - 9,9% 
(27,3% pentru produsele agricole şi 6,4% pentru produsele non-agricole), TTRI 
pe pieţele externe (MA-TTRI), ponderat în funcţie de exporturile reale, este de 
doar 1,2% - cu mult sub valorile acestui indice pentru ţările similare. Republica 
Moldova ocupă locul 27, din 125 ţări, în ceea ce priveşte acest indice. Începând cu 
anul 2008, UE a adoptat un regim de Preferinţe Comerciale Autonome Suplimen-
tare cu Republica Moldova. Cu excepţia unor produse agricole15, toate produsele 
din Moldova se bucură acum de acces nelimitat şi scutit de taxe pe piaţa UE. Cu 
toate acestea, tot în 2008, UE a aplicat taxe anti-dumping la cabluri de oţel din 
Moldova16 [Comisia Europeană, 2009].

14  Acest indice calculează 

măsurile tarifare şi non-tarifare 

uniforme şi echivalente ale 

partenerilor comerciali în 

ţara exportatorului, care ar 

menţine importurile partenerilor 

comerciali constante, inclusiv 

tarifele preferenţiale [Banca 

Mondială, 2010].

   15  Potrivit bazei 

de date COMTRADE ONU, în 

2008, în totalul de exporturi din 

Moldova în UE doar exporturile 

de vin, zahăr şi orz au depăşit 

cotele tarifare (adică cantitatea 

bunurilor admise pentru 

importurile scutite de taxe 

vamale), stabilite de UE.

   16  A se vedea 

declinul asociat în exporturile 

acestui produs (codul 7213), în 

2009, în tabelul 7.
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Republica Moldova este membru al două zone de liber schimb: CSI17 şi CEFTA18. 
Regimul de comerţ liber cu ţările CSI este foarte important, deoarece permite 
menţinerea legăturilor comerciale tradiţionale şi influenţează aproape jumătate din 
comerţul extern al ţării. Cu toate acestea, există unele excepţii sensibile de la regimul 
de comerţ liber cu ţările CSI (lista de mai jos nu se pretinde a fi exhaustivă): 

 Rusia aplică excepţii pentru zahăr, spirt, vodcă, ţigări şi trabucuri din Moldova;

 Ucraina aplică excepţii pentru zahăr, spirt, piei de animale şi resturi de metale feroa-
se şi neferoase din Moldova;

 Belarus aplică excepţii pentru zahărul din Moldova;

 Kazahstanul aplică un sistem de autorizare pentru re-exportul unui şir de mărfuri;

 Republica Moldova aplică excepţii asupra zahărului, spirtului şi sfeclei de zahăr din 
Ucraina şi asupra zahărului din Belarus (cotă tarifară).

O parte dintre aceste excepţii sunt motivate de intenţia de a proteja piaţa internă şi, 
parţial, de dorinţa de a preveni activităţile de re-export. Cu toate acestea, în practică, 
fără o excepţie formală de la regimul liber, exporturile din Republica Moldova au fost 
grav şi negativ afectate de obstacole tehnice ad-hoc (cazul exporturilor de fructe şi de 
vinuri în Rusia, 2005-2006 şi 2010) şi accize (exportul de vinuri în Ucraina, 2009).

Acordul CEFTA cuprinde, de asemenea, o serie de excepţii de la regimul de comerţ 
liber pentru produsele agricole. Aceste scutiri sunt mai puţin sensibile, deoarece 
schimburile comerciale ale Republicii Moldova cu ţările CEFTA nu sunt foarte 
semnificative (a se vedea Secţiunea 3.1). Exporturile moldoveneşti beneficiază, de 
asemenea, de regim comercial preferenţial unilateral cu Elveţia, Japonia, Statele 
Unite ale Americii, Turcia şi Norvegia.

Regimul comercial al Republicii Moldova cu partenerii săi comerciali principali, 
poate începe oricând să se schimbe. Există cel puţin patru surse de potenţiale 
schimbări. Una este legată de crearea Uniunii Vamale dintre Belarus, Kazahstan şi 
Federaţia Rusă; fiecare dintre aceste ţări face parte din lista celor mai importanţi 
parteneri ai Republicii Moldova. A doua sursă posibilă a schimbărilor este viitoarea 
aderare a Rusiei la OMC, acestea realizând recent un progres substanţial în nego-
cierile de aderare. În al treilea rând, în 2011, Republica Moldova intenţionează să 
înceapă negocierile privind acordul de comerţ liber cu Turcia, care este un parte-
ner important pentru ţară. În cele din urmă, Republica Moldova va începe nego-
cierile cu Uniunea Europeană cu privire la Acordul privind Zona Aprofundată şi 
Comprehensivă de Liber Schimb (ZACLS). 

Republica Moldova a semnat acorduri de liber schimb cu toate cele trei ţări membre 
ale Uniunii Vamale (UV), prin urmare adoptarea tarifelor unice de import în cadrul 
acestei Uniuni, nu ar trebui să afecteze comerţul cu Republica Moldova. Cu toate 
acestea, pot exista schimbări în practicile personalizate de administrare în ţările 
membre ale UV, în atitudinea acestora faţă de re-exporturi, în reglementările tehnice 
etc., care sunt asociate cu un risc de a face regimul comercial actual mai puţin favo-
rabil pentru anumiţi exportatori moldoveni. Pe de altă parte, o nouă zonă de comerţ 
liber este la etapa de elaborare sub umbrela Comunităţii Statelor Independente, care 

17    Deşi această zonă de comerţ 

liber nu a fost niciodată pe 

deplin formalizată, în practică, 

Republica Moldova menţine 

regimul de comerţ liber cu toţi 

membrii CSI, prin intermediul 

unor acorduri bilaterale.

18     Include toate ţările din 

Balcanii de Vest în afară de 

Slovenia, care este deja  

membru al UE.
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ar include Belarus, Kazahstan, Republica Moldova, Rusia, Ucraina şi alţi trei mem-
bri CSI. Potrivit declaraţiilor făcute în cadrul reuniunii de la Minsk a miniştrilor 
economiei din ţările CSI, în septembrie 2010, noul ALS ar putea fi adoptat deja în 
2011. Acest acord se va baza pe principiile OMC. Această tendinţă de respectare a 
regulilor OMC în relaţiile intra-CSI, pare să reflecte probabilitatea crescută a Rusiei 
de a adera la OMC în viitorul apropiat. Acest lucru este benefic pentru Republica 
Moldova, care a ajustat deja regimul său comercial la cerinţele OMC, cu mult timp 
în urmă. Ca urmare a acestei schimbări, regimul comercial al Republicii Moldova cu 
partenerii din CSI, va deveni mai mult bazat pe reguli şi mai previzibil.

Uniunea vamală existentă între Uniunea Europeană şi Turcia, implică faptul că Tur-
cia se va alinia la toate acordurile preferenţiale existente între UE şi părţile terţe. 
Acest lucru înseamnă, în practică, faptul că ZACLS al Republicii Moldova cu UE, va 
fi însoţit de un acord de liber schimb cu Turcia. Potrivit relatărilor media, negocie-
rile privind acest acord de liber schimb vor începe în 2011. Turcia este deja un im-
portant partener comercial al Republicii Moldova, exportându-şi agresiv mărfurile 
pe piaţa moldovenească şi având deja un sold pozitiv semnificativ în comerţul cu 
Republica Moldova (199 milioane dolari SUA în 2008 şi 139 milioane dolari SUA în 
2009). În multe sectoare (articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, fructe, etc.), im-
porturile din Turcia concurează cu producţia internă, ceea ce înseamnă că trecerea la 
un regim de comerţ liber ar putea fi dureroasă pentru unele sectoare ale economiei. 
Pe de altă parte, există o şansă ca clauzele ALS să fie formulate într-un mod, care să 
reducă riscurile pentru economia Republicii Moldova, prin menţinerea nivelurilor 
existente de protecţie pe pieţele domestice, pentru cele mai sensibile produse [Logos 
Press, 2010]. Dacă acesta va fi cazul, pierderile pe termen scurt pentru companiile 
din Republica Moldova, expuse unei concurenţe sporite, nu vor fi mari, dar atunci 
acest acord de liber schimb ar contribui mai mult la devierea comerţului (impor-
turile turceşti ar exclude importurile din ţările cu care Moldova nu are un acord 
comercial preferenţial), mai degrabă decât la generarea schimbului comercial. Cu 
toate acestea, acest acord de liber schimb ar elimina cel puţin unele impedimente în 
calea exporturilor actuale şi potenţiale din Republica Moldova, pe vasta piaţă turcă, 
aflată în creştere rapidă. Aceste motive, alături de înţelegerea acestei zone de liber 
schimb, ca o condiţie prealabilă pentru ZACLS cu UE, par să ofere motive suficiente 
pentru încheierea acestui acord.

După cum a fost menţionat mai sus, regimul actual al schimburilor comerciale 
ale Republicii Moldova cu UE este deja destul de liberal. Prin urmare, ALS sim-
ple (sau superficiale) cu UE, presupun că eliminarea tarifelor rămase şi a cotelor 
nu va avea un impact semnificativ asupra economiei Republicii Moldova, în timp 
ce ZACLS ar oferi perspective mult mai atractive şi câştiguri mai mari, în ceea 
ce priveşte bunăstarea. Integrarea profundă, în baza ZACLS, implică politici şi 
instituţii, care facilitează comerţul, prin reducerea sau eliminarea impedimentelor 
legate de reglementare sau limitele impuse de obstacolele în calea comerţului. Prin-
tre aceste impedimente pot fi procedurile vamale, reglementarea producerii servici-
ilor interne, care discriminează străinii, standardele produselor diferite de normele 
internaţionale sau testarea şi certificarea complexă a mărfurilor străine şi, probabil, 
excluzivă, reglementarea investiţiilor străine, politica în domeniul concurenţei, po-
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litica de protecţi proprietăţii intelectuale şi normele privind accesul la achiziţiile 
publice. Integrarea profundă ar permite, atât o specializare mai mare pe nişe, cât 
şi crearea lanţurilor stabile de valori. Alte posibile beneficii, asociate cu integrarea 
mai profundă, sunt: transferul de tehnologie şi răspândirea acesteia, atât prin relaţii 
comerciale, cât şi prin ISD, avantaje pro-competitive din creşterea concurenţei de 
import, într-un mediu de concurenţă imperfectă, ceea ce ar permite şi o exploatare 
mai mare a economiilor de scară în producţie şi o utilizare mai extinsă a materi-
alelor intermediare; distribuirea geografică mai mare a producţiei, prin intermediul 
comerţului, care susţine exploatarea diferitor factori pentru diferite părţi ale pro-
cesului de producere şi/sau (ii) economii locale de scară printr-o specializare mai 
exactă şi diviziunea muncii în producţie; externalităţi care decurg din schimbările 
instituţionale, care să ducă la o creştere mare a productivităţii [CARIS, 2007].

Din informaţiile de mai sus rezultă că, în cadrul negocierilor cu privire la ZACLS, 
vor fi discutate nu doar (şi posibil nu atât de mult) măsurile de politici comerciale 
- cotele tarifare ale UE şi alte limitări pentru exporturile fără accize din Repub-
lica Moldova în UE şi tarifele aplicate de Republica Moldova la importurile de pro-
duse originare din UE, dar şi armonizarea legislativă şi instituţională, care ar aduce 
instituţiile Republicii Moldova mai aproape de standardele UE. Este greu să supra-
apreciem importanţa acestei armonizări pe termen lung, deoarece aceasta va susţine 
modernizarea cadrului legislativ şi instituţional al ţării. Acesta va deveni mai favo-
rabil pentru expansiunea şi diversificarea exporturilor de mărfuri către UE, dar şi 
către alţi parteneri comerciali importanţi (Ucraina, dar şi Rusia şi alţi câţiva membri 
ai CSI), care fie aspiră spre armonizare deplină cu sistemele de reglementare ale UE, 
fie se mişcă în această direcţie. Cu toate acestea, cel mai probabil, această armonizare 
va implica anumite costuri. Pe termen scurt, unii producători moldoveni ar putea 
suferi de concurenţa mai mare pe piaţa internă sau de costurile sporite de certificare, 
standardizare şi alte costuri similare, în cazul în care va fi necesară implementarea 
unor reglementări stricte ca urmare a ZACLS. Se pare că, în cursul negocierilor 
(i) trebuie să fie specificate clar costurile armonizării şi comparate cu beneficiile 
aşteptate de la caz la caz, şi (ii) trebuie să fie stabilit un proces eficient de consultare 
cu sectorul privat, în vederea evaluării corespunzătoare a acestor beneficii şi costuri. 
Unele consideraţii referitoare la impactul ZACLS şi a altor aranjamente comerciale 
asupra dezvoltării umane sunt discutate în secţiunea 3.4.

Potrivit Planului de acţiune al Guvernului privind viitoarele negocieri cu privire la 
ZACLS, aspectele principale în cadrul negocierilor în 2011-2013 includ: 

 identificarea sectoarelor economiei, care vor fi cel mai mult afectate de regimul 
de comerţ liber (de exemplu, industria vinului, industria uşoară, materiale de 
construcţii, TIC) şi implementarea armonizării legislaţiei referitoare la aceste sec-
toare, cu acquis-ul comunitar al UE; 

 evaluarea situaţiei referitoare la implementarea Preferinţelor Comerciale Autonome 
şi informarea sectorului privat despre principalele probleme existente în accesul pe 
piaţă UE; 

 adoptarea şi implementarea planului de reforme în domeniul obstacolelor tehnice 
din calea comerţului (BTC), inclusiv problemele de armonizare legislativă şi 
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19   În afară de vulnerabilitatea 

exporturilor de vinuri  

către ţările CSI. 

instituţională în standardizare, acreditare şi evaluarea conformităţii, certificare, su-
pravegherea pieţei şi metrologie; 

 implementarea reformei măsurilor sanitare şi fitosanitare (SFS), inclusiv consolida-
rea instituţională a sistemului de securitate alimentară, dotarea mai bună şi acredi-
tarea internaţională a laboratoarelor de testare a producţiei alimentare, introducerea 
sistemelor informatice pentru controlul bolilor la animale; 

 reformele referitoare la facilitarea comerţului şi administrarea vamală, inclusiv 
asigurarea corespunderii depline a taxelor vamale cu prevederile OMC şi UE, asi-
gurarea implementării omogene a legislaţiei vamale şi implementarea regulilor de 
origine pe întreg teritoriul Republicii Moldova (inclusiv Transnistria), implementa-
rea deontologiei vamale şi instruirea corespunzătoare a ofiţerilor vamali; 

 implementarea reformelor legislative legate de sectorul financiar, climatul 
investiţional şi protecţia concurenţei;

 respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;

 armonizarea legislaţiei referitoare la achiziţiile publice cu acquis-ul UE;

 îmbunătăţirea cadrului instituţional al dialogului social, prin crearea comisiilor 
pentru consultări şi negocieri colective, în toate ramurile economiei naţionale şi în 
toate raioanele ţării.

Aparent, acest program ambiţios de reforme ar necesita multă muncă şi angajament 
ferm din partea Guvernului şi a societăţii. Elaborarea acordului, de asemenea, ar 
dura foarte mult timp, astfel semnarea ZACLS ar putea avea loc în termen mediu, 
iar rezultatele ar deveni vizibile în termen lung.

Ca rezumat, am putea face concluzia că regimul comercial actual în Republica Mol-
dova este liberal; mediul extern pentru exporturile moldoveneşti este, în mod oficial, 
de asemenea, liberal. În practică, comerţul este vulnerabil la acţiunile unilaterale 
ale partenerilor comerciali ai Republicii Moldova. De aceea, se pare că problema 
principală în politica comercială este asigurarea unei previzibilităţi mai mari în sta-
bilirea relaţiilor cu partenerii comerciali principali. Acest lucru ar putea fi realizat 
prin schimbări continue în acordurile comerciale cu ţările CSI.

3.3. Climatul de afaceri şi investiţii
Performanţa comercială depinde nu numai de regimul comercial, dar şi de climatul 
de afaceri şi de investiţii din ţară. În timp ce regimul comercial în Republica Moldova 
este destul de favorabil pentru participanţii la comerţul extern şi, în general, mediul 
extern pentru exporturile moldoveneşti este, de asemenea, unul pozitiv19, mediul 
de afaceri pare a fi un factor, care determină reducerea competitivităţii mărfurilor 
produse în Republica Moldova.

Recent, au fost elaboraţi mai mulţi indicatori internaţionali pentru a înţelege şi moni-
toriza problemele climatului de afaceri în diferite ţări. Printre aceşti indicatori sunt 
clasamentul Băncii Mondiale Doing Business şi Indicele Percepţiei Logisticii, Indicato-
rii Tranziţiei elaboraţi de BERD, Indicele Global al Competitivităţii şi Indicele de Fa-
vorizare a Comerţului elaboraţi de către Forumul Economic Mondial (Tabelul 12).
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20   Cu cât mai mică este 

centila, cu atât mai bună este 

poziţia ţării în clasamentul 

internaţional selectat.

Indicele internaţional
Poziţia 

Republicii 
Moldova

Numărul total  
de ţări în clasament Centila20

Doing Business 2010
 Total 94

183
51

  Comerţ internaţional 140 77
Indicele de Percepţie Logisticii 2010
 Total 104

155

67

  Vama 124 80

  Infrastructura 123 79

  Transporturile internaţionale 78 50

  Competenţa logistică 132 85

  Localizare şi urmărire 61 39
  Punctualitate 97 63
Indicele Competitivităţii Globale 2010-2011
 Total 94

139

68

  Instituţii 102 73

  Infrastructura 97 70

  Mediul macroeconomic 90 65

  Sănătatea şi învăţământul primar 84 60

  Învăţământul superior şi instruirea   
profesională 78 56

  Eficienţa pieţei de mărfuri 104 75

  Eficienţa pieţei de muncă 68 49

  Dezvoltarea pieţei financiare 103 74

  Gradul de pregătire tehnologică 89 64

  Dimensiunea pieţei 121 87

  Sofisticarea afacerilor 113 81
  Inovaţii 129 93
Indicele de Favorizare a Comerţului 2009
 Total 52

121

43

  Dimensiunea pieţei 6 5

  Administrarea frontierelor 72 60

  Infrastructura de transporturi  
şi comunicaţii 58 48

  Mediul de afaceri  73 60

Sursa:  Banca Mondială, Forumul Economic Mondial

Tabel 12.  Poziţia ţării în unele clasamente internaţionale

O imagine a poziţiei relative a Republicii Moldova, în raport cu alte ţări, ar putea 
fi oferită şi de rezultatele studiilor, efectuate în cadrul raportului Doing Business al 
Băncii Mondiale (2008 şi 2010/11), unde poziţia Republicii Moldova s-a înrăutăţit 
în ultimul doi ani aceasta fiind mult în urma vecinilor săi. În anul 2008, Repub-
lica Moldova a fost clasată pe locul 135 la indicatorul “Comerţ internaţional”, cu 10 
puncte mai puţin, decât în anul precedent (2007), iar în 2010, a ocupat locul 141, 
cedând şi mai mult poziţiile.
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În general, poziţia Republicii Moldova referitoare la aceşti indicatori, este mult mai 
proastă decât cea referitoare la indicatorii politicii comerciale şi ai accesului la piaţă, 
analizaţi în sub-capitolul anterior. La aproape toţi indicatorii relaţiilor transfront-
aliere republica ocupă poziţii inferioare în clasamentele internaţionale. Conform 
acestor indicatori 21 , principalele probleme sunt: 

 Dimensiunile mici ale economiei Republicii Moldova (Componenta Comerţ inter-
naţional al raportului Doing Business, unele componente ale Indicelui Percepţiei 
Logistice şi componenta Dimensiunea pieţei a Indicelui Competitivităţii Globale) nu 
permit companiilor să se bucure de economii de scară largă, inhibând astfel dez-
voltarea logisticii moderne şi determinând costurile ridicate ale transporturilor, 
în importul/exportul din Republica Moldova. Importanţa dimensiunii economice 
pentru comerţ este confirmată de datele Studiilor Întreprinderilor, realizate de către 
Banca Mondială în 2009. Conform acestor date, în Republica Moldova, compani-
ile mari (100 + angajaţi) sunt implicate în activităţi de export în 53,2% cazuri, în 
timp ce companiile mici (<20 de angajaţi) şi întreprinderile mijlocii (20-99 angajaţi) 
sunt implicate în exporturi în numai 8,0% şi 12,9% din cazuri, respectiv. O sursă a 
eficacităţii şi eficienţei, pentru multe dintre companiile mai mici, este caracterul lor 
neformal, dar această informalitate constituie, în acelaşi timp, un obstacol în calea 
participării lor la comerţul extern.

