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Introducere 

Comentariul ce urmează are drept scop clarificarea unor aspecte reflectate în analiza ”Republica Moldova. 
Doi ani de la semnarea Acordului de Asociere cu UE”, publicată pe blog-ul personal al Președintelui 
Republicii Moldova, Igor Dodon, precum și prezentarea contra-argumentelor Expert-Grup. Ne vom expune 
doar asupra interpretărilor statistice aferente evoluției comerțului exterior după semnarea DCFTA (Acordul 
privind Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător dintre Republica Moldova și UE), evitând speculațiile 
și viziunile tendențioase cu tentă geopolitică. 

În continuare, vor fi prezentate argumentele Expert-Grup vizavi de analiza publicată, urmând paragraf după 
paragraf textul original al acesteia. Comentariul include pe alocuri chiar dezmințiri și demontări de mituri, 
utilizând datele statistice oficiale, fără careva interpretări părtinitoare.  

Notă: textul marcat cu roșu reprezintă extrase din analiza ”Republica Moldova. Doi ani de la semnarea 
Acordului de Asociere cu UE” , publicată pe blog-ul personal al Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, 
care este urmat de comentariul Expert-Grup. 

Așteptările de bază ale semnării Acordului de asociere cu UE 

”Înainte de semnarea Acordului de asociere s-au efectuat campanii de PR active în scopul de a convinge 
societatea moldovenească de beneficiile și avantajele unui astfel de acord. În aceste campanii au fost folosite 
date din prognozele economice, potrivit cărora, ca urmare a punerii în aplicare a acordului cu UE pe termen 
scurt, PIB-ul Moldovei va crește cu 3,2%, exportul – cu 14,8%, importulul – cu 6,4%, salariile – 3,1% iar prețurile 
de consum se vor reduce cu 1,0% (Sursa: Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of 
a DCFTA between the EU and Georgia and the Republic of Moldova. Final report (Client: European Commission 
– DG Trade)/ ECORYS. – Rotterdam, 27 October 2012.). 

S-a mizat pe faptul că semnarea Acordului de asociere cu UE și crearea unei zone de liber schimb va conduce la 
deschiderea pieței europene și la o creștere a exportului de mărfuri moldovenești, va spori atractivitatea 
investițională a Moldovei și creșterea fluxului de investiții străine, la un sprijin financiar extern durabil pentru 
reforme. Cele mai multe așteptări, însă, nu s-au împlinit.” 

Atragem atenția asupra faptului că, estimările menționate ce au vizat impactul economic al DCFTA, nu și al 
întregului Acord de Asociere, au fost efectuate în anul 2012 având la bază cele mai recente date disponibile 
la acea etapă (respectiv anul de bază fiind 2010). 

Prin urmare, la acel moment nicidecum nu puteau fi anticipate deficiențele care au apărut în anii următori și 
care și-au lăsat amprenta asupra performanțelor economice ale țării, cum ar fi criza geopolitică regională 
(nemijlocit războiul din estul Ucrainei și anexarea Crimeii, sancțiuni economice impuse reciproc de Federația 
Rusă și UE), criza politică internă, criza valutară, criza bancară (inclusiv furtul miliardului), seceta din 2015 
și cu atât mai puțin intențiile Federației Ruse de a impune restricții la importul mărfurilor moldovenești în 
pofida angajamentelor internaționale existente (circa 80% din gama produselor exportate fiind afectate).  

Prin urmare, nu este corect să atribuim Acordului de Asociere cu UE eșecurile de guvernare, dar și șocurile 
externe din ultimii ani. Din contra, în pofida constrângerilor endogene și exogene fără precedent, economia 
Republicii Moldova nu a intrat în colaps, comerțul cu UE și suportul acesteia servind drept pernă de 
siguranță care a amortizat șocurile date (vezi următoarea secțiune).  



Comerţul exterior 

”Începând cu 1 septembrie 2014 au fost anulate taxele vamale la majoritatea exporturilor moldovenești către 
UE (circa 90% din livrări), ceea ce ar trebui să contribuie la creșterea exporturilor către UE. Cu toate acestea, o 
creștere rapidă a exporturilor către UE nu sa întâmplat. În perioada 1 septembrie – decembrie 2014 exporturile 
au scăzut cu 0,4%, în 2015 – cu 2,3%, în ianuarie-august 2016 – cu 1,3%. 

Pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2014 – august 2016, în condițiile  comerțului liber cu UE, 
exporturile către țările UE au scăzut cu 41 mil. dolari SUA. După cum s-a menționat mai sus, numai în toamna 
anului 2016 a existat o creștere care se datorează unei recolte bune și factorilor sezonieri. Prin urmare, 
creșterea exporturilor către piața UE deocamdată nu poate fi considerată drept o tendință.” 

” Exporturile către țările UE 

 Septembrie – 
decembrie 2014 

2015 8 luni 2016 11 
luni  2016 

Export     

%  raportate la perioada 
anterioară corespunzătoare 

-0,4 -2,3 -1,3 +7,2 

+/-, mil. dolari -2 -28 -11 +81 

Sursa: Biroul Național de Statistică al RM” 

Într-un sistem unde domină relațiile economiei de piață (precum UE), nu este surprinzător faptul că comerțul 
bilateral cu UE nu a ”explodat” în prima zi de la semnarea unui astfel de document. Considerând că, cea mai 
mare parte a avantajelor tarifare existau în cadrul precedentului regim tarifar unilateral ATP (Preferințe 
Comerciale Autonome), în mod firesc nu a avut loc o reducere dramatică a tarifelor (excepție fiind produsele 
care cad sub incidența prețurilor de intrare și a mecanismului contra eludării). De altă parte, valorificarea 
tuturor avantajelor comerciale obținute pe parcurs a devenit posibilă odată cu extinderea angajamentelor nu 
doar în profil tarifar (ci pe toate componentele netarifare ale DCFTA), însă adaptarea la noile circumstanțe 
necesită o perioadă mai lungă de timp. 

Ceea ce ține de datele prezentate de autor, atenționăm asupra inconsistenței comparării unor perioade de 
timp diferite (cum ar fi 4 luni, 12 luni, 8 luni, 11 luni). Mai mult ca atât că, exporturile au proprietatea de a 
”migra” pe parcursul unui an calendaristic, cum ar fi în cazul produselor agroalimentare care sunt 
dependente de factorii sezonieri și cei climaterici.  

Prin urmare, dinamica prezentată de Președintele Igor Dodon (din punct de vedere al comparabilității) 
induce în eroare și nu permite formularea unor concluzii pertinente. Astfel, este mai corect de prezentat 
datele aferente exportului în UE pentru perioade de timp egale (deci comparabile), unde poate fi observată o 
ușoară și firească diminuare (-2,3%) pentru anul 2015, în lumina șocurilor menționate mai sus. Mai mult 
decât atât, observăm că în 2016, după atenuarea constrângerilor din 2015, exporturile Moldovei către UE au 
revenit la creștere, depășind cu 5% nivelul din anul 2014. Nu în ultimul rând, remarcăm și trendul general 
ascendent al exporturilor moldovenești către UE pe parcursul ultimilor ani (Figura 1). 

 
 



Figura 1. Exporturile Republicii Moldova în UE pentru perioada ianuarie-noiembrie, mii USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

Cu toate acestea, interpretarea datelor doar în baza evoluțiilor valorice (și în special pentru perioade de timp 
diferite, după cum propune autorul) devine defectuoasă sub influența factorilor macroeconomici. 

De altfel, nu ar fi firesc să excludem din ecuație influența anumitor ”fenomene” care au avut loc în această 
perioadă, cum ar fi devalorizarea bruscă a monedei naționale în raport cu principalele valute de referință, dar 
și aprecierea Dolarului SUA față de Euro (Figura 3). În așa fel încât factorii dați au determinat într-o mare 
măsură diminuarea în termeni valorici a exporturilor, pe când evoluţia cantitativă indicând majorări pentru 
aproape toate exporturile. În acest scop, mai jos poate fi urmărită evoluția ascendentă a indicelui volumului 
fizic în pofida diminuării constante a indicelui valorii unitare (Figura 2). 

Figura 2. Indicele valorii unitare și indicele volumului fizic la mărfurile exportate în UE, modificare f-a-p, % 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

Totodată, în pofida faptului că 65% din total export au drept destinaţie finală piaţa UE, unde tranzacţiile au 
loc în moneda Euro, statistica oficială a țării este condusă în dolari SUA. Astfel, deprecierea monedei Euro 
față de dolarul SUA (de la 1,33 în 2014 până la 1,10 în 2016) (Figura 3), a contribuit și ea la denaturarea 
datelor aferente comerţului exterior.  

 



Figura 3. Evoluția cursului de schimb MDL/USD, USD/EURO 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

„În același timp, există o tendință de creștere a importului din țările europene al unui şir de mărfuri 
agroalimentare – al celor pe care țara noastră este capabilă să le producă în cantități mari și de înaltă calitate 
– legume (roșii, ceapă, varză, salată, morcovi, etc.), mere, porumb, zahăr, etc. 

Astfel, în 2015, comparativ cu 2014, importurile de ouă de păsări de curte au crescut de la 11,0 mil. bucăți la 
20,9 mil. bucăți (de 1,9 ori); tomate – de la 0,2 mii tone la 0,9 mii tone (de 4,5ori); mere – de la 0,3 mii tone la 
1,1 mii tone (de 3,7 ori); zahăr –  de la 6,3 mii tone la 8,1 mii tone (de 1,3 ori). 

În 2016 s-a marcat creșterea importurilor din UE a produselor: lapte și smântână, mere, porumb, zahăr.” 

Dincolo de volumul importurilor din UE (fără a face referință la importurile din CSI sau alte țări, precum sunt 
prezentate datele de mai sus), este de menționat că evoluția importurilor Republicii Moldova de produse 
agroalimentare din UE indică mai degrabă asupra unui trend descendent în ultima perioadă (Figura 4). 

Figura 4. Importurile Republicii Moldova de produse agroalimentare în perioada ianuarie-noiembrie, mil 
USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

 

 



În continuare, prezentăm evoluțiile importurilor pentru mărfurile menționate de către Președintele Igor 
Dodon în analiza sa, concomitent cu includerea importurilor din alte grupe de țări (CSI și Alte țări). De 
asemenea, în scopul eliminării caracterului incomplet în interpretare (cu creșteri exagerate) au fost utilizați 
atât termeni relativi, cât și absoluți. 

Astfel, importurile de ouă de păsări de curte au înregistrat o majorare de 2,1 ori în termeni cantitativi în 
ianuarie-noiembrie 2015 f-a-p (de la 9,4 mil buc. la 19,6 mil buc.), iar în ianuarie-noiembrie 2016 acestea s-
au redus cu 22% f-a-p (de la 19,6 mil buc. la 15,3 mil buc.) (Figura 5). Totodată, atragem atenția că 
importurile date sunt constituite în exclusivitate din ouă fecundate pentru incubație, iar evoluția dată fiind 
datorată dinamizării sectorului avicol. 

Figura 5. Importurile Republicii Moldova de ouă de păsări de curte în perioada ianuarie-noiembrie, mil buc. 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

Importurile de tomate din UE au înregistrat o creștere de 4,8 ori în ianuarie-noiembrie 2015 f-a-p (de la 165 
tone la 796 tone), urmate de o diminuare de 27% în ianuarie-noiembrie 2016 f-a-p (de la 796 tone la 585 
tone) (Figura 6). Totodată, ponderea acestor importuri fiind de doar 5,1% în anul 2016 (7,5% în anul 2015) în 
totalul de importuri de tomate (în același timp, ponderea importurilor din CSI – 12,7%, Alte țări – 82,2%).  

Figura 6. Importurile Republicii Moldova de tomate în perioada ianuarie-noiembrie, tone 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 



În ceea ce privește importurile de mere din UE, acestea au înregistrat o majorare de 3,5 ori în termeni 
cantitativi în perioada ianuarie-noiembrie 2015 f-a-p (de la 292 tone la 1011 tone) și de 1,5 ori în ianuarie-
noiembrie 2015 f-a-p (de la 1011 tone la 1536 tone) (Figura 7). În același timp, importurile de mere din țările 
CSI în aceeași perioadă au înregistrat o majorare de 150 de ori în ianuarie-noiembrie 2015 f-a-p (de la 1 tonă 
la 150 tone) și 5,1 ori în ianuarie-noiembrie 2016 f-a-p (de la 150 tone la 773 tone). Deși putem vedea 
creșteri spectaculoase în termeni relativi (atât pentru UE, cât și pentru CSI), valoarea acestora a consemnat 
aproximativ 0,8 mil USD în ianuarie-noiembrie 2016 (0,5 mil USD în aceeași perioadă a anului 2015).  

Figura 7. Importurile Republicii Moldova de mere în perioada ianuarie-noiembrie, tone 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

Referitor la importurile de lapte și smântână din UE, acestea au înregistrat o diminuare de 54% în termeni 
cantitativi în perioada ianuarie-noiembrie 2015 f-a-p (de la 5450 tone la 2505 tone), urmate de o majorare de 
3,5 ori în ianuarie-noiembrie 2015 f-a-p (de la 2505 tone la 8744 tone) (Figura 8). Menționăm că, 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 asigurării necesităților de materie primă pe 
fundalul reducerii constante a efectivului de vite în țara noastră1. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….……. 
1 Conform datelor BNS efectivul de vite la 1 ianuarie: 2010-161 mii, 2011-154 mii, 2012-144 mii, 2013-134 mii, 2014-131mii, 2015-130 mii, 2016-128 
mii. 



Figura 8. Importurile Republicii Moldova de lapte și smântână în perioada ianuarie-noiembrie, tone 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

Ce ține de importurile de zahăr, acestea au înregistrat o majorare de 24% în ianuarie-noiembrie 2015 f-a-p 
(de la 6291 tone la 7811 tone), iar în ianuarie-noiembrie 2016 acestea au înregistrat o majorare de 55% f-a-p 
(de la 7811 tone la 12119 tone) (Figura 9). În același timp, importul de zahăr din țările CSI a înregistrat 
evoluții mult mai spectaculoase (speculând,  am putea admite faptul că în anul 2016 acesta a înregistrat o 
creștere de 1000 ori!!!). 

Figura 9. Importurile Republicii Moldova de zahăr în perioada ianuarie-noiembrie, tone 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

După cum am putut observa mai sus, pentru a forma o opinie fundamentată asupra evoluțiilor fluxurilor 
comerciale, este iminentă considerarea tuturor aspectelor existente (compararea importurilor din toate 
sursele atât în termeni relativi, cât și absoluți, dar și pentru perioade mai lungi de timp), cu scopul evitării 
unor interpretări eronate. 

 



„Astfel, semnarea Acordului de asocierea cu UE nu a îmbunătățit poziția de export a Moldovei pe piețele UE. 
Deschiderea piețelor UE pentru Moldova a fost însoțită de o deteriorare catastrofală a condițiilor exporturilor 
moldovenești pe piața rusă.” 

După semnarea Acordului de asociere Republica Moldova – UE, în iulie 2014, Federația Rusă a început să 
introducă restricții privind livrarea de mărfuri din Moldova (fructe, legume conservate, vin), deoarece nu au fost 
luate în considerare interesele sale economice și comerciale în urma consultărilor necesare. Ca urmare, din iulie 
2014 pînă în august 2016 exportul de mărfuri moldovenești pe piața rusă a scăzut cu 325 de milioane de dolari. 

Exporturile către Federația Rusă 

  Septembrie-
decembrie 2014 

2015 8 luni 2016 

Exporturile    

% faţă de perioada respectivă 
anterioară 

-42,6 -43,2 -6,3 

+/-, mil. USD. -132,1 -183,1 -9,7 

Sursa: Biroul Național de Statistică al RM” 

 

Conform ”bunelor practici”, orice decizie ce ține de formularea politicii comerciale a țării (inclusiv 
negocierea acordurilor internaționale) ține nemijlocit și exclusiv de interesele economice ale acesteia. Prin 
urmare, nu este clar totuși care ar fi ”consultările necesare” și de ce ar trebui luate în considerare ”interesele 
economice și comerciale” ale Federației Ruse (prin analogie ar putea fi invocate ”interesele” și ale altor 
parteneri comerciali). Însă, dincolo de corectitudinea și raționamentele care au stat la baza impunerii 
restricțiilor de către Federația Rusă, vom încerca să analizăm evoluția ”catastrofală” a exporturilor spre 
această destinație.  

Imediat după impunerea restricțiilor comerciale de către Federația Rusă (nejustificate deocamdată în 
termeni economici) față de exporturile moldovenești, acestea aparent au înregistrat o diminuare de 43% 
(sau cu 183 mil USD mai puțin în anul 2015 f-a-p). Totuși, cifra indicată în termeni absoluți nu reflectă în 
totalitate realitatea, întrucât majoritatea exporturilor moldovenești spre piața rusească sunt de fapt 
reexporturi.  

Mai cu seamă, acestea sunt mărfuri care reprezintă aşa numitul reexport clasic2 şi au fost exportate integral 
către Federaţia Rusă, utilizând Republica Moldova drept pistă pentru tranzacţiile finale din anumite motive 
obiective/subiective (proximitate geografică sau culturală). Astfel, în anul 2015 acestea au înregistrat o 
valoare de 139 mil. USD, constituind circa 58% în total export către Federația Rusă. Prin urmare, diminuarea 
”catastrofală”  în termeni absoluți a exporturilor către Federația Rusă s-a datorat în cea mai mare parte 
reducerii dramatice a reexporturilor menționate (Figura 10). 

 
 
……………………………………………………………….……. 
2 Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate  în țară şi nu au suferit transformări 
esenţiale, ţara de origine a acestora fiind neschimbată. Biroul Național de Statistică 



Figura 10. Exportul de mărfuri autohtone și reexportul către Federația Rusă în anii 2011-2015, mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor UN Comtrade 

Pentru a înțelege mai bine acest fenomen, mai jos vom încerca să cuantificăm performanțele reale ale țării 
în materie de export către piața Federației Ruse, pentru a avea o viziune mai clară în contextul operării cu 
datele statistice aferente fluxurilor comerciale spre această destinație. 

Dezagregarea pe principalele grupuri de mărfuri exportate în Federația Rusă, concomitent cu dezagregarea 
exporturilor (în reexporturi și exporturi de mărfuri autohtone) indică asupra unui fenomen negativ 
caracteristic pentru cvasitotalitatea mărfurilor exportate către Federația Rusă, cum ar fi predominanța 
reexporturilor clasice în operațiunile de export (pentru o înțelegere mai bună a se compara datele eferente 
exporturilor pentru anul 2013 și 2015, Figura 11 și 12 respectiv).  

Figura 11. Structura principalelor grupe de mărfuri exportate în Federația Rusă (export de mărfuri 
autohtone vs. reexport), 2013, mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor UN Comtrade 

 



Figura 12. Structura principalelor grupe de mărfuri exportate în Federația Rusă (export de mărfuri 
autohtone vs. reexport), 2015, mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor UN Comtrade 

Ținând cont de cele expuse mai sus, dar și în condițiile în care tranzacțiile care nu implică nici un aport al 
sectorului real al economiei și deci fără impact asupra valorii adăugate a acestora sunt excluse, rezultă că 
de facto în anul 2015 au fost exportate în Federația Rusă mărfuri în valoare de 98 mil USD sau cu  82 mil 
mai puţin comparativ cu anul precedent (fiind esențial mai puțin decât cifra enunțată de -183 mil USD). În 
aceste condiţii Federaţia Rusă ar deține circa 5,3% în total export (față de 12,3% în cazul considerării 
reexporturilor). Chiar și în aceste condiții, piața Federației Ruse nu trebuie neglijată ci mai degrabă de 
consolidat bunele relațiile comerciale în spiritul parității și corectitudinii în baza angajamentelor 
internaționale existente. 

Înainte de a trage concluziile de rigoare… 

”Ce e de făcut în această situație? In timpul apropiat vom face cunoscut publicului un program cuprinzător de 
dezvoltare socio-economică a țării. Este necesar să iniţiem un şir de schimbări în toate sectoarele și să pornim 
pe calea  dezvoltării.” 

Orice analiză și interpretare a datelor statistice trebuie efectuată exclusiv prin prisma unor raționamente 
economice netendențioase, iar înainte de a purcede la ”inițierea unor schimbări și porniri pe calea 
dezvoltării”, acestea necesită a fi reconciliate cu obiectivul dezvoltării durabile a țării. 

 


