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Cuvânt de deschidere
Această analiză este efectuată în cadrul Proiectului finanțat de Uniunea Europeană “Vizibilitate și comunicare 
pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprin-
zător (AA/DCFTA) în cadrul programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană”. 

Analiza are drept scop evaluarea impactului economic la 4 ani de implementare a AA/DCFTA în Republica Moldova 
și cuprinde capitole referitoare la impactul DCFTA asupra exporturilor de bunuri în Uniunea Europeană, precum și 
date referitoare la importurile Republicii Moldova din piața Uniunii Europene. Principalul obiectiv este de a evalua 
și comunica progresul și impactul economic al implementării AA/DCFTA în Republica Moldova în scopul stimulării 
participării la implementarea și asimilarea completă a Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană. Nu în 
ultimul rând, analiza cuprinde o serie de informații și rezultate relevante privind impactul Acordului de Liber 
Schimb cu Uniunea Europeană pentru întreaga societate a Republicii Moldova. 

Analiza a fost întreprinsă de către o echipă de specialiști din cadrul Expert-Grup, formată din Adrian Lupușor, 
Director Executiv al Expert-Grup, și Vadim Gumene, Director de Program „Politici de Comerț și DCFTA”. Expert-Grup 
este centrul analitic independent, specializat în cercetări în domeniul economiei şi politicilor publice. Activitățile 
de bază ale centrului sunt analizele, previziunile economice şi cercetările în domeniul politicilor publice.

Analiza fundamentează un program de comunicare și conștientizare publică privind impactul implementării 
AA/DCFTA în Republica Moldova, realizat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul Proiectului “Vizibilitate și comu-
nicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană”.

Principalele obiective ale proiectului se referă la proiectarea și implementarea unui program de sensibilizare a 
opiniei publice cu scopul promovării beneficiilor AA/DCFTA, inclusiv diseminarea informațiilor specifice și utile, 
ce vizează necesitățile agenților economici din toate domeniile de referință ale Acordului de Liber Schimb Apro-
fundat și Cuprinzător (DCFTA) dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Scopul final este de a sprijini 
participarea mediului de afaceri la implementarea integrală a acordului. 

În cadrul acestui proiect au fost realizate, de asemenea, o serie de materiale de informare adresate mediului de afa-
ceri, companiilor și exportatorilor mari, dar și întreprinderilor mici și mijlocii, referitoare la cerințele pieței Uniunii 
Europene, pașii de urmat și asistența disponibilă pentru agenții economici din Republica Moldova, pentru a profita 
la maximum de oportunitățile oferite de către Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul www.EU4Business.eu/Moldova. 

Opiniile exprimate în acest volum aparțin în întregime autorilor şi nu pot fi atribuite Uniunii Europene.
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Introducere
La data de 1 septembrie 2014, a intrat în vigoare, cu titlu provizoriu, Acordul de Asociere dintre Republi-
ca Moldova și Uniunea Europeană, inclusiv a fost constituită Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprin-
zător (DCFTA) dintre ambele părți. Chiar dacă acordul a intrat în vigoare pe deplin la 1 iulie 2016, odată cu fi-
nalizarea procedurii de ratificare a acestuia de către părțile semnatare, toate componentele ce țin de DCFTA au 
început să aibă efect începând cu 1 septembrie 2014. În esență, crearea DCFTA a vizat eliminarea barierelor tari-
fare și non-tarifare din calea comerțului dintre Moldova și UE, cu scopul de a intensifica legăturile comerciale și 
economice bilaterale. 

Încă până la semnarea Acordului de Asociere și, nemijlocit, formarea DCFTA, au existat multe așteptări, 
unele optimiste, alte pesimiste. Aștep tările optimiste se rezumau la impulsinoarea schimburilor comerciale 
dintre Moldova și UE, care se va solda cu creșterea investițiilor, locurilor de muncă, a salariilor și, în final, o creș-
tere economică de circa 6,4%1. Anumite efecte negative ale liberalizării comerțului puteau afecta unele ramuri 
mai puțin competitive ale sectorului agroindustrial, care însă urmau să fie compensate de beneficiile altor ramuri, 
migrarea factorilor de producție din sectoarele necompetitive spre cele competitive, precum și de perioadele 
destul de generoase de tranziție, de până la 10 ani, pentru a permite producătorilor autohtoni să se adapteze. 
În același timp, așteptările pesimiste, se rezumau la pierderi pentru producătorii autohtoni drept rezultat al creșterii 
rapide a piețelei interne cu produse importate din UE, pierderea pieței CSI, devalorizarea monedei naționale și 
scăderea economică. 

După 4 ani de implementare a DCFTA este oportună estimarea impactului preliminar al acesteia asupra 
economiei Moldovei. Este o perioadă scurtă, însă suficientă pentru a înțelege impactul preliminar al DCFTA și a 
testa care așteptări sau realizat și care așteptări s-au dovedit a fi eronate. Aceasta va permite Guvernului să înțe-
leagă în mod riguros cât de benefică este DCFTA și dacă sunt necesare anumite ajustări pentru a preveni even-
tuale riscuri pentru economia Moldovei sau a valorifica mai amplu oportunitățile acesteia. În final, estimările 
respective vor servi drept sursă importantă de informație pentru mass-media, partenerii de dezvoltare, oficialii 
UE, dar și publicului larg, despre importanța DCFTA pentru economia Moldovei. Prin urmare, scopul acestui stu-
diu este de a estima impactul preliminar al DCFTA asupra comerțului bilateral dintre Moldova și UE, precum și 
asupra economiei Moldovei la general. 

În vederea estimării impactului DCFTA au fost utilizate câteva instrumente riguroase de analiză. În parti-
cular, au fost analizate fluxurile comerciale dintre Moldova și UE la cel mai dezagregat nivel posibil (9 cifre), 
pentru a înțelege în detaliu specificul dinamicii exporturilor și importurilor din această perioadă. Ulterior, au fost 
utilizate tehnici econometrice pentru a delimita impactul DCFTA de cel al altor factori care influențează comerțul (ex: 
oferta, cererea, cursul de schimb al monedei naționale etc.), fapt ce a permis estimarea efectului net al DCFTA. Tot-
odată, în baza unui model econometric strutural a fost estimat impactul DCFTA asupra creșterii economice, ocupă-
rii, activității investiționale și veniturilor bugetare – variabilele macroeconomice-cheie care ne pot prezenta un 
tablou clar privind impactul DCFTA și rolul acestuia pentru economia Moldovei.

1 „Quo Vadis Moldova: Integrarea Europeană, Integrarea Euroasiatică sau Status Quo?”, Expert-Grup, 2013, https://www.expert-grup.org/media/k2/
attachments/Quo_vadis_Moldova_integrarea_Europeana_integrarea_Euroasiatica_sau_status_quo.pdf 
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Sumar executiv
Pe un fundal economic și politic dificil, DCFTA a reușit să genereze primele rezultate palpabile, iar UE și-a 
consolidat poziția drept principala piață de desfacere a Moldovei. Dacă analizăm perioada 2015-2017 (primii 
3 ani compleți de implementare a DCFTA) în raport cu perioada similară până la DCFTA (2012-2014), observăm 
că exporturile către UE au înregistrat un trend ascendent în termeni valorici pentru întreaga perioadă de referință, cu 
un avans de 22%. Pentru comparație, exporturile către CSI în perioada de referință s-au diminuat cu 47%, în timp ce 
cele destinate altor țări au rămas relativ constante (+2,7%). În același timp, ponderea UE în total exporturi mol-
dovenești a crescut de la 53,3% in 2014 la 65,8% in 2017. Tendința respectivă a continuat și în 2018: după prima 
jumătate de an, exporturile în UE au crescut cu 38,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, piața UE reprezen-
tând 68,5% din totalul exporturilor Moldovei. Este important de menționat că această evoluție a avut loc pe un 
fundal economic și politic destul de dificil care a împiedicat o avansare și mai pronunțată a exporturilor în UE: 
criza politică, sancțiuni și restricții reciproce impuse de UE și Federația Rusă, aprecierea dolarului la bursele inter-
naționale, condițiile climaterice nefavorabile și scăderea prețurilor internaționale la unele produse. 

Efectul net al DCFTA asupra exporturilor totale este estimat la circa 410 milioane USD (367 milioane EUR) 
pentru perioada 2015-2017. Estimările econometrice denotă faptul că dacă analizăm factorii care au influențat 
exporturile Moldovei în UE (inerția din anii precedenți, tendințele economice din UE, oferta internă și fluctuația 
cursului de schimb al monedei naționale) și excludem efectul DCFTA, exporturile respective puteau fi mai mici 
cu circa 410 milioane USD (367 milioane EUR). În aceeași perioadă de timp, exporturile totale în UE au crescut 
aproape de 2 ori mai mult (cu circa 746 milioane USD în 2015-2017 față de 2012-2014). Prin urmare, tocmai o 
jumătate din creșterea exporturilor în UE din perioada analizată s-a datorat în exclusivitate DCFTA – un efect 
destul de sesizabil în condițiile în care estimarea are loc doar după 4 ani de la formarea acesteia și care confirmă 
în mod incontestabil beneficiile liberalizării comerțului cu spațiul comunitar. 

Contrar temerilor privind impactul negativ al DCFTA asupra sectorului agroalimentar, cele mai mari be-
neficii în urma liberalizării comerțului cu UE au fost observate în cazul exporturilor de agroalimentare. 
Deși inițial principalele temeri privind impactul DCFTA vizau nivelul scăzut de competitivitate a mărfurilor agro-
alimentare pe piața UE, constatăm faptul că efectele acestui acord au fost mai mari pentru exporturile de agro-
alimentare (preponderent produsele oleaginoase și cerealiere) față de cele industriale. Astfel, în perioada de 
referință, exporturile de agroalimentare au crescut tocmai cu 44%, față de creșterea cu 11% a exporturilor de 
industriale. Impactul net al DCFTA, la fel, a fost estimat mai sesizabil în cazul exporturilor de agroalimentare: 240 
milioane USD (215 milioane EUR) față de 170 milioane USD (152 milioane EUR). Aceste evoluții pot fi explicate 
de nivelul destul de înalt de liberalizare a comerțului cu produse industriale până la DCFTA, fapt ce a produs 
efecte marginale mai sesizabile asupra exporturilor de agroalimentare, dar și de reorientarea multor exportatori 
de pe piața CSI pe cea a UE. 

Constatăm o anumită creștere a competitivității exportatorilor de agroalimentare pe piața UE. Astfel, a avut 
loc o creștere a ponderii exporturilor de agroalimentare în total exporturi în UE de la circa 35% în 2014 până la circa 
40% în 2017, cu o creștere de 44% a exporturilor respective pe parcursul 2015-2017 comparativ cu 2012-2014. Cele 
mai impresionante creșteri au fost înregistrate în România, care este și cea mai importantă piață de desfacere a 
Moldovei din lume, inclusiv UE. În plus, poate fi observată o reorientare a exporturilor din direcția țărilor CSI în UE, în 
special în cazul semințelor de floarea soarelui, vinului și fructelor. Această reorientare a fost datorată pe de o parte de 
restricțiile impuse de Federația Rusă, iar pe de altă parte de noile oportunități oferite de DCFTA.

Creșterea exporturilor de agroalimentare în UE a compensat pierderile pe piața CSI. Pe parcursul perioadei 
2015-2017, volumul exporturilor de agroalimentare în UE a crescut cu circa 515 milioane USD, fapt ce a compensat 
reducerea cu circa 512 milioane USD a exporturilor de aceste produse în Rusia, Belarus și Ucraina. Prin urmare, 
DCFTA a permis compensarea completă a pierderilor cauzate de restricțiile comerciale aplicate de Rusia față de 
Moldova, precum și de conflictul armat din Ucraina și înrăutățirea situației economice din Rusia, Ucraina și alte 
țări din CSI. 

Exporturile de industriale în UE la fel au înregistrat o evoluție ascendentă, însă mai puțin surprinzătoare 
și spectaculoasă față de cele agroindustriale. Exporturile de aceste produse în UE au crescut cu circa 11% în 
perioada analizată și au rămas concentrare în 3 domenii: cabluri, tapițerii auto și articole textile, cele mai mari 
creșteri fiind caracteristice industriilor care activează în lohn (exportul produselor fabricate în bază de materia 
primă importată). Totuși, exporturile în UE de produse industriale deja erau relativ avansate și destul de liberali-
zate comparativ cu cele agroindustriale. Prin urmare, DCFTA nu a putut avea un impact mai pronunțat asupra 
acestor exporturi. 
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Temerile și speculațiile în ceea ce privește invazia mărfurilor agroalimentare din UE au fost spulberate. 
Astfel, importul de produse agroalimentare din UE a înregistrat o scădere bruscă imediat după intrarea în vigoa-
re a DCFTA și ulterioara dinamizare a acestora, deși în perioada de referință indică asupra unei diminuări de 4%. 
Evoluția importurilor de produse non-agricole din UE a fost influențată de pe de o parte de necesitățile industriei 
naționale, iar pe de altă parte de diminuarea reexporturilor odată cu instituirea restricțiilor la import de către 
Federația Rusă față de UE. În același timp, cel mai însemnat impact l-a avut scăderea prețurilor internaționale 
pentru produsele petroliere. În aceste condiții, importul de produse non-agricole din UE s-a diminuat cu 15% în 
perioada de referință. 

Pe parcursul implementării DCFTA, produsele autohtone au devenit mai competitive pe piața UE. În 2015-
2017, rezultatul creșterii exporturilor în UE cu 22% și reducerii importurilor cu 14% (față de 2012-2014) a avut loc 
o diminuare esențială a dezechilibrului în comerțul dintre Moldova și UE, prin reducerea deficitului balanței comer-
ciale tocmai cu 45%. Prin urmare, în timpul implementării DCFTA, produsele autohtone au devenit mai competitive 
pe piața UE, contribuind la creșterea și diversificarea exporturilor, fapt ce este de bun augur pentru o creștere 
economică dinamică și durabilă în timp.

Pe lângă creșterea exporturilor, DCFTA a avut și implicații macroeconomice mai profunde, impulsionând 
creșterea economică, a veniturilor bugetare, importurilor, investițiilor, precum și a ocupării. Contribuția 
DCFTA la creșterea exporturilor spre UE, estimată la 410 milioane USD (367 milioane EUR) din 2015-2017, a im-
pulsionat creșterea Produsului Intern Brut cu 7% sau circa 1,5 miliarde USD (1,3 miliarde EUR), creșterea investi-
țiilor în capital fix cu 11% sau circa 360 milioane USD (320 milioane EUR), creșterea veniturilor bugetare cu 5% 
sau circa 400 milioane USD (355 milioane EUR) și creșterea ocupării cu circa 15 mii persoane. Aceste efecte pozi-
tive încă nu s-au materializat pe deplin și urmează să fie observate și în anii următori (circa până în 2020). 
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Impactul asupra exporturilor de bunuri
Pe parcursul implementării DCFTA, exporturile totale de bunuri au urmat o evoluție ascendentă, în pofi-
da multiplelor constrângeri și șocuri interne și externe. În primul an după intrarea în vigoare a DCFTA (2015), 
datele oficiale indicau asupra unei evoluții descendente a exporturilor (-2,3%), din cauza mai multor șocuri (criza 
politică, sancțiuni și restricții reciproce impuse de UE și Federația Rusă, aprecierea dolarului la bursele internați-
onale, condițiile climaterice nefavorabile și scăderea prețurilor internaționale la unele produse). Însă, deja în 
anul 2016, exporturile Moldovei către UE au revenit la creștere, depășind cu 9,4% nivelul din 2015 și cu 6,9% ni-
velul din anul 2014 (până la instituirea DCFTA). În anul 2017, exporturile au înregistrat un nou record istoric, 
devansând nivelul din anul 2014 cu circa 28% (Figura 1). Tendința respectivă a continuat și în 2018: după prima 
jumătate de an, exporturile în UE au crescut cu 38,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, piata UE reprezen-
tând 68,5% din totalul exporturilor Moldovei.

Analiza comparativă pe destinații a exporturilor denotă o evoluție mult mai stabilă a acestora în direcția 
UE comparativ cu alte destinații. Dacă analizăm perioada 2015-2017 (primii 3 ani compleți de implementare a 
DCFTA) în raport cu perioada similară până la DCFTA (2012-2014), observăm că exporturile către UE au înregis-
trat un trend ascendent în termeni valorici pentru întreaga perioadă de referință, cu un avans de 22%. Pentru 
comparație, exporturile către CSI în perioada de referință s-au diminuat cu 47%, în timp ce cele destinate altor 
țări au rămas relativ constante (+2,7%).

Figura 1. Evoluția comparativă a exporturilor Republicii Moldova pe regiuni,  
mil USD

² Evoluția indicelui prețurilor de import în UE 
pentru produsele industriale: http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=File:EA-19_Industrial_import_
price_indices_total_domestic_and_non-
domestic_market_m_ua_01-2005-12_2017.
png

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS

Totuși, interpretarea datelor doar în baza evoluțiilor valorice este in-
suficientă, având în vedere influența anumitor factori macroecono-
mici care pot denatura indicatorii respectivi. Printre cei mai importanți 
factori pot fi evidențiați devalorizarea bruscă a monedei naționale în ra-
port cu principalele valute de referință, cât și aprecierea Dolarului SUA față 
de moneda Euro (Figura 2). Nu în ultimul rând, o influență aparte au avut-o 
și scăderile prețurilor pentru anumite produse pe piețele internaționale 
care s-au reflectat asupra prețurilor de import în UE (în special industria-
le)². Totodată, în pofida faptului că aproape 66% (în anul 2017) din total 
export au drept destinație finală piața UE, unde tranzacțiile au loc în mo-
neda Euro, statistica oficială a țării este condusă în dolari SUA. Astfel, de-
precierea monedei Euro față de dolarul SUA (de la 1,33 dolari SUA pentru 
1 Euro în 2014 până la 1,12 dolari SUA pentru 1 Euro în 2017), a contribuit 
și ea la subaprecierea datelor aferente comerțului exterior exprimat în do-
lari SUA.
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Figura 2. Evoluția cursului de schimb MDL/USD, USD/EUR

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNM

În termeni cantitativi evoluția exporturilor către UE a fost și mai spectaculoasă decât în termeni valorici. 
Factorii menționați anterior au determinat într-o anumită măsură diminuarea în termeni valorici a exporturilor, 
pe când evoluția cantitativă indicând majorări pentru 80% din total exporturi destinate pieței UE, în perioada de 
referință, la nivel de grupă tarifară. Aceasta s-ar traduce în cantități exportate mai mari la prețuri mai mici. În 
acest scop, mai jos poate fi urmărită evoluția ascendentă a indicelui volumului fizic în pofida diminuării, în spe-
cial până în anul 2017, a indicelui valorii unitare (Figura 3).

Figura 3. Indicele valorii unitare și indicele volumului fizic la mărfurile  
exportate în UE, modificare f-a-p, %

3 În anul 2017 reexporturile de mărfuri străine 
în Federația Rusă au înregistrat o valoare de 
87 mil. USD (400 mil. USD în anul 2013), 
constituind circa 34% în total export către 
Federația Rusă.

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS

Totodată, structura exporturilor a suferit și ea modificări cardinale în favoarea UE. Pe de o parte, acestea 
au fost determinate de majorările în termeni valorici ale exporturilor în UE, pe de altă parte, de influența nefastă 
a măsurilor restrictive aplicate de către Federația Rusă. În consecință, s-a diminuat ponderea țărilor CSI în total 
exporturi ale țării de la 31% în 2014 până la 19% în 2017 (Figura 4). Totuși, trebuie de remarcat faptul că, diminu-
area în termeni absoluți a exporturilor către Federația Rusă s-a datorat în cea mai mare parte reducerii dramatice 
a reexporturilor (acestea reprezintă mărfuri străine care anterior au fost importate în țară fără a suferi transfor-
mări esențiale)3. De altfel, în cazul excluderii reexporturilor către Federația Rusă, care nu implică nici un aport 
esențial la sectorul real al economiei, rezultă că de facto în anul 2017 ponderea exporturilor în UE a fost de peste 
68% (fiind mai mare decât cifra enunțată oficial de 65,8%).
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Figura 4. Ponderile exporturilor Republicii Moldova pe grupe de țări,  
2012-2017, %

4 Top 10 destinații cuprinde circa 92% din total 
export în UE.

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS

O dezagregare pe țări a exporturilor destinate UE, indică asupra unei evoluții pozitive pentru majoritatea 
direcțiilor. De altfel, exporturile au înregistrat majorări pentru toate 104 cele mai importante țări UE unde ajung 
exporturile moldovenești. În mod evident, cel mai important partener comercial din această regiune, dar și în 
general, rămâne a fi România cu o pondere de 37,6% în total export UE (sau circa 24,2% în total export), în peri-
oada de referință. Aceasta este urmată de Italia și Germania cu ponderi de 15,2% și respectiv 9,9% în total export 
UE (sau circa 9,8% și respectiv 6,4% în total export), în perioada de referință (Figura 5). 