 Subdezvoltarea infrastructurii de transport şi a infrastructurii de alt tip (de exem-
plu, componentele Infrastructură şi Punctualitate ale Indicelui Percepţiei Logistice 
sau componenta Infrastructură a Indicatorului Competitivităţii Globale), de aseme-
nea, duce la creşterea costurilor şi volatilitatea în operaţiunile comerciale în ţară.

 Funcţionarea necorespunzătoare a controalelor de frontieră şi vamale (componenta 
Vama a Indicelui Percepţiei Logistice sau componenta Administrarea Frontierei a In-
dicelui Permisivităţii Comerţului) afectează în mod negativ, atât costurile activităţii 
comerciale, cât şi fiabilitatea circulaţiei transfrontaliere a mărfurilor. 

Alte probleme ce ţin de climatul de afaceri şi climatul investiţional sunt competenţa 
insuficientă în anumite sectoare legate de comerţ (de exemplu, logistica) şi 
potenţialul insuficient de inovare, sub dezvoltarea pieţei financiare şi costurile ridi-
cate de finanţare a comerţului, precum şi eficienţa scăzută a pieţelor de mărfuri. 

Îmbunătăţirea climatului de afaceri necesită reforme profunde şi coerente ale cadru-
lui de reglementare şi modernizarea generală a calităţii guvernării (aceste probleme 

Indicatorul
Republica 
Moldova

Regiunea OCDE

2008 2010 2008 2010 2008 2010

Documente pentru export (număr) 6 6 7.1 6.4 4.5 4.4

Timp necesar pentru export (zile) 32 32 29.7 26.7 10.7 10.9

Costul exporturilor  
(dolari SUA per container) 1,775 1,765 1,649 1,652 1,069 1,059

Sursa:  Doing Business 2008 şi 2010

Tabel 13. Indicatorii Republicii Moldova referitori la comerţul internaţional.

21    Indicatorii se bazează 

pe combinaţia dintre datele 

statistice şi datele din sondaje cu 

participarea întreprinzătorilor, 

experţilor şi altor părţi interesate.
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sunt în afara domeniului acestei lucrări), dar şi investiţii considerabile în infrastruc-
tura publică şi atragerea de investiţii străine directe, în special investiţii străine, care 
implică afluxul de know-how şi cele mai bune practici internaţionale în domeniul 
afacerilor. Pe de altă parte, deschiderea comerţului şi extinderea oportunităţilor de 
export creează un mediu favorabil pentru creşterea investiţiilor dorite.

Performanţa investiţională a ţării, în ultimii ani, a fost una mixtă şi corelată cu 
evoluţia comerţului (Diagrama 15a). Investiţiile au crescut semnificativ în perioada 
2006-2007 şi au continuat să crească în 2008; în 2009, însă, investiţiile au scăzut 
cu mai mult de o treime. Principalii factori de creştere a investiţiilor în perioada 
2006-2008 şi ai declinului din 2009 au fost investiţiile private interne, precum şi 
investiţiile străine, investiţiile din bugetul de stat au crescut cu un ritm mult mai 
lent, dar au scăzut mai mult decât investiţiile totale. Cel din urmă factor indică fap-
tul că investiţiile în infrastructură nu par a fi o prioritate a guvernului. Investiţiile au 
fost, în cea mai mare parte, efectuate în sectoarele de servicii (comerţ, comunicaţii, 
imobiliare etc.); industria de producţie a beneficiat, oarecum, de investiţii în perioa-
da de creştere economică, dar a pierdut mai mult de jumătate din investiţii în timpul 
crizei; agricultura a beneficiat de o proporţie relativ minoră a investiţiilor - con-
siderabil mai puţin decât ponderea acestui sector în PIB (Diagrama 15b). Nivelul 
investiţiilor în sectorul energetic, în termeni reali, a rămas aproape constant în 
această perioadă. Această structură sectorială a investiţiilor sugerează că investiţiile 
recente au susţinut numai parţial potenţialul de export al ţării, deoarece o mare 
parte a acestora a mers la sectoare (de exemplu, comerţ, imobiliare, servicii sociale), 
care sunt doar exportatori minori de servicii sau furnizori de infrastructură, pentru 
sectoarele orientate către export (producere, agricultură, transport).

Sursa:  BNS

Diagrama 15. Investiţiile în capital fix, preţuri constante

a) După sursa de finanţare b) După sector

Altele

Investiţii străine

Investiţii private interne 
(întreprinderi şi populaţie) 

Bugetul public naţional

Alte sectoare

Imobile, leasing sau 
servicii de dezvoltare a 
afacerilor
Transport şi comunicaţii

Comerţ

Electricitate, gaz şi apă

Fabricare

Agricultură
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Performanţa ISD reproduce, în cea mai mare parte, performanţa investiţiilor în gene-
ral (Diagrama 16). ISD au crescut semnificativ în perioada 2006-2008 şi au scăzut 
de aproape şase ori în 2009. Principalele surse de ISD au fost Cipru (ar putea servi 
drept un canal pentru investiţiile de origine rusă), Ucraina, Italia, Germania, Româ-
nia şi alte câteva ţări din UE. Structura geografică a investiţiilor coincide destul de 
mult cu structura geografică a comerţului extern al Republicii Moldova. Acesta este 
un argument suplimentar pentru existenţa unei relaţii strânse între comerţ şi fluxu-
rile de investiţii: mai multe ISD / mai multe exporturi şi importuri. Mai mult de trei 
sferturi de ISD au mers la sectorul financiar, comercial şi imobiliar şi doar o parte 
minoră la sectoarele orientate spre export.

Din această analiză rezultă că mediul de afaceri şi de investiţii reprezintă un fac-
tor determinant pentru dezvoltarea în continuare a comerţului în Republica Mol-
dova. Costurile afacerilor par a fi o problemă, chiar mai gravă pentru exporturile 
din Republica Moldova, decât politica comercială în sens restrâns (tarife şi altele) 
şi problemele de competitivitate a preţurilor /ratele reale de schimb. Îmbunătăţirea 
performanţei agenţiilor guvernamentale, care deservesc fluxurile comerciale (vama, 
grănicerii, autorităţile de certificare etc.), reformele de reglementare, dezvoltarea 

Sursa:  BNM, BNS

Diagrama 16. Investiţiile străine directe

a) Dinamica

b) Structura, 2008
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transportului, a infrastructurii financiare şi de altă natură sunt necesare pentru dez-
voltarea în continuare a comerţului în ţară.

3.4. Legăturile dintre comerţ şi dezvoltarea umană

Analiza de mai sus sugerează faptul că, legăturile dintre comerţ şi dezvoltarea umană 
în Republica Moldova, sunt explicite şi puternice. Exporturile reprezintă o sursă de 
generare a locurilor de muncă şi de venituri, în timp ce importurile ca şi resursă pen-
tru cheltuielile guvernamentale (a se vedea secţiunea 2.1) influenţează dezvoltarea 
umană în mod direct. Relaţia dintre exporturi şi ocuparea forţei de muncă poate 
fi demonstrată în cazul fabricării de îmbrăcăminte şi încălţăminte (Diagrama 17). 
Corelaţia pozitivă între volumul exporturilor şi cel al ocupării forţei de muncă (mai 
ales angajarea în câmpul muncii a femeilor) este evidentă pentru perioada 2004-
2009, cu excepţia anului 2008, când a început criza mondială. 

Impactul comerţului asupra sărăciei în Republica Moldova a fost analizat în [Ban-
ca Mondială, 2004]. S-a constatat că reducerea costurilor de export, ca urmare a 
îmbunătăţirii climatului de afaceri (proceduri vamale, cerinţe de reglementare 
etc.), poate duce la reducerea sărăciei cu 5%. Mai mult, îmbunătăţirea accesului pe 
pieţele externe, ca urmare a reducerii obstacolelor formale în calea comerţului ex-
tern, dezvoltarea infrastructurii şi o respectare mai bună a standardelor calităţii ar 
putea genera o reducere suplimentară cu 4,5% a ratei sărăciei. În cele din urmă, 
îmbunătăţirea procedurilor de import va reduce preţurile interne şi va contribui la 
reducerea sărăciei cu 0,7%. Astfel, conform acestor calcule, reducerea constrângeril-
or pentru exporturi şi importuri ar putea provoca reducerea sărăciei cu mai mult de 
10%. Acest potenţial de reducere a sărăciei, prin dezvoltarea comerţului, există în 
pofida faptului că, potrivit acestui studiu, persoanele cu venituri reduse beneficiază 
mai puţin de pe urma comerţului, decât cele cu venituri mai mari. Aceste estimări 
ale reducerii sărăciei, desigur, trebuie să fie privite cu precauţie (situaţia sărăciei, 

22   Grupuri de mărfuri 61-64 

conform clasificării HS 1996.

Sursa:  BNS, Baza de date ONU, COMTRADE

Diagrama 17. Exporturile de îmbrăcăminte şi încălţăminte22 şi nivelul ocupării  
  forţei de muncă în procesul de fabricaţie a acestor produse

Export de încălţăminte 
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regimul comercial şi obstacolele în faţa comerţului au trecut printr-o schimbare 
semnificativă după 2004); totuşi, acestea ilustrează un potenţial considerabil de dez-
voltare umană, asociat cu creşterea comerţului extern.

Comerţul este, de asemenea, capabil să producă efecte, care nu sunt direct legate de 
venituri. Din Diagrama 17 se vede că ocuparea forţei de muncă, aferentă exporturi-
lor, în producţia de încălţăminte/îmbrăcăminte a reprezentat, în cea mai mare parte, 
angajarea femeilor, ocuparea forţei de muncă a bărbaţilor în sectorul dat rămânând 
practic la acelaşi nivel. De asemenea, comerţul ar putea reduce sau spori inegalităţile 
regionale în ocuparea forţei de muncă şi distribuţia veniturilor, remodela cererea şi 
oferta pentru serviciile de educaţie şi pentru produsele prietenoase mediului.

Schimbările preconizate în regimul comercial (noul ALS CSI, ALS cu Turcia şi 
ZACLS cu UE, a se vedea secţiunea 3.2) ar putea influenţa dezvoltarea umană în 
ţară, în mai multe moduri. Principalele consecinţe economice imediate anticipate 
ale acestor acorduri comerciale sunt: (I) intensificarea concurenţei pe piaţa internă 
a Republicii Moldova; (ii) îmbunătăţirea semnificativă a sistemului de reglementare 
în economie şi apropierea acestuia de modelul european; (iii) regim mai formal şi 
bazat pe reguli de comerţ cu ţările CSI, în special, activităţile de re-export în direcţia 
estică pot deveni mai dificile, în timp ce problemele TBT şi SPS pentru exporturile 
spre Rusia, Ucraina şi alte ţări din CSI, ar putea deveni la fel de importante ca şi 
pentru exporturile către UE. În cazul în care apropierea legislativă şi instituţională 
de UE va decurge cu succes, acest lucru va contribui la un aflux mai mare de ISD, 
creşterea şi diversificarea exporturilor moldoveneşti către UE şi către alte ţări. Din 
perspectiva dezvoltării umane, aceste schimbări implică atât beneficii, cât şi costuri 
legate de ocuparea forţei de muncă, veniturile în bugetul de stat, preţurile de con-
sum şi mediul pentru dezvoltarea ÎMM-urilor.

Liberalizarea comerţului şi reformele pe piaţa muncii în ţară, ar putea avea un im-
pact dublu. Pe de o parte, concurenţa mai mare pe piaţa internă poate duce la pier-
derea parţială sau completă, de către unele dintre întreprinderile moldoveneşti, a 
cotei lor pe piaţa internă, cu consecinţe negative asupra ocupării forţei de muncă 
în aceste întreprinderi. Deşi tarifele de import, care urmează să fie abandonate în 
cadrul ALS nu sunt mari, dovezile existente sugerează că importurile din Republica 
Moldova sunt sensibile la semnalele preţurilor (a se vedea secţiunea 2.1), astfel încât 
creşterea competitivităţii principalelor produse importate poate fi suficientă, pentru 
a afecta diviziunea cotelor pe aceste pieţe, între producţia internă şi cea de import. 
Cu toate acestea, se pare că ALS cu Turcia va fi structurat în modul cel mai puţin 
dăunător pentru producătorii existenţi în Republica Moldova, acest tip de impact 
negativ asupra ocupării forţei de muncă fiind astfel neutralizat. Importurile din UE 
fac concurenţă producţiei interne într-o măsură mult mai mică, deoarece reprezintă 
fie produse care nu sunt fabricate în Republica Moldova, sau sunt orientate pe seg-
mente superioare ale pieţei, unde cererea este mai sensibilă la brand, decât la preţ. 
Posibilul aflux de ISD (sperăm, însoţit de know-how şi transfer de tehnologie) şi 
extinderea şi identificarea nişelor pentru exporturile din Republica Moldova în UE 
şi Turcia, ar influenţa, cu siguranţă, pozitiv ocuparea forţei de muncă în ţară şi, mai 
important, ar contribui la creşterea disproporţionată a cererii de forţă de muncă 
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calificată şi, prin urmare, ar oferi un impuls extrem de necesar pentru sistemul 
de învăţământ profesional. În general, impactul aşteptat asupra ocupării forţei de 
muncă va fi unul pozitiv. Este de remarcat, totuşi, că existenţa unor tendinţe con-
tradictorii indică necesitatea de a efectua un studiu cantitativ minuţios al acestor 
efecte23.

Liberalizarea comerţului poate influenţa veniturile în bugetul de stat şi, prin ur-
mare, perspectivele finanţării serviciilor sociale. ALS cu Turcia şi ZACLS cu UE 
vor reduce încasările în buget din taxele vamale. Taxele vamale contribuie destul de 
mult la bugetul de stat; în 2006-2009 aceste taxe au constituit 4-5% din totalul veni-
turilor statului. Importurile din UE şi Turcia constituie 55-60% din importurile im-
pozabile, adică importuri din ţări cu care, în prezent, Republica Moldova nu are un 
regim scutit de taxe. Acest lucru înseamnă că, până la 2,5% din veniturile statului, ar 
putea fi pierdute. Aceste pierderi, într-o oarecare măsură, ar trebui să fie compensate 
prin plăţile fiscale sporite ale întreprinderilor, care beneficiază de oportunităţi de 
export îmbunătăţite şi prin creşterea colectărilor de TVA din importuri. Aparent, 
este necesară o evaluare sistematică cantitativă a impactului fiscal al schimbărilor 
regimului comercial.

Impactul asupra preţurilor de consum şi, prin intermediul acestora, asupra puterii 
de cumpărare a segmentelor mai sărace ale populaţiei va fi, de asemenea, ambiguu. 
Creşterea concurenţei pe piaţa internă ar putea genera o reducere a preţurilor, în timp 
ce perspectivele îmbunătăţite de export pot permite transformarea unor mărfuri 
necomercializabile (de exemplu, legume şi fructe, care nu sunt suficient de stan-
dardizate în prezent pentru a putea fi exportate) în cele tranzacţionabile, cu efectul 
posibil de nivelare a preţurilor interne pentru aceste mărfuri, cu cele de pe piaţa de 
export. Din nou, aceste schimbări vor necesita mai mult timp, ceea ce înseamnă că 
nu se aşteaptă un impact general major asupra preţurilor în nici o direcţie. În acelaşi 
timp, preţurile la produse mai ieftine, consumate de cei săraci, pot creşte din cauza 
ofertei mai mici.

Toate modificările preconizate în regimul comercial cu partenerii principali din 
Vest, Est şi Sud par să contribuie la stabilirea unui mediu legislativ şi investiţional 
extern mai exigent pentru exporturile / reexporturile din şi importurile în Repub-
lica Moldova: aplicarea mai strictă a regulilor de origine şi a reglementărilor tehnice, 
a măsurilor SPS etc. Astfel, un rezultat al acestor schimbări ar putea fi un mediu 
mai puţin confortabil pentru întreprinderile care activează în economia informală. 
Creşterea concurenţei pe piaţa internă, din cauza reducerii obstacolelor la intrarea 
pe piaţă, ar putea pune un accent mai puternic pe economiile de scară; doar între-
prinderile suficient de mari ar putea concura cu succes cu importurile şi compani-
ile străine. Aceşti doi factori—formalizarea şi concurenţa sporită — vor duce la o 
complicare a perspectivelor economice ale ÎMM-urilor, care sunt adesea mai puţin 
formale decât întreprinderile mari. Cel mai probabil, diferite ÎMM-uri ar avea o 
performanţă diferită în acest mediu: unele vor reuşi să găsească nişe corespunzătoare, 
atât pe pieţele interne, cât şi cele externe şi, uneori, să crească până la un alt ni-
vel, în timp ce altele vor fi nevoite să renunţe. Rezultatele preconizate ar include 
o reorientare către ocuparea forţei de muncă mai formală şi calificată, plăţi fiscale 

23    Cuantificarea impactului 

schimbării în regimul comercial 

asupra ocupării forţei de 

muncă pe diferite sectoare ale 

economiei şi pe categorii de 

forţă de muncă necesită modele 

generale şi parţiale de echilibru; 

acest lucru va constitui subiectul 

unui studiu separat.
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sistematice, cererea pentru o mai bună educaţie şi o aplicare adecvată a legislaţiei 
(instanţe de judecată, etc.). Aceste schimbări structurale, care par a fi foarte dorite şi 
necesare pentru dezvoltarea durabilă a economiei, vor lua destul de mult timp, astfel 
încât toţi cei dispuşi şi capabili să se adapteze (de exemplu, să semneze contracte 
de muncă formale cu angajaţii, să implementeze reglementări tehnice mai stricte, 
să investească în marketing) vor fi pregătiţi la momentul implementării complete a 
noului regim comercial. Aceste modificări ar avea un impact asupra formării clasei 
de mijloc în ţară, aceasta ar deveni mai bine instruită şi cu capacităţi antreprenoriale 
sporite, dar, probabil, ar creşte din punct de vedere cantitativ mai puţin rapid decât 
înainte.

Trebuie de remarcat faptul că, în pofida importanţei ALS cu UE, CSI şi Turcia, im-
pactul aşteptat va fi mult mai mic, decât în cazul liberalizării comerţului extern, 
întreprinsă la începutul anilor 1990; schimbările vor fi mai puţin radicale, mai bine 
înţelese şi eşalonate în timp. 

Analiza de mai sus a impactului liberalizării continue a comerţului, indică faptul că 
efectul general al liberalizării asupra dezvoltării umane a ţării va fi pozitiv, dar cu 
două rezerve importante: 

 procesul nu ar fi lipsit de unele costuri, unele grupuri ale populaţiei /segmente ale 
economiei ar putea avea de pierdut, mai mult decât de câştigat; şi 

 toate implicaţiile pozitive ale liberalizării comerţului se bazează pe presupunerea că 
economia ar putea să utilizeze pe deplin oportunităţile potenţiale deschise pe pieţele 
externe; acest lucru necesită o îmbunătăţire substanţială în domeniul guvernării şi o 
politică macroeconomică solidă.

Pentru a utiliza pe deplin capacitatea comerţului de dezvoltare a potenţialului 
uman al ţării, este necesar să se depăşească obstacolele existente în calea dezvoltării 
comerţului. Din analiza regimului comercial şi a climatului de afaceri, rezultă că 
aceste obstacole se întâlnesc, în principal, pe partea ofertei. Apoi, intervenţiile 
potenţiale în cadrul programului de Asistenţă în domeniul comerţului în Republica 
Moldova, în măsura posibilităţilor, ar trebui să: 

 contribuie la generarea ocupării forţei de muncă şi a veniturilor; 

 se axeze pe grupurile sociale relativ defavorizate; 

 producă mărfuri publice, cu acoperire maximă; şi să

 abordeze imperfecţiunile pe pieţele de mărfuri, care par să limiteze cel mai mult 
dezvoltarea comerţului. 

Pentru a identifica aceste intervenţii ApC, este necesar să se stabilească sectoarele 
economiei, care ar putea beneficia de sprijinul donatorilor şi produce un rezultat po-
zitiv, în ceea ce priveşte dezvoltarea umană şi apoi să se decidă asupra intervenţiilor 
concrete. Analizând structura economiei, evidenţiem două sectoare, care promit un 
randament ridicat de dezvoltare umană: 
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 Agricultura şi industria de prelucrare, sectorul în care continuă să fie angajată 
cea mai mare parte a forţei de muncă; acesta generează venituri pentru cele mai 
sărace segmente ale societăţii - populaţia rurală; acest sector este implicat activ în 
exporturi, are poziţii bine stabilite pe pieţele externe, dar are nevoie stringentă de a 
adăuga valoare produselor, care urmează să fie exportate; sectorul capabil să reducă 
inegalitatea regională şi care afectează în mod pozitiv situaţia mediului înconjurător 
în ţară;

 Tehnologii informaţionale şi de comunicare, sectorul cu o creştere rapidă a pro-
ducţiei şi exporturilor, care oferă locuri de muncă şi stimulează cererea de mun-
citori cu calificare înaltă şi forme moderne de organizare a producţiei, cu impact 
potenţial asupra sistemului de învăţământ şi asupra altor sectoare ale economiei.

Identificarea formelor concrete ale intervenţiilor necesită o analiză detaliată a situa-
ţiei în aceste sectoare, care este prezentată în capitolul următor.
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4.1. Agricultura şi industria prelucrătoare a producţiei agricole

4.1.1. Contribuţia la PIB, ocuparea forţei de muncă şi comerţul extern

Agricultura este unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei moldoveneşti. 
Pe parcursul ultimilor trei ani, aportul agriculturii s-a ridicat la aproximativ 9% din 
PIB-ul ţării, în aceeaşi perioadă, ponderea sa în totalul ocupării forţei de muncă a 
scăzut, de la 33% în 2007, la 28% în 2009 (a se vedea Diagramele 2b, 4). O pondere 
mult mai mare a sectorului agricol în ocuparea forţei de muncă decât în PIB, este un 
indicator clar al productivităţii reduse a muncii în agricultură. Reducerea treptată 
a ocupării forţei de muncă în acest sector ar putea fi legată de migraţia forţei de 
muncă, din zone urbane în cele rurale şi migraţia externă. Totuşi, rolul semnificativ 
de angajator al sectorului agriculturii solicită acordarea atenţiei cuvenite faţă de sec-
tor, atât din punct de vedere al dezvoltării economice, cât şi al dezvoltării umane.

Industria prelucrătoare a producţiei agricole (IPPA) contribuie la 3-4% din PIB, 
în funcţie de an şi, în 2009, a angajat în jur de 6% din forţa de muncă. Industria 
prelucrătoare a producţiei agricole contribuie cu jumătate din producţia industrială 
brută, această pondere fiind destul de stabilă în ultimii zece ani. După ce a crescut, din 
2000, cu rate impresionante de creştere anuală de 15-18% (Diagrama 18), creşterea 
industriei prelucrătoare a producţiei agricole a scăzut până la 5% pe an, în 2004, 
prăbuşindu-se în 2006, ca urmare a crizei din sectorul vitivinicol, care este sectorul 
dominant în republică, cu o cota de 40% din producţia brută a industriei prelucrătoare 
(GAPO). Ratele de creştere a IPPA au continuat să scadă, din cauza dificultăţilor 
de ordin agricol în 2007; în acelaşi timp, rata totală de creştere industrială a scăzut 
nesemnificativ în anul 2007. Trebuie de remarcat faptul, că IPPA îi revin circa 40% 
din totalul producţiei industriale. Deoarece anul 2008 a fost unul productiv pentru 
agricultură, rata de creşterea IPPA a fost pozitivă. În 2009, atât industria în general, 
cât şi IPPA au suferit de pe urma crizei economice generale şi financiare.

Câteva sute de firme activează în industria prelucrătoare, printre cele mai importante 
produse fiind vinul, fructele şi legumele prelucrate, precum şi produsele din carne şi 
lapte. În general, companiile active în industria prelucrătoare folosesc materia primă 
de la producători autohtoni; o singură excepţie este industria cărnii, care importă cea 
mai mare parte a cărnii şi a produselor auxiliare de carne, folosite ca materie primă 
(producţia internă fiind mai scumpă, decât carnea îngheţată de import).

LEGĂTURA DINTRE 
COMERŢ ŞI DEZVOLTAREA 
UMANĂ. ANALIZA SEC-
TOARELOR SELECTATE

4. 
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Sursa:  BNS

Diagrama 18. Dinamica producţiei industriei prelucrătoare a producţiei agricole

Creşterea înregistrată în industria prelucrătoare a fost determinată, în mare parte, 
de industria uleiurilor şi grăsimilor, industria vinului şi industria produselor lactate. 
Cea mai proastă performanţă se atestă în industria tutunului. Creşterea industriei 
vinului şi-a dovedit deja vulnerabilitatea la diferite şocuri economice. Dezvoltarea 
impresionantă a industriei uleiurilor (peste 30% anual în anumite perioade) ar tre-
bui să fie, de asemenea, privită cu îngrijorare, deoarece este determinată de creşterea 
exportului unui singur produs (ulei de floarea-soarelui), produs de către o singură 
întreprindere locală, care deţine o cotă de piaţă de peste 90% din producţia internă 
de ulei. Cele mai puţin concentrate ramuri ale industriei, care dau dovadă de o di-
versificare oarecum mai bună a pieţei de export, sunt produsele lactate şi industria 
fructelor şi legumelor.

Produsele agro-alimentare ocupă o poziţie dominantă în exporturile ţării; cota lor 
depăşeşte cu mult jumătate din totalul exporturilor de mărfuri (Diagrama 11a). Totuşi, 
în pofida acestei contribuţii majore la exporturile ţării, potenţialul expansiunii expor-
tului de produse agricole şi produse ale industriei prelucrătoare, încă nu este pe dep-
lin realizat. Exporturile de produse agro-alimentare au înregistrat o creştere uşoară 
în 2007, ca urmare a reluării parţiale a exporturilor de băuturi alcoolice către Rusia şi 
creşterii semnificative a exporturilor de fructe şi legume. Exporturile produselor agro-
alimentare au crescut mai lent, decât exporturile totale, în 2007 şi 2008, iar ponderea 
lor în totalul exporturilor a scăzut. Importurile de produse agricole şi alimentare sunt, 
de asemenea, semnificative (Diagrama 11c), iar acest lucru indică faptul că sectorul are 
performanţe slabe, nu numai pe pieţele de export, dar şi pe piaţa internă. 

Produsele cele mai orientate spre export sunt vinul şi băuturile spirtoase, precum 
şi fructele şi legumele, atât proaspete, cât şi prelucrate: numai aceste două categorii 
reprezintă aproximativ 40% din exporturile moldoveneşti. Până în prezent, ţările 
din CSI şi, în primul rând, Rusia sunt cei mai mari parteneri ai Republicii Mol-
dova în comerţul cu produse agro-alimentare, exporturilor către aceste ţări reve-
nindu-le circa 60% din totalul exporturilor de produse agro-alimentare. Produsele 

Industrie, total IPPA
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alimentare exportate către UE sunt vinul, zahărul, seminţele de floarea soarelui, 
fructele, legumele, nucile, sucurile concentrate etc. În ultimul deceniu a devenit clar 
că schimburile comerciale cu partenerii tradiţionali din CSI nu garantează pieţe 
stabile de export. Interdicţia aplicată brusc de către Rusia asupra importurilor de 
vinuri moldoveneşti şi băuturi spirtoase, legume, produse horticole şi animaliere, 
în 2005, 2006 şi 2010 (a se vedea secţiunea 3.2), a subliniat necesitatea diversificării 
urgente a exporturilor. Creşterea exporturilor către UE ar contribui la o astfel de 
diversificare şi ar oferi acces la pieţe de valoare mai înaltă. Prin urmare, respectarea 
cerinţelor lanţurilor europene de aprovizionare cu alimente este provocarea cu care 
se confruntă astăzi sectorul agro-alimentar al Republicii Moldova.

Creşterea productivităţii muncii în agricultură se datorează plecării excesive a forţei 
de muncă şi nu poate fi atribuită oricărei alte surse de câştiguri de eficienţă, acest 
lucru fiind confirmat de lipsa creşterii productivităţii terenurilor, care a urmat în-
deaproape modelul creşterii brute a producţiei agricole (Diagrama 19). Producti-
vitatea muncii în industria prelucrătoare, pe de altă parte, a înregistrat o creştere 
rapidă în ultimii ani, în timp ce declinul din 2006 a fost provocat de criza severă în 
sectorul vitivinicol, cauzată de închiderea bruscă a pieţei ruse.

Salariile în agricultură sunt puţin peste nivelul minim de existenţă (Diagrama 20) 
şi, chiar şi acest nivel, a fost atins abia în urmă cu câţiva ani. Acest nivel scăzut al 
veniturilor a dus la sărăcie în zonele rurale şi migraţia ulterioară a forţei de muncă, 
din zonele rurale, spre cele urbane sau în străinătate. În ciuda forţei semnificative 
de muncă şi contribuţiei importante la economie, populaţia ocupată în acest sector 
înregistrează cele mai ridicate rate ale sărăciei (a se vedea secţiunea 2.2). Un motiv 
care determină veniturile agricole mici este evoluţia preţurilor relative. Veniturile 
reale ale agricultorilor din Moldova au scăzut, deoarece preţurile aplicate la pro-
dusele lor erau constante, în timp ce preţurile plătite pentru materialele utilizate 
au fost în creştere.24 Preţurile primite de fermierii din Moldova au fost cu mult sub 
preţurile internaţionale la aceleaşi produse. 

24  Analiza sectorului,  

MCA şi ONG Agrex.

Sursa:  BNS

Diagrama 19. Creşterea productivităţii

Productivitatea muncii în agricultură

Productivitatea muncii în IPPA

Productivitatea terenurilor  
în agricultură
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Preţurile reduse la producţia agricolă ar putea fi explicate prin mai mulţi factori, 
printre care cele mai importante par a fi următoarele:

 Piaţa en-gros de produsele agricole slab dezvoltată;

 Puterea de negociere mai mare a unui număr mic de cumpărători en-gros;

 Probleme de calitate (standarde pentru produse, ambalaj, etc.);

 Lipsa canalelor de distribuţie;

 Infrastructură şi logistică slab dezvoltată;

 Acces limitat la pieţele străine.

În acelaşi timp, salariile în industria prelucrătoare în anul 2000 au depăşit salari-
ul mediu pe economie, iar în prezent sunt mai mult decât duble, faţă de cele în 
agricultură, cu o rată a disparităţii în creştere.

4.1.2. Structura şi concurenţa în sector

Structura actuală de producţie a sectorului agricol din Moldova reflectă natura sa 
de semi-subzistenţă. Datorită condiţiilor climaterice şi fertilităţii înalte a solului, 
Republica Moldova este potrivită pentru creşterea majorităţii fructelor şi legumelor, 
cartofilor şi cerealelor caracteristice zonei temperate. Culturile cerealiere predomină 
în mod clar, cu o cotă de 70% din producţia agricolă totală. Şeptelul este, în prezent, 
concentrat în sectorul individual şi are scopul principal de a satisface necesităţile fer-
melor şi familiilor din gospodăriile rurale, în timp ce surplusul de produse - carne, 
lapte, produse lactate şi ouă – este, de obicei, comercializat. Sectorul culturilor, pe 
de altă parte, este dominat de culturile de mică valoare - în special cereale şi seminţe 
oleaginoase - care s-au extins in această zonă, din cauza cerinţelor reduse de resurse, 
utilizării extinse la nivel de fermă şi pieţelor garantate de desfacere. 

Producţia de culturi de valoare înaltă, cum ar fi fructele, legumele şi tutunul a scăzut 
ca urmare a costurilor ridicate de producţie şi lipsei acute de resurse financiare. 

Sursa:  BNS

Diagrama 20. Salariul mediu lunar pe sectoare

Economie totală

Agricultură, vânat şi silvicultură
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Construcţii

Transport şi comunicaţii
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25  Analiza regională 

comparativă a avantajelor: 

Albania, Georgia şi Republica 

Moldova, FIDA, 2004.

Deteriorarea infrastructurii de irigare (deosebit de importantă pentru legume) şi 
livezile şi viile îmbătrânite, cu o producţie redusă, sunt impedimente importante 
pentru creşterea producţiei de valoare înaltă în Republica Moldova. Cu toate aces-
tea, în ultimii ani, datorită sprijinului comunităţii de donatori, au avut loc anumite 
evoluţii în sectorul agrar, cum ar fi plantarea viilor şi livezilor noi, reabilitarea unor 
sisteme de irigare şi achiziţionarea de echipamente de irigare noi. Aceste investiţii 
rămân însă a fi limitate, pentru obţinerea unui efect la nivel macro pe termen mediu, 
dar suficiente pentru a stimula performanţa la nivel de sector.

Producţia de culturi de valoare înaltă, fructe şi legume, în special, oferă cel mai bun 
potenţial de generare a veniturilor mai mari şi astfel o cale de ieşire din sărăcie, pen-
tru păturile sărace din mediul rural. Datele statistice arată clar, că producţia actuală 
per unitate de teren (de exemplu, ha), este cea mai mare pentru fructe şi legume, 
precum şi tutun. Un studiu al fermelor mici a indicat faptul că, în 2006, nivelurile 
de rentabilitate pe culturi au fost cele mai ridicate pentru legume şi fructe irigate 
(Tabelul 14). În acelaşi context, un studiu IFAD25 a ajuns la concluzia că, în timp 
ce culturile de câmp reprezintă o reţetă pentru perpetuarea sărăciei, creşterea fruc-
telor, strugurilor şi legumelor reprezintă domeniile cel mai profitabile în agricultura 
Moldovei. Deşi valorile rentabilităţii absolute s-au schimbat în timp, atunci când a 
fost efectuat acest studiu, profitabilitatea relativă a diferitor culturi una în raport cu 
cealaltă nu s-a schimbat prea mult.

Actuala eficienţă redusă a sectorului agricol este rezultatul legăturii slabe a acestuia 
cu pieţele şi al competitivităţii reduse a produsului final. Această stare negativă a 
lucrurilor este determinată de deficienţele existente pe piaţă, care au legătură una 
cu cealaltă şi formează un cerc vicios dificil de întrerupt. Pieţele agricole slabe şi 
subdezvoltate pentru resurse şi produse finale menţin preţurile producătorului la 
nivel scăzut, în timp ce preţurile la resurse continuă să crească mult mai repede. 
Deoarece majoritatea resurselor agricole comercializabile sunt de import, fermierii 
din Moldova sunt nevoiţi să plătească preţurile mondiale pentru resursele utilizate, 
dar nu sunt capabili să obţină preţuri mondiale pentru produsele lor. 

Există constrângeri, atât din punct de vedere al ofertei, cât şi al cererii, pentru această 
situaţie. Din punct de vedere al ofertei, calitatea scăzută şi inconsecventă a produselor 
agricole este cauza oportunităţilor reduse de comercializare, disponibile în prezent 
pentru fermierii din Moldova. Acest lucru, la rândul său, este legat de eşecurile din 

Cultura agricolă Lei moldoveneşti/ha

Cereale 1 727

Floarea-soarelui 1 167

Sfeclă de zahăr 3 265

Tutun 6 388

Legume irigate 34 555

Fructe 8 884

Sursa:  Studiul fermelor mici, ONG Agrex

Tabel 14.  Rentabilitatea pe tipuri de culturi, 2006
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punct de vedere al cererii, adică sub-dezvoltarea lanţurilor de aprovizionare verticale 
în Republica Moldova (care cuprind lanţuri de vânzare cu amănuntul a produselor 
alimentare, întreprinderile de prelucrare, exportatori, alţi actori), care, în economi-
ile dezvoltate generează cerere şi stabilesc standarde pentru produsele agricole, în 
baza celor mai recente cerinţe de piaţă. De asemenea, fermierii din Republica Mol-
dova duc lipsă de aranjamente instituţionale, în formă de organizaţii de voluntariat, 
menite să faciliteze serviciile de marketing şi de altă natură, pentru o integrare mai 
bună a acestora în lanţurile de aprovizionare coordonate pe verticală. 

Astăzi, succesul agriculturii şi producătorilor agricoli într-o economie deschisă 
mică, cum este Republica Moldova, este determinat, în foarte mare măsură, de con-
formitatea acestora cu standardele şi sistemele de calitate internaţionale. Modern-
izarea sistemului moldovenesc de management al calităţii, securităţii alimentare şi 
sănătăţii animalelor şi plantelor este extrem de necesară, pentru a menţine accesul 
la segmentele de piaţă profitabile din ţările CSI, precum şi pentru a obţine şi spori 
accesul la noi pieţe de export, prin intermediul diversificării, în special către UE 
aflată în extindere. 

Înlocuirea actualului sistem de standarde obligatorii şi inspecţii suprapuse, cu 
unul bazat pe mai puţine reglementări obligatorii, standarde voluntare şi inspecţii 
direcţionate, va reduce costurile - crescând astfel competitivitatea şi îmbunătăţind, 
în acelaşi timp, securitatea alimentară şi sănătatea agricolă.

Infrastructura modernă de piaţă oferă un instrument eficient pentru creşterea 
valorii adăugate în agricultură şi este o parte esenţială a dezvoltării lanţurilor de 
aprovizionare coordonate pe verticală. În Republica Moldova există o necesitate 
critică de îmbunătăţire a capacităţii de depozitare a producţiei26 , în special de frigi-
dere şi depozite cu atmosferă controlată, puncte de colectare, instalaţii de răcire 
pe teren, spaţii de ambalare, care să se ocupe cu tratarea post-recoltare, sortarea şi 
manipularea produselor horticole. În timp ce sectorul privat ar trebui să fie forţa 
motrice a acestor investiţii, statul ar trebui să le încurajeze, prin sprijin politic şi 
furnizarea de bunuri publice. 

Prelucrarea producţiei agricole este un alt element esenţial ce contribuie la gener-
area valorii adăugate a produselor agricole. Companiile prelucrătoare de produse 
agricole ar putea servi ca un element dinamic, de care are nevoie sectorul agricol, 
prin transmiterea semnalelor de la pieţele finale, către ferma producătoare. Ca parte 
a acestui proces, acestea pot oferi tehnologii agricole moderne, alături de stimulente 
financiare, permiţând astfel agricultorilor să respecte cerinţele contractuale.

Totuşi, până în prezent, industria prelucrătoare din Moldova nu a reuşit să asigure în 
totalitate acest rol. Cele mai multe operaţiuni de prelucrare a producţiei agricole, în 
special cele ale întreprinderilor mici şi mijlocii, se confruntă cu constrângeri dificile 
în multe domenii, inclusiv în tehnologie, finanţe, management, marketing, logistică 
şi cerinţele de reglementare. Dacă un număr suficient de întreprinderi ar reuşi să 
învingă aceste probleme şi să crească rapid, acest flux ar putea deveni elementul 
dinamic al sectorului agricol. 

26    Conform estimărilor 

Studiului Lanţului Rece efectuat 

de către USAID / CNFA în 

noiembrie 2004, aproximativ 

70% din fructe şi legume 

proaspete produse în Moldova 

sunt vândute în cursul sezonului 

de recoltare şi fără a beneficia de 

depozitare la rece.
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Investiţiile în prelucrarea producţiei agricole sunt extrem de concentrate în sec-
torul vitivinicol. Anual, industria prelucrătoare atrage între 10 şi 20% din totalul 
investiţiilor în economie şi 60% - 70% din investiţiile în industrie. În cadrul IPPA, 
60% dintre investiţii merg la producţia de vinuri şi băuturi spirtoase, prelucrarea 
fructelor şi legumelor ocupând poziţia a doua în acest sens, cu doar 9% din investiţii. 
Începând cu sfârşitul anilor 1990, un val de investiţii, în cea mai mare parte din Rusia, 
au fost efectuate în industria vinului şi cea a băuturilor spirtoase distilate. Investiţii 
suplimentare recente în industria vinului au provenit din Statele Unite, Germania şi 
Franţa. Investiţiile în producţia de carne şi lapte au venit, în primul rând, din Belgia 
şi Olanda. Industria fructelor şi legumelor a atras investiţii din Statele Unite.

Premisa principală este că, pentru a obţine reducerea sărăciei rurale, prin integrarea 
politicii comerciale, aceasta trebuie să fie în primul rând determinată de piaţă, ceea 
ce înseamnă orientare catre sectorul agrar, care este competitiv, în special pe pieţele 
de export. Oferta locală va satisface cerinţele internaţionale şi produsele agro-ali-
mentare moldoveneşti vor putea să concureze pe pieţele internaţionale; agricultura 
Moldovei are şanse mari de a deveni o afacere profitabilă, cu condiţia ca lanţurile de 
valori să fie puternice şi bazate pe parteneriate pe termen lung. Creşterea veniturilor 
din agricultură, ar permite dezvoltarea activităţilor non-agricole în zonele rurale, 
deoarece populaţia ocupată în agricultură va crea o cerere pentru diverse produse 
şi servicii şi va fi în stare să le plătească (în prezent acest lucru nu se întâmplă). 
Posibilităţile mai mari de angajare în câmpul muncii în zonele rurale şi profitabili-
tatea mai mare a operaţiunilor agricole, va stimula cele mai productive întreprin-
deri să continue activitatea în domeniul agrobusiness-ului, sporind astfel eficienţa 
sectorului şi contribuind la dezvoltarea acestuia. De fapt, dezvoltarea altor sectoare 
non-agricole, în baza sectoarelor agricole şi de agro-business profitabile şi competi-
tive, reprezintă calea spre o dezvoltare durabilă şi creştere economică a ţării.

4.1.3. Probleme de reglementare

Un aspect important al comerţului cu produse agricole şi prelucrate este modul în 
care aceste produse sunt reglementate în cadrul pieţei interne şi obstacolele tehnice, 
cu care acestea s-ar putea confrunta pe pieţele externe. Mai jos vom prezenta o 
analiză a problemelor, cum ar fi politica internă de reglementare şi impactul acesteia 
asupra costurilor de producţie şi de distribuţie. Mai multe aspecte, cum ar fi stan-
dardizarea, certificarea şi testarea, reglementările sanitare şi fitosanitare, acordarea 
licenţelor şi procedurile vamale, vor trebui să fie abordate în viitor pentru a asigura 
integrarea comerţului la nivel de politici.

Infrastructura calităţii. Suprapunerea responsabilităţilor mai multor instituţii gu-
vernamentale în domeniul sanitar şi fitosanitar, cum ar fi Ministerul Agriculturii, 
Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Sanitară şi Fitosanitară, creează confuzie şi o povară 
suplimentară pentru exportatorii produselor cu valoare adăugată. Testarea şi certifi-
carea în scopul SFS este responsabilitatea Serviciului Sanitar-Epidemiologic de Stat 
(din cadrul Ministerului Sănătăţii), Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină 
Fitosanitară şi Inspectoratul Veterinar de Stat (din cadrul Ministerului Agriculturii). 
Pentru activităţile de testare, aceste organisme pot recurge la serviciile unor labo-
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ratoare acreditate, de stat sau private. Cerinţa ca testele de laborator să fie efectuate 
pentru fiecare transport sau tip de mărfuri şi cererile de certificare pot crea con-
strângeri grave referitoare la costurile şi logistica exporturilor produselor cu VAÎ. 

În ceea ce priveşte produsele ce conţin componente SFS şi non-SFS, Serviciul de Stan-
dardizare al Moldovei, în baza certificatului de igienă (pentru componentele SFS) şi 
testelor suplimentare (pentru componente non-SFS), este responsabil pentru certifi-
carea conformităţii cu standardul relevant al produsului (certificat de conformitate).

În legătură cu certificatul de igienă, emis de Serviciul Sanitar-Epidemiologic de 
Stat, producătorilor interni li se eliberează un certificat de igienă valabil până la trei 
ani, atât timp cât metoda de producţie nu se schimbă. Exportatorii şi importatorii 
primesc un certificat valabil numai pentru transportul în cauză.

În Republica Moldova, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie este agenţia 
responsabilă de certificare a mărfurilor exportate şi importate. Astfel, certificarea ar 
putea fi o problemă pentru fiecare transport separat, o serie de transporturi sau în-
tregul proces de producţie. 

Legea cu privire la standardizare reglementează controlul si supravegherea de stat 
asupra respectării actelor normative de standardizare. Legea cu privire la obsta-
colele tehnice în calea comerţului conţine şi prevederi ce ţin de controlul şi supra-
vegherea de stat în domeniul reglementărilor tehnice. Controlul şi supravegherea 
sunt asigurate în timpul dezvoltării şi lansării producţiei, în procesul de producere, 
livrare, vânzare, utilizare, depozitare, transportare a produselor, precum şi în timpul 
executării proceselor şi prestării serviciilor.

Bunurile exportate şi importate sunt inspectate la biroul vamal regional în jurisdicţia 
căruia este înregistrat exportatorul/importatorul. Exportatorii şi importatorii de 
mărfuri perisabile pot încheia un acord, prin care locul de desfăşurare a procesu-
lui lor de producţie primeşte un certificat de igienă, valabil până la trei ani, iar pe 
mărfuri se aplică o ştampilă specială, care indică faptul că mărfurile au fost produse 
în conformitate cu cerinţele SFS din Moldova. În toate cazurile, pentru eliberarea 
certificatului de igienă este necesară examinarea fie a transportului, fie a instalaţiilor 
de producţie (inclusiv produse), în baza aceloraşi cerinţe sanitare.

Certificatul Fitosanitar al Principalului Inspectorat de Stat pentru Carantină 
Fitosanitară este necesar numai pentru mărfurile care urmează să fie exportate. Ex-
portatorii trebuie să prezinte următoarele informaţii: descrierea lotului, analize de 
laborator (în unele cazuri), indicaţii ale posibilei aplicări a tratamentului de dera-
tizare sau dezinfectare.

Deficienţele instituţionale şi cele ce ţin de structura pieţei în sectorul agricol al Re-
publicii Moldova, cum se vede din deficitul producătorilor de seminţe şi cel al labo-
ratoarelor acreditate pentru testare, sunt reflectate în distorsiunile pe piaţa internă, 
cum ar fi preţul ridicat la seminţe şi costul ridicat al testelor de laborator în scopuri 
de certificare. Cerinţele de licenţiere (în special cele pentru suprafaţa minimă de 
teren) au potenţialul de a impune restricţii nejustificate ale concurenţei pe piaţă, 
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pentru producţia de seminţe şi material săditor, care, ulterior, sunt reflectate în cos-
tul resurselor pentru produsele VAÎ. 

Testarea de laborator este o altă procedură asociată cu certificarea. Deşi taxele ne-
cesare pentru testele de laborator nu par a fi mari, taxele pentru certificare par a fi 
excesive şi pot ajunge chiar şi până la 500 dolari SUA, în funcţie de numărul produ-
selor şi cel al angajaţilor. Luând în consideraţie numărul certificatelor prevăzute de 
diferite contracte pentru exportul diferitor mărfuri, aceste costuri se adună rapid şi 
devin un factor competitiv pentru exporturile unor astfel de mărfuri, nemaivorbind 
de timpul necesar pentru a se conforma cu toate aceste reguli. În acest sens, tre-
buie de remarcat faptul că, în conformitate cu obligaţiile asumate de către Republica 
Moldova faţă de OMC, în baza articolului VIII al GATT’94, toate taxele şi tarifele 
(altele decât taxele de import şi export) în legătură cu importurile sau exporturile 
de mărfuri, se limitează la costul aproximativ al serviciilor prestate şi nu reprezintă 
o protecţie indirectă a produselor naţionale sau o impozitare a importurilor sau 
exporturilor în scopuri fiscale. Această prevedere se extinde asupra comisioanelor, 
taxelor, formalităţilor şi cerinţelor de autorizare, statistice şi vamale, documentare şi 
certificare, inspecţie şi salubritate. 

Un proces lung şi complicat de contestare, stabilit în procedura de sistem a Institutului 
Naţional de Standardizare şi Metrologie, face dificilă contestarea oricăror eventuale 
neconcordanţe. Următoarele acte legislative şi normative de bază reglementează 
standardele, certificarea şi testarea produselor VAÎ pe piaţa internă:

 Legea cu privire la evaluarea conformităţii produselor, nr. 186-XV din 24 aprilie 
2003;

 Legea cu privire la obstacolele tehnice în calea comerţului, nr. 866-XIV din 10 mar-
tie 2000;

 Legea privind protecţia clienţilor, nr. 105-XV din 13 martie 2003;

 Hotărârea Guvernului nr. 996 din 20.08.2003 despre aprobarea Normelor privind 
etichetarea produselor alimentare;

 SM 45-2 "Principiile şi metodologia de evaluare a conformităţii. Certificarea 
producţiei”;

 SM 45-3 "Principiile şi metodologia de evaluare a conformităţii. Certificarea servi-
ciilor”;

 RG 29-01-103 "Principiile şi metodologia de evaluare a conformităţii. O evaluare 
periodică a producţiei certificate”;

 RG 29-01-147 "Principiile şi metodologia de evaluare a conformităţii. Recunoaşterea 
conformităţii sub formă de declaraţia de conformitate a producătorului”;

 SM EN ISO 9001 "Sistemul de management al calităţii. Cerinţe “.

Procedurile vamale. Procedurile vamale formale, specificate pe pagina web oficială 
a Departamentului Vamal al Republicii Moldova, par a fi simple:

α) completarea şi primirea declaraţiei vamale;
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β) Controlul documentaţiei (la discreţia ofiţerilor vamali);

χ) Verificarea plăţii pentru procedurile vamale;

δ) Inspecţia fizică a mărfurilor (la discreţia ofiţerilor vamali);

ε) Procedurile vamale.

Procesul a fost automatizat, dar pentru a-l folosi este necesar să se apeleze la brokeri 
vamali înregistraţi oficial, care sunt responsabili pentru completarea declaraţiilor 
vamale, cu ajutorul unui sistem unificat de înregistrare online. 

Întreaga procedură este împărţită în trei aşa-numite coridoare :

φ) Coridorul verde;

γ) Coridorul galben (necesită verificarea documentelor);

η) Coridorul roşu (inspecţia fizică a mărfurilor).

Spre deosebire de multe ţări OCDE, în Republica Moldova nu există un sistem de 
distribuire a companiilor pe coridoare în baza istoriei sale. Coridorul prin care va 
trece exportatorul este stabilit la discreţia ofiţerului vamal. Cei doi paşi “galbeni” în 
cadrul procedurii reprezintă “zonele gri”, de flexibilitate mai mare a funcţionarilor va-
mali, în exercitarea mandatelor lor. În rezultat, trecerea procedurilor vamale durează 
mai mult decât ar putea fi necesar, aşa cum sugerează Tabelul 13. Chiar şi în context 
regional, Republica Moldova rămâne în urma vecinilor săi, în ceea ce priveşte timpul 
şi costurile asociate cu comerţul transfrontalier, în principal din cauza procedurilor 
vamale, care necesită om-zile suplimentare, care se adaugă la costurile finale. Acest 
lucru creează şi mai multe dificultăţi pentru exporturile de produse VAÎ, cum ar fi 
fructele şi legumele proaspete, unde timpul este un aspect esenţial. 

Conform multor sondaje, aproximativ 40% dintre cererile de restituire a TVA la 
exporturi sunt aprobate în mod sistematic, iar termenul mediu de rambursare (de 
obicei, sub formă de compensaţii) este de aproximativ şase luni. Restituirile sunt 
efectuate, de regulă, sub formă de compensaţii, mai degrabă decât în numerar. 
Studiul exportatorilor, efectuat de Banca Mondială, a arătat că doar 56% dintre ex-
portatori au solicitat restituirea TVA. Exportatorii suportă costuri ridicate legate de 
întârzierea restituirilor. Conform studiului, costul mediu raportat al întârzierilor 
constituie 9,5% din veniturile din export, ceea ce reprezintă un obstacol consider-
abil pentru exporturi27.

Procedurile de licenţiere şi alte impedimente pentru concurenţa din acest sector. 
În pofida numărului limitat de produse supuse licenţierii pentru import şi export, o 
problemă serioasă este că vânzătorii nu deţin informaţii cu privire la gama specifică 
de mărfuri acoperite de licenţa pentru import sau export. Din cauza neintroduce-
rii clasificării produselor conform HS, domeniile reglementate de procedurile de 
licenţiere sunt stabilite în termeni destul de largi, ceea ce duce la ambiguităţi în sta-
bilirea bunurilor sau activităţilor care corespund cerinţelor de acordare a licenţelor 
şi dispute suplimentare, când licenţele sunt examinate de către diferite autorităţi (in-
clusiv vamale), care le solicită. În cele din urmă, acest lucru poate duce la aplicarea 
neuniformă a licenţierii şi autorizării tranzacţiilor externe. 

27    Din punct de vedere 

economic, restituirile întârziate 

generează costuri prin ratarea 

oportunităţilor de folosire a 

banilor.  De exemplu, în cazul în 

care exportatorii folosesc credite, 

costul ar fi echivalent dobânzii 

acumulate.
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Un exemplu în acest sens este lista generală a activităţilor care necesită licenţă, 
prezentată ca un extras din lista publicată pe pagina web a Camerei de Licenţiere 
din Republica Moldova (Tabelul 15). 

În plus, pentru fiecare categorie diferită, Ghidul de licenţiere prezintă condiţiile şi 
cerinţele generale pentru eliberarea acestor licenţe. De exemplu, o cerinţă pentru 
acordarea unei licenţe de producere a materialului săditor şi seminţelor este suprafaţa 
minimă a terenului, deţinut de către solicitant. Unele licenţe solicită deţinerea de 
către solicitant a cel puţin 500 de hectare, iar pentru creşterea legumelor, un so-
licitant trebuie să deţină cel puţin 50 de hectare de pământ. Această cerinţă este 
restrictivă în mod nejustificat; unele terenuri agricole sunt împărţite în parcele mai 
mici de un hectar fiecare. Mai mult, studiile existente indică faptul că probabilitatea 
fermelor mici de a creşte produse VAÎ este mai ridicată. 

Deşi guvernul Republicii Moldova a făcut recent unele eforturi pentru a încura-
ja consolidarea terenurilor, pământul folosit pentru producţia agricolă rămâne 
a fi extrem de fragmentat, în special în rândul producătorilor de legume. Astfel, 
această cerinţă de licenţiere poate fi considerată una restrictivă, care nu stimulează 
concurenţa în domeniul creşterii şi comercializării seminţelor.

Ca urmare, producţia de seminţe şi material săditor şi importurile de resurse agri-
cole sunt dominate doar de câteva companii, care au poziţii de monopol pe piaţa 
internă; acest fapt determină creşterea preţurilor la resurse şi a costurilor produselor 
VAÎ; în cele din urmă, acest lucru subminează poziţiile exportatorilor moldoveni de 
produse VAÎ pe pieţele externe. 

În prezent, în Republica Moldova, politicile interne prevăd promovarea producţiei 
şi exportul de produse VAÎ, dar organismele guvernamentale nu iau în consideraţie 
caracteristicile de bază ale produselor proaspete VAÎ, cum ar fi sezonalitatea, peri-
sabilitatea şi sensibilitatea preţului pe piaţă. Acest lucru este reflectat în procedurile 
destul de lungi de vămuire şi certificare. Deşi legislaţia de bază este în curs de ar-
monizare cu reglementările UE, încă există un decalaj între standardele aplicate 
în Republica Moldova şi cerinţele UE, iar lista documentelor, care trebuie să fie 
prezentate pentru introducerea unui transport de marfă în vamă şi scoaterea din 
vamă, pare a fi excesivă. Ţinând seama de limitele de timp, aceste liste reprezintă o 
adevărată povară pentru exportatori, care îi face mai puţin competitivi.

O altă problemă sunt tarifele vamale la importurile materialelor de ambalare pentru 
produsele VAÎ, care variază de la 11% la 15% pentru ambalajele de carton şi 10% 

28  Numărul şi definiţia activităţii 

din lista activităţilor supuse 

licenţierii pe site-ul oficial al 

Camerei de Licenţiere.

 Nr28 Definiţia activităţilor Taxa pentru licenţă (lei)

  9 Planificarea plantaţiilor multianuale, viilor; producerea şi / 
sau comerţul cu seminţe şi material săditor 2 500

12 Importul şi/sau comerţul cu produsele de uz fitosanitar şi 
fertilizanţi 2 500

Sursa: Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Tabel 15.   Exemple de taxe pentru acordarea licenţelor
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pentru recipiente de sticlă şi capace. Acesta este, de asemenea, un factor de submin-
are a competitivităţii exportului de produse VAÎ.

Costurile legate de export sunt, de asemenea, ridicate, din cauza centrelor logistice 
şi a sistemelor de diseminare a informaţiei despre piaţă insuficient dezvoltate; în 
timp ce scara relativ mică a operaţiunilor menţine costurile înalte de transport pe 
unitate şi fac accesul la informaţie costisitor. Acest lucru pare să fie un domeniu 
prioritar, care necesită atenţia guvernului.

Eforturile Guvernului ar trebui să fie orientate spre asigurarea factorilor, care 
determină competitivitatea produselor VAÎ: costurile reduse ale resurselor şi ac-
cesul uşor pe piaţă, inclusiv printr-o logistică mai bună pe piaţa internă şi externă 
şi reducerea obstacolelor tarifare şi netarifare în calea exporturilor. În unele cazuri, 
exportatorii trebuie să respecte şi standardele GOST, care de cele mai multe ori nu 
sunt armonizate cu standardele UE (EN) sau ISO, aplicate pe pieţele UE. Conformi-
tatea cu standardul GOST poate crea probleme pentru exportatorii pe pieţele UE şi 
vice-versa. 

Politicile de susţinere ale Guvernului Subvenţiile reprezintă unul dintre instru-
mentele folosite de către guvern pentru intervenţie în sectorul agricol şi, în special, 
pentru dezvoltarea producţiei VAÎ. OMC, însă, limitează nivelul (sau suma de bani) 
de subvenţionare, ce poate fi aplicat de către guvernul Republicii Moldova pentru 
producătorii agricoli. În prezent, acest nivel este de 13 milioane DST (circa 14,59 
milioane euro sau aproximativ 220 milioane lei moldoveneşti). Este greu de spus 
dacă această sumă este mică sau mare, acest lucru trebuie să fie analizat în funcţie 
de mai mulţi factori. În primul rând, până în 2006 (adică, peste cinci ani de la an-
gajamentul Republicii Moldova de a respecta limitele OMC), Guvernul Republicii 
Moldova, ca urmare a veniturilor bugetare limitate, nu şi-a putut permite mai mult şi 
a folosit numai o fracţiune din această sumă, preferând să stimuleze sectorul agricol 
prin intermediul facilităţilor fiscale şi anulării datoriilor. Excepţie a fost anul 2007, 
când parlamentul a adoptat un program special de liberalizare economică şi, ulterior, 
a votat o anulare a datoriilor în proporţii mari. Circa 7.000 de persoane juridice au 
beneficiat de anularea datoriei totale de 2,5 miliarde de lei, 70% dintre care au consti-
tuit datoriile acumulate ale producătorilor agricoli în fondul asigurărilor sociale.

În al doilea rând, în baza Acordului OMC privind provizioanele de minimis în agri-
cultură, nu există nici o cerinţă pentru a reduce astfel de susţinere care distorsionează 
comerţul în orice an, în care valoarea cumulată a asistenţei specifice produsului nu 
depăşeşte 5% din valoarea totală a producţiei agricole în cauză. În plus, asistenţa 
nespecifică produsului de mai puţin de 5% din valoarea producţiei agricole totale 
este, de asemenea, scutită de reducere. Mai mult decât atât, în timpul rundei de ne-
gocieri de la Doha, alături de mai multe alte ţări care au aderat recent, Republica 
Moldova a lansat o declaraţie, cerând statelor-membre ale OMC să ia în consideraţie 
creşterea acestei limite la 10% din valoarea producţiei agricole totale, similar ţărilor 
în curs de dezvoltare. Aceste cifre, în raport cu evaluarea cumulativă a asistenţei 
(ECA), reprezintă un nivel de subvenţii atât de mare, încât nici chiar bugetul actual 
nu şi-ar putea permite să lase un astfel de spaţiu larg de manevră în viitor. 
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În al treilea rând, nivelul actual al ECA în Republica Moldova este comparabil cu cel 
al Macedoniei (16 milioane euro), depăşind pe cel al Georgiei, Armeniei, Letoniei 
sau Estoniei, nivelul ECA al cărora este zero. Pentru comparaţie, nivelul ECA al 
Ucrainei (circa 1,1 miliarde dolari SUA) este de ordinul producţiei sale agricole. 

În cele din urmă, se poate argumenta că ECA a Republicii Moldova este mult mai 
mică, dacă luăm în consideraţie faptul că Republica Moldova este înconjurată de 
pieţele agricole de scară mult mai largă, fiind susţinută de un nivel înalt de subvenţii, 
care creează un efect negativ asupra concurenţei pentru producţia agricolă a Repub-
licii Moldova. Cu toate acestea, în cazul produselor VAÎ şi a celor ecologice, trebuie 
să folosim o abordare bazată pe produs, pentru a stabili aceste efecte. Subvenţiile ag-
ricole au fost introduse mai activ, începând cu bugetul de stat din 2005, care a inclus 
astfel de elemente, cum ar fi subvenţiile directe pentru plantaţiile noi de viţă de vie şi 
compensarea a 60% din primele de asigurare a riscurilor agricole pentru plantaţiile 
multianuale şi 50% pentru legume. Începând cu anul 2007, până la 80% din primele 
de asigurări agricole au fost subvenţionate de către guvern. 

Odată cu creşterea capacităţii bugetare a guvernului au fost adăugate subvenţii 
noi (Diagrama 21), cum ar fi subvenţiile pentru resurse fitosanitare, introduse în 
anul 2005, finanţate din suma alocată de 11,2 milioane lei, conform legii bugetului 
din acel an. În 2006, au fost oferite subvenţii în valoare de 18,4 milioane lei pentru 
producătorii de sfeclă de zahăr. Potrivit Ministerului Agriculturii, aceste creşteri ale 
subvenţiilor au dus la o creştere a producţiei agricole de 1,7%. 

Pe de altă parte, aceste măsuri trebuie să respecte obligaţiile Republicii Moldova, 
asumate în baza Acordului privind agricultura, în special angajamentele privind 
subvenţiile agricole. Creşterea veniturilor în buget ar putea face posibilă oferirea 
de subvenţii mai mari, iar legislatorul ar putea dori să acorde aceste subvenţii, fără 
a analiza cu atenţie volumul acestora şi faptul dacă acestea nu depăşesc plafonul 
AMS negociat. Astfel, aceste subvenţii sunt un instrument periculos, în folosirea 
căruia este necesară o precauţie deosebită. Se pare că guvernul trebuie să efectueze 
o evaluare atentă a eficienţei şi eficacităţii subvenţiilor agricole existente, prin com-
pararea resurselor cheltuite cu rezultatele obţinute, posibilele distorsiuni cauzate 
pe piaţă şi alte utilizări posibile ale acestor bani, de exemplu, asistenţă pentru dez-

Sursa:  Ministerul Agriculturii al Republicii Moldova

Diagrama 21. Evoluţia subvenţiilor agricole moldoveneşti

a) Toate subvenţiile b) Subvenţii pentru plantaţii de viţă de vie
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voltarea produselor VAÎ, care nu beneficiază în prezent de aceste subvenţii (în afară 
de plantaţiile de viţă de vie), servicii de extindere agricolă, investiţii în instalaţii 
de depozitare, prelucrare, logistică, irigaţii sau drumuri rurale. De asemenea, este 
necesară analiza concentrării subvenţiilor agricole rămase, asupra produselor VAÎ 
competitive identificate, mai degrabă decât răspândirea acestora pe o gamă largă de 
culturi. Aceste probleme ar trebui să fie abordate de către Agenţia Republicii Mol-
dova pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, creată în februarie 2010. Conform 
materialelor agenţiei, intervenţiile sale se vor concentra pe:

 susţinerea creditării agricultorilor de către băncile comerciale şi participarea la me-
canisme de asigurare împotriva riscurilor; 

 subvenţii pentru investiţii în culturi perene, producţia de legume pe teren protejat, 
infrastructură şi instalaţii de prelucrare;

 procurarea fermelor, instalaţiilor de irigaţii, echipamentelor folosite în creşterea 
animalelor şi a şeptelui;

 dezvoltarea agriculturii ecologice; şi

 subvenţiile acordate agricultorilor pentru a compensa costurile energiei pentru 
irigaţii.

Toate aceste intervenţii planificate, dacă sunt bine implementate, vor recanaliza 
subvenţiile oferite de către guvern pentru susţinerea agriculturii orientate spre ex-
port şi prelucrarea produselor agricole.

Se pare că povara reglementărilor tehnice, de licenţiere şi vamale poate fi redusă 
prin: 

 scurtarea listei documentelor prezentate pentru fiecare transport şi simplificarea/
accelerarea procedurilor de obţinere şi prezentare a documentelor; 

 cerinţa actuală de prezentare a certificatului de confirmare a testelor de laborator, a 
certificatului sanitar, de igienă şi certificatului fitosanitar pentru fiecare transport, ar 
putea fi anulată pentru exportatorii cu istorie stabilită de activitate; 

 revizuirea taxelor şi procedurilor de certificare, pentru a le adapta la costurile efec-
tive şi reale de administrare şi producţie;

 revizuirea procedurilor de contestare pentru a raţionaliza procedura de obţinere a 
documentaţiei necesare;

 renunţarea la cerinţa de a respecta GOST, cel puţin pentru acei producători, care 
exportă produsele lor pe pieţele UE, unde se aplică alte standarde; 

 pe termen lung, standardele trebuie să fie armonizate cu cele ale UE, în interesul 
producătorilor agricoli locali şi al exportatorilor;

 raţionalizarea şi consolidarea aranjamentelor instituţionale, a proceselor de afaceri 
şi resurselor umane ale serviciilor guvernamentale, cu care trebuie să interacţioneze 
exportatorii; 

 eliminarea zonelor "gri" în procedurile vamale; exportatorii produselor VAÎ şi ai 
altor mărfuri cu istorie pozitivă, ar trebui să treacă automat prin canalul “verde”; 
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 definirea timpului maxim de devamare (de exemplu, 24 de ore) a exporturilor de 
produse VAÎ;

 anularea unor cerinţe de licenţiere, care nu afectează în mod critic procesul de 
producţie pentru seminţe şi materiale săditoare (în special cerinţele privind suprafaţa 
minimă a terenurilor); 

 evaluarea atentă şi coordonarea politicii de subvenţionare în agricultură, în cadrul 
mai larg al comerţului extern al ţării, luând în consideraţie angajamentele asumate 
de către Republica Moldova faţă de OMC, în ceea ce ţine de AMS.

Astfel, agricultura şi industria prelucrătoare formează un sector foarte important al 
economiei Republicii Moldova, căruia îi revine o cotă mare din locurile de muncă şi 
exporturi. Totuşi, dezvoltarea sectorului a încetinit în 2000, ceea ce a dus la scăderea 
cotei sale în PIB şi a salariilor (media pe ţară), determinând la rândul său exodul 
forţei de muncă din mediul rural spre oraşe şi în străinătate. Sectorul are un potenţial 
vast de export, datorită capacităţii agriculturii de a produce valoare adăugată înaltă 
a produselor. Extinderea acestui segment al agriculturii este limitată de numero-
ase imperfecţiuni ale pieţei, lipsa coordonării între participanţii diferitor sectoare şi 
problemele în domeniul reglementării tehnice. Pentru ca Republica Moldova să-şi 
sporească exporturile de produse VAÎ, este necesară soluţionarea problemelor ce 
ţin de controlul SFS, standardizarea prietenoasă pieţei, controalele vamale şi alte 
măsuri de reglementare guvernamentală. Sistemul actual de reglementare, greoi şi 
insuficient de transparent, exclude întreprinderile agricole şi de prelucrare, care sunt 
dominante pe piaţă, de la participarea la comerţul internaţional. Deoarece structura 
sectorului nu se va schimba rapid, iar reglementările ar putea să devină mai sofisti-
cate, ca urmare a armonizării cadrului juridic şi instituţional cu sistemul UE, ar fi 
util să se asigure faptul că participanţii la sector, au posibilitatea de a primi unele 
informaţii şi sfaturi, cu privire la diferite aspecte legate de exporturile de produse 
agricole şi alimentare. Această chestiune este abordată în propunerea pentru posi-
bilele intervenţii ApC, care poate fi găsită în Anexa I.1.

4.2. Tehnologiile de informaţii şi comunicaţii

4.2.1. Contribuţia la PIB, ocuparea forţei de muncă, salariile, comerţul 
extern şi bugetul

Datele naţionale cu privire la sectorul TIC au început să fie calculate abia în anul 
2007 (cu includerea serviciilor poştale). Hardware şi serviciile conexe sunt măsurate 
separat pentru ultimii 15 ani; acest sector demonstrează o tendinţă ascendentă, 
ajungând la aproximativ 1% din PIB în 2009 (Diagrama 22a). Potrivit BNS, sectorul 
TIC (împreună cu serviciile poştale) a atins nivelul de 7.7% din PIB în 2009 (Dia-
grama 22b), ponderea cea mai mare după 2007 (7,5%). Aceste date sunt oarecum 
diferite de estimările Asociaţiei TIC din Moldova, în conformitate cu care ponderea 
sectorului TIC în PIB a fost de aproximativ 9,5% în 2007 (Diagrama 22c). ANRCE-
TI estimează ponderea de 10.4% din PIB pentru 2007 şi 9.7% din PIB pentru 2009. 

O explicaţie a acestei diferenţe ar putea fi partea din umbră a sectorului TIC, care 
a fost luată în consideraţie de către Asociaţie în realizarea studiului asupra com-
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paniilor din domeniul TIC. Existenţa “pieţei din umbră” în domeniul TIC, după 
cum sugerează dovezile anecdotice, ar putea fi ilustrată de cazul de evaziune fiscală 
din anul trecut, împotriva unuia dintre cei mai mari distribuitori de hardware şi 
software din Republica Moldova, care avea o poziţie dominantă pe piaţă. Numeroşi 
dezvoltatori de software lucrează pe bază de contracte de “outsourcing” cu parteneri 
străini, fără a fi înregistraţi ca întreprinzători individuali sau persoane juridice în 
Republica Moldova. Respectiv, ei nu sunt acoperiţi de statisticile oficiale şi nu achită 
impozite pentru astfel de activităţi. De asemenea, Banca Naţională a Moldovei nu 
face diferenţa în balanţa sa de plăţi, între plăţile directe în baza “contractelor de 
outsourcing” în conturile personale ale producătorilor şi remitenţele provenite de la 
migranţi. Astfel, o parte dintre exporturile de servicii de dezvoltare de software ar 
putea fi incluse în categoria “remitenţele muncitorilor” a balanţei de plăţi, publicate 
de către Banca Naţională.

Ar trebui de menţionat faptul că sectorul TIC a crescut mai rapid decât economia în 
ansamblu şi e posibil să fi exercitat un impact pozitiv asupra productivităţii muncii 
în unele sectoare, cum ar fi cel bancar şi cel al administraţiei publice. De asemenea, 
trebuie de remarcat faptul că, în conformitate cu standardele internaţionale, pon-

Sursa:  BNS, ATIC

Diagrama 22. Ponderea TIC în PIB,%

a) Servicii informatice

c) Structura sectorului TIC pe sub-sectoare, 2007

b) Servicii TIC şi poştale

Software Fabricare Vânzări  
en-gros 

Telecom
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derea TIC în PIB-ul Republicii Moldova este relativ mare. Potrivit unor surse, media 
la nivelul UE pentru cota TIC în PIB este de 4,5%.

După cum sugerează raportul ATIC, sectorul TIC din Moldova cuprinde aproxima-
tiv 20,500 de persoane, care reprezintă 2,7% din totalul forţei de muncă, raportate 
de către companiile moldoveneşti la BNS. Asociaţia a menţionat că această cifră 
include doar specialiştii angajaţi în companii specializate în domeniul TIC, în timp 
ce un număr mare de specialişti TIC lucrează în departamentele TIC ale compani-
ilor din alte sectoare (bancar şi financiar, educaţie, energie, administraţie publică). 
Alte rapoarte sugerează că numărul total de specialişti TIC activi ar putea fi chiar de 
40.000 de oameni.

În ultimul deceniu, salariul mediu în aproape toate sectoarele de servicii a depăşit 
media naţională pe economie (Diagrama 20), în special în domeniul serviciilor fi-
nanciare, transport şi comunicaţii, având astfel o contribuţie majoră la reducerea 
sărăciei în Republica Moldova. Salariile medii în majoritatea sectoarelor de servicii 
sunt mai mari decât cele în agricultură şi industrie. 

Printre alte sectoare economice din Moldova, TIC este unul dintre cele mai eficiente 
sectoare, în ceea ce priveşte utilizarea forţei de muncă. Conform datelor statistice 
pentru anul 2007, un angajat în domeniul TIC a generat 263 de mii de lei de valoare 
adăugată, faţă de 35600 lei generaţi în economie în general, adică, specialiştii TIC 
sunt de 7,5 ori mai productivi, decât muncitorii medii. 

Sectorul TIC a devenit un exportator semnificativ de servicii: 105 milioane dolari 
SUA de servicii de comunicaţii şi 30 de milioane dolari SUA de servicii informatice 
şi de informaţii 29 în 2009, a se vedea Tabelul 9 şi Diagrama 23. Ratele de creştere 
a exporturilor acestui sector sunt pozitive, între 2007 şi 2009, aceste exporturi au 
crescut cu 23% pentru comunicaţii şi cu 108% (de la baza destul de scăzută) pentru 
servicii informatice şi de informaţii. Important este că exporturile în acest sector 
cresc mai repede, decât exporturile totale de mărfuri şi servicii, demonstrându-şi 
astfel potenţialul foarte bun de extindere a exporturilor. 

Sursa:  BNM

Diagrama 23. Exporturile de servicii TIC

Exporturi TIC, milioane dolari SUA Exporturi TIC, % din exporturile totale de 
mărfuri şi servicii

luni luni
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Printre exemplele de servicii TIC exportate din Republica Moldova sunt:

 Apeluri internaţionale şi trafic de date, acest tip de servicii generează o parte 
considerabilă de venituri, atât pentru operatorii de telefonie fixă, cât şi cei de telefo-
nie mobilă (Diagrama 27);

 Software, conform [MIEPO, 2009], circa 70% din producţia totală a companiilor de 
software este exportată. Printre ţările care colaborează cu dezvoltatorii de software 
din Moldova se numără Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Germania, România 
şi Ucraina. Competenţele de bază în dezvoltarea de software în Republica Moldova 
sunt aplicaţiile de management al conţinutului, aplicaţii de facturare şi de contabi-
litate, sisteme bancare, utilităţi de criptare, aplicaţii E-commerce şi programe de 
poştă electronică;

 Servicii externalizate de call center apărute recent în Republica Moldova; economia 
locală este una favorabilă pentru o astfel de activitate, din cauza nivelului general 
ridicat de educaţie şi competenţe lingvistice în ţară.

Astfel, sectorul TIC are o pondere mai mică în ocuparea forţei de muncă şi exporturi, 
în comparaţie cu agricultura, dar a atins deja nivelul ponderii în PIB al agriculturii, în 
mod tradiţional cunoscut ca un sector cheie al economiei naţionale. Se pare că cererea 
pentru servicii TIC şi exporturile acestora va continua să crească datorită:

 creşterii comerţului extern, ca rezultat al deschiderii mai mari a economiei, datorită 
creşterii economice generale şi liberalizării comerţului (a se vedea capitolul 3.2); şi

 creşterii traficului de comunicaţii personale, datorită migraţiei forţei de muncă, 
care nu demonstrează nici un semn de declin şi mobilităţii generale mai mari a 
populaţiei.

Ţinând cont de şocurile externe care au afectat comerţul de mărfuri al Republicii 
Moldova (inclusiv criza financiară din 1998 şi accesul restricţionat al produselor 
agricole şi vinurilor pe piaţă rusească în 2005-2006), până în prezent, sectorul TIC 
s-a dovedit a fi mai rezistent la şocuri. Important este că, spre deosebire de aproape 
toate celelalte sectoare, exporturile de servicii TIC nu au fost grav afectate de criza 
din 2009. În comparaţie cu anul precedent, exportul de servicii de comunicare a 
scăzut cu 8%, în timp ce exporturile de servicii informatice şi de informare au cres-
cut cu 13%; astfel declinul total al exporturilor din acest sector în 2009 a fost de doar 
4%, în comparaţie cu scăderea de 20% în totalul exporturilor de servicii şi 19% în 
totalul exporturilor de mărfuri. 

De asemenea, trebuie de remarcat faptul că balanţa comerţului cu servicii TIC este 
pozitivă (66 - 67 mln. dolari SUA, în perioada 2008-2009), exporturile acestor ser-
vicii depăşind importurile de peste două ori.

Din punct de vedere geografic, exporturile de servicii de comunicare urmează, în 
cea mai mare parte, modelele comerţului cu mărfuri şi migraţiei forţei de muncă. 
Partenerii principali sunt Rusia (35% din totalul exporturilor de aceste servicii în 
2009) şi România (27% în 2009). Exporturile de servicii informatice şi de informaţii 
sunt diversificate geografic; nici o ţară nu pare să concentreze o parte semnificativă 
a acestor exporturi.

29 Aceste exporturi reprezintă  

în cea mai mare parte 

exporturile de software,  

inclusiv “outsourcing oficial”.



56

Asistenţă pentru evaluarea necesităţilor în domeniul comerţului în Republica Moldova

Potrivit datelor statistice disponibile referitoare la investiţiile în sectorul TIC (Dia-
grama 24), aceste investiţii au atins apogeul în termeni reali şi în % din PIB în 2007, 
în următorii doi ani acestea au fost în scădere, fiind afectate de criză.

Deşi suma totală a investiţiilor în sectorul TIC în Republica Moldova nu poate fi 
foarte mare în termeni absoluţi, la nivelul pe cap de locuitor Republica Moldova este 
una dintre ţările lideri în CSI, cu 53 dolari SUA în 2008, acelaşi nivel cu România şi 
Ungaria, dar mult sub media UE.

Datele ATIC sugerează că sectorul TIC este un contribuabil important la bugetul 
public al Republicii Moldova, iar cota sa a crescut continuu în ultimul deceniu. De 
exemplu, în perioada 2005-2007 30, între 22,7% şi 28,4% din totalul TVA la producţia 
internă, plătită în bugetul de stat, au provenit din sectorul TIC (Diagrama 25a); 
această cotă depăşind cu mult ponderea sectorului în PIB. În 2007, din valoarea 
totală a TVA plătită de către sector, 3% au provenit din sub-sectorul de producere al 
TIC, 23% din vânzări en-gros , 56% din telecomunicaţii şi 18% din sub-sectorul soft-
ware-ului (Diagrama 25b). Trebuie de remarcat faptul că companiile TIC importă 
o mulţime de echipamente şi provizii şi, asemenea altor importatori, se confruntă 
cu procesul îndelungat şi complicat de restituire a TVA, ceea ce generează costuri 
suplimentare şi competitivitate scăzută a serviciilor lor.

4.2.2. Structura şi concurenţa în sector

În majoritatea ţărilor UE, sectorul TIC este compus din 19 industrii largi. Aceste 
industrii pot fi grupate în patru sub-sectoare: producerea de echipamente, vânzări 
de echipamente en-gros, telecomunicaţii şi dezvoltare de software. Conform datelor 
statistice, în 2007, doar o industrie de fabricare nu era prezentă în sectorul TIC din 
Republica Moldova (producerea echipamentelor de birou), în timp ce în toate cele-
lalte ramuri de fabricare şi servicii exista cel puţin câte o companie.

Sursa:  BNS

Diagrama 24. Investiţiile în capital fix în sectorul TIC

30   Ultimul an, pentru care  au 

putut fi găsite datele.

Milioane lei % din investiţiile totale în capital fix % PIB
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În ultimii ani, numărul companiilor în sectorul TIC din Moldova a crescut rapid: cu 
36% în perioada 2005-2009 - la 1.340 firme în 2009, de la 934 în 2005. Dintre aces-
tea, în 2009 erau active 1214 companii, adică mai puţin decât în anul 2007 (1228), 
fapt care ar putea fi explicat prin impactul crizei economice mondiale şi a crizei 
politice şi economice interne. Sub-sectorul de software înregistrează cea mai rapidă 
creştere, în ceea ce priveşte numărul de companii. Potrivit ATIC, acest număr a fost 
de 519 în 2007, în comparaţie cu 376 în 2005. Nu există alte statistici mai recente cu 
privire la acest număr, pentru că această activitate este mai puţin reglementată, iar 
companiile active în sector, în cele mai multe cazuri, nu trebuie să deţină o licenţă. 
Ca urmare, acestea pur şi simplu se înregistrează ca societăţi cu răspundere limitată, 
în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Multe dintre acestea sunt afaceri 
lansate de tineri absolvenţi şi o mare parte dintre ele se închid peste câţiva ani. Deci, 
nu există un număr exact pentru acest indicator. De asemenea, există persoane fizice 
care lucrează în sectorul TIC, fără a crea o entitate juridică, făcând astfel parte din 
economia tenebră în domeniul TIC. Cu toate acestea, deoarece piaţa este în creştere 
şi concurenţa devine mai acerbă, sectorul trebuie să ajungă la o etapă calitativă nouă 
de dezvoltare în baza unui număr mai mare de specialişti IT foarte bine pregătiţi.

Indicele Pregătirii Reţelei este folosit pentru măsurarea capacităţii economiilor, de a 
utiliza pe deplin TIC pentru creşterea competitivităţii şi nivelului de dezvoltare a ţării. 
Luând în consideraţie faptul că, în lumea modernă, poziţia concurenţială a unei ţări 
este, în mare măsură, determinată de nivelul de informatizare a societăţii, Indicele 
Pregătirii Reţelei este un indicator foarte important în acest sens. Deşi Republica 
Moldova a înregistrat unele progrese în dezvoltarea TIC, poziţia sa în clasamentul 
Indicelui Pregătirii Reţelei a scăzut în perioada 2005-2008 (Diagrama 26). Declinul 
IPR poate fi explicat prin deteriorarea condiţiilor de concurenţă pe piaţă, preţurile 
relativ ridicate pentru comunicaţii mobile şi accesul redus la internet în bandă largă. 
Discrepanţa mare în dezvoltarea sectorului urban şi a celui rural reflectă, de aseme-
nea, un decalaj mare în nivelul de dezvoltare TIC între acestea.

Sursa:  ATIC

Diagrama 25. Contribuţia sectorului TIC la veniturile  
  bugetului public naţional

a) ponderea sectorului TIC în 
totalul plăţilor de TVA  
la producţia internă

b) Contribuţia sub-sectoarelor  
în totalul plăţilor TVA în sector, 
2007

Vânzări  
en-gros 

Fabricare
Software

Telecom
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Comunicaţii. Infrastructura de telecomunicaţii din Republica Moldova a stabilit o 
bază solidă pentru dezvoltarea modernă a telefoniei fixe. Rata de penetrare a tele-
foniei fixe depăşeşte, în mod semnificativ, cifrele medii pentru CSI şi CEE. Cu toate 
acestea, rata de penetrare a telefoniei mobile este mai mică decât media pentru ECE 
sau ratele înregistrate de vecinii săi imediaţi, România şi Ucraina. 

În ceea ce priveşte costurile absolute ale serviciilor de comunicaţii, inclusiv de tele-
fonie mobilă, acestea nu sunt mari în Republica Moldova. Tarifele actuale pentru 
telefonie mobilă constituie, în medie, 0.07 dolari SUA pe minut, venitul mediu per 
utilizator fiind de circa 10-12 dolari SUA/lună. 

Principalul jucător pe piaţa de telefonie fixă este “Moldtelecom” SA, cu o cotă de piaţă 
de 98,1% în 2009. Cea mai mare pondere a cifrei de afaceri înregistrate în structura 
operatorilor de servicii de telefonie fixă (50%) a revenit veniturilor obţinute din 
apelurile internaţionale (Diagrama 27a), urmate de veniturile din apelurile către 
reţelele de telefonie mobilă (16,4%) şi cele din vânzările de abonamente (11,8%).

Până în anul 2006, pe piaţa de telefonie mobilă au activat doi furnizori: Orange 
Moldova SA şi SA Moldcell. Din 2007 până în 2009, pe această piaţă existau patru 
furnizori: Orange Moldova SA, Moldcell SA, Eventis Mobile SRL, care operează în 
standardul GSM şi Moldtelecom SA - în standardul CDMA 2000. Cea mai mare 
pondere pe această piaţă este deţinută de Orange - 73,1% în 2009, urmată de Mold-
cell cu 23,2%. În structura cifrei de afaceri a furnizorilor de telefonie mobilă (Dia-
grama 27b), ponderea cea mai mare în 2009 (56,9%) a revenit vânzărilor de servicii 

Sursa: Raportul Tehnologia Informaţională Globală 2009-2010

Diagrama 26. Poziţia în clasamentul indicelui de conectivitate la reţea
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vocale. Veniturile din serviciile de interconectare au constituit 32,1% şi cele din alte 
servicii - 10,9%.

În 2009, cifra de afaceri a furnizorilor de servicii pe piaţa radio/TV a fost de 232,77 
milioane lei. Cea mai mare pondere în cifra de afaceri (46,1%) a fost înregistrată de 
către serviciul TV aerian; ponderea veniturilor din prestarea de servicii de televizi-
une prin cablu a fost de 41,1% şi 12,8% din serviciile de radio prin eter. Sectorul de 
radio prin cablu a înregistrat o cifră de afaceri de 109 mii de lei, ceea ce constituie 
aproximativ 0,05% din totalul vânzărilor.

Calculatorul şi accesul la internet. Ponderea gospodăriilor casnice în care există un 
calculator în 2009 a fost de 33%, deşi majoritatea dintre acestea sunt din regiunea 
centrală a Republicii Moldova. Alte regiuni (Nord şi Sud) sunt mai puţin dezvoltate 
în această privinţă. Această situaţie are la bază mai multe cauze, printre care cele mai 
importante sunt: (i) dezvoltarea slabă a infrastructurii; şi (ii) puterea de cumpărare 
mai mică a populaţiei din aceste regiuni. Circa 28% din populaţie au acces la inter-
net. Cu toate acestea, proporţia de utilizatori care au acces la internet în bandă largă, 
este relativ scăzută, de circa 8,9%. Deşi rata aceasta redusă de penetrare a benzii 
largi, poate fi comparată cu alte ţări din CSI, aceasta este de câteva ori mai scăzută 
decât în ţările ECE. Gradul redus de penetrare a benzii largi, reprezintă o problemă 
critică în calea dezvoltării sectorului TIC. Cu toate acestea, numărul de abonaţi la 
serviciile în bandă largă este în continuă creştere. În 2006, acesta a fost de 21 mii de 
abonaţi, crescând de aproape 9 ori în trei ani, la 187 de mii în 2009. Potrivit sondaju-
lui recent efectuat de către SA “Moldtelecom”, printre aceşti abonaţi sunt utilizatori 
de servicii electronice diverse, cum ar fi cumpărături online (aproximativ 7% dintre 
utilizatorii de internet) şi internet banking (aproximativ 4%).

Cea mai mare pondere pe această piaţă este deţinută de Moldtelecom - 71,5% în 
2009, urmată de Starnet cu 15,5%, Sun Communications cu 4,4%, Orange cu 1% şi 
alţi prestatori cu o rată de 7,6%.

Sursa: ANRCETI, ATIC

Diagrama 27. Structura veniturilor operatorilor de telefonie fixă şi mobilă

a) Telefonia fixă b) Telefonia mobilă, 2009
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Din analiza de mai sus rezultă că, atât sub-sectorul comunicaţiilor, cât şi cel al servi-
ciilor informatice şi de informaţii, se caracterizează prin structura de monopol. Unii 
dintre participanţii la sector (“Moldtelecom”) sunt în poziţia de a exercita puterea 
pe piaţă, prin limitarea accesului celorlalţi participanţi din sector la infrastructura 
de stat şi menţinerea preţurilor pentru acest tip de acces cu mult peste costurile 
marginale, cu consecinţe evidente adverse pentru competitivitatea exporturilor din 
acest sector. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 
Tehnologia Informaţiei trebuie să asigure accesul egal al tuturor companiilor din 
sector la această infrastructură, la preţuri rezonabile. O problemă aferentă este slaba 
reglementare a tarifelor la interconectare, care contribuie la înrăutăţirea condiţiilor 
de concurenţă liberă şi permite marilor jucători de pe piaţă să exercite o influenţă 
şi mai mare; este necesară adoptarea unor politici adecvate cu privire la rata de 
interconectare. O altă problemă este accesul la infrastructura publică (obţinerea ac-
cesului la conducte sau alte infrastructuri publice) şi aplicarea normelor irelevante 
de reglementare pentru infrastructura de telecomunicaţii. Toate aceste probleme 
necesită un dialog între participanţii la sectorul TIC şi Guvern şi implementarea 
parteneriatelor public-private în acest sector.

Din cauza implicării profunde a sectorului în comerţul extern, problema restituirilor 
TVA, caracteristică şi pentru alte ramuri economice, este cea mai actuală pentru 
companiile TIC. Din cauza normelor contabile, recunoaşterii cheltuielilor în scopuri 
fiscale şi a altor proceduri administrative, afacerile în sectorul dat sunt mai dificile, 
determinând o competitivitate mai mică a companiilor pe pieţele interne şi externe. 
De asemenea, aceşti factori contribuie la menţinerea unei părţi a sectorului (de ex-
emplu, dezvoltarea de software) în economia informală, reducând oportunităţile de 
participare a acestui sub-sector promiţător la comerţul internaţional.

În sfârşit, o problemă structurală a sectorului este insuficienţa de pregătire profesio-
nală a absolvenţilor instituţiilor superioare de învăţământ, care nu le permite să 
contribuie la dezvoltarea serviciilor sofisticate, pe care sectorul TIC să le ofere 
clienţilor săi. Printre managerii din sector, există un consens, precum că programele 
de învăţământ şi metodele aplicate la universităţi sunt depăşite şi legăturile slabe 
dintre afaceri şi universităţi nu servesc ca mecanism de feedback, pentru acordarea 
de stimulente universităţilor, în actualizarea programelor lor legate de TIC. Com-
paniile TIC ar dori să coopereze cu universităţile în modernizarea curriculum-ului 
universitar în domeniul TIC şi crearea de alianţe strategice cu universităţi recunos-
cute în lume şi centre de excelenţă în domeniul TIC.

Sintetizând cele expuse mai sus, sectorul TIC demonstrează o performanţă destul de 
bună, în ceea ce priveşte produsele şi exporturile şi devine un angajator important 
şi contribuabil la bugetul de stat. Acesta este deja un factor al dezvoltării umane în 
ţară şi ar putea deveni chiar mai important în viitor, dacă vor fi soluţionate prob-
lemele sectorului discutate mai sus. Una dintre aceste probleme, care pare a fi direct 
legată de extinderea potenţialului de export al ţării, este necesitatea de creştere a 
nivelului de dezvoltare profesională a tinerilor specialişti în acest sector. Această 
problemă este abordată în propunerea de proiect în cadrul programului ApC (a se 
vedea Anexa I.2).
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CONCLUZII5. 
Analiza efectuată în acest document arată că performanţa comercială este strâns 
legată de evoluţiile macroeconomice din Republica Moldova; dinamica PIB şi cea 
a exporturilor şi importurilor fiind cel mai bine sincronizate. Valorile indicato-
rilor producţiei şi rezultatelor comerciale au crescut rapid în perioada ante-criză, 
după care au suferit un declin profund în 2009 şi par să îşi revină în 2010, după 
cum sugerează datele statistice preliminare. Rolul comerţului este foarte mare în 
economie; nu doar economia în ansamblu, dar şi majoritatea sectoarelor, depind 
foarte mult de comerţul internaţional. Exporturile sunt, în mare parte, determinate 
de situaţia de pe pieţele externe şi nu sunt foarte sensibile la schimbările de preţ 
internaţional sau fluctuaţiile ratei de schimb valutar; în schimb, importurile par a 
fi destul de sensibile la fluctuaţiile preţurilor. Acest lucru pare să indice faptul că 
evoluţia inflaţiei interne este foarte importantă pentru dinamica importurilor, iar în 
cazul Republicii Moldova, controlul inflaţiei ar putea fi o politică naţională mult mai 
eficientă de protecţie a pieţei, decât politicile protecţioniste explicite.

Nivelul dezvoltării umane în ţară, depăşeşte oarecum nivelul de dezvoltare 
economică. Sectoarele responsabile pentru dezvoltarea umană - educaţie, sănătate, 
protecţia mediului etc. sunt puternic dependente de finanţarea publică. Din datele 
prezentate rezultă, de asemenea, că veniturile în bugetul de stat sunt strâns depen-
dente de performanţa comercială, prin urmare perfecţionarea finanţării publice a 
tuturor activităţilor de dezvoltare umană este legată de dezvoltarea comerţului ex-
tern, precum şi de creşterea generală a eficienţei furnizării serviciilor publice. 

Dinamica ocupării forţei de muncă în ţară este corelată cu creşterea producţiei şi, 
în măsură semnificativă, cu creşterea exporturilor, iar schimbările ocupării forţei 
de muncă în anumite sectoare, în mare măsură reflectă schimbările în structura 
producţiei şi a exporturilor din sectorul respectiv. Din analiza sectorială a agricul-
turii şi industriei prelucrătoare rezultă că acestea rămân a fi o sursă importantă a 
ocupării forţei de muncă şi exporturilor, în timp ce ponderea în PIB înregistrează o 
scădere. Pe de altă parte, serviciile sunt în creştere, iar contribuţia acestui sector la 
PIB, exporturi şi ocuparea forţei de muncă înregistrează tendinţe clare de creştere.

Costurile reduse ale forţei de muncă continuă să fie printre avantajele comparative 
ale economiei Republicii Moldova, dar costurile sunt în creştere şi aceste avantaje 
dispar destul de repede;

Creşterea productivităţii şi accesul pe piaţă a multor participanţi reali şi potenţiali 
la comerţul extern în Republica Moldova este inhibată de diverse probleme struc-
turale ale economiei, inclusiv inegalităţile regionale, gradul ridicat de informalitate, 
competenţe necorespunzătoare ale forţei de muncă, etc.

Analiza performanţei comerţului sugerează că exporturile sunt formate din trei 
componente principale: (i) exporturile de produse agricole şi alimentare, inclusiv 
vin; (ii) re-exporturile de articole de îmbrăcăminte şi alte mărfuri de consum; şi 
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(iii) exporturile de servicii. Ponderea bunurilor şi serviciilor tehnologic sofisticate  
rămâne a fi mică. Importurile sunt dominate de produsele energetice; ponderea 
bunurilor capitale în importurile totale este mai mică, decât ne-am putea dori să 
vedem într-o economie în curs de dezvoltare.

Concentrarea geografică a comerţului este foarte mare, în prezent, comerţul este 
împărţit aproape jumătate la jumătate între UE şi pieţele CSI. Diversificarea pieţelor 
de export, pare să fie o sarcină importantă imediată a politicii comerciale. Această 
diversificare ar trebui să facă dezvoltarea economică şi umană a ţării mai puţin 
sensibilă la diferite şocuri exogene.

Regimul comercial al ţării este destul de liberal; obstacolele la import nu sunt mari. 
Liberalizarea comerţului a fost intens susţinută prin participarea ţării în cadrul OMC 
şi diferite acorduri de liber schimb. Mediul extern pentru exporturile moldoveneşti 
este, de asemenea, comparativ favorabil. Obstacolele tarifare şi restricţiile canti-
tative pe principalele pieţe de export sunt puţine sau absente. Cu toate acestea, 
obstacolele tehnice diferite şi cerinţele de calitate, aplicate în mod unilateral, con-
stituie factori principal, care împiedică extinderea exportului. Se pare că problema 
principală în politica comercială este asigurarea unei previzibilităţi mai mari în 
relaţiile comerciale cu principalii parteneri.

Pe termen scurt şi mediu, ne-am putea aştepta la schimbări semnificative în 
regimul comercial. Acest lucru este legat de restabilirea zonei de comerţ liber CSI 
şi formarea Uniunii Vamale dintre Belarus, Kazahstan şi Rusia, care urmează să fie 
transformată ulterior, într-un singur spaţiu economic, precum şi de perspectivele 
de semnare a Acordului privind Zona aprofundată şi Comprehensivă de Liber 
Schimb cu UE şi Turcia. Aceste schimbări oferă multe oportunităţi pentru dez-
voltarea comerţului în continuare, extinderea exporturilor, obţinerea câştigurilor 
mai mari pentru eficienţă pe piaţă domestică, care ar crea oportunităţi mai bune 
de afaceri şi de angajare şi îmbunătăţire generală a mediului juridic şi instituţional 
în economie. Cu toate acestea, aceste mişcări spre o mai mare liberalizare a 
comerţului vor implica anumite costuri; unele sectoare / grupuri de populaţie ar 
putea avea de pierdut de pe urma schimbării, iar această problemă trebuie să fie 
abordată la timp şi în mod corespunzător.

În timp ce regimul comercial pentru exporturile din / importurile în Republica 
Moldova este, în general, destul de favorabil, mediul de afaceri din ţară pare a fi un 
factor de scădere a competitivităţii mărfurilor produse în Republica Moldova. Re-
publica Moldova ocupă o poziţie codaşă în diferite clasamente internaţionale, care 
se referă la dezvoltarea afacerilor şi climatul investiţional. Acest lucru reflectă unele 
probleme obiective ale economiei (dimensiunea redusă a economiei şi incapaci-
tatea multor companii de a beneficia de economii de scară sau resurse insuficiente 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport), dar, de asemenea, imperfecţiunile 
guvernării, de exemplu funcţionarea necorespunzătoare a controalelor vamale şi a 
celor de la frontieră.

Îmbunătăţirea climatului de afaceri necesită investiţii considerabile în infrastructu-
ra publică şi atragerea de ISD. Performanţa investiţională a ţării în ultimii ani a fost 
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mixtă şi corelată cu evoluţia comerţului. Trebuie de menţionat faptul că sectoarele 
orientate spre export sau cele care sprijină exporturile (de exemplu, infrastructura 
de transport) au reuşit, până în prezent, să atragă doar investiţii limitate.

Analiza evidenţiază costurile desfăşurării afacerilor, ca fiind o problemă mai gravă 
pentru exporturile din Republica Moldova, decât politica comercială şi problemele 
legate de schimbul valutar. Îmbunătăţirea performanţei agenţiilor guvernamentale, 
care deservesc fluxurile comerciale (vama, grănicerii, autorităţile de certificare etc.), 
reformele de reglementare, dezvoltarea transportului, infrastructura financiară şi de 
altă natură, sunt necesare pentru dezvoltarea în continuare a comerţului în ţară.

Există o mulţime de dovezi referitoare la legăturile directe dintre comerţ şi dez-
voltarea umană în ţară. În general, gradul sporit de deschidere a economiei contri-
buie pozitiv la creşterea potenţialului uman al ţării. De aceea, depăşirea obstacolelor 
existente în calea extinderii exporturilor reprezintă o sarcină prioritară. Din analiza 
regimului comercial şi a climatului de afaceri, rezultă că aceste obstacole există, 
în cea mai mare parte, din punct de vedere al ofertei. Astfel, soluţionarea acestora 
pentru creşterea exporturilor necesită intervenţii specifice din partea administraţiei 
publice şi a donatorilor, inclusiv în cadrul programului de Asistenţă în Domeniul 
Comerţului.

Analiza agriculturii şi industriei prelucrătoare şi a TIC indică faptul că aceste sec-
toare au un potenţial mare de export. Îmbunătăţirea performanţei de export a acestor 
sectoare ar putea contribui, în mod semnificativ, la dezvoltarea umană a ţării, în mai 
multe moduri, inclusiv prin reducerea sărăciei în zonele rurale, crearea noilor locuri 
de muncă pentru populaţia mobilă, tânără şi instruită a ţării, prin reducerea facto-
rilor care stimulează emigrarea din ţară, exercitarea presiunii asupra instituţiilor 
guvernamentale, pentru îmbunătăţirea aranjamentelor şi practicilor acestora, in-
tensificarea cererii pentru modernizarea tuturor ciclurilor sistemului de învăţământ 
profesional. Fiecare sector are propriile probleme, care trebuie să fie soluţionate în 
scopul depăşirii obstacolelor existente în calea extinderii exporturilor. În agricultură 
şi industria prelucrătoare, aceste probleme ţin de ordinea de zi a BTC, procedurile 
vamale şi subvenţiile agricole. În sectorul TIC, aspectele principale ţin de instruirea 
profesională a forţei de muncă şi stabilirea şi menţinerea mediului competitiv.

Principalele recomandări generale, care reies din conţinutul studiului, sunt:

 Menţinerea competitivităţii producţiei moldoveneşti, prin stabilirea politicilor 
macroeconomice responsabile, inclusiv controlul inflaţiei;

 Continuarea liberalizării regimului comercial al ţării, prin participarea activă la 
acordurile existente de comerţ liber şi negocierea atentă a celor noi, mai ales ZACLS 
cu UE, care are un potenţial de extindere foarte mare a posibilităţilor de export şi 
atragere a investiţiilor pentru Republica Moldova şi modernizarea mediului juridic 
şi instituţional în ţară;

 Îmbunătăţirea climatului de afaceri în economie, prin simplificarea şi creşterea 
transparenţei reglementărilor tehnice, procedurilor de trecere a frontierei şi pro-
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cedurilor vamale, regimului fiscal şi a altor factori care influenţează activităţile de 
investiţii şi de afaceri din ţară;

 Sprijinirea investiţiilor în infrastructura necesară pentru extinderea exportului, 
inclusiv drumurile publice şi alte facilităţi de transport şi instalaţii private de de-
pozitare, logistică, etc.;

 Evaluarea şi, eventual, recanalizarea subvenţiilor agricole şi a altor forme de susţi-
nere pentru întreprinderi, pentru o eficienţă şi un impact mai mare în ceea ce 
priveşte extinderea exporturilor;

 Menţinerea mediului concurenţial în sectoarele economiei orientate spre export şi 
susţinerea ÎMM-urilor, care încearcă să-şi exporte produsele;

 Sprijin pentru exporturile de produse cu valoare adăugată, prin crearea medi-
ului prietenos pentru acestea, în cadrul tuturor serviciilor guvernamentale, care se 
ocupă cu exporturile;

 Îmbunătăţirea sistemului de învăţământ profesional în ţară, pentru a oferi expor-
tatorilor forţă de muncă calificată; acest lucru ar putea fi realizat printr-o mai bună 
interacţiune a unităţilor de învăţământ cu sectorul privat, crearea de forme flexibile 
de formare profesională, coordonarea programelor de studii cu necesităţile compa-
niilor, care activează în sectoarele orientate spre export;

 Consolidarea capacităţii instituţionale şi umane a ţării de a efectua analize rele-
vante de politică comercială, prin susţinerea capacităţii experţilor din sectorul gu-
vernamental şi non-guvernamental de a efectua analize comprehensive, economice 
şi sociale, ale propunerilor de politici, utilizând instrumente analitice moderne, in-
clusiv modele cantitative.

Planul detaliat de acţiuni este prezentat în Anexa II.
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Context

Republica Moldova are o serie de avantaje comparative în agricultură şi în pro-
ducerea de mărfuri cu valoare adăugată, datorită condiţiilor legate de sol, climă, 
infrastructură existentă şi competenţele şi experienţa angajaţilor în acest sector. Pen-
tru a utiliza aceste avantaje, sectorul privat în agricultură trebuie să fie competitiv. 
Competitivitatea acestuia depinde enorm de modul de organizare a pieţei şi de fap-
tul dacă piaţa maximizează productivitatea de-a lungul întregului lanţ de activitate, 
începând cu utilizarea de materie primă şi terminând cu comercializarea produsului 
final. Deşi există asociaţii de susţinere a fermierilor, producătorilor, întreprinderilor 
prelucrătoare şi a altor tipuri de întreprinderi în industrie, aceste grupuri încă nu au 
avut un impact semnificativ asupra activităţii diferitor actori din cadrul sectorului. 
Printre diferitele segmente ale sectorului agricol, în Republica Moldova, producerea 
şi prelucrarea fructelor pare a avea un potenţial important de producţie şi creştere a 
exporturilor de produse VAÎ.

Lipsa informaţiilor despre piaţă este o problemă majoră pentru sectorul privat din 
Moldova. Situaţia este deosebit de gravă pentru agricultorii care locuiesc în zonele 
rurale, unde fluxul de informaţii este mult mai lent şi informaţia nu este întotdeau-
na corectă atunci când ajunge la agricultor. Majoritatea producătorilor şi întreprin-
derilor de prelucrare duc lipsă de informaţii de bază, despre produsele pe care ar fi 
bine să le crească, despre ce pieţe şi canale de distribuţie ar trebui să aleagă, ce proce-
duri trebuie să urmeze şi în ce succesiune pentru a exporta produsele agricole şi cine 
ar putea fi concurenţii lor primari pe pieţele de export şi chiar pe cele domestice.

În Republica Moldova nu există o reţea funcţională de pieţe en-gros. Există o piaţă 
en-gros în Chişinău, care este descrisă ca fiind haotică şi monopolistă. Sunt necesare 
nu doar mai multe pieţe en-gros în toată ţara, dar şi un acces mai bun al vânzătorilor 
de fructe şi legume la preţuri de piaţă, în cadrul comunităţilor lor locale şi în întrea-
ga ţară. În acest fel, vânzătorii vor fi într-o poziţie mai bună, pentru a-şi direcţiona 
produsele spre o piaţă, care le-ar oferi un rezultat mai favorabil.

Infrastructura pieţei (depozite frigorifice, spaţii de ambalare) şi o parte a infrastruc-
turii de irigare (adică echipamentul de irigare la fermă), pe de altă parte, ar trebui să 
fie bazate pe iniţiative de investiţii private. Statul, de preferinţă în colaborare cu do-
natorii, ar trebui să sprijine şi să încurajeze aceste tipuri de investiţii. Informaţiile cu 

Anexa I.I. 
CONCEPTE PENTRU  
PROIECTELE DE ASISTENŢĂ 
TEHNICĂ. AGRICULTURA ŞI 
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
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privire la modele de afaceri de succes sunt extrem de importante, servind în calitate 
de catalizator eficient pentru investiţii şi declanşând replicarea în masă a poveştilor 
de succes.

Obiectivul proiectului: Crearea centrului de informaţii despre exporturi de produse 
agricole şi de consultanţă în afaceri. Acest centru ar oferi fermierilor şi întreprinderilor 
de prelucrare a producţiei agricole, din diferite părţi ale ţării, informaţii relevante 
şi actualizate cu privire la procedurile de export, preţuri interne şi internaţionale, 
modificările de politici şi regulamente guvernamentale.

Principalul beneficiar al asistenţei tehnice: Asociaţia producătorilor de fructe din 
Moldova (Moldova-Fruct)

Motivul pentru propunerea Asociaţiei producătorilor de fructe din Republica Mol-
dova este faptul că, în prezent, “Moldova Fruct” are peste 40 de membri, care deţin 
mai mult de 10.000 de ha de suprafeţe horticole, fiind cei mai puternici producători 
şi exportatori din Republica Moldova şi care au acces la gama completă de informaţii 
despre lanţul de producţie de fructe. Asociaţia este în creştere şi include un număr 
mare de producători, distribuitori şi exportatori de produse horticole.

Scopul principal al “Moldova-Fruct”, este de a consolida industria producţiei de 
fructe, activând astfel într-un ciclu închis, format din următoarele componente: 
înfiinţarea livezilor noi cu material biologic care se ridică nivelul standardelor 
internaţionale, producerea, recoltarea, depozitarea, sortarea, ambalarea, prelu-
crarea şi vânzarea producţiei. Furnizarea de servicii membrilor săi şi altor persoane 
interesate în dezvoltarea sectorului fructelor este una dintre funcţiile de bază ale 
Asociaţiei.

Rezultatele proiectului propus
Sarcini:

 Crearea centrului în calitate de organism non-comercial privat, sub auspiciile “Mol-
dova-Fruct”;

 Stabilirea unui flux eficient de informaţii tehnice, despre piaţă şi afaceri şi alte 
informaţii relevante pentru clienţii centrului; clienţii ar fi membrii asociaţiei şi toate 
celelalte părţi interesate de serviciile oferite de centru;

 Asistenţă la dezvoltarea planului de afaceri pentru durabilitatea proiectului;

 Facilitarea dialogului între părţile interesate din sector.

Activităţile propuse ale centrului pentru prima etapă de existenţă ar include:

1. Crearea şi actualizarea sistematică şi menţinerea unei baze de informaţii despre 
piaţă, inclusiv date privind preţurile pe pieţele interne şi internaţionale, reglementări 
tehnice sectoriale, standarde, cerinţe pe pieţele de export, taxele pentru servicii.

2. Difuzarea acestor informaţii prin intermediul unui buletin informativ pentru abo-
naţi, campanii de informare, răspunsuri la cererile individuale ale clienţilor, etc.
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3. Colectarea şi diseminarea informaţiilor referitoare la cele mai bune practici de 
afaceri în sectorul creşterii fructelor, inclusiv soluţii avansate pentru plantare şi re-
coltare, depozitare, transport, ambalare etc.

4. Efectuarea analizei problemelor relevante pentru sector şi pregătirea “cărţilor albe” 
cu privire la astfel de subiecte, cum ar fi apa pentru irigaţii, solul, protecţia plantelor, 
măsuri SFS etc.

5. Oferirea recomandărilor concrete pentru ÎMM-urile din sector, referitoare la 
potenţialele soluţii financiare, inclusiv leasing, investiţii de capital, credite tehnice 
de la furnizori, la elaborarea planurilor de afaceri adecvate pentru posibili investi-
tori/creditori şi la soluţii tehnologice moderne şi surse de echipamente/ materiale 
necesare, etc.

6. Monitorizarea tuturor componentelor costurilor de producţie în sector şi elaborarea 
modelelor de buget pentru unele grupuri de produse; aceste bugete ar trebui să re-
flecte pragurile de rentabilitate, demonstrând astfel necesitatea respectării şi atinge-
rii nivelului tehnologic adecvat de producţie, pentru a avea o organizare profitabilă 
a livezilor.

7. Asistenţă pentru fermieri la fermă, de exemplu, în analiza gradului de coacere a 
fructelor şi în stabilirea exactă a perioadei de recoltare.

8. În cazul în care performanţa centrului va fi considerată satisfăcătoare, acesta va 
sprijini crearea de reprezentanţe în alte părţi ale ţării şi centre similare în alte sub-
sectoare ale agriculturii.

Serviciile centrului vor fi cu plată, dar taxele ar putea fi subvenţionate pentru anu-
mite categorii de clienţi, dacă va fi oferită asistenţa necesară de către guvern/dona-
tori.

Bugetul total propus -380000 dolari SUA, la care Republica Moldova Fruct ar con-
tribui cu 10%.

Durata proiectului - 24 luni.
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Context 

Sectorul TIC în Moldova a crescut mai rapid decât economia în ansamblu şi este 
posibil să fi exercitat un impact pozitiv asupra productivităţii muncii. De aseme-
nea, trebuie de remarcat faptul că, în conformitate cu standardele internaţionale, 
ponderea TIC în PIB-ul Republicii Moldova este relativ mare, contribuind cu circa 
9,7% din PIB în 2009. Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 
în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, TIC a devenit un exportator 
semnificativ de servicii (135 mln. dolari SUA în 2009). Sectorul TIC este bazat pe 
tehnologie/cunoaştere şi ar putea deveni un factor de dezvoltare umană a ţării. 

Conform raportului Asociaţiei Naţionale a Companiilor de TIC (ATIC), sectorul 
TIC din Moldova are aproximativ 20,500 de persoane sau 2,7% din totalul forţei 
de muncă, raportate la biroul de statistică de către companiile din Moldova. Alte 
rapoarte sugerează că numărul total al specialiştilor TIC activi ar putea fi de 400000 
de oameni.

Sectorul TIC este un exportator tot mai mare de servicii (peste 20% din totalul ex-
porturilor de servicii în 2009) cu potenţial înalt de extindere.

Obiectivul principal al Strategiei de dezvoltare a sectorului TIC este creşterea 
competitivităţii Republicii Moldova la nivel global, prin îmbunătăţirea folosirii sec-
torului public şi gestionării activelor sale tehnologice. Guvernul Republicii Moldova 
(GRM) a lansat un amplu program de introducere a E-guvernării, ca mijloc de atin-
gere a unui grad mai mare de transparenţă şi eficienţă în furnizarea de servicii pub-
lice, pentru persoanele şi întreprinderile din Republica Moldova. 

Foaia de parcurs a E-transformării Republicii Moldova include, printre altele, urmă-
toarele priorităţi:

a. în domeniul transformării sectorului TIC - Îmbunătăţirea programelor  
de învăţământ în domeniul TIC

b. în domeniul dezvoltării industriei TIC - Dezvoltarea capacităţilor resurselor umane 
ale companiilor de TIC

c. în domeniul incluziunii digitale şi sociale - sensibilizare şi acces la TIC pentru toţi

Datorită evoluţiei rapide a iniţiativelor guvernamentale în domeniul e-transformării, 
e-guvernării şi Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale, se observă o necesitate 
acută de forţă de muncă instruită în domeniul TIC.

Anexa I.II. 
CONCEPTE PENTRU PROIECTELE 
DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ. DEZ-
VOLTAREA SECTORULUI TIC
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Lipsa specialiştilor TIC în anumite domenii sau cunoştinţele slabe ale acestora au 
fost menţionate printre riscurile majore pentru implementarea cu succes a acestor 
proiecte.

Pentru a asigura consolidarea capacităţilor iniţiativelor naţionale şi implementarea 
cu succes a acestora, este important să fie luată în consideraţie lansarea unui proiect 
pentru a consolida aceste capacităţi, începând de la nivelul de bază al sistemului 
de învăţământ. În prezent, nivelul studiilor în domeniul TIC este insuficient; acest 
lucru îi impune pe tinerii specialişti să se înscrie la cursuri suplimentare, pentru a 
se califica pentru posturile anunţate de companii, sau să presteze servicii de calitate 
scăzută organelor administrative. De asemenea, angajaţii existenţi ai companiilor 
TIC trebuie să investească bugete semnificative şi timp în avansarea nivelului tehnic 
al noilor angajaţi, pentru a-i pregăti pentru realizarea sarcinilor curente ale acestor 
companii.

Pentru a îmbunătăţi situaţia în acest sens şi pentru a reduce deficienţele şi satisface 
cererea de forţă de muncă calificată şi instruită, se propune elaborarea unui proiect 
cu mai multe activităţi, care vizează obiectivele de mai sus. 

Obiectivul proiectului: Crearea centrului de educaţie continuă în domeniul TIC. 
Acest centru ar deveni o instituţie care să susţină universităţile în modernizarea cur-
riculum-ului şi activităţilor de studii în domeniul TIC şi să ofere instruire necesară 
cu privire la subiectele profesionale cele mai solicitate. Centrul se va concentra pe 
temele/subiectele de formare, care sunt cele mai necesare pentru extinderea expor-
turilor de servicii TIC.

Principalul beneficiar al asistenţei tehnice: Asociaţia Naţională a Companiilor 
Private din Domeniul TIC din Moldova (ATIC)

Motivul pentru propunerea Asociaţiei Naţionale a Companiilor TIC este că acesta 
este organul reprezentativ al sectorului TIC în Republica Moldova, care include cele 
mai multe dintre companiile TIC din ţară. 

Rezultatele proiectului propus 

Sarcini:
 Crearea centrului în calitate de organism non-comercial privat, sub auspiciile 

ATIC; 
 acordarea de asistenţă şi instruire profesională;
 coordonarea activităţii administraţiei publice, universităţilor şi sectorului privat 

pentru această iniţiativă;
 asistenţă în dezvoltarea planului de afaceri pentru durabilitatea proiectului;
 facilitarea dialogului între furnizori, sectorul privat şi personalul academic.

Activităţile proiectului propuse pentru prima etapă:

1. Elaborarea materialelor de curs şi a manualelor suplimentare pentru universităţi 
şi programele de instruire pe termen scurt, pentru următoarele subiecte:

 Cadrele de dezvoltare: Java sau. NET



73

Asistenţă pentru evaluarea necesităţilor în domeniul comerţului în Republica Moldova

 Dezvoltarea Web folosind WebAPI: FLEX, Silverlight

 Aplicaţiile de programare pentru platforma ArcGIS Server

2. Lansarea unor programe speciale de stimulare a viitoarelor cadre didactice, care 
vor oferi instruire la aceste subiecte, inclusiv schimbul de experienţă şi stagii în 
universităţile şi companiile internaţionale de frunte şi participarea la conferinţe 
şi seminare; de asemenea, ar putea fi oferite unele burse pentru cei mai buni 
solicitanţi, care contribuie la crearea şi predarea cursurilor de mai sus.

3. Introducerea curriculum-urilor iniţiate de vânzători în instituţiile de învăţământ 
superior.

4. Certificarea profesorilor universitari în domeniile în care aceştia vor preda 
cursuri. Ar trebui să existe un parteneriat public-privat, deoarece deja există 
specialişti, care provin din afaceri private, capabili să conducă programele de 
instruire. În timp ce profesorii universitari vor acumula experienţă, instructorii 
din sectorul privat de afaceri, vor fi în măsură să ofere cursuri şi să coopereze cu 
noii profesori cu experienţă, care ar contribui cu cunoştinţe şi abilităţi practice 
de predare la subiectul abordat.

5. Implementarea unui program de coaching, care ar include elaborarea 
unui program de stagiere, promovarea acestuia în rândul potenţialilor 
beneficiari şi primul val de stagii în companiile care activează în sec-
tor. Aceste stagii vor putea oferi studenţilor din universităţi posibilitatea 
de a dobândi competenţe şi experienţă pentru viitorul lor loc de muncă, 
precum şi pentru obţinerea de credite pentru studiile lor în universităţi.  
Pentru companiile din sector, acest lucru ar permite instruirea forţei de muncă 
în domeniul managementului TIC şi dezvoltarea abilităţilor în domeniu, ceea 
ce le va permite să obţină experienţă înainte de angajare.

6. Susţinerea participării la conferinţe a profesioniştilor din sector, implicaţi în 
programele de instruire organizate de către centru. Este foarte important să 
existe forţă de muncă cu cunoştinţe bogate şi care a fost expusă tehnologiilor 
moderne, interacţionând astfel cu colegii lor din străinătate. Conferinţele sug-
erate mai jos doar indică tipul de evenimente de schimb de cunoştinţe, ce ar 
putea fi susţinute de către proiect.

CEBIT, Hanovra - 1- 5 martie 2011, www.cebit.de GITEX, Dubai - 9-13 octombrie 
2011 www.gitex.com Forumul NASSCOM - 9- 11 februarie 2011, nasscom.in EUC, 
Madrid - 26-28 octombrie 2011, www.esri.com / evenimente / EUC Gartner - 7-9 
martie 2011, gartner.com

Bugetul total propus al proiectului -250000 dolari SUA 

Durata proiectului - 18 luni.
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Anexa II. PLANUL DE ACŢIUNI

Nr. Acţiunea Rezultatul aşteptat Perioada Agenţiile 
implicate

Asistenţa dorită 
din partea 

donatorilor

1. Politică comercială

1.1 Continuarea 
/ începerea 
negocierilor 
privind ZACLS cu 
UE şi acordurile de 
comerţ liber cu CSI 
şi cu Turcia

Diversificarea geografică 
a comerţului, regim 
mai previzibil pentru 
exporturile moldoveneşti, 
actualizarea cadrului 
instituţional şi legislativ 
pentru regimul comercial 
al ţării

2011 -2014 Ministerul 
Economiei, alte 
ministere şi 
agenţii relevante

Servicii de 
consultanţă 
privind evaluarea 
diferitor 
propuneri de 
politici, asistenţă 
instituţională 
pentru 
negociatori

1.2 Stabilirea 
structurilor 
şi proceselor 
permanente 
de coordonare 
a politicilor 
în domeniul 
comerţului 

Poziţia consolidată a 
guvernului cu privire la 
toate aspectele legate 
de comerţ, excluderea 
oricăror nepotriviri 
între politicile interne 
şi angajamentele 
comerciale internaţionale 
(de exemplu, plafonul 
OMC pentru subvenţiile 
agricole)

2011 Ministerul 
Economiei, alte 
ministere şi 
agenţii relevante

1.3 Consolidarea 
capacităţii de 
negociere în 
domeniul relaţiilor 
comerciale în baza 
normelor OMC

O poziţie mai puternică a 
negociatorilor moldoveni 
în organismele CSI/CU

2011 -2012 Ministerul 
Economiei, 
alte ministere 
relevante

Instruire în 
domeniul diferitor 
aspecte ale 
negocierilor

1.4 Eliminarea 
completă a oricăror 
aranjamente care 
discriminează 
importatorii

Un mediu mai competitiv 
pe piaţa internă, o mai 
bună implementare 
a angajamentelor 
internaţionale ale ţării

2011 Ministerul 
Economiei, alte 
ministere şi 
agenţii relevante

Servicii de 
consultanţă 
privind evaluarea 
schimbărilor în 
regimul comercial

1,5 Scăderea/reducerea 
la zero a tarifelor 
la import pentru 
resursele esenţiale 
de producţie 
necesare în special 
pentru exportul de 
AVÎ

Extinderea exporturilor 
de produse AVÎ

2011 -2012 Ministerul 
Economiei, 
Ministerul 
Finanţelor, alte 
ministere şi 
agenţii relevante

Servicii de 
consultanţă 
privind evaluarea 
consecinţelor 
economice 
şi fiscale ale 
acestei schimbări 
a regimului 
comercial

2. Politici macroeconomice, fiscale şi structurale

2.1 Controlul inflaţiei Prevenirea aprecierii 
ratei reale de schimb; 
poziţie mai puternică a 
producătorilor moldoveni 
pe pieţele interne şi 
externe

2011 -2014 Banca Naţională 
a Moldovei, 
Ministerul 
Finanţelor, 
Ministerul 
Economiei

Servicii de 
consultanţă cu 
privire la politicile 
monetare şi 
fiscale
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Nr. Acţiunea Rezultatul aşteptat Perioada Agenţiile 
implicate

Asistenţa dorită 
din partea 

donatorilor

2.2 Simplificarea 
şi accelerarea 
procesului de 
rambursare a TVA 
pentru exportatori

Costuri mai mici 
pentru exportatori şi 
competitivitatea sporită a 
acestora

2011 -2012 Ministerul 
Finanţelor, 
Ministerul 
Economiei

Servicii de 
consultanţă 
privind 
implementarea 
practică şi 
proceduri 
adecvate pentru 
accelerarea 
rambursărilor  
de TVA

2.3 Revizuirea 
procedurilor 
de contestare 
la agenţiile de 
reglementare

Puterea discreţionară 
redusă a oficialilor 
guvernamentali, cu 
potenţial mai mic de 
corupţie şi costuri mai 
mici de afaceri pentru 
exportatori

2011 -2012 Ministerul 
Economiei, alte 
ministere şi 
agenţii relevante

Servicii de 
consultanţă cu 
privire la cele 
mai bune practici 
internaţionale 
referitoare la 
procedurile de 
contestare

2.4 Reducerea 
cerinţelor de 
acordare a licenţelor 
pentru operaţiunile 
de comerţ extern

Costuri mai mici 
pentru exportatori şi 
completarea sporită a 
produselor importate

2011 -2012 Ministerul 
Economiei, alte 
ministere şi 
agenţii relevante

Servicii de 
consultanţă cu 
privire la cele 
mai bune practici 
internaţionale 
referitoare la 
cerinţele de 
licenţiere

2.5 Reglementarea 
mai transparentă şi 
mai puţin greoaie a 
sectorului TIC

Costuri mai mici de 
afaceri, creşterea 
concurenţei în sector şi 
extinderea exporturilor

2011 -2013 Ministerul 
Economiei, alte 
ministere şi 
agenţii relevante

Servicii de 
consultanţă cu 
privire la cele 
mai bune practici 
internaţionale 
referitoare la 
reglementarea 
sectorului

2.6 Armonizarea 
legislaţiei 
referitoare la 
achiziţiile publice 
cu acquis-ul UE

Achiziţii mai 
transparente, competitive 
şi mai ieftine de mărfuri şi 
servicii de către guvern

2011 -2013 Ministerul 
Finanţelor, 
Ministerul 
Economiei, alte 
ministere şi 
agenţii relevante

Servicii de 
consultanţă cu 
privire la cele 
mai bune practici 
internaţionale 
referitoare la 
achiziţiile publice

3. Dezvoltarea capacităţilor de analiză pentru elaborarea şi implementarea politicilor comerciale 

3.1 Consolidarea 
capacităţii de 
analiză în domeniul 
comerţului în 
sectorul public şi 
privat

Analiza şi prognoza 
îmbunătăţită a evoluţiilor 
economice, fiscale, 
sociale şi de mediu, ca 
rezultat al modificărilor 
regimului comercial

2011 -2015 Ministerul 
Economiei, alte 
ministere şi 
agenţii relevante, 
centre non-
guvernamentale 
de analiză şi 
asociaţiile de 
afaceri

Instruire cu privire 
la conceptele 
analitice 
şi instruire 
practică despre 
construirea de 
modele adecvate

3.2 Instruirea 
funcţionarilor 
publici în diferite 
aspecte ale politicii 
comerciale

Pregătire mai bună 
a guvernului pentru 
implementarea 
consecventă a politicilor 
prietenoase exportului

2011 -2015 Ministerul 
Economiei, alte 
ministere şi 
agenţii relevante

Asistenţă pentru 
programele de 
instruire
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Nr. Acţiunea Rezultatul aşteptat Perioada Agenţiile 
implicate

Asistenţa dorită 
din partea 

donatorilor

3.3 Dezvoltarea 
sistemelor de 
monitorizare 
şi evaluare în 
problemele legate 
de comerţ

O mai bună planificare 
a intervenţiilor 
legate de comerţ şi 
evaluarea politicilor 
guvernamentale în 
domeniul comerţului

2011 -2015 Ministerul 
Economiei, alte 
ministere şi 
agenţii relevante

Servicii de 
consultanţă cu 
privire la cele 
mai bune practici 
internaţionale 
referitoare la 
monitorizarea şi 
implementarea 
intervenţiilor 
guvernului

4. Sensibilizarea mediului de afaceri despre politica comercială  
şi dezvoltarea dialogului dintre mediul de afaceri şi guvern

4.1 Dezvoltarea 
parteneriatelor 
public-private 
pentru promovarea 
comerţului 

Utilizarea potenţialului 
sectorului privat, 
în reglementarea 
intrasectorială (de 
exemplu, în domeniul 
TIC), spre beneficiul 
exportatorilor; unificarea 
resurselor pentru 
dezvoltarea infrastructurii 
deosebit de importante 
pentru export (logistică, 
etc.)

2011 -2015 Ministerul 
Economiei, alte 
ministere şi 
agenţii relevante, 
companii private 
şi asociaţiile de 
afaceri

Împrumuturi 
concesionale 
pentru PPP 
legate de comerţ, 
servicii de 
consiliere pentru 
dezvoltarea 
mediului juridic 
şi instituţional 
pentru astfel de 
parteneriate

4.2 Sensibilizarea 
privind comerţul 
internaţional şi 
politica comercială

O mai bună informare 
a întreprinderilor cu 
privire la oportunităţile 
şi constrângerile în calea 
comerţului extern şi 
regimurile comerciale pe 
pieţele străine

2011 -2015 Ministerul 
Economiei, alte 
ministere şi 
agenţii relevante, 
centre non-
guvernamentale 
de analiză şi 
asociaţiile de 
afaceri

Asistenţă pentru 
programele de 
sensibilizare

4.3 Creşterea gradului 
de conştientizare 
a exportatorilor 
naţionali cu privire 
la standardele şi 
cerinţele tehnice

Pregătirea exportatorilor 
moldoveni pentru a face 
faţă cerinţelor standard 
şi a celor tehnice de pe 
piaţa europeană şi altele

2011 -2015 Ministerul 
Economiei, alte 
ministere şi 
agenţii relevante, 
centre non-
guvernamentale 
de analiză şi 
asociaţiile de 
afaceri

Asistenţă pentru 
programele de 
sensibilizare

4.4 Consultări publice 
cu privire la politica 
comercială

Creşterea susţinerii de 
către public şi stabilirea 
unei proceduri de 
avertizare timpurie cu 
privire la problemele 
potenţiale în cadrul 
negocierilor comerciale

2011 -2015 Ministerul 
Economiei, alte 
ministere şi 
agenţii relevante, 
centre non-
guvernamentale 
de analiză şi 
asociaţiile de 
afaceri
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Nr. Acţiunea Rezultatul aşteptat Perioada Agenţiile 
implicate

Asistenţa dorită 
din partea 

donatorilor

5. Crearea unui mediu de afaceri favorabil

5.1 Reorientarea 
subvenţiilor 
agricole şi altor 
forme de susţinere 
a întreprinderilor, 
spre activităţile de 
export

Îmbunătăţirea 
infrastructurii pentru 
exporturi şi extinderea 
exporturilor, în special în 
agricultură şi industria 
prelucrătoare

2011 -2012 Ministerul 
Economiei, 
Ministerul 
Agriculturii, 
Ministerul 
Finanţelor, 
alte ministere 
relevante

Servicii de 
consultanţă cu 
privire la cele 
mai bune practici 
internaţionale 
referitoare la 
programele 
de asistenţă în 
agricultură

5.2 Dezvoltarea 
sistemelor de 
informaţii de piaţă

Sensibilizarea 
întreprinderilor cu privire 
la situaţia de pe pieţele 
interne şi de export

2011 -2015 Ministerul 
Economiei,  
alte ministere  
şi asociaţii  
de afaceri

Servicii de 
consultanţă 
şi asistenţă 
financiară pentru 
înfiinţarea 
instituţională 
a sistemelor 
de informaţii 
referitoare la piaţa 
public-privată

5.3 Dezvoltarea 
potenţialului uman 
pentru sectoarele 
orientate spre 
export

Consolidarea capacităţii 
de producţie a 
exportatorilor (de 
exemplu, în domeniul TIC 
sau al agrobusiness-ului)

2011 -2015 Ministerul 
Economiei, 
alte ministere 
relevante, 
universităţi  
şi instituţii de 
învăţământ 
profesional  
şi asociaţii  
de afaceri

Servicii de 
consultanţă şi 
capital iniţial 
pentru înfiinţarea 
centrelor 
de instruire 
profesională în 
anumite sectoare 
şi consolidarea 
instituţiilor de 
învăţământ 
profesional

5.4 Dezvoltarea 
serviciilor public-
private de 
consultanţă în 
afaceri

Acces uşor al 
agricultorilor şi altor 
oameni de afaceri la 
informaţiile despre cele 
mai bune practici în 
domeniul producţiei, 
marketingului etc.

2011 -2015 Ministerul 
Economiei, 
alte ministere 
şi asociaţii de 
afaceri

Servicii de 
consultanţă şi 
capital iniţial 
pentru înfiinţarea 
serviciilor de 
consultanţă în 
afaceri

6. Dezvoltarea infrastructurii

6.1 Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport

Costuri mai mici de 
transport pentru 
participanţii la comerţ 
extern

2011 -2015 Ministerul 
Transporturilor, 
Ministerul 
Finanţelor, 
Ministerul 
Economiei

Împrumuturi 
concesionale 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport

6.2 Asistenţă pentru 
dezvoltarea 
serviciilor logistice

Centre logistice public-
private create, care vor 
determina scăderea 
costurilor pentru 
exportatorii

2011 -2015 Ministerul 
Finanţelor, 
Ministerul 
Economiei, 
companii private

Împrumuturi 
concesionale 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
logistice
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Nr. Acţiunea Rezultatul aşteptat Perioada Agenţiile 
implicate

Asistenţa dorită 
din partea 

donatorilor

6.3 Dezvoltarea 
finanţării 
comerţului

Costuri mai mici de 
finanţare pentru 
exportatori

2011 -2015 Ministerul 
Finanţelor, 
BNM, Ministerul 
Economiei, bănci 
comerciale

Împrumuturi 
concesionale 
pentru 
dezvoltarea 
finanţării 
activităţilor  
de comerţ

7. Standarde, reglementări tehnice, controale vamale

7.1 Armonizarea 
sistemului de 
reglementare 
tehnică cu 
standardele UE

Sistem de reglementare 
mai coerent şi orientat 
spre export

2011 -2014 Ministerul 
Economiei, 
alte ministere 
şi asociaţii de 
afaceri

Servicii de 
consultanţă cu 
privire la cele 
mai bune practici 
internaţionale 
în domeniul 
reglementării 
tehnice a 
comerţului

7.2 Eliminarea 
cerinţelor excesive 
de standardizare

Costuri mai mici pentru 
exportatori

2011 -2012 Ministerul 
Economiei, 
alte ministere 
şi asociaţii de 
afaceri

Servicii de 
consultanţă cu 
privire la cele 
mai bune practici 
internaţionale 
referitoare la 
standardizare

7.3 Dezvoltarea 
infrastructurii de 
calitate (dotarea 
laboratoarelor de 
testare, etc.)

Extinderea 
oportunităţilor de export 
pentru producătorii 
moldoveni

2011 -2015 Ministerul 
Economiei, 
alte ministere 
şi asociaţii de 
afaceri

Împrumuturi 
concesionale 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii  
de calitate

7.4 Implementarea 
reformelor TBT şi 
SPS

Sistem de reglementare 
mai coerent şi orientat 
spre export

2011 -2014 Ministerul 
Economiei, 
alte ministere 
şi asociaţii de 
afaceri

Servicii de 
consultanţă cu 
privire la cele 
mai bune practici 
internaţionale 
în domeniul 
măsurilor TBT  
şi SPS

7.5 Simplificarea 
procedurilor vamale 
pentru exportatori, 
în special pentru 
producătorii de 
produse VAÎ / 
mărfuri perisabile 
şi exportatori cu 
experienţă pozitivă

Costuri şi pierderi mai 
mici la trecerea frontierei 
pentru exportatori / 
importatori

2011 -2012 Ministerul 
Economiei, 
serviciul vamal, 
alte ministere şi 
agenţii relevante

Servicii de 
consultanţă cu 
privire la cele 
mai bune practici 
internaţionale 
referitoare la 
controalele 
vamale

7.6 Reducerea taxelor 
de certificare

Costuri mai mici pentru 
exportatori

2011 -2012 Ministerul 
Economiei, alte 
ministere şi 
agenţii relevante



NOTE:
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