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REZUMATELE SECTOARELOR COMERCIALE

1. AGRICULTURA

Agricultura este unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei Republicii
Moldova. Acesta are o contribuție semniﬁca vă la PIB și reprezintă sursa principală de
venit pentru cea mai mare parte a populației, preponderent rurale. Totuși, produc vitatea
medie a sectorului este de 2-3 ori mai mică decât în Europa. Stabilitatea și dezvoltarea
acestui sector este periodic perturbată de probleme geo-poli ce și relația cu
consumatorul principal tradițional al produselor agricole moldoveneș (Rusia). Startul
implementării DCFTA începând cu luna septembrie, 2014, adus unele schimbări în
oportunitățile pe care le oferă sectorul. Exporturile către UE a categoriilor principale de
produse agricole au crescut în 2014 în comparație cu 2013.
Acordul de Asociere presupune o colaborare mai strânsă între Republica Moldova și UE
din perspec va dezvoltării poli cilor în domeniul agriculturii, bazate pe principiile UE, dar
de asemenea lărgește oportunitățile pentru producătorii și exportatorii din Republica
Moldova și prezența acestora pe piața UE. În același mp, implementarea DCFTA prezintă
o serie de provocări pentru antreprenorii și guvernul Republicii Moldova.

1.1
Scurtă descriere a situației actuale în sector și a comerțului cu UE
Agricultura este unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei Republicii Moldova. Aceasta
reprezenta aproxima v 40% din producția țării în 1989, dar cota sa a scăzut la circa 10% până în 2012. Cu
toate acestea, întrucât în jur de 25% ale populației ocupate sunt angajate în agricultură, sectorul este încă
important pentru economia națională.
UE este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova reprezentând 53% din totalul exporturilor
și 48% din totalul importurilor1 în 2014. Exportul de fructe și animale vii reprezintă cam 17% din totalul
exporturilor Republicii Moldova și este pe locul trei după ar colele și u lajele fabri cate.
Dinamica exporturilor și importurilor între Republica Moldova și UE înregistrează o tendință pozi vă.
Exporturile categoriilor principale în 2009-2014 este prezentat în ﬁgura 1.

1h

p://www.sta s ca.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4754&parent=0
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Figura 1. Exporturile categoriilor principale de produse agricole din Republica Moldova către UE, 20092014, mii USD

Textul din ﬁgură:
Animale vii; produse de origine animală
Produse vegetale
Grăsimi și uleiuri animale și vegetale
Produse alimentare preparate; băuturi, băuturi alcoolice și oțet, tutun și înlocuitori de tutun prelucrați
Sursa: datele Biroului Național de Sta s că
Figura 1 ilustrează tendința de creștere a exporturilor, exprimată în dolari pentru perioada indicată de
mp. Anul 2012 cons tuie o excepție de la tendința pozi vă de creștere, al el pute rnică, la categoria
produselor vegetale datorită condițiilor meteorologice complicate. Sta s ca importurilor indică o
tendința similară și este prezentată în ﬁgura 2.
Figura 2. Importurile categoriilor principale de produse agricole din UE în Moldova, 2009-2014, mii USD
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Textul din ﬁgură:
Animale vii; produse de origine animală
Produse vegetale
Grăsimi și uleiuri animale și vegetale
Produse alimentare preparate; băuturi, băuturi alcoolice și oțet, tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Sursa: datele Biroului Național de Sta s că
DCFTA a început a ﬁ aplicat provizoriu în septembrie 2014. Datele sta s ce pentru 2013 în comparație cu
2014 denotă o creștere vizibilă a exporturilor principalelor grupuri de produse către UE (cu excepția
produselor alimentare preparate ) (ﬁgura 3).
Figura 3. Exportul categoriilor principale de produse agricole din Republica Moldova către UE în 2013 și
2014, mii USD

Textul din ﬁgură:
Animale vii; produse de origine animală
Produse vegetale
Grăsimi și uleiuri animale și vegetale
Produse alimentare preparate; băuturi, băuturi alcoolice și oțet, tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Sursa: datele Biroului Național de Sta s că
Peste un milion de tone de fructe și legume proaspete sunt produse anual în Republica Moldova, 80% din
producția totală având loc în gospodăriile individuale. În 2013, Republica Moldova a produs 416,000 tone
de fructe proaspete și în jur de 50% din acestea au fost exportate către Federația Rusă. Deloc
surprinzător, în 2014 situația întregulu i sector a fost nega vă datorită embargoului rusesc. Statul a oferit
138 mil. MDL pentru compensarea pierderilor; cu toate acestea, această sumă nu a acoperit toate
necesitățile. Unele studii recente sunt foarte op miste cu privire la exporturile către U E după începerea
aplicării DCFTA și arată că deja în septembrie-octombrie 2014 exporturile de fructe și legume proaspete a
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Tabelul 1. Exportul produselor din Republica Moldova către UE, în date compara ve pentru 2013-2014,
Tr.III/2013-Tr.III/2014 și Tr.IV/2013-Tr.IV/2014

Produse

2013

Produse neprocesate:
Nuci/tone
n/a
Porumb/tone 203545
Produse agricole procesate:
Suc
de 42673
mere/tone
Ulei
de 51737
ﬂoarea
soarelui/tone
Vinuri
21146806
spumante, l.
Zahar
49013

2014

Tr.III/2013 Tr.III/2014 Tr.IV/2013 Tr.IV/2014

30849
446404

n/a
127223

4643
122485

9751
56659

19590
130710

44398

8514

9272

14537

19848

74574 (până în 2959
noiembrie)

1890

34751

8257 (până în
noiembrie)

24349287

5530698

5253572

8233132

7773

21460

6118 (până în
noiembrie)

431

1062

4118820

22568 (până în 10811
noiembrie)

Produse animale neprocesate:
Miere/tone
872
2561

259
631
Sursa: datele obținute de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Se poate observa că o creștere semniﬁca vă a exporturilor a fost înregistrată pentru porumb, unde
can tatea în 2014 aproape ca s-a dublat în comparație cu 2013. Conform DCFTA porumbul poate ﬁ
importat fără taxe vamale până la 130,000 tone; importarea can tăților suplimentare cu scu re de taxe
vamale se supune veriﬁcării capacității de producție și export în dezvoltare a Republicii Moldova. Aceste
can tăți sunt de două ori mai mari decât cotele de import UE disponibile pentru Moldova anterior
conform Preferințelor Comerciale Autonome (ATP). O creștere a exporturilor se înregistrează la uleiul de
ﬂoarea soarelui, miere, suc de fructe. Exporturile totale de produse de vin spumant au crescut în al treilea
și în ul mul trimestru al anului 2014 în comparație cu aceleași perioade ale lui 2013. Cifrele concrete de
asemenea arată că exporturile de vinuri pentru septembrie-octombrie 2014 sunt cu 26% mai mari decât
pentru aceeași perioadă a anului 2013.
Exportul produselor de zahar, în poﬁda restricțiilor impuse de Rusia, nu a crescut în direcția UE, din cauza
că prețurile la zahăr în UE sunt semniﬁca v mai joase decât în Rusia și concurența este foarte puternică
datorită subvențiilor oferite producătorilor UE. Producătorii din Republica Moldova sunt interesați de
clienți din regiunea Caucazului și alte republici ale CSI, cum ar ﬁ Kazahstanul.
Aceste date ilustrează încă o dată tendință pozi vă în exporturile de produse agricole moldoveneș pe
piața UE.
În același mp, se observă o situație foarte speciﬁcă în privința exporturilor și importurilor de carne.
Sectorul prelucrării cărnii de asemenea a înregistrat diﬁcultăți din cauza restricțiilor comerciale din partea
Rusiei. Republica Moldova importă circa 60% de materie primă pentru produsele din carne prelucrată,
preponderent din UE. În același mp, exporturile sunt preponderent orientate spre țările CSI. Producția
locală de carne este subdezvoltată, cu excepția cărnii de pui. Republica Moldova exportă peste 20% din
producția totală de carne, preponderent carne de vită și de oaie către țările arabe. Des națiile principale
pentru carnea de porc sunt Rusia și Bielorusia. Carnea de pui este aproape în totalitate produs ă pentru
consumatorii din Republica Moldova; totuși, lipsa ofertei locale de carne suﬁciente cauzează importuri
masive ale acestui produs din țările UE. Prin urmare, doar o parte foarte mică a producției locale este
orientată către piața UE. În 2014 cota pentru exporturi din Moldova a cons tuit 500 tone de carne de pui.
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depășit exporturile pentru aceeași perioadă a 2013 (mere; – de 2,7 ori, prune – de 8,1 ori, struguri – de
5,8 ori)2
Industria vinului a suferit semniﬁca v datorită introducerii embargo-ului rusesc. În rezultat, producția de
vin în ianuarie-octombrie 2014 în comparație cu aceeași perioadă a 2013 a cons tuit 80,3%, dis lare și
amestecuri din produse alcoolice – 70,1%3. Exportatorii de vin din Republica Moldova s-au confruntat de
asemenea cu provocarea de a-și reorienta exporturile către piețele UE într-o perioadă foarte scurtă de
mp. Provocarea a fost și mai mare întrucât exporturile către UE în decursul primelor luni ale 2014 au fo st
în declin. În des națiile tradiționale ale vinurilor moldoveneș (Republica Cehă și România) volumele
vânzărilor au scăzut cu 25%, în principal din cauza costurilor înalte de distribuție în UE și a brandurilor slab
dezvoltate. Situația a demonstrat di n nou nevoia diversiﬁcării piețelor exporturilor pentru o mai bună
protecție contra riscurilor ce reies din necesitatea unor as el de reorientări, care de regulă, durează mai
mult.
Cu toate acestea, unele sectoare s-au descurcat excepțional de bine în această situație problema că, în
poﬁda șocurilor externe pe care le-a suferit comerțul. Republica Moldova este unul dintre cei mai mari
producători de nuci decojite din lume (locul patru mondial) și exportă circa 13,000 tone de nuci decojite în
ﬁecare an. Deﬁcitul acestui produs în UE este es mat la 100,000 tone anual; în același mp, aproape
întreaga can tate de nuci din Republica Moldova (90%) pleacă spre piața UE. Programul Național pentru
Dezvoltarea Culturilor Nucifere al Republicii Moldova își pr opune producerea a 16,000 tone anual până în
2025.
Republica Moldova produce anual circa 3,5 mii tone de fructe uscate și 80% din exporturi sunt orientate
spre piața UE4. Ținând cont de faptul că UE este un importator net de fructe uscate și volumul
importurilor crește, această direcție are perspec ve bune de dezvoltare ulterioară.
Aplicarea provizorie a DCFTA, după cum s-a menționat anterior, a adus schimbări imediate în exporturi.
Unele date sta s ce cu privire la produsele principale exportate în 2013 în comparație cu 2014 sunt
prezentate în tabelul 1.

2

Infograﬁcul Expert-Grup pentru AGORA.md, h p://agora.md/s ri/4669/recomandaripentru-ca-exporturile-in-ue-sa-mearga-ca-pe-banda-rulanta--infograﬁc-primele-rezultate-ale-acordului-de-asocierecu-ue
3
h p://www.sta s ca.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4580
4

www.aced.md/publica on/download.php?id=24
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Totuși, această limită nu a fost a nsă din cauza standardelor de calitate. Republica Moldova are nevoie de
renovarea urgentă a unităților de prelucrare a cărnii și de inves ții serioase în controlul calității. În acest
sens, creditul de 100 mil. euro oferit Republicii Moldova de către Polonia, care este deschis pentru
aplicare din luna mai, 2015, promite să ﬁe o oportunitate bună.
Schimbările promițătoare în exporturile cu valori crescânde la multe categorii de produse a con nuat în
2015. Figura 4 reﬂectă datele referitoare la exporturi pentru câteva categorii de produse în ianuarie mar e 2014 în comparație cu aceeași perioadă a anului 2015.

Figurea 4. Exporturile unor categorii de produse (conform NC) către UE în ianuarie-mar e 2014 și
ianuarie-mar e 2015, mii USD.

Textul din ﬁgură:
01 Produse lactate, miere
07 Legume, plante
08 Fructe uscate, nuci, etc.
12 Uleiuri și grăsimi
22 Băuturi (alcoolice/ne-alcoolic )
(comentariu: in ﬁgura nu se vad toate cuvintele)
Ian-mar e 2014
Ian-mar e 2015

Sursa: datele Biroului Național de Sta s că
Exporturile produselor neprocesate (legume, plante, semințe și ulei, fructe) au marcat o evoluție pozi vă
și au crescut. Aceeași situație se observă cu privire la produsele neprelucrate de origine animala.
Produsele agricole procesate (băuturi, uleiuri și grăsimi) înregistrează lipsa unui progres în export.
Uleiurile și grăsimile chiar au scăzut pentru perioada analizată.
Aceste tendințe caracterizează situația generală, care este prezentată în ﬁgura 5.
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Figura 5. Exporturile și importurile totale și pentru produsele agricole în trei perioade compara ve:
ianuarie-mar e 2013, 2014, 2015; mii USD

Textul din ﬁgură:
Totalul exporturilor
Exportul de produse agricole
Totalul importurilor
Importul de produse agricole
Ian-mar e 2013
Ian-mar e 2014
Ian-mar e 2015