Figura 5. Principale destinații ale exporturilor Republicii Moldova în UE, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS

Cele mai mari creșteri ale exporturilor au fost înregistrate către România, grație produselor agroalimen-
tare. Astfel, în perioada de referință, poate fi observată o majorare a exporturilor către România (+30%) și Rega-
tul Marii Britanii (+18%), în mare parte datorate majorării livrărilor de semințe de floarea soarelui de 5 și respectiv 
3 ori către aceste piețe. Totodată, exporturile către Polonia (+9%) au înregistrat o diversificare mai amplă, fiind 
înregistrate creșteri semnificative la exportul de tapițerii auto, dar și de suc de mere și, în premieră, de alcool 
etilic. De asemenea, o dinamică pozitivă au cunoscut și exporturile către Bulgaria (+75%), avans care a fost posibil 
urmare a majorării de 6 ori a exporturilor de zahăr și semințe de floarea soarelui, dar și apariției exporturilor de 
circuite electrice ce nu erau caracteristice anterior acestei destinații. De cealaltă parte, majorarea exporturilor către 
Germania (+28%) a fost datorată în mare parte creșterii reexporturilor de mijloace de transport. În același timp, în 
perioada de referință exporturile către Italia au fost stabile, nefiind înregistrate careva evoluții ale acestora.
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Exporturile de produse agroalimentare în UE
În mod tradițional, produsele agroalimentare au reprezentat o pondere relativ mică în total exporturi 
moldovenești pe piața UE. Până la DCFTA, produsele agroalimentare constituiau circa o treime din total expor-
turi în UE. Principalele cauze țin de barierele de ordin tarifar (ex: cota tarifare, prețuri de intrare etc.), dar în spe-
cial non-tarifar care țin de standardele de calitate și securitate alimentară, implementarea cărora este destul de 
problematică pentru majoritatea producătorilor autohtoni. În plus, și sistemul național de asigurare a securității 
alimentare încă nu este pe deplin aliniat la normele UE, fapt ce nu permite UE să accepte importuri de produse 
de origine animalieră din Moldova (cu excepția mierii de albine). 

Cu toate acestea, DCFTA servește drept principala fereastră de oportunitate pentru exportatorii de agro-
alimentare. Pe lângă accesul la cea mai mare piață din lume, UE oferă multiple programe de suport, tehnic și 
financiar, pentru sectorul agroalimentar (ex: formarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, asisten-
ța tehnică în implementarea prevederilor DCFTA în sectorul agroalimentar, susținerea exportatorilor de produse 

Creșterea exporturilor de agroalimentare în UE a compensat pierderile pe piața CSI. Pe parcursul perioadei 
2015-2017, volumul exporturilor de agroalimentare în UE a crescut circa 515 milioane USD, fapt ce a compensat 
reducerea de circa 512 milioane USD a exporturilor de aceste produse în Rusia, Belarus și Ucraina (figura 7), pon-
derea cărora constituie peste 90% din total exporturi în CSI. Astfel, efectele restricțiilor comerciale impuse de 
Rusia, suprapuse cu dificultățile economice în această țară, precum și în Ucraina, au fost amortizate de deschide-
rea pieței comunitare în cadrul DCFTA. Aceasta a permis economiei moldovenești să fie relativ imună față de 
șocurile negative din aceste țări și, în același timp, să se orienteze pe piețe mai stabile și prospere. 

agroalimentare etc.). În acest con-
text, constatăm o creștere a ponde-
rii exporturilor de agroalimentare în 
total exporturi în UE de la circa 35% 
în 2014 până la circa 40% în 2017, 
cu o creștere de 44% a exporturilor 
respective pe parcursul 2015-2017 
comparativ cu 2012-2014. Această 
dinamică este de bun augur pentru 
explorarea și în continuare a opor-
tunităților DCFTA de către exporta-
torii de agroalimentare (figura 6). 

Figura 6. Dinamica exporturilor în 
UE, milioane USD

Sursa: Calculele autorului în baza datelor UN Comtrade 

Figura 7. Dinamica exporturilor în 
Rusia, Belarus și Ucraina, milioane 
USD
Sursa: Calculele autorului în baza datelor UN Comtrade
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Exporturile de produse agroalimentare în UE sunt dominate de produsele oleaginoase și cerealiere. Prin-
tre principalele produse agroalimentare care au fost exportate către UE sunt semințele de floarea soarelui care 
dețin o pondere de 24% în exporturile agroalimentare în UE, acestea fiind exportate în proporție de 46% în Ro-
mânia și 34% în Marea Britanie. Exporturile de nuci dețin o pondere de 14% în exporturile de produse agroali-
mentare în UE, iar principalele destinații fiind Franța (37%), urmată de Germania și Austria, cu câte 14% și 12% 
respectiv. Grâul, la rândul său ocupă o pondere de 10% în exporturile de produse agroalimentare destinate UE, 
fiind livrate în mare parte pe piețele din Italia (28%) și România (25%) (Figura 8).

Figura 8. Principalele produse agroalimentare exportate în UE, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS

Exporturile de produse agroalimentare contingentate în UE domină în topul celor mai dinamice expor-
turi. După cum putem vedea, cele mai dinamice exporturi au fost cele de semințe de floarea soarelui, care au 
înregistrat o majorare spectaculoasă de 3,1 ori comparativ cu perioada precedentă. Totodată, observăm că prin-
tre cele mai dinamice exporturi se regăsesc și cele contingentate, care cad sub incidența mecanismului contra 
eludării (vom analiza evoluția acestora ulterior). De asemenea, este apreciabilă evoluția exportului de vin (+42%), 
contingentul pentru care a fost anulat, dar și a exportului de miere naturală (de 2,2 ori mai mult) – unul din pu-
ținele produse de origine animală admise spre export în UE (alături de piei și melci) (Figura 9).

Figura 9. Principalele produse agroalimentare exportate în UE  
care au înregistrat creșteri, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS
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Pentru unele produse agroalimentare, DCFTA a stimulat reorientarea și creșterea exporturilor din CSI 
spre UE. Pentru a înțelege mai bine care a fost geneza acestor creșteri, mai jos am analizat produsele date în 
profil geografic, atât înainte de stabilirea DCFTA, cât și după. Astfel, poate fi observată o reorientare a exporturi-
lor din direcția țărilor CSI în UE, datorată pe de o parte de restricțiile impuse de Federația Rusă, iar pe de altă 
parte de noile oportunități oferite de DCFTA. Astfel, am putea spune că cele mai accentuate migrări ale exportu-
rilor în termeni absoluți au avut loc în cazul semințelor de floarea soarelui, vinului și fructelor. Atragem atenția 
că majorările date au avut loc preponderent pentru produsele care au fost subiectul schimbării tratamentului 
tarifar în cadrul noului regim comercial din cadrul DCFTA comparativ cu precedentul regim (Preferințele Comer-
ciale Autonome), odată cu alocarea/suplinirea contingentelor tarifare preferențiale, fie anularea acestora cum a 
fost în cazul vinului de struguri (Figura 10).

Figura 10. Evoluția în profil regional a exporturilor pentru principalele  
produse agroalimentare exportate în UE care au înregistrat creșteri, %

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS

În același timp, au fost înregistrate și diminuări ale exporturilor către UE pentru un șir de produse agro-
alimentare. Astfel, exportul de ulei de floarea soarelui s-a diminuat cu circa 22% în perioada de referință drept 
urmare a reducerii exporturilor cu 42% către Italia. Exportul nucilor s-a diminuat cu 4% în contextul reducerii 
exporturilor către Grecia și Spania cu câte 53%. În același timp, exportul sucurilor de fructe a înregistrat o diminuare 
de 9% în contextul reducerii în jumătate a livrărilor pe piața Germaniei, deși în ultimul an poate fi observată o 
revenire a acestora, devansând exporturile istorice, fiind orientate mai mult către piața Poloniei. De menționat 
că, pentru celelalte categorii de produse agroalimentare reducerile au fost nesemnificative (Figura 11).

Figura 11. Principalele produse agroalimentare exportate în UE  
care au înregistrat diminuări, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS
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În pofida reducerilor valorice ale exporturilor unor categorii de produse, în termeni cantitativi acestea au 
înregistrat creșteri. În așa fel, exporturile de ulei de semințe de floarea soarelui și nuci au înregistrat diminuări 
în termeni valorici de circa 22% și 4% respectiv, în timp ce în termeni cantitativi au înregistrat creșteri de 6% și 
9% respectiv (în perioada de referință s-a înregistrat o diminuare a prețurilor de export de 27% și 13% respectiv, 
dictate de evoluțiile prețurilor internaționale practicate pentru produsele date). Același fenomen a fost înregis-
trat și în cazul sucurilor de fructe (mai exact de mere), unde în termeni cantitativi s-a înregistrat o creștere de 
11% în pofida unei diminuări valorice de circa 9% (în cazul dat, diminuarea prețurilor la export cu 18% s-a dato-
rat surplusului format pe piața europeană în contextul restricțiilor impuse de Federația Rusă).

Exporturile de produse agricole supuse scutirii anuale de taxe în cadrul contingentelor 
tarifare
Din cele șase produse pentru care sunt prevăzute contingente tarifare (scutite de plata prețurilor de in-
trare), au fost utilizate într-o oarecare măsură doar trei. Ținând cont de faptul că diferența majoră între regi-
mul comercial anterior și actualul regim din cadrul DCFTA s-a reflectat asupra produselor agricole contingenta-
te, este important de a analiza în special evoluția acestor exporturi. Reieșind din faptul că din motive obiective 
agenții economici din Republica Moldova nu pot exporta un șir de produse contingentate (cum ar fi citricele sau 
produsele de origine animală, etc.), ne vom axa doar asupra produselor eligibile pentru export. Contingentul 
tarifar pentru struguri a fost utilizat practic în proporție de 100% în anii 2015-2017 (45% în primele 7 luni ale 
2018), iar cel pentru prune de la 62% în anul 2015 și 75% în anul 2016 la 100% în anul 2017 (în primele 7 luni ale 
2018 practic nu au fost înregistrate exporturi întrucât nu a început perioada de recoltare). În același timp, con-
tingentul pentru mere a fost utilizat într-o proporție infimă în anii precedenți, ridicându-se la doar 5% în anul 
2017 (în primele 7 luni ale 2018 acesta fiind utilizat în proporție de 3%, deși trebuie de menționat că perioada de 
recoltare este abia la început). Din păcate celelalte contingente tarifare au rămas nevalorificate (Figura 12). 

Figura 12. Valorificarea contingentelor tarifare pentru produsele agricole  
scutite de plata prețurilor de intrare5, tone

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor CE

Evoluția exporturilor de produse agroalimentare în cadrul contingentelor denotă utilitatea acestora, deși 
nu sunt valorificate pe deplin. Întrucât figura de mai sus indică doar asupra valorificării/nevalorificării contin-
gentelor tarifare, mai jos ne-am propus să analizăm evoluția exporturilor acestor grupe de produse (la nivel de 9 
cifre ale Sistemului Armonizat). Astfel că, putem observa aceeași evoluție pozitivă a exporturilor doar pentru 
două categorii de produse menționate mai sus (struguri și prune), fapt ce indică asupra utilității contingentelor 
alocate pentru produsele date (Figura 13). Totodată, evoluția exporturilor de mere a fost una nesatisfăcătoare până 
în anul 20176, fiind caracterizată de o stagnare și chiar diminuare în timp (deși exporturile istorice la fel au fost neîn-
semnate). O astfel de evoluție ar putea fi explicată prin apariția unui surplus a acestora pe piața internă a UE odată 
cu impunerea restricțiilor de către Federația Rusă la importul acestora din UE. Ce ține de exportul de tomate și us-
turoi, acestea nu se regăsesc printre produsele exportate masiv de către Republica Moldova, atât în direcția UE cât 
și către alte destinații7.

5 TRQ – contingent tarifar la export

6 Datele statistice ale UE aferente importului de 
mere din UE nu coincid cu datele statistice 
aferente exportului Republicii Moldova în UE.

7 Exporturile de tomate înregistrate în direcția 
țărilor CSI (mai exact Federația Rusă și Belarus) 
sunt de fapt reexporturi în proporție de 90%.



15

Figura 13. Evoluția exporturilor în UE de produse agricole contingentate  
scutite de plata prețurilor de intrare (la nivel de 9 cifre HS), tone

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS

Exportul de produse agricole care cad sub incidența mecanismului contra eludării indică asupra unui 
potențial de export superior nivelurilor admise. Însă, spre deosebire de sistemul de contingentare clasic, 
acesta este mai mult unul convențional, fapt ce a permis depășirea nivelurilor maxime odată cu argumentarea 
motivelor care au condus la majorări (cum ar fi recoltă mai bună sau majorarea potențialului de producere a 
agenților economici autohtoni). Astfel că, în anul 2017 contingentul pentru grâu a fost utilizat în proporție de 
794%, de porumb de 142%, iar de orz și zahăr în proporție de 172% și 93% respectiv. Același trend pozitiv poate 
fi observat și în primele 7 luni ale anului 2018, cu toate că perioada de recoltare abia a început (Figura 14).

Figura 14. Valorificarea contingentelor tarifare pentru produsele agricole  
supuse mecanismului contra eludării, tone

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor CE

Evoluția exporturilor de produse agroalimentare în UE care cad sub incidența mecanismului contra elu-
dării a fost impresionantă. Ținând cont că figura de mai sus indică doar asupra atingerii/neatingerii nivelurilor 
maxime de declanșare, mai jos ne-am propus să analizăm evoluția exporturilor acestor grupe de produse (la fel, 
la nivel de 9 cifre ale Sistemului Armonizat). Astfel, analizând evoluția exporturilor de produse agricole care cad 
sub incidența sistemului contra eludării, putem constata cu ușurință un impact pozitiv al DCFTA practic asupra 
tuturor categoriilor de produse exportate (Figura 15). 
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Figura 15. Evoluția exporturilor în UE de produse agricole contingentate  
supuse mecanismului contra eludării (la nivel de 9 cifre HS), tone

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS

Dintre exporturile de produse agricole procesate supuse mecanismului contra eludării, alcoolul etilic a 
înregistrat cea mai mare creștere. Cât privește valorificarea contingentelor alocate pentru produsele agricole 
procesate, atragem atenția asupra evoluției spectaculoase a exporturilor de produse care se includ în categoria 
cerealelor procesate, care a fost valorificat în proporție de 512% în anul 2016 și de 594% în anul 2017 (în primele 
7 luni ale anului 2018 contingentul a fost utilizat în proporție de 234%). De fapt, evoluția dată a fost datorată 
exclusiv exporturilor de alcool etilic odată cu sporirea facilităților de producere a unui agent economic autoh-
ton. De menționat că, exportul acestui tip de produs nu a fost înregistrat în anii precedenți DCFTA. Într-o propor-
ție mai mică a fost valorificat și contingentul pentru porumb zaharat de la 50% în anul 2015 la 60% și 56% în anii 
2016 și 2017 respectiv (în primele 7 luni ale anului 2018 contingentul dat a fost utilizat în proporție de 12%), în 
timp ce contingentul pentru zahăr prelucrat rămâne a fi cel mai puțin valorificat, de la 25% în anul 2015 până la 
34% și 37% în anii 2016 și 2017 respectiv, (în primele 7 luni ale anului 2018 contingentul dat a fost utilizat în 
proporție de 18%), deși trebuie de menționat că categoria dată de produse nu este caracteristică industriei agro-
alimentare autohtone (Figura 16).

Figura 16. Valorificarea contingentelor tarifare pentru produsele agricole  
procesate supuse mecanismului contra eludării, tone

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor CE
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Impactul net al DCFTA asupra exporturilor de agroalimentare în UE
Efectul net al DCFTA pentru exporturile de agroalimentare este estimat la circa 240 milioane USD. Dacă 
estimăm cum ar fi evoluat exporturile de agroalimentare în UE în condițiile în care Moldova nu constituia DCFTA 
cu UE, constatăm o dinamică mult mai scăzută față de creșterea de facto a exporturilor în cadrul DCFTA. În par-
ticular, observăm că DCFTA a permis exporturilor de agroalimentare să-și revină mult mai ușor după seceta din 
2015 și să valorifice mai bine oportunitățile creșterii economice din UE în perioada 2016 și 2017. Prin urmare, 
dacă comparăm valoarea exporturilor de facto (în cadrul DCFTA) cu cea estimată dacă nu ar fi DCFTA, constatăm 
o creștere de 240 milioane USD (215 milioane EUR) – efectul net al DCFTA pentru exporturile de agroalimentare 
pentru perioada 2015-2017 (Figura 17). 

Figura 17. Exporturile de agroalimentare în UE, comparație dintre valorile  
de facto (în cadrul DCFTA) și cele estimate dacă nu ar fi DCFTA, mil USD

Sursa: Calculele autorului în baza datelor UN Comtrade
Notă: Datele sunt ajustate sezonier și filtrate cu ajutorul filtrului Hodrick-Prescott (lambda=1) pentru a elimina fluctuațiile irelevante

Boxa 1. Nota metodologică privind estimarea efectului net al DCFTA asupra exporturilor de agroalimentare în UE
Efectul net al DCFTA este egal cu diferența dintre evoluția de facto a exporturilor de agroalimentare în cadrul DCFTA în perioada 2015-2017 
și evoluția prognozată a exporturilor respective pentru aceeași perioadă. Prognoza a fost făcută în baza unui model econometric estimat în 
baza metodei celor mai mici pătrate, pentru perioada 2010-2014. Aceasta a permis estimarea evoluției exporturilor de agroalimentare în 
baza unor variabile explicative, fără includerea factorului DCFTA în model pentru a izola efectul respectiv. În acest sens, a fost estimat urmă-
torul model:
export_agrot=α0+α1 export_agrot-1+α2 export_agrot-2+α3 ipi_germaniat-2+α4 mdlt+α5 mdl2

t+e
Unde:

export_agro
t
 – volumul exporturilor de agroalimentare în UE în milioane USD, serie exprimată în logaritmi naturali, ajustată sezo-

nier și filtrată cu ajutorul filtrului Hodrick-Prescott (lambda=1);
export_agro

t-1
și export_agro

t-2
 – variabila export_agro

t
, decalată cu 1 și 2 perioade (t-1 și t-2). 

 ipi_germania
t-2

 – indicele producției industriale din Germania, exprimat în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, serie 
ajustată sezonier și filtrată cu ajutorul filtrului Hodrick-Prescott (lambda=1), variabila este decalată cu 2 perioade (t-2). 
mdl

t
 – cursul oficial mediu de schimb al Leului moldovenesc față de dolarul SUA, serie exprimată în logaritmi naturali și filtrată cu 

ajutorul filtrului Hodrick-Prescott (lambda=1).
mdl 2

t
 – variabila mdl_t ridicată la pătrat. 

e – termenul erorii. 
α

0
 – α

5
 – coeficienți de regresie. 

Toate seriile de timp au fost testate pentru efectul sezonier, iar în caz de necesitate au fost ajustate sezonier pentru a elimina efectul 
respectiv. În vederea eliminării fluctuațiilor excesive și irelevante pentru procesul de estimare, toate seriile de timp au fost filtrate cu 
ajutorul filtrului Hodrick-Prescott (lambda=1). 
Seriile au frecvența lunară, modelul fiind estimat pentru perioada 2010-2014, fapt ce a permis lucrul cu serii de timp de 60 de obser-
vații. Intervalul prognozat (aut-of-sample) a fost pentru 2015-2017. Modelul a fost testat pentru a satisface toate ipotezele estimărilor 
în baza metodei celor mai mici pătrate: distribuția termenului erorii este una normală, media erorilor este egală cu zero și dinamica 
căreia este echivalentă cu zgomotul alb. Totodată, nu a fost depistată heteroschedasticitate, coliniaritate și endogenitate. Aceste teste au 
permis estimarea unui model robust din punct de vedere statistic și credibil din punct de vedere predictiv. 
Rezultatele estimării relevă faptul că exporturilor în UE de agroalimentare sunt influențate de un puternic efect inerțial (dinamica din 
perioadele precedente influențează dinamica viitoare, sunt pozitiv influențate de dinamica producției industriale din Germania (aceasta 
determină și situația economică per ansamblu din UE), efectele fiind vizibile, în medie, peste 2 luni, și sunt influențate în mod non-liniar 
de fluctuația cursului de schimb (în condițiile unor deprecieri moderate, exporturile crescut, însă în perioade de depreciere pronunțată, 
exporturile scad, fapt relevat de coeficientul negativ aferent variabilei privind cursul de schimb ridicat la pătrat). Rezultatele regresiei și 
a prognozei sunt prezentate în anexa A.
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Exporturile Republicii Moldova de produse industriale în UE
Exporturile de produse non-agricole în UE au fost influențate în mare parte de evoluțiile de pe piețele 
externe. Exporturile de produse non-agricole au avut loc pe fundalul unei temperări a activității unor sectoare 
ale industriei UE, inclusiv beneficiari direcți ai principalelor categorii de produse exportate de Republica Moldo-
va, precum și reducerii prețurilor de import pentru acestea. Chiar și în aceste condiții, exportul de produse in-
dustriale către UE a înregistrat un trend pozitiv, în comparație cu alte destinații, înregistrând o majorare de 11% 
în perioada de referință, iar exprimate în termeni cantitativi acestea au înregistrat creșteri pentru 69% din cate-
goriile de exporturi la nivel de grupă tarifară. 

Figura 18. Evoluția comparativă a exporturilor de produse non-agricole  
pe regiuni, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS

Exporturile de produse non-agricole în UE rămân a fi concentrare în 3 domenii: cabluri, tapițerii auto și 
articole textile. Printre principalele produse non-agricole care au fost exportate către UE rămân a fi firele și ca-
blurile care dețin o pondere de circa 30% în exporturile non-agricole în UE, fiind exportate în proporție de 89% 
în România. Acestea fiind urmate de exporturile de scaune (tapițerii auto) care dețin o pondere de 11% în expor-
turile de produse non-agricole în UE, iar principala destinație a acestora fiind Germania și Polonia cu ponderi de 
52% și respectiv 19%. În rest, topul exporturilor non-agricole fiind dominat de produse din industria textilelor 
(îmbrăcăminte și încălțăminte) (Figura 19).

Figura 19. Principalele produse non-agricole exportate în UE, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS
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Produsele non-agricole care au înregistrat cele mai mari creșteri la export în termeni absoluți sunt carac-
teristice industriilor care activează în lohn. Astfel, lider în topul dat fiind exporturile de fire și cabluri cu o di-
namică de +24% în perioada de referință, aceasta fiind urmată de exporturile de scaune (tapițerii pentru scaune 
auto) cu o dinamică pozitivă de +41%. Deși, următoarea grupă de mărfuri care a înregistrat cea mai mare crește-
re este cea a autoturismelor (anterior practic nu erau înregistrate astfel de tranzacții), acestea de fapt constituie 
reexportul mijloacelor de transport aflate anterior în regim de admitere temporară. De asemenea, exporturile 
de alte articole confecționate, transformatoare electrice și aparatura pentru racordarea circuitelor sunt de fapt 
reexporturi (Figura 20).

Figura 20. Principalele produse non-agricole exportate în UE  
care au înregistrat creșteri, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS

Topul categoriilor de produse non-agricole care au înregistrat cele mai mari diminuări la export în UE 
sunt dominate de cele aferente industriei textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și valize). Totodată, diminu-
ările exportului de uleiuri de petrol, deșeuri de cupru și încălzitoare de apă pot fi explicate prin reducerea reex-
porturilor date. Reducerea la zero a exportului de hârtie igienică (care de fapt sunt reexporturi destinate Lituaniei) 
s-a datorat excluderii poziției tarifare odată cu aprobarea noii Nomenclaturi combinate a mărfurilor. Din păcate 
exportul contoarelor de electricitate s-a diminuat cu 22% de pe urma reducerii livrărilor către Letonia (Figura 21).

Figura 21. Principalele produse non-agricole exportate în UE  
care au înregistrat diminuări, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS
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Impactul net al DCFTA asupra exporturilor de industriale în UE
Efectul net al DCFTA pentru exporturile de industriale este estimat la circa 170 milioane USD (152 milioane 
EUR). Analiza dinamicii estimate a exporturilor de industriale în UE în cazul lipsei DCFTA denotă o diferență 
practic neînsemnată pentru anul 2015 și jumătate din 2016 față de evoluția de facto. Aceasta relevă faptul că 
exporturile respective urmau să crească indiferent de DCFTA, fapt explicat de regimul deja destul de liberalizat al 
comerțului cu produse industriale dintre Moldova și UE. Însă, începând cu a doua jumătate a anului 2016 și în special 
în 2017 se observă o creștere aproape logaritmică a diferenței dintre evoluția exporturilor respective de facto (cu 
DCFTA) și fără DCFTA. Explicația ține, preponderent, de efectele investițiilor în sectorul automotive, în paralel cu 
îmbunătățirea situației economice din UE (în special din România). Astfel, dacă Moldova nu era să formeze DCF-
TA cu UE, volumul investițiilor în sectorul industrial era sa fie mult mai mic, fapt ce nu ar permite economiei să valo-
rifice oportunitățile oferite de conjunctura economică favorabilă din UE. Prin urmare, exporturile de industriale în 
cadrul DCFTA au fost cu circa 170 milioane USD (152 milioane EUR) mai mari față de exporturile estimate pentru si-
tuația dacă Moldova nu era să beneficieze de acest acord, fapt ce constituie efectul net al DCFTA (figura 22).

Figura 22. Evoluția exporturilor de industriale în UE, comparație dintre valorile  
de facto (în cadrul DCFTA) și cele estimate dacă nu ar fi DCFTA, milioane USD

Sursa: Calculele autorului în baza datelor UN Comtrade
Notă: Datele sunt ajustate sezonier și filtrate cu ajutorul filtrului Hodrick-Prescott (lambda=1) pentru a elimina fluctuațiile irelevante

Boxa 2. Nota metodologică privind estimarea efectului net al DCFTA asupra exporturilor de industriale în UE

Efectul net al DCFTA este egal cu diferența dintre evoluția de facto a exporturilor de industriale în cadrul DCFTA în perioada 2015-2017 și evolu-
ția prognozată a exporturilor respective pentru aceeași perioadă. Prognoza a fost făcută în baza unui model econometric estimat în baza meto-
dei celor mai mici pătrate, pentru perioada 2010-2014. Aceasta a permis estimarea evoluției exporturilor de industriale în baza unor variabile 
explicative, fără includerea factorului DCFTA în model pentru a izola efectul respectiv. În acest sens, a fost estimat următorul model:

export_ind
t
=α

0
+α

1
 export_ind

t-1
+α

2
 export_ind

t-2
+α

3
 ipi_romania

t
+α

4
 export_ind_csi

t
+e

Unde:
export_ind

t
 – volumul exporturilor de industriale în UE în milioane USD, serie exprimată în logaritmi naturali, ajustată sezonier și 

filtrată cu ajutorul filtrului Hodrick-Prescott (lambda=1);
export_ind

t-1
și export_ind

t-2
 – variabila export_ind

t
, decalată cu 1 și 2 perioade (t-1 și t-2). 

ipi_romania
t
 – indicele producției industriale din România, exprimat în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, serie ajus-

tată sezonier și filtrată cu ajutorul filtrului Hodrick-Prescott (lambda=1). 
export_ind_csi

t
 – volumul exporturilor de industriale în Rusia, Ucraina și Belarus, în milioane USD, serie exprimată în logaritmi na-

turali, ajustată sezonier și filtrată cu ajutorul filtrului Hodrick-Prescott (lambda=1).
e – termenul erorii. 
α

0
 – α

5
 – coeficienți de regresie.

Toate seriile de timp au fost testate pentru efectul sezonier, iar în caz de necesitate au fost ajustate sezonier pentru a elimina efectul 
respectiv. În vederea eliminării fluctuațiilor excesive și irelevante pentru procesul de estimare, toate seriile de timp au fost filtrate cu 
ajutorul filtrului Hodrick-Prescott (lambda=1). 
Seriile au frecvența lunară, modelul fiind estimat pentru perioada 2010-2014, fapt ce a permis lucrul cu serii de timp de 60 de observa-
ții. Intervalul prognozat (aut-of-sample) a fost pentru 2015-2017. Modelul a fost testat pentru a satisface toate ipotezele estimărilor în 
baza metodei celor mai mici pătrate: distribuția termenului erorii este una normală, media erorilor este egală cu zero și dinamica căreia 
este echivalentă cu zgomotul alb. Totodată, nu a fost depistată heteroschedasticitate, coliniaritate și endogenitate. Aceste teste au 
permis estimarea unui model robust din punct de vedere statistic și credibil din punct de vedere predictiv. 
Rezultatele estimării relevă faptul că exporturile în UE de industriale, ca și cele agroalimentare, sunt influențate de un puternic efect inerțial 
(dinamica din perioadele precedente influențează dinamica viitoare), sunt pozitiv influențate de dinamica producției industriale din România 
(care este și principala destinație a exporturilor de industriale în UE), și sunt influențate pozitiv de evoluția exporturilor de industriale în CSI. 
Aceasta din urmă denotă faptul că exporturile de industriale în UE nu sunt concurente, ci complementare cu cele spre CSI, creșterea fiind deter-
minată mai curând de oferta internă (dinamica economică și industrială internă). Rezultatele regresiei și a prognozei sunt prezentate în anexa B.
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Importurile Republicii Moldova de produse agroalimentare din UE
În pofida multiplelor temeri și speculații în ceea ce privește invazia mărfurilor agroalimentare din UE, 
tabloul nu indică asupra unei asemenea evoluții. Astfel, importul de produse agroalimentare din UE a înre-
gistrat o scădere bruscă imediat după intrarea în vigoare a DCFTA și ulterioara dinamizare a acestora, deși în 
perioada de referință indică asupra unei diminuări de 4% (Figura 23).

Figura 23. Evoluția comparativă a importurilor de produse agroalimentare  
pe regiuni, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS

Importurile principalelor produse agroalimentar din UE au înregistrat o evoluție mixtă, fiind foarte di-
versificate. Astfel, pe primul loc în top importuri se află preparatele alimentare necuprinse în altă parte care 
dețin o pondere de circa 5% în importurile agroalimentare din UE, acestea fiind importate în proporție de 25% 
din Germania și 16% din România (dezagregarea nu permite înțelegerea exactă a conținutul acestei grupe tari-
fare, însă aceasta cuprinde: aditivi biologic activi, aditivi alimentari, spreduri, jeleuri, etc.). Pe locul doi și trei cu 
aceeași pondere de 5% se află importul de semințe de floarea soarelui destinate însămânțării, precum și prepa-
ratelor folosite pentru hrana animalelor, iar principalele surse fiind Ungaria (37%), urmată de Danemarca și Ger-
mania, cu câte 18% și 14% respectiv (Figura 24). Evoluțiile importurilor pentru celelalte categorii de produse vor 
fi analizate mai jos.

Figura 24. Principalele produse agroalimentare importate din UE, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS
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Nu a avut loc o explozie a importurilor de produse agroalimentare din UE. Astfel, în perspectiva așteptărilor 
ce au vizat o ”invazie” produselor din UE pe piața Republicii Moldova, în cele ce urmează vom analiza în detaliu im-
porturile produselor agroalimentare care au înregistrat cele mai mari creșteri, în perioada de referință (Figura 25).

▪ Cele mai dinamice importuri au fost cele de reziduuri rezultate din extracția uleiului de soia care s-au majorat 
de 17,8 ori în perioada de referință, acestea fiind originare din România (deși anterior importurile acestor 
produse nu erau substanțiale). 

▪ În ceea ce privește evoluțiile pozitive ale importurilor de semințe de floarea soarelui și porumb (79% și 42% 
respectiv) acestea au fost determinate de importurile de semințe destinate însămânțării în perspectiva îm-
bunătățirii sectorului fitotehnic. 

▪ Referitor la importurile de lapte și smântână din UE, acestea au înregistrat o majorare de 2,7 ori în perioada 
de referință. Cu toate acestea, evoluția ascendentă a fost datorată în exclusivitate importului de lapte în 
vrac, efectuat de către o companie autohtonă specializată în prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor 
lactate. Astfel, compania în cauză și-a extins facilitățile de producere a laptelui în Romania în contextul asi-
gurării necesităților de materie primă pe fundalul reducerii constante a efectivului de vite în țara noastră.

▪ Cât privește importul de bere, acesta a cunoscut o dinamică pozitivă de aproape 2,9 ori odată cu eliminarea 
taxelor vamale la import. Totuși, trebuie de menționat că importurile date sunt inferioare importurilor din 
alte regiuni, înregistrând o pondere de 39% (pentru comparație CSI - 60%). Similar, importurile de țigări s-au 
majorat cu circa 56%, deși acestea au înregistrat o pondere în total import de doar 9% în perioada de refe-
rință.

▪ Importul de zahăr a înregistrat o majorare de 57% în perioada de referință, urmare la majorările livrărilor din 
Polonia (ajungând astfel la nivelul importurilor din CSI). Totuși, aceste importuri sunt mai degrabă tranzacții 
cu caracter logistic efectuate de către companiile transnaționale care activează atât în UE, cât și în Republica 
Moldova.

▪ În timp ce majorarea importurilor de carne de păsări cu 57% în perioada de referință poate fi atribuită efectului 
indirect al surplusului de aceste produse pe piața internă a UE în contextul restricțiilor comerciale instituite de 
Federația Rusă față de acestea, în special ținând cont de originea importurilor date (Polonia). 

▪ Ceea ce ține de importul nucilor care s-a majorat cu 30%, acestea de fapt sunt reexporturi ale produselor 
importate în regim suspensiv pentru ulterioara decorticare și livrare în adresa comanditarilor, utilizând forța 
de muncă ieftină.

Figura 25. Principalele produse agroalimentare importate din UE  
care au înregistrat creșteri, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS
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Diminuările înregistrate la importul de produse agroalimentare au fost determinate de reducerea reex-
porturilor. Acest fenomen persista în cazul alcoolului etilic nedenaturat (băuturile alcoolice tari), importul căruia 
s-a diminuat cu 57% în perioada de referință, totuși acestea fiind de fapt reexporturi (pentru magazinele Duty 
free). Următoarele importuri care s-au diminuat au fost caisele, cireșele, piersicile, etc., dar și alte fructe proaspete 
(pomușoare) care practic au ajuns la zero, acestea de fapt constituind produse caracteristice reexportului către 
Federația Rusă (diminuare datorată instituirii restricțiilor la import impuse de Federația Rusă față de UE). De ase-
menea, au fost înregistrate diminuări de până la zero la importul de malț, odată cu reducerea livrărilor din Republica 
Cehă și Slovacia. Din păcate, au fost înregistrate reduceri substanțiale la importul de plante vii și butași precum 
și a semințelor și fructelor destinate însămânțării, dar și a puilor de păsări pentru necesitățile sectorului avicol 
(Figura 26). 

Figura 27. Evoluția importurilor în 
Republica Moldova de produse 
agricole contingentate scutite de 
plata taxelor vamale (la nivel de 9 
cifre HS), mii tone 

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS

Figura 26. Principalele produse 
agroalimentare importate din UE  
care au înregistrat diminuări, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS

Importurile de produse agricole supuse scutirii anuale de taxe în cadrul contingen-
telor tarifare din UE
Din cele șase contingente prevăzute la import din UE, au fost înregistrate depășiri pentru patru dintre 
acestea. Întrucât cel mai restrictiv regim de import din UE (sub aspect tarifar) în Republica Moldova îl au produsele 
contingentate, este pertinentă analiza evoluției acestora. Astfel, în cadrul DCFTA au fost prevăzute șase contingente 
tarifare pentru importul unor categorii de produse agroalimentare din UE, ținând cont de sensibilitatea acestora 
pentru producătorii autohtoni (Figura 27). Dintre acestea, pe parcursul ultimilor ani poate fi observată o depășire a 
limitelor stabilite pentru 4 categorii: carne de porcine, carne de găină, produse lactate și zahăr. Importurile produse-
lor care cad sub incidența celorlalte 2 categorii de produse contingentate nu au ajuns la limitele prevăzute.
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În primii ani contingentul la import de carne de porcine nu a fost utilizat în întregime, deși datele istorice 
ale importurilor indică practic atingerea limitei superioare a acestuia. Astfel că, în anul 2015 fiind înregistrate 
importuri de 3572 tone, iar în anul 2016 se înregistrează o temperare a acestei dinamici – cu importuri de doar 
2884 tone, dintr-un contingent de 4000 tone și doar în ultimul an analizat fiind depășit contingentul dat (cu 
5514 tone). În același timp, în termeni relativi observăm o concentrare a importurilor pe direcția UE, când în ul-
timii 3 ani acestea au constituit circa 94% din total importuri de carne de porcine.

Contingentul de import pentru carnea de găină a fost utilizat în toți anii care au precedat intrarea în vi-
goare a DCFTA. Astfel că, în anul 2015 fiind înregistrate importuri de 4580 tone, iar în anul 2016 acestea s-au 
temperat până la 4012 tone ca ulterior în anul 2017 să fie înregistrate importuri masive de 5307 tone, dintr-un 
contingent total de 4000 tone. Cu toate acestea, în termeni relativi observăm o evoluție stabilă, când ponderea 
importurilor din UE a constituit circa 30% din total importuri de carne de găină în ultimii 3 ani.

Importul de produse lactate depășește cu mult volumul contingentului alocat de 1000 tone, unde politica 
tarifară nu reprezintă o barieră prea mare de penetrare a pieței. Mai mult ca atât că, în afară de contingentul de 
1000 tone disponibil în cadrul DCFTA mai există un contingent preferențial la importul în vrac a laptelui în regim 
MFN în mărime de 5000 tone (alocat începând cu anul 2015). Astfel că, în anul 2015 au fost înregistrate importuri de 
2234 tone, iar deja în anul 2016 se înregistrează o majorare de până la 8010 tone și o creștere de până la 19335 tone 
în 2017. În același timp, în termeni relativi observăm o concentrare a importurilor pe direcția UE, când în anul 2015 
acestea au constituit 39%, iar în anul 2017 – circa 80% din total importuri de produse lactate. Cu toate acestea, tre-
buie de ținut cont că cea mai mare parte a acestor importuri o reprezintă laptele în vrac utilizat de procesatorii na-
ționali (90% în 2017) și nu produsele finite care ar intra în concurență directă cu produsele autohtone.

8 Totuși, trebuie de menționat că, în afară de 
contingentul de 5400 tone disponibil în cadrul 
DCFTA mai există un contingent preferențial 
(cu aplicarea unei taxe vamale de 10%) la 
importul de zahăr, prevăzut în cadrul OMC, în 
mărime de 1000 tone (după principul FIFO) și 
de 5500 tone (alocat doar UE). Prin urmare, 
importurile din UE pot fi efectuate prin 
utilizarea acestor contingente preferențiale 
din cadrul DCFTA și OMC.

Evoluția importului de zahăr coroborează cu interesele economice ale 
corporațiilor internaționale care activează pe ambele piețe. Astfel, ana-
lizând evoluția importului de zahăr din UE, observăm că acesta depășește 
volumul contingentului alocat de 5400 tone8. Astfel că, în perioada 2014-
2015 fiind înregistrate importuri de 6298 tone și 8095 tone respectiv, iar deja 
în anul 2016 și 2017 se înregistrează o majorare de până la 16279 tone și 
14352 tone respectiv. În același timp, în termeni relativi importul de aseme-
nea nu a fost constant, dacă în 2015 importurile au fost originare în totalitate 
din UE, în anul 2017 acestea au însumat doar 30% din total importuri (mai 
exact Polonia și Republica Cehă). Deși evoluția importurilor de zahăr este 
mai degrabă rezultatul net al evoluțiilor pe piețele zahărului din regiune (in-
clusiv interesele economice ale corporațiilor internaționale care activează în 
domeniu).
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Importul de produse non-agricole din UE
Importurile de produse non-agricole din UE au fost marcate în mare parte de reducerea fenomenului 
reexporturilor și prețului la produsele petroliere. Evoluția importurilor de produse non-agricole din UE a fost 
influențată de pe de o parte de necesitățile industriei naționale, iar pe de altă parte de diminuarea reexporturilor 
odată cu instituirea restricțiilor la import de către Federația Rusă față de UE. În același timp, cel mai însemnat 
impact l-a avut scăderea prețurilor internaționale pentru produsele petroliere. În aceste condiții, importul de 
produse non-agricole din UE s-a diminuat cu 15% în perioada de referință (Figura 28).

Figura 28. Evoluția comparativă a importurilor de produse non-agricole  
pe regiuni, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS

Importurile de produse non-agricole continuă să fie dominate de produsele petroliere și materia primă 
pentru industriile care activează in lohn. Astfel, în topul celor mai importate produse non-agricole sunt uleiu-
rile din petrol, care dețin o pondere de 17% în total importuri de produse non-agricole din UE, principala sursă 
fiind România (91%). Acestea, fiind urmate de importurile de medicamente, care dețin o pondere de 7%, în total 
importuri non-agricole din UE, fiind importate din Italia, Germania, Ungaria, Franța, Slovenia (22%, 15%, 11%, 
11%). De asemenea, o pondere importantă de 4% o au autoturismele importate din Germania (37%), Regatul 
Marii Britanii (21%) și Republica Cehă (17%). Totodată, structura principalelor importuri non-agricole denotă 
necesitățile industriei naționale îndeosebi celei specializate în executarea circuitelor din cabluri (fire izolate, sâr-
mă din cupru, piese izolante, aparatură pentru racordare, etc.), dar și în contextul dezvoltării sectorului agricol 
(insecticide, tractoare, etc.) (Figura 29).

Figura 29. Principalele produse non-agricole importate din UE, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS
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Sporirea capacităților companiilor furnizoare de componente pentru industria auto au determinat majo-
rări la importul de produse non-agricole. Astfel, cele mai dinamice importuri au fost cele de sârma din cupru, 
care au înregistrat o creștere de 3,6 ori în perioada de referință, acestea fiind utilizate în exclusivitate în industria 
circuitelor electrice, precum și a părților destinate aparatelor, care s-au majorat de 2,6 ori. La fel, am putea men-
ționa și majorarea importului articolelor din piele de 3,4 ori în perioada de referință, dar și a țesăturilor sintetice 
+40%, produse utilizate de industria producătoare a tapițeriilor pentru scaune auto. Tot aici, putem menționa și 
majorarea importurilor de diverse produse din materiale plastice, precum și de catifea, de asemenea utilizate de 
industria menționată. Ce ține de saltul substanțial (de la zero) a importurilor de articole igienice, acesta s-a dato-
rat aprobării noii Nomenclaturi Combinate și apariției unei noi poziții tarifare inexistente anterior (Figura 30).

Figura 30. Principalele produse non-agricole importate din UE  
care au înregistrat creșteri, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS

Importurile pentru un șir de produse non-agricole au înregistrat diminuări în termeni valorici, deși în 
termeni cantitativi unele categorii au înregistrat majorări. În așa fel, importul uleiurilor din petrol în termeni 
valorici s-a redus cu 22% în perioada de referință, în timp ce în termeni cantitativi s-a înregistrat o majorare, toa-
te acestea pe fundalul scăderii prețurilor internaționale pentru categoriile date de produse. 

Scăderea importurilor pentru un șir de produse non-agricole se datorează diminuării constante a reex-
porturilor pe piața Federației Ruse, inclusiv în contextul impunerii de către Federația Rusă a restricțiilor 
la import din UE. Astfel, importurile de medicamente (-18%), preparate pentru îngrijirea părului (-56%) și mo-
bilier (-49%) s-au redus în perioada de referință drept urmare a diminuării reexporturilor către această destinație. 
Ce ține de reducerea semnificativă a importurilor de articole igienice și a tiparelor de îmbrăcăminte, aceasta s-a 
datorat aprobării noii Nomenclaturi Combinate și migrării pozițiilor tarifare date. De asemenea, în contextul 
unei cereri reduse pe piața internă s-au diminuat importurile din UE, atât de autoturisme și autovehicule (-12%), 
cât și a părților și accesoriilor pentru acestea (-34%).

Figura 31. Principalele produse non-agricole importate din UE  
care au înregistrat diminuări, mil USD

Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS
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Impactul economic al DCFTA
Efectul net al DCFTA asupra exporturilor, care a fost estimat la circa 410 milioane USD (367 milioane EUR), 
a avut implicații mai largi asupra economiei, influențând și importurile, creșterea economică, ocuparea, 
investițiile și veniturile bugetare. Fiind cel mai important acord de liber schimb semnat de către Moldova, 
DCFTA are o influență importantă asupra întregii economii, nu doar asupra exporturilor. Astfel, modelarea efec-
telor în urma creșterii exporturilor în UE cu circa 410 milioane USD (367 milioane EUR) în 2015-2017 relevă im-
portante efecte macroeconomice asupra creșterii econmice, ocupării, investițiilor, importurilor și veniturilor bu-
getare. În baza unui model econometric (Anexele A și B), am estimat efectele respective, care sugerează că în 
perioada analizată DCFTA deja a avut efecte pozitive asupra dezvoltării economiei Moldovenești. 

DCFTA, în perioada 2015-2017, a contribuit la avansarea Produsului Intern Brut (PIB) cu circa 7% sau cu 
1,5 miliarde USD (1,3 miliarde EUR). Creșterea exporturilor Moldovei spre UE cu 1% generează efecte pozitive 
asupra creșterii economice, efectul maxim de 0,65% fiind observat după 12 trimestre. Prin urmare, creșterea 
exporturilor spre UE cu 410 milioane USD (367 milioane EUR) din 2015-2017, ceea ce constituie circa 10% din 
total exporturi spre UE, a generat un impact asupra PIB-ului de circa 7% sau 1,5 miliarde USD (1,3 miliarde EUR) 
față de situația fără DCFTA. Aceasta a permis amortizarea șocurilor negative asupra creșterii economice din pe-
rioada analizată: seceta din 2015, restricțiile comerciale aplicate de Federația Rusă, criza bancară, criza politică și 
altele. Drept rezultat, Moldova a înregistrat o reducere moderată de 0,4% în 2015, și o creștere relativ decentă de 
4,5% în 2016 și 2017. Astfel, în lipsa DCFTA, repercusiunile șocurilor negative erau să fie mult mai pronunțate. 
Mai mult decât atât, având în vedere durata în care efectele creșterii exporturilor în UE se propagă asupra creș-
terii PIB-ului, ne putem aștepta la menținerea efectelor respective și în 2018-2019 (figura 32). 

Figura 32. Efectul creșterii cu 1% a exporturilor Moldovei în UE  
asupra PIB-ului, reacția impuls-răspuns a modelului vectorial autoregresiv

Sursa: Calculele autorului

Exporturile Moldovei spre UE reprezintă unul din factorii de bază care determină creșterea economică pe 
termen lung a țării. Analiză comparativă a principalilor factori care determină creșterea economică denotă 
efectul puternic și persistent al șocurilor care afectează exporturile în UE asupra creșterii PIB-ului (figura 33). 
Astfel, dacă în primele 3 trimestre, evoluția PIB-ului este determinată de efectul inerțial (evoluția PIB-ului din 
perioadele precendente), începând cu trimestrul 4 creșterea exporturilor Moldovei în UE exercită cea mai mare 
influență asupra dinamicii PIB-ului, comparativ cu alți factori analizați (investițiile, importurile, veniturile buge-
tare și numărului persoanelor ocupate). Mai mult decât atât, cu timpul, efectul respectiv devine din ce în ce mai 
pronunțat. Prin urmare, exporturile pe piața comunitară au o influență strategică și de lungă durată asupra creș-
terii și dezvoltării economice, iar orice șocuri, pozitive sau negative, vor avea implicații profunde asupra econo-
miei Moldovei. 
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Figura 33. Efectul comparat al creșterii cu 1% a exporturilor în UE,  
importurilor din UE, veniturilor bugetare, investițiilor  
și numărului de persoane ocupate, asupra PIB-ului

Sursa: Calculele autorilor în baza modelului vectorial auto-regresiv
Notă: l_ven – venituri bugetare; l_pib – PIB-ul; l_ocupati – persoane ocupate; l_inv – investiții în capital fix; l_imp_sa – importurile Moldovei din UE; l_exp_sa – exporturile Moldovei în UE.

DCFTA, în perioada 2015-2017, a contribuit la creșterea investițiilor în capital fix cu circa 11% sau cu 360 
milioane USD (320 milioane EUR). Impactul exporturilor Moldovei în UE asupra investițiilor în capital fix are loc 
prin intermediul importurilor: creșterea exporturilor generate de DCFTA de 410 milioane USD (367 milioane 
EUR) în 2015-2017 a generat o creștere a importurilor cu 7% sau circa 420 milioane USD (377 milioane EUR) (fi-
gura 34), care ulterior s-a reflectat în creșterea cu 11% sau cu 360 milioane USD (320 milioane EUR) a investițiilor 
totale în capital fix (figura 35). Aceasta reflectă specificul exporturilor Moldovei în UE, majoritatea fiind făcute în 
regim lohn: import de materie primă, prelucrarea acesteia și exportul manoperei. Prin urmare, creșterea expor-
turilor implică, în mod automat, și creșterea importurilor, efectul maxim fiind observat după 19 trimestre după 
șoc și, respectiv, a investițiilor (efectul maxim al creșterii importurilor asupra investițiilor poate fi observat după 
5 luni). Per ansamblu, creșterea exporturilor are un efect întârziat asupra investițiilor. Prin urmare, majoritatea 
efectelor creșterii cu 410 milioane USD (367 milioane EUR) a exporturilor în UE, rezultate în urma DCFTA din 
2015-2017, încă urmează să se materializeze până în 2020-2021. 

Figura 34. Efectul creșterii cu 1% a exporturilor Moldovei în UE asupra  
importurilor din UE, reacția impuls-răspuns a modelului vectorial autoregresiv

Sursa: Calculele autorului

Figura 35. Efectul creșterii cu 1% a importurilor Moldovei din UE asupra  
investițiilor în capital fix, reacția impuls-răspuns a modelului vectorial autoregresiv

Sursa: Calculele autorului
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DCFTA, în perioada 2015-2017, a contribuit la creșterea cu circa 5% sau cu circa 400 milioane USD (355 mi-
lioane EUR) a veniturilor bugetare. Creșterea exporturilor spre UE generate de DCFTA din perioada 2015-2017 a 
impulsionat importurile și activitatea economică per ansamblu, fapt ce a generat 400 milioane USD în plus la 
bugetul public național. Efectul respectiv încă nu s-a materializat pe deplin, deoarece impactul maxim al creșterii 
exporturilor în UE poate fi observat peste 17 trimestre, când creșterea exporturilor cu 1% generează o creștere 
de 0,5% a veniturilor bugetare (figura 36). Prin urmare, efectele DCFTA asupra veniturilor bugetare vor putea fi 
vizibile și în anii următori, persistând până în circa 2020. 

Figura 36. Efectul creșterii cu 1% a exporturilor Moldovei în UE asupra  
veniturilor bugetare, reacția impuls-răspuns a modelului vectorial autoregresiv

Sursa: Calculele autorului

DCFTA, în perioada 2015-2017, a contribuit la creșterea numărului populației ocupate cu circa 15 mii 
oameni. Creșterea exporturilor cu 410 milioane USD (367 milioane EUR) generată de DCFTA a permis crearea de 
noi locuri de muncă sau, cel puțin, menținerea celor existente, în condițiile șocurilor negative din perioada ana-
lizată. La finele anului 2017, numărul populației ocupate era cu circa 54 mii persoane mai mare față de situația 
de la finele anului 2014. Prin urmare, peste o pătrime din această creștere s-a datorat impactului DCFTA, care s-a 
materializat relativ rapid: impactul maxim în urma creșterii exporturilor spre UE este atins deja în trimestrul 2, 
când creșterea exporturilor cu 1% generează o creștere de 0,13% a numărului populației ocupate (figura 37).

Figura 37. Efectul creșterii cu 1% a exporturilor Moldovei în UE  
asupra numărului populației ocupate, reacția impuls-răspuns  
a modelului vectorial autoregresiv

Sursa: Calculele autorului
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Concluzii
În pofida circumstanțelor economice și politice dificile înregistrate pe parcursul primilor ani de imple-
mentare a DCFTA, constatăm primele efecte pozitive evidente. Astfel, în perioada 2015-2017, exporturile 
Moldovei spre UE au crescut cu 22% comparativ cu 2012-2014, iar importurile, în aceeași perioadă de timp, au 
scăzut cu 14% (contrar temerilor privind o eventuală abundență de produse importate din UE). Aceasta a permis 
diminuarea esențială a dezechilibrului în comerțul dintre Moldova și UE, prin reducerea deficitului balanței co-
merciale tocmai cu 45% în perioda de referință. Prin urmare, în timpul implementării DCFTA, produsele autohtone 
au devenit mai competitive pe piața UE, contribuind la creșterea și diversificarea exporturilor, fapt ce este de 
bun augur pentru o creștere economică dinamică și durabilă în timp. 

Dacă analizăm impactul net al DCFTA, constatăm că aceasta a impulsionat exporturile Moldovei cu circa 
410 milioane USD (367 milioane EUR) în perioada 2015-2017. În situația în care Moldova nu forma DCFTA cu 
UE, exporturile acesteia putea fi mai mici cu circa 410 milioane USD (367 milioane EUR), fapt ce confirmă bene-
ficiile liberalizării comerțului cu spațiul comunitar. Este adevărat că exporturile totale în UE, în aceeași perioadă 
de timp, au crescut aproape de 2 ori mai mult (cu circa 746 milioane USD față de 2012-2014). Totuși, nu ar fi co-
rect să atribuim în totalitate meritele acestei creșteri pentru DCFTA, deoarece exporturile urmau să crească în 
baza altor factori care au fost estimați drept semnificativi din punct de vedere statistic (inerția, dinamica econo-
mică din UE, în special din Germania și România, fluctuația cursului de schimb sau oferta internă). Totuși, faptul 
că tocmai o jumătate din creșterea exporturilor în UE se datorează în exclusivitate DCFTA este un efect destul de 
sesizabil în condițiile în care estimarea are loc doar după 4 ani de la formarea acesteia (figura 38). 

Figura 38. Evoluția exporturilor totale în UE, comparație dintre valorile  
de facto (în cadrul DCFTA) și cele estimate dacă nu ar fi DCFTA, milioane USD

Sursa: Calculele autorului în baza datelor UN Comtrade
Notă: Datele sunt ajustate sezonier și filtrate cu ajutorul filtrului Hodrick-Prescott (lambda=1) pentru a elimina fluctuațiile irelevante

Contrar așteptărilor, cele mai mari efecte ale liberalizării comerțului cu UE s-au observat în cazul expor-
turilor de agroalimentare. Deși inițial principalele temeri privind impactul DCFTA vizau nivelul scăzut de com-
petitivitate al mărfurilor agroalimentare pe piața UE, constatăm faptul că efectele acestui acord au fost mai 
mari pentru exporturile de agroalimentare față de cele industriale. Astfel, exporturile de agroalimentare au cres-
cut tocmai cu 44%, față de creșterea cu 11% a exporturilor de industriale. Impactul net al DCFTA, la fel, a fost 
estimat mai sesizabil în cazul exporturilor de agroalimentare: 240 milioane USD (215 milioane EUR) față de 170 
milioane USD (152 milioane EUR). Aceasta se explică prin 2 factori. În primul rând, până la DCFTA, comerțul cu 
produse industriale dintre Moldova și UE era deja destul de liberalizat și, prin urmare, efectele acordului asupra 
dinamicii marginale ale exportului de industriale au fost mai mici (analiza denotă că efectele DCFTA asupra expor-
turilor de industriale au început să fie vizibile abia din a doua jumătate a anului 2016, odată cu creșterea investițiilor 
în sectorul automotive și a îmbunătățirii situației economice din UE). În al doilea rând, restricțiile comerciale 
impuse de Federația Rusă odată cu semnarea Acordului de Asociere cu UE, în paralel cu situația economică dificilă 
din această țară și Ucraina, au motivat reorientarea multor exportatori de agroalimentare de pe aceste piețe pe 
cea comunitară (fapt observat prin creșterea ponderii exporturilor de agroalimentare în total exporturi în UE). 
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Pe lângă creșterea exporturilor, DCFTA a avut și implicații macroeconomice mai profunde, impulsionând 
creșterea economică, a veniturilor bugetare, importurilor, investițiilor, precum și a ocupării. Contribuția 
DCFTA la creșterea exporturilor spre UE, estimată la 410 milioane USD din 2015-2017, a impulsinoat creșterea 
Produsului Intern Brut cu 7% sau circa 1,5 miliarde USD (1,3 miliarde EUR), creșterea importurilor cu 7% sau circa 
420 milioane USD (377 milioane EUR), creșterea investițiilor în capital fix cu 11% sau circa 360 milioane USD (320 
milioane EUR), creșterea veniturilor bugetare cu 5% sau circa 400 milioane USD (355 milioane EUR) și creșterea 
ocupării cu circa 15 mii persoane. Aceste efecte pozitive încă nu s-au materializat pe deplin și urmează să fie 
observate circa până în 2020. 

Totuși, potențialul DCFTA încă nu a fost explorat definitiv. Chiar dacă DCFTA a impulsionat exporturile tota-
le în UE cu circa 410 milioane USD (367 milioane EUR) în 2015-2017, aceasta constituie circa 10% din valoarea 
totală a exporturilor Moldovei în UE în aceeași perioadă de timp. Nu este o cifră mică, având în vedere că este 
estimată pentru primii 3 ani de implementare DCFTA, dar nu este nici una cu adevărat semnificativă. Pe de o 
parte, aceasta se explică prin faptul că primele perioade de implementare a DCFTA au fost marcate de mai multe 
turbulențe (criza bancară, criza politică, seceta din 2015) care au afectat procesul de implementare a angaja-
mentelor Moldovei. Pe de altă parte, în mod obiectiv, este nevoie de mai mult timp pentru ca exportatorii să 
implementeze plenar cerințele UE, precum și să se adapteze specificului și rigorilor acestei piețe. Prin urmare, în 
anii următori efectele DCFTA vor putea fi mult mai semnificative. De fapt, creșterea efectului marginal al DCFTA 
se observă din a doua jumătate a anului 2017, atât pentru exporturile de agroalimentare, cât și de industriale, 
fapt ce servește de bun augur pentru explorarea mai plenară a oportunităților DCFTA în anii următori.
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Anexa A.  
Rezultatele regresiei pentru modelul privind  
evoluția exporturilor de agroalimentare în UE
Rezultatul regresiei:
Model: OLS, using observations 2010:01-2014:12 (T = 60)
Dependent variable: export_agro

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value

alfa -20.9234 12.9179 -1.6197 0.1113

ipi_germania_2 0.0247536 0.00290015 8.5353 <0.0001 ***

mdl 16.8644 9.06222 1.8610 0.0684 *

sq_mdl -2.8888 1.5974 -1.8084 0.0763 *

export_agro_1 1.32374 0.0707263 18.7163 <0.0001 ***

export_agro_2 -0.688854 0.0638111 -10.7952 <0.0001 ***

Mean dependent var 17.11749 S.D. dependent var 0.292563

Sum squared resid 0.088035 S.E. of regression 0.041146

R-squared 0.981956 Adjusted R-squared 0.980221

F(5, 52)  565.9599 P-value(F) 4.82e-44

Log-likelihood 105.9252 Akaike criterion -199.8503

Schwarz criterion -187.4877 Hannan-Quinn -195.0348

rho 0.072480 Durbin’s h 0.655149

Rezultatul prognozei
Notă:
htl_l_agri_eu_sa = export_agro
forecast = evoluția fără DCFTA
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Anexa B.  
Rezultatele regresiei pentru modelul privind  
evoluția exporturilor de industriale în UE
Model: OLS, using observations 2010:01-2014:12 (T = 60)
Dependent variable: export_ind

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value

alfa 2.04397 0.398218 5.1328 <0.0001 ***

ipi_Romania 0.00166566 0.000463858 3.5909 0.0007 ***

export_ind_csi 0.0253609 0.00842159 3.0114 0.0040 ***

export_ind_1 1.57875 0.0731058 21.5954 <0.0001 ***

export_ind_2 -0.728172 0.0654643 -11.1232 <0.0001 ***

Mean dependent var 17.86182 S.D. dependent var 0.161309

Sum squared resid 0.007689 S.E. of regression 0.012044

R-squared 0.994816 Adjusted R-squared 0.994425

F(4, 53) 2542.762 P-value(F) 7.51e-60

Log-likelihood 176.6271 Akaike criterion -343.2542

Schwarz criterion -332.9520 Hannan-Quinn -339.2413

rho 0.121170 Durbin’s h 1.110904

Rezultatul prognozei
Notă:
htl_l_ind_eu_sa = export_ind
forecast = evoluția fără DCFTA
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Anexa C.  
Note metodologice privind  
estimarea impactului economic al DCFTA
Estimarea impactului economic al DCFTA a fost făcută prin modelarea impactului creșterii exporturilor Moldovei 
spre UE cu 410 milioane USD – cifră obținută în baza estimărilor conform Anexei A și B. În acest sens, am elaborat 
un model structural vectorial autoregresiv cu 4 perioade, format din 6 ecuații, după cum urmează:
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t-2
+γ

7
 l_imp

t-3
+γ

8
 l_exp

t-3
+γ

9
 l_inv

t-3
+ 

γ
10

 l_imp
t-4

+γ
11

 l_exp
t-4

+γ
12

 l_inv
t-4

+u
3

(4) l_pib
t
=δ

0
+δ

1
 l_pib

t-1
+δ

2
 l_exp

t-1
+δ

3
 l_imp

t-1
+δ

4 l
_inv

t-1
+δ

5
 l_ocupati

t-1
+δ

6
 l_ven

t-1
+δ

7
 l_pib

t-2
+δ

8
 l_exp

t-2
+ 

δ
9
 l_imp

t-2
+δ

10
 l_inv

t-2
+δ

11
 l_ocupati

t-2
+δ

12
 l_ven

t-2
+δ

13
 l_pib

t-3
+δ

14
 l_exp

t-3
+δ

15
 l_imp

t-3
+δ

16
 l_inv

t-3
+ 

δ
17

 l_ocupati
t-3

+ δ
18

 l_ven
t-3

+δ
19

 l_pib
t-4

+δ
20

 l_exp
t-4

+δ
21

 l_imp
t-4

+δ
22

 l_inv
t-4

+δ
23

 l_ocupati
t-4

+δ
24

 l_ven
t-4

+u
4

(5) l_ocupati
t
=θ

0
+θ

1
 l_ocupati

t-1
+θ

2
 l_exp

t-1
+θ

3
 l_imp

t-1
+θ

4
 l_inv

t-1
+θ

5
 pib

t-1
+θ

6
 l_ocupati

t-2
+θ

7
 l_exp

t-2
+ 

θ
8
 l_imp

t-2
+θ

9
 l_inv

t-2
+θ

10
 pib

t-2
+θ

11
 l_ocupati

t-3
+θ

12
 l_exp

t-3
+θ

13
 l_imp

t-3
+θ

14
 l_inv

t-3
+θ

15
 pib

t-3
+ 

θ
16

 l_ocupati
t-4

+θ
17

 l_exp
t-4

+θ
18

 l_imp
t-4

+θ
19

 l_inv
t-4

+θ
20

 pib
t-4

+u
5

(6) l_ven
t
=υ

0
+υ

1
 l_ven

t-1
+υ

2
 l_exp

t-1
+υ

3
 l_imp

t-1
+υ

4
 l_ocupati

t-1
+υ

5
 pib

t-1
+υ

6
 l_ven

t-2
+υ

7
 l_exp

t-2
+υ

8
 l_imp

t-2
+ 

υ
9
 l_ocupati

t-2
+υ

10
 pib

t-2
+υ

11
 l_ven

t-3
+υ

12
 l_exp

t-3
+υ

13
 l_imp

t-3
+υ

14
 l_ocupati

t-3
+υ

15
 pib

t-3
+υ

16
 l_ven

t-4
+ 

υ
17

 l_exp
t-4

+υ
18

 l_imp
t-4

+υ
19

 l_ocupati
t-4

+υ
20

 pib
t-4

+u
6

Unde:
l_exp

t
 – volumul exporturilor Moldovei spre UE, mii USD, exprimate în logaritmi naturali.

l_imp
t
 – volumul importurilor Moldovei din UE, mii USD, exprimate în logaritmi naturali.

l_inv
t
 – volumul investițiilor în capital fix, mii USD, exprimat în logaritmi naturali. Unde:

l_pib
t
– Produsul Intern Brut, mii USD, exprimat în logaritmi naturali.

l_ocupati
t
 – Numărul populației ocupate, mii persoane, exprimat în logaritmi naturali.

l_ven
t
 – Veniturile Bugetului public național, mii USD, exprimat în logaritmi naturali.

Toate variabilele au fost convertite în dolari SUA, conform cursului mediu stabilit de BNM pentru perioadele 
corespunzătoare, ajustate sezonier și transformate în logaritmi naturali. Au fost utilizate date cu frecvență tri-
mestrială, pentru perioada 2005-2017.
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Pentru mai multe informații:

Proiectul “Vizibilitate și Comunicare pentru AA/DCFTA” 
Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1, oficiul 224,

MD-2033, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: (+373) 22 250 633

e-mail: dcfta.moldova@weglobal.org

Proiect finanțat de Uniunea Europeană “Vizibilitate și comunicare 
pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere/
Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul 

programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană”.

2018

Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă  
a autorilor și nu poate fi atribuit Uniunii Europene