Sursa: datele Biroului Național de Sta s că
Totalul exporturilor a fost în sumă de 318871,5 mii USD în ianuarie-mar e 2014 și 319951,8 mii USD
pentru aceeași perioadă a lui 2015. La unele categorii de bunuri se atestă o creștere semniﬁca vă a valorii
exporturilor, totuși, cifra totală a exportului agregat pentru perioada vizată nu este semniﬁca vă.
Importul produselor din UE arată o creștere nega vă în 2015 în comparație cu ianuarie-mar e 2014, în
total și pentru anumite categorii de produse agricole.
În concluzie, situația după intrarea în vigoare a DCFTA pentru produsele sectorului agro-alimentar al
Republicii Moldova este diferită decât până la implementarea DCFTA. La mult categorii de produse
creșterea exporturilor a fost observată în primele luni ale aplicării provizorii a DCFTA în 2014 și au
con nuat și în 2015. Totuși, evoluția tendințelor depinde de factori mul pli și diverși cum ar ﬁ
disponibilitatea produsului pentru export, standardele de producție, prețurile în UE și prevederile
Acordului de Asociere/ Zonei de Liber Schimb Aprofundat cu privire la eliminarea sau reducerea taxelor de
import.
Analiza sta s că indică faptul că primele luni ale implementării DCFTA în comerțul agricol a contribuit
pozi v la balanța comercială a Republicii Moldova și creat un excedent comercial semniﬁca v.
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1.2
Scurtă descriere a pieței UE
Agricultura în UE se dezvoltă conform Poli cii Agricole Comune (PAC), care își propune să acorde UE un
rol cheie în asigurarea securității alimentare în lume și, în același mp, să asigure un nivel de viață
rezonabil fermierilor în baza producerii produselor alimentare accesibile și de calitate. Diversitat ea și
calitatea produselor agricole a UE fac regiunea un exportator global major, dar de asemenea și un
importator de produse alimentare de calitate. UE importă anual produse agricole în valoare de peste 60
mld. euro din țările în curs de dezvoltare.
UE dispune de o serie de instrumente pentru a asigura calitatea produselor. Acestea sunt:
-

Standardele de comercializare;
Sistemul de cer ﬁcare, care asigură respectarea protecției mediului, bunăstării animalelor etc.;
Sisteme de calitate pentru produsele de calitate specială;
Reguli de igienă bazate principiul “de la fermă la furculiță”.

1.3
Referire la ar colele Acordului de Asociere/DCFTA
Titlul IV, Capitolul 12 al Acordului de Asociere explică principiile colaborării dintre UE și Republica
Moldova în domeniul agricol și al dezvoltării rurale. Cooperarea ar trebui să acopere următoarele
domenii: facilitatea înțelegerii reciproce a poli cilor rurale, dezvoltarea capacităților pentru a implementa
poli cile UE, împărtășirea cunoș nțelor, creșterea compe vi tății, etc. Vor trebui luate în calcul o serie de
Regulamente și Direc ve cu privire la alinierea legislației Republicii Moldova, de exemplu cu privire la
controlul sectorului vinicol, agriculturii organice, etc.
Conform prevederilor Titlului V, Ar colel e 143-153 ale Acordului de Asociere și Anexa XV a acestuia,
produsele agricole originare din Republica Moldova sunt scu te de taxele vamale în diverse moduri:
Majoritatea produselor sunt importate cu scu re completa de taxe vamale de la începutul
implementării Acordului. Paragraful 1 al Anexei XV a Acordului de Asociere s pulează că atât UE
cât și Republica Moldova vor elimina toate taxele vamale la bunurile provenite în oricare dintre
Părți din data intrării în vigoare a Acordului cu excepția unor categorii de bunuri indicate în Anexa
menționată mai sus. Exportatorii pot apela la Baza de Date privind Accesul pe Piață pentru a
veriﬁca informația cu privire la produsele lor (web: madb.europa.eu).
Unele produse se supun unei taxe de import (preț de intrare) în UE cu scu rea componentei ad
valorem a taxei respec ve de import (pere, caise, vișine/cireșe, piersici, etc.).
Unele produse sunt importate fără taxe vamale în limitele cotelor tarifelor (mere , pere, roșii, etc.).
Cota tarifară reprezintă o can tate de bunuri exprimată în can tatea sau valoarea care poate ﬁ
eliberată pentru reducerea sau scu rea de taxă pe liberă circulație. Cotele tarifelor sunt stabilite
pentru o anumită perioadă de mp. După expirarea acestei perioade, bunurile nu mai pot
beneﬁcia de reducerea sau scu rea de taxe vamale. Bunurile pot ﬁ importate chiar și dacă în
decursul acestei perioade de mp can tatea originală este epuizată, totuși, acest lucru poate ﬁ
făcut doar cu taxele vamale de bază. Cererea de alocare este o cerere pentru aplicarea reducerii
sau scu rii de taxe vamale sub o cota de tarif și constă în depunerea declarației vamale
completate și acceptate de serviciul vamal. În acest sens, guvernul Republicii Moldova a aprobat
Regulamentul cu privire la administrarea cotelor tarifelor (HG nr. 971 din 17.11.2014). Informația
cu
privire
la
cotele
tarifelor
curente
este
disponibilă
la
adresa
h p://www.customs.gov.md/index.php?id=3470
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Unele produse sunt supuse mecanismului de an -circumvenție ce monitorizează nivelul
importurilor (carne de porc, carne de pasăre, anumite produse lactate, etc.);
Pentru anumite categorii de produse, eliminarea taxelor vamale va avea loc treptat pe diferite
etape (anumite categorii de dulcețuri, sucuri, vinuri etc.)
DFTA presupune că nici una din părți nu poate introduce taxe vamale noi sau mări taxele vamale existente
peste nivelul stabilit prin Acord pentru bunuri originare din cealaltă Parte. În același mp, nici un fel de
taxe de export nu vor ﬁ aplicate nici uneia dintre Părți.
Capitolul 4 al secțiunii DCFTA din Acord, împreună cu Anexele XVII-XXV, acoperă procesul de reformă
treptată a măsurilor sanitare și ﬁtosanitare ale Republicii Moldova pentru produsele agricole, ceea ce va
permite Republicii Moldova să își exporte toate pro dusele sale agricole către UE. Legislația Republicii
Moldova va ﬁ treptat armonizată cu legislația UE. Laboratoarele oﬁciale trebuie să ﬁe acreditate la nivel
internațional și european și, prin urmare, să li se pună la dispoziție tot echipamentul necesar pentru
aceasta. De asemenea, sistemul de comunicare și înș ințare trebuie să ﬁe implementat (în special va ﬁ
introdus SARAF – Sistemul de Alertă Rapidă pentru Alimente și Furaje)
Ar colul 175 s pulează cerințele față de marcare și e chetare. Regle mentările Republicii Moldova ar
trebui să corespundă cu cele ale acquis-ului comunitar în acest domeniu.
1.4
Oportunități și provocări ale sectorului
Ca rezultat al Acordului de Asociere/DCFTA semnat între Republica Moldova și UE, Rusia a impus o serie
de restricții la importurile din Republica Moldova. Acest lucru înseamnă, prac c, că în viitor piețele
principale pentru producătorii și exportatorii moldoveni vor ﬁ concentrate în țările UE și că cerințele
acelor piețe trebuie să se respecte. De aceea, agricultura moldovenească are nevoie de introducerea unor
ajustări serioase în multe sfere, corelate cu agricultura în sine și cu infrastructura din sector în mod
special.
Autoritățile Republicii Moldova au abordat această provocare chiar de la început. Autoritatea principală
responsabilă de implementarea poli cii de stat și controlul calității produselor agricole – Agenția
Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) – nu a fost suﬁcient de bine pregă tă pentru
implementarea Acordului de Asociere/DCFTA. ANSA și laboratoarele sale nu sunt complet acreditate de
către ins tuțiile europene pentru a elibera toate cer ﬁcatele necesare pentru exportul produselor agro alimentare. O altă problemă în Republica Moldova ține de aplicarea sistemului GOST și standardelor
vechi. Comitetul European pentru Standardizare a emis 378 standarde UE în domeniul industriei agroalimentare. Cea mai mare parte a acestor a fost acceptată de către Republica Moldova, totuși, unele
dintre aceste vin în contradicție cu standardele GOST și ar trebui să ﬁe anulate.
În Planul Național de Acțiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere pentru 2014 -2016, autoritățile
moldoveneș au introdus o serie de acțiuni. Printre acestea se numără accelerarea implementării
standardelor UE și anularea standardelor naționale în contradicție cu acestea. În perioada 2014-2020,
autoritățile vor trebui să adopte anual circa 2500 de standarde în diferite domenii; și doar 20 de
standarde au fost adoptate în 2014, ceea ce indică o capacitate sau dorință o foarte limitată de
implementare a planului. La momentul de față, standardele europene și internaționale cons tuie 35% din
numărul lor total și GOST-urile – peste 60%.
Sectorul va avea de asemenea nevoie de o serie de masuri de ajustare pentru a putea produce și vinde
produse cu valoare adăugată înaltă. Aceste ajustări includ dezvoltarea prac cilor ins tuționale ce au
legătură cu toate organele implicate în export în conformitate cu principiile și abordările europene și, de
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asemenea, inves ții în infrastructura agricolă modernă de prelucrare și păstrare a produselor. Prelucrarea
produselor agricole de bază (de exemplu uscarea) ar trebui să ﬁe promovată și dezvoltată, ținând cont de
potențialul pieței UE și cel al producătorilor moldoveni, cât și riscurile reduce de vânzare imediată
necesară în comparație cu fructele și legumele proaspete.

1.5
Prognoza ﬂuxurilor și tendințelor comerciale
Pentru a realiza obiec vele Acordului de Asociere și facilita comerțul, autoritățile moldoveneș au
adoptat Planul Național de Acțiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – UE.
Se așteaptă ca s pulările acestuia în conformitate cu poziția ac vă a guvernului vor crește ﬂuxurile
comerciale dintre UE și Republica Moldova. Împreună cu reducerea/eliminarea taxelor de import în
comerțul bilateral, un studiu independent a prognozat că procesul de reforme a Acordului de
Asociere/DCFTA va duce la creșterea comerțului cu 16% (export) și 8% (import), adăugând 5,4% la
creșterea anuala a PIB-ului Republicii Moldova.

1.6
Informaţii privind asistenţa ﬁnanciară şi tehnică disponibilă
Pe o pagina de internet recent create www.ﬁnantare.gov.md, guvernul Republicii Moldova anunță toate
sursele de suport ﬁnanciar și tehnic disponibile pentru producători și exportatori. Informația este
împărțită pe secțiuni: granturi, garanții ﬁnanciare, leasing și credite și diferite etape de dezvoltare a
en tăților.
Guvernul Republicii Moldova distribuie anual prin programul de subvenți i în agricultura circa 27 mil. de
euro. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a fost create în 2010 cu scopul de a distribui
aceste resurse pentru susținerea producătorilor agricoli. Cea mai mare problemă a a cestui program este
că sunt prea multe măsuri de susținere ce necesită acoperire dintr-un volum foarte limitat de resurse,
ceea ce cauzează compensarea incomplete a cheltuielilor producătorilor.
Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru 2014-2020 are la bază trei priorități:
-

Creșterea compe vității în sectorul agro-alimentar;
Îmbunătățirea standardului de viață în zonele rurale;
Ges onarea durabilă a resurselor naturale.

Implementarea acestei strategii are loc cu următoarele măsuri de sprijin:
Programul ENPARD (64 mil. EUR),
Programul DCFTA (30 mil. EUR)
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UNICEF_IFAD) a fost create de
către guvern pentru a implementa programe ale Fondului Internațional pentru Dezvoltare
Agricolă (IFAD). IFAD oferă ﬁnanțare direct prin împrumuturi cu rată mica a dobânzii și granturi și
atrage co-ﬁnanțare suplimentară pentru implementare și colaborare în proiectele și programele
inițiate de IFAG (circa 24 mil. EUR),
Programele Băncii Mondiale și BERD (200 mil. EUR),
USAID (160 milioane euro),
Credit din partea guvernului polonez (100 mil. EUR),
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Alte programe5.
Regulamentul APIA, formulare de aplicare și instrucțiuni pentru subvenții - www.aipa.gov.md
Fondul Ecologic – Ministerul Mediului (?)

1.7
Recomandări pentru sector
Pentru a implementa cu succes DCFTA și pentru a-și dezvolta agricultura într-un mod durabil, Republica
Moldova trebuie să adopte și să promoveze următoarele iniția ve. Recomandările către autorități
include:
1. Dezvoltarea și monitorizarea infrastructurii post-recoltare care va oferi exportatorilor din
Moldova posibilitatea să corespundă standardelor și cerințelor europene cu privire la ambalajul,
comercializarea și distribuția produselor agricole pe piața UE.
2. Ex nderea susținerii la procedurile de export, începând cu consultant și informare și până la
asistență tehnică în promovarea rețelelor agro-alimentare pe piețele locale și a relațiilor cu
importatorii.
3. Facilitarea instrumentelor ﬁnanciare moderne. Luând în con siderare faptul că fondurile UE
(ENPARD) sunt distribuite pe bază de post-inves ții, producătorii agricoli au nevoie de credite și
împrumuturi cu rate mai mici ale dobânzii și perioade de grație mai lungi.
4. Crearea fondului de garanție pentru împrumuturi î n cadrul programelor de co-ﬁnanțate ar spori
mobilizarea resurselor.
5. Republica Moldova trebuie să liberalizeze importurile de noi specii de plante agricole. În prezent,
lista speciilor premise nu este compe ve cu alte țări UE.
6. Modernizarea și introducerea standardelor de calitate pentru prelucrarea cărnii și produsele din
carne este importantă și ar trebui să ﬁe susținută.
7. Republica Moldova trebuie să adopte de urgență standardele UE pentru producția agroalimentară. Standardele vechi nu mai reﬂect condițiile actuale. Organele naționale de
standardizare trebuie să par cipe mai ac ve la organizațiile europene și internaționale din
domeniu.
Antreprenorii (producătorii și exportatorii) trebuie de asemenea să ia măsuri ac ve pentru a putea să facă
comerț pe piața UE. Recomandările speciﬁc include:
1. Producătorii locali trebuie să creeze asociații, care i -ar reprezenta la diferite nivele și i -ar ajuta să
creeze rețele de distribuție pentru export.
2. Producătorii și exportatorii trebuie să par cipe la diferi te programe și seminare pentru a-și
dezvolta abilitățile și pentru a învăța prac cile europene.
3. Accentul ar trebui pus pe produsele cu valoare adăugată înaltă și acest segment trebuie dezvoltat
în con nuare. Acest lucru ar contribui nu doar la acumularea veniturilor, ci ar oferi și protec ve
contra problemelor temporare cu exportul, dacă acestea ar apărea.
4. Producătorii și exportatorii ar trebui să lucreze îndeaproape cu autoritățile din Moldova pentru a
ajuta la iden ﬁcarea necesităților și constrângerilor din sectorul agro-alimentar.

5
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1.8
Link-uri și adrese u le
1. Uniunea Europeană Explicată: Agricultura. EC DG pentru Comunicare, 2014. Obținute de la:
h p://europa.eu/pol/pdf/ﬂipbook/en/agriculture_en.pdf
2. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor www.ansa.gov.md
3. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură www.aipa.gov.md
4. Regulamentul Nr 581/2011 al Parlamentului și Consiliului European din 8 iunie 2011 ce modiﬁcă
Regulamentul Consiliului (CE) Nr 55/2008 ce introduce preferințele comerciale autonome pentru
Republica
Moldova,
h p://eur-lex.europa.eu/legal
content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.165.01.0005.01.ENG

1.9
Termeni u li
Acquis communautaire sau acquis-ul comunitar: (din franceză: acquis însemnând "ceea ce a fost
dobândit sau obținut", și communautaire însemnând "al comunității") este legislația, actele legisla ve,
hotărârile judecătoreș acumulate ce cons tuie corpul de drept al Uniunii Europene.
Mecanism de an -circumvenție: pentru Republica Moldova acesta presupune că atunci când nivelul
produselor importate în cadrul acestui mecanism acoperă 70% din volumul indicat în Anexa XV-C a
Acordului, UE va informa autoritățile moldoveneș despre acest fapt în decurs de 14 zile și partea
moldovenească va trebui să jus ﬁce și să argumenteze creșterea importurilor. Dacă această jus ﬁcare nu
este propusă, atunci UE poate suspenda temporar (pentru 6 luni) tratamentul preferențial al acelor
produse.
Preferințe comerciale autonome (ATPs): pentru Republica Moldova au fost inițial introduse de către UE
prin Regulamentul Consiliului (CE) Nr 55/2008 din 21 ianuarie 2008 ("Regulamentul ATP"). Acordarea
unor as el de preferințe a fost prevăzută prin Planul de Acțiuni al Poli cii Europene de Vecinătate din
2005 și a fost condiționată de îmbunătățiri substanțiale din partea Moldovei a sistemelor sale de control și
cer ﬁcare a bunurilor. Republica Moldova și -a onorat angajamentele asumate prin reformarea legislației
vamale și transpunând-o în mod sa sfăcător în prac că până în 2007. ATP-urile UE i-au fost prin urmare
acordate Republicii Moldova începând cu ianuarie 2008 pentru o perioadă de până șa 31 decembrie 2015.
ATP-urile au înlocuit preferințele GSP+ pe care UE le acordase Republicii Moldova în contextual schemei
UE GSP. În compara ve cu preferințele GSP+, Regulamentul ATP a eliminate toate taxele rămase pentru
produsele industriale moldoveneș și a îmbunătățit accesul pe piața UE a produselor agricole
moldoveneș . Ca urmare, tuturor produselor originare din Republica Moldova li s-a permis accesul liber
pe piața UE, cu excepția anumitor produse agricole enumerate în Anexa I a Regulamentului ATP (în
principal carne de vită, de porc și de pasăre, produse lactate, porumb, orz, zahăr).
Sistemul Prețului de Intrare: se aplică tuturor fructelor și legumelor din toate țările exportatoare dinafara
UE și reprezintă cifra de preț în baza căreia se va calcula vămuirea va ﬁ ﬁe factura pentru lotul individual,
sau Valoarea Standard la Import, care este publicată de către Comisia Europeană per produs și per țară de
origine în ﬁecare zi.
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2. Servicii de ﬁnanţare, bănci şi asigurări

Sectorul ﬁnanciar al Republicii Moldova este dominat în mare măsură de bănci. Piaţa de
capital, serviciile de asigurări şi alte sub-sectoare sunt slabe şi subdezvoltate. În poﬁda
unor rezultate rela v bune la capitolul proﬁtabilitate şi prezenţă pe piaţă, sectorul bancar
trece prin probleme serioase în ceea ce priveşte concurenţa loială (în unul din cele mai
recente studii prezentate de Banca Mondială, acesta este menţionat drept cel mai
problema c sector din punct de vedere al concurenţei). Experţii locali şi internaţionali
menţionează drept una din problemele de bază şi aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei.
Conform Acordului de Asociere, Republica Moldova trebuie să implementeze standarde
internaţional acceptate în sfera serviciilor ﬁnanciare şi Direc vele UE cu privire la
supravegherea băncilor, combaterea spălării banilor, etc. În special, Moldova trebuie să
îmbunătăţească şi să consolideze capacitatea administra vă a Băncii Naţionale a Moldovei
în domeniul reglementării bancare în rezultatul implementării Proiectului de twinning
„Consolidarea capacităţilor Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) în domeniul reglementării şi
supravegherii bancare în contextul implementării cerinţelor Acordului Basel II/III”, să
modiﬁce Legea ins tuţiilor ﬁnanciare, regulamentul privind riscul de capital, etc. (conform
Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica
Moldova – Uniunea Europeană aprobat prin Hotărâre de Guvern la 7 octombrie 2014).

2.1
Scurtă descriere a situaţiei actuale în sector
Sectorul ﬁnanciar din Republica Moldova este rela v dezvoltat compara v cu alte domenii eco nomice,
dar rămâne în urma sectoarelor ﬁnanciare din marea parte a Europei Centrale şi de Est. Nivelul de
intermediere ﬁnanciară în Republica Moldova este foarte scăzut în comparaţie cu alte ţări. Acest fapt
afectează, în mod special, serviciile ﬁnanciare nebancare, serviciile de asigurări (inclusiv pensiile) ﬁind cel
mai problema c sub-sector, din cauza condiţiilor proaste şi prognozelor demograﬁce adverse. Penetrarea
asigurărilor con nuă să ﬁe scăzută, 1,24%, iar disponibilitatea produselor de asigurare este, la fel, foarte
limitată. Există în jur de 60 de ins tuţii de microﬁnanţare şi peste 500 de asociaţii de economii şi
împrumut. Piaţa de capital nu este dezvoltată şi accesul la piaţa internaţională de capital este limitat.
Sectorul de leasing tot este slab dezvoltat, 3 cele mai mari companii controlând peste 50% din piaţă. De
aceea, sectorul ﬁnanciar din Moldova este dominat în mare parte de bănci.
Sectorul ﬁnanciar este reglementat de Banca Naţională a Moldovei (pentru bănci) şi Comisia Naţională a
Pieţei Financiare (pentru servicii nebancare). Banca Mondială şi FMI au iniţiat un program de evaluare a
sectorului ﬁnanciar din Republica Moldova (Programul FSAP). Acest program este menit să iden ﬁce
măsuri de micşorare a vulnerabilităţii sectorului ﬁnanciar şi de perfecţionare a poli cilor, inclusiv cele
privind ac vitatea bancară.
Provocarea fundamentală în sectorul serviciilor ﬁnanciare este adoptarea unei serii de standarde
internaţionale, pe lângă standardele UE, stabilite de Fondul Monetar Internaţional (FMI), Comitetul Basel
pentru Supraveghere Bancară, Asociaţia Internaţională a Supraveghetorilor în Asigurări, Organizaţia
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Internaţională a Comisiilor Valorilor Mobiliare. Moldovei îi este foarte complicat să adopte aceste
standarde, dată ﬁind complexitatea lor şi implicaţiile economice majore. Analiza compara vă a
intermedierii ﬁnanciare dezvăluie că Moldova actualmente este la nivelul ţărilor din regiune care se aﬂă la
etape de dezvoltare similare, depăşind ţări precum Armenia, B elarus şi Georgia, dar ﬁind mai jos de media
UE.

Figura 6. Nivelul de intermediere ﬁnanciară în Republica Moldova şi ţările din regiune în anul 2012

Textul din ﬁgură:
Republica Moldova; Armenia; Ucraina; Azerbaijan; Bielorusia; Georgia; UE27
Credite la PIB (%); Depozite la PIB (%)

Sursa: Atelier de ilustrare a RDE pe ţară, Chişinău, 15 mai 2014
Sistemul bancar moldovenesc reprezenta 93% din totalul ac velor ﬁnanciare oferite şi 96% din totalul
împrumuturilor oferite de sectorul ﬁnanciar la situaţia de la sfârşitul anului 2012. Cu toate acestea,
accesul la serviciile bancare este limitat şi ac vităţile economice sunt rareori ﬁnanţate din surse bancare,
care sun scumpe şi nu prea des disponibile pentru perioade lungi, din cauza următoarelor:
Disponibilitate limitată a scadenţelor mai lungi la împrumuturi pentru ﬁnanţarea inves ţiilor
capitale.
Riscuri de inﬂaţie şi rată a dobânzii înaltă la credite.
Riscul de desfăşurare de ac vităţi economice în Republica Moldova.
Cerinţe mari faţă de garanţii.
Niveluri rela v înalte ale ratei dobânzii şi comisioanelor la împrumuturi.
Băncile moldoveneş au o preferinţă puternică pentru menţinerea lichidităţii.
Sectorul ﬁnanciar moldovenesc, în special cel bancar, este asociat cu riscuri înalte. U nele evenimente
recente sunt foarte alarmante. A apărut o gaură mare de capital în rezultatul unor tranzacţii dubioase în
sectorul bancar. La sfârşitul anului 2014, trei bănci din Republica Moldova - Banca de Economii, Unibank şi
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Banca Socială au fost puse sub administraţie specială. Deşi limita minimă a principiului 2 al lichidităţii
curente este de 20%, în luna februarie 2015 acest indicator era mult mai mic la Banca de Economii ( 3,6%), Unibank (8,2%) şi Banca Socială (-69,2%). În rezultatul acelor tranzacţii dubioase, sume mari în
valută străină au fost scoase de pe piaţă, iar moneda naţională s-a depreciat semniﬁca v. În poﬁda
tuturor acestor condiţii, autorităţile moldoveneş au ezitat să întreprindă acţiuni decisive. Legea
ins tuţiilor ﬁnanciare s pulează expres că Banca Naţională poate limita sau suspenda ac vitatea băncii
(art. 38, alin. 1, lit. (f)) şi poate să restricţioneze, să suspende sau să interzică anumite tranzacţii sau
operaţiuni (art. 38, alin. 2) dacă banca periclitează interesele deponenţilor ori s-a angajat în operaţiuni
riscante sau dubioase. Reacţiile întârziate ridică un semn mare de întrebare asupra gradului de eﬁcienţă a
guvernării sistemului ﬁnanciar. Guvernul a contractat o companie străină să inves gheze fraudele
aferente celor trei bănci. Totuşi, mult aşteptatul raport nu a indicat cine anume au fost beneﬁciarii
tranzacţiilor dubioase.
În anul 2013 au avut loc alte fenomene nega ve în sectorul bancar din Republica Moldova. Cele mai
importante bănci (Banca de Economii, Moldova Agroindbank şi Victoriabank) au fost implicate în dispute
cu privire la tranzacţii dubioase, fraude sau aşa-numitele "atacuri raider". Mai mulţi demnitari de stat au
fost eliberaţi din funcţie, ﬁind acuzaţi de lipsă de reacţie. Victoriabank, pr ima bancă comercială din
Republica Moldova, a fost, la fel, asociată cu "atacurile raider". Preluările os le sunt caracterizate de un
transfer rapid de proprietate a acţiunilor la persoane şi companii în blocuri sub pragul de 5 la sută în
legătură cu schimbarea pachetului de control (recent modiﬁcat în 1 la sută). As el, deşi indicatorii
agregaţi de performanţă a băncilor prezintă tendinţe pozi ve, există riscuri semniﬁca ve din cauza
calităţii creditelor şi adecvării capitalului la unele ins tuţii bancare. Guvernarea slabă, lipsa transparenţei
acţionarilor şi protecţia drepturilor de proprietate sunt alte probleme stringente de care suferă unele
bănci.
Unul din factorii majori este calitatea reglementării pentru protecţia concurenţei şi combaterea co rupţiei.
Conform unor es mări neoﬁciale, peste 70% din sectorul ﬁnanciar din Republica Moldova este concentrat
într-un singur grup. Oﬁcial, 70% din ac vele sectorului bancar aparţin celor cinci cele mai mari bănci
comerciale.6 Acestea şi alte probleme trebuie soluţionate pentru a îmbunătăţi sectorul ﬁnanciar, în special
cel bancar, din Republica Moldova.
În rezultatul situaţiei din 2014 cu cele trei bănci problema ce şi creşterea ratelor dobânzilor, ac vitatea
de împrumut a băncilor a scăzut dras c. Lipsa încrederii în ins tuţiile publice s-a acu zat şi mai mult.
Mai mult decât atât, în iunie 2015 alte trei bănci comerciale au fost luate sub supraveghere specială.
Înrăutăţirea condiţiilor economice generale în 2015 ca cauza scăderea veniturilor persoanelor juridice şi
ﬁzice şi, probabil, va duce la diﬁcultăţi serioase în legătură cu rambursarea împrumuturilor, agravată de
deprecierea monedei naţionale.

2.2
Situaţia în UE
Din anul 2008 Uniunea Europeană şi statele membre s-au implicat într-o revizuire majoră a reglementării
şi supravegherii băncilor. Procesul include introducerea unor reforme întru a reduce impactul
potenţialelor eşecuri ale băncilor, cu obiec vele de a crea un sistem ﬁnanciar mai sigur, reduce impactul
potenţialelor eşecuri ale băncilor prin adoptarea unor reguli noi privind cerinţele de capital pentru bănci şi

6

http://par cip.gov.md/categoryview.php?cat=202&l=ro
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redresarea bancară, precum şi lansarea Uniunii Bancare. În anul 2013 UE a adoptat un pachet legisla v
privind implementarea Basel 3 în Europa. Pachetul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014. De aceea,
opţiunea devine foarte complicată pentru Moldova. Pe de o parte, ţara va trebui să -şi armonizeze
legislaţia. Pe de altă parte, una din cele mai mari diﬁcultăţi în acest sens este legată de faptul că reformele
regulatorii sunt în proces de implementare în Europa. În esenţă, Europa trece prin reforme majore în
reglementarea sectorului bancar şi Moldova trebuie să transpună aceste reguli noi concomitent.
Republica Moldova va înfrunta o provocare deosebită în viitor, când va urma procesul de armonizare
legisla vă în domeniul reglementării ﬁnanciar-bancare, într-o perioadă când aceste reglementări sunt
abia în proces de implementare în Europa.

2.3
Referire la ar cole şi anexe relevante din Acordul de Asociere/DCFTA
Capitolul 9 din Titlul IV recunoaşte principiile de bază ale colaborării în domeniul serviciilor ﬁnanciare şi
adaptare lor la nevoile unei economii de piaţă prin implementarea legislaţiei UE din acest domeniu,
consolidarea cooperării cu Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (FATF), Consiliul Europei şi
Comitetul de experţi privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi ﬁnanţării terorismului
(MONEYVAL) şi orice alte autorităţi relevante din statele membre ale UE.
Art. 241-249, Titlul V al Acordului de Asociere se referă la principiile cadrul de reglementare pentru
serviciile ﬁnanciare. În special, este important ca Părţile să implementeze standardele internaţional
acceptate în sfera serviciilor ﬁnanciare.
Republica Moldova va trebui să implementeze o serie de regulamente şi direc ve ale UE din acest
domeniu, de exemplu:
1. Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaţiile privind plă torul
care însoţesc transferurile de fonduri. Actele norma ve ale Băncii Naţionale t rebuie să ﬁe armonizate
mp de 3 ani de la începerea implementării Acordului de Asociere.
2. Direc va 2013/36/UE şi Regulamentul (CE) 575/2013 şi să iniţieze modiﬁcarea Legii ins tuţiilor
ﬁnanciare, regulilor de supraveghere bancară, etc.
3. Direc vele 2005/60/CE şi 2006/70/CE ale UE şi să elaboreze sau să modiﬁce actele norma ve
existente cu privire la spălarea de bani.
4. Direc va 2003/41/CE a UE referitoare la fondurile de pensii şi promovarea acestora.
Pentru a asigura o supraveghere eﬁcace şi indep endentă, aşa cum presupune Acordul, Republica Moldova
trebuie să îmbunătăţească şi să consolideze capacitatea administra vă a Băncii Naţionale a Moldovei în
rezultatul implementării Proiectului de twinning „Consolidarea capacităţilor Băncii Naţionale a Mo ldovei
(BNM) în domeniul reglementării şi supravegherii bancare în contextul implementării cerinţelor Acordului
Basel II/III” şi să evalueze capacitatea supraveghetorului bancar şi să consolideze capacitatea acestuia în
rezultatul implementării proiectului.

2.4
Oportunităţi şi provocări ale sectorului vizat
Deşi sistemul bancar a fost deschis concurenţei străine, prezenţa străină în sistemul bancar din Moldova
con nuă să ﬁe scăzută în comparaţie cu alte ţări din regiune. Pe parcursul ul milor trei ani unele bănci
moldoveneş au trecut prin procese foarte neplăcute, ﬁind implicate în dispute şi scandaluri, care au
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inﬂuenţat nega v a tudinea generală faţă de toate băncile. Mai este o speranţă rezonabilă, ca Acordul şi
poli cile ce trebuie adoptate pentru a îndeplini obligaţiile respec ve vor prezenta mai multe şanse de
sporire a calităţii în concurenţa bancară şi vor mări global oportunităţile de dezvoltare şi creştere.
În acelaşi mp, implementarea Regulamentelor şi Direc velor UE poate s mula dezvo ltarea altor
segmente din sectorul ﬁnanciar, ca de exemplu fondurile de pensii.
Atenţie aparte trebuie acordată consolidării capacităţilor agenţiilor de reglementare ale statului - BNM şi
CNPF. Simultan trebuie făcute reforme şi în legătură cu transparenţa şi răspunderea acţionarilor.
Republica Moldova va trebui să adopte toate actele necesare privind combaterea spălării banilor.
Principala provocare în acest sens este faptul că acest proces necesită ap tudini şi cunoş nţe speciﬁce din
partea colaboratorilor Centrului Naţional An corupţie, precum şi cooperare îndeaproape cu Banca
Naţională.

2.5
Prognoza viitoarelor tendinţe
Recent au fost realizate mai multe studii econometrice privind impactul reformei şi liberalizării sectorului
de servicii asupra creşterii PIB-ului. Pentru serviciile ﬁnanciare, Francois şi Schuknecht (2000) 7 constată că
deschiderea sectorului ﬁnanciar (de exemplu, prezenţa băncilor străine pe piaţa autohtonă, care nu
implică obligatoriu liberalizarea contului de capital) se asociază puternic şi pozi v cu concurenţa în cadrul
sectorului; mai mult decât atât, concurenţa este puternic asociată cu creşterea economică, în afară de
efectul separat al dezvoltării sectorului ﬁnanciar asupra creşterii. Cu alte cuvinte, un sector ﬁnanciar
puternic dezvoltat şi compe v este asociat cu o rată mai mare de creşte a PIB-ului, decât un sector mai
puţin compe v la fel de dezvoltat. De aceea, se aşteaptă ca DCFTA dintre Moldova şi UE va duce la
liberalizarea în con nuare cu succes a serviciilor şi la reforme ins tuţionale în acest sector.

2.6

Informaţii privind asistenţa ﬁnanciară şi tehnică disponibilă

1. Proiectul MIGA pentru îmbunătăţirea accesului la ﬁnanţare şi dezvoltare unor produse noi (6,5 mil.
USD), www.miga.org.
2. Suportul FMI în adoptarea şi implementarea unei noi Legi a ins tuţiilor ﬁnanciare (închis la moment).

2.7
Recomandări pentru sector
Una din recomandările majore pentru acest sector se poate referi la măsurile următoare, care sunt în
mâinile statului şi autorităţilor de reglementare:
1. Implementarea corespunzătoare a reglementării ﬁnanciar-bancare, lucru posibil în condiţii de sistem
judiciar funcţional şi supremaţie a legii.
2. Promovarea şi dezvoltarea produselor de asigurări şi leasing.

7

Francois şi Schuknecht. Interna onal Trade in Financial Services, Compe
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3. Schimbarea abordării faţă de supravegherea sectorului ﬁnanciar şi punerea accentului pe eﬁcienţa
inves gării tranzacţiilor tenebre din sistemul bancar.
4. Implementarea la mp a prevederilor Acordului de Asociere va contribui la transparenţa şi eﬁcienţa
sectorului.
5. Par cipanţilor la sector de pe partea antreprenorilor li se recomandă să ia parte ac v în elaborarea şi
modiﬁcarea legislaţiei din domeniu prin intermediul asociaţiilor lor profesionale sau asociaţiilor de
ramură. Vocea întreprinderilor private e ste vitală în această direcţie.

2.8
Linkuri şi adrese u le
1. Comisia Naţională a Pieţei Financiare, www.cnpf.md
2. Banca Naţională a Moldovei, www.bnm.md
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3. INDICA ȚII GEOGRAFICE
Protecţia indicaţiilor geograﬁce este garantată de legislaţia naţională. De asemenea,
Acordul de la Lisabona privind protecţia denumirilor de origine prevede o perioadă de
tranziţie de 5 ani (începând cu 1 aprilie 2013), pentru a implementa toate acţiunile de
combatere a oricărei u lizări ilegale a indicaţiilor geograﬁce protejate şi măsurile a ﬁ luate
la fron era vamală.
Conform Acordului de Asociere, Republica Moldova trebuie să protejeze indicaţiile
geograﬁce ale UE, iar UE, de asemenea, trebuie să protejeze indicaţiile geograﬁce ale
Republicii Moldova.
Se recomandă insistent ca Guvernul Republicii Moldova să promoveze acest mecanism
pentru a da antreprenorilor posibilitatea de a beneﬁcia în viitor de exploatarea indicaţiilor
geograﬁce protejate.

3.1
Scurtă descriere a situaţiei actuale în sector
Denumirile de origine şi indicaţiile geograﬁce sunt protejate în Republica Moldova de Legea Nr. 66 -XVI din
27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţion ale
garantate şi cu Legea Nr. 101 din 12.06.2014 pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor
geograﬁce protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate. De
asemenea, Hotărârea Guvernului Nr. 551 din 07.06.2005 cu privire la unele măsuri pentru producerea
vinurilor cu denumire de origine şi Hotărârea Guvernului Nr. 1366 din 01.12.2006 cu privire la delimitarea
arealului vi vinicol se referă la aceste aspecte. Republica Moldova respectă Convenţia de la Paris pentru
protecţia proprietăţii industriale, Acordul de la Nisa privind clasiﬁcarea internaţională a produselor şi
serviciilor şi Acordul de la Lisabona privind protecţia denumirilor de origine şi înregistrarea internaţională
a acestora.
În Hotărârea Guvernului Nr. 969 din 04.12.2013 se s pulează componenţa nominală a Comitetului UEMoldova privind protejarea indicaţiilor geograﬁce pentru produsele agricole şi alimentare, iar în ianuarie
2014, delegaţia din Moldova a par cipat la prima întrunire.
Conform datelor AGEPI (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală), la momentul actual, în
Republica Moldova sunt înregistrate două mărci comerciale ca ﬁind denumiri de origine protejate, iar
patru - ca indicaţii geograﬁce protejate 8. Cu toate acestea, unele indicaţii geograﬁce sunt protejate de legi
speciﬁce (Legea Nr. 322-XV din 18.07.2003 pentru „CRICOVA” şi Legea Nr. 199-XVI din 28.07.2005 pentru
„MILEȘTII MICI”). Numărul solicitanţilor şi denumirilor protejate este, totuşi, foarte mic şi estemult loc
pentru dezvoltare în acest sens.
Acordul de la Lisabona privind protecţia denumirilor de origine şi înregistrarea internaţională a acestora
prevede o perioadă de tranziţie de 5 ani pentru Republica Moldova (începând cu 1 aprilie 2013), în care să

8

h p://www.db.agepi.md/GeogrIndica ons/DeciziiEmise.aspx
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unui mediu geograﬁc speciﬁc; şi (c) paşii de producere ai căruia sunt făcuţi în total itate în regiunea
geograﬁcă deﬁnită.
Specialităţi tradiţionale garantate (STG)– scopul este de a asigura un regim de protecţie a produselor
alimentare tradiţionale de o natură speciﬁcă.
DOP şi IGP au legătură cu locaţiile geograﬁce, STG– cu produsele tradiţionale.
Convingerea răspândită că promovarea produselor cu o conotaţie geograﬁcă puternică a devenit un factor
strategic pentru dezvoltarea sistemului european de produse alimentare agricole a determinat o creştere
însemnată a numărului alimentelor cu denumire de origine (POD) şi indicaţie geograﬁcă (IGP) în Europa în
ul mii 10 ani. Eforturi con nue sunt necesare pentru ca logo-urile DOP şi IGP să ﬁe tot mai des
recunoscute alături de alte mărci şi logo-uri care promovează originea produselor alimentare, dar şi
pentru a pune bazele unei strategii de promovare clare şi coerente.

3.3
Referire la ar cole şi anexe relevante din DCFTA
Capitolul DCFTA cu privire la drepturile de proprietate intelectuală din Acordul de Asociere cuprinde în
totalitate Acordul UE - Republica Moldova privind Indicaţiile Geograﬁce, care a fost deja aplicat ca un
acord separat, începând cu aprilie 2013. A fost apoi inclus în partea DCFTA a Acordului de Asociere UE Republica Moldova. Se subliniază faptul că părţile trebuie să protejeze şi să asigure protecţia indicaţiilor
geograﬁce.
Art. 296-306 ale Acordului de Asociere se referă la indicaţiile geograﬁce. După ﬁnalizarea anumitor
proceduri, Guvernul Republicii Moldova va proteja indicaţiile geograﬁce ale UE enumerate în anexa XXX-D
la Acordul de Asociere. Şi UE trebuie să protejeze indicaţiile geograﬁce ale Republicii Moldova. Noile
indicaţii care vor trebui protejate pot ﬁ adăugate după ce procedura stabilită a fost îndeplinită.
Conform art. 299 indicaţiile geograﬁce protejate trebuie să ﬁe protejate de orice u lizare comercială
directă sau indirectă a unei denumiri protejate, de orice u lizare abuzivă, imitare a originii adevărate,
indicare falsă a originii, pului sau calităţile etc.

3.4
Oportunităţi şi provocări ale sectorului vizat
După cum s-a menţionat anterior, există un număr mic de indicaţii geograﬁce protejate în Republica
Moldova din cauza promovării slabe şi a informaţiilor limitate despre acest sistem. Acest fapt, totuşi,
oferă multe oportunităţi pentru producătorii locali, care pot beneﬁcia de statutul lor de „pionieri" în acest
domeniu, şi înregistra marca produsului lor tradiţional. Există multe produse moldoveneş bine cunoscute, care au potenţialul de a-şi face mai bine simţită prezenţa în UE în viitor. Aşadar, acestea ar
trebui să ﬁe protejate deja. Promovarea şi dezvoltarea IG va contribui la o mai bună promovare şi
penetrare a mărfurilor moldoveneş pe piaţa UE şi, de asemenea, va aduce venituri considerabile în
calitate de instrument care va adăuga valoare la produsele exportate.

3.5
Prognoza viitoarelor tendinţe
Având în vedere dezvoltarea slabă a sectorului la momentul actual şi aşteptata diseminare a prac cilor UE
în Republica Moldova, numărul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geograﬁce înregistrate în
Republica Moldova va creşte, după toate probabilităţile, iar volumul de vânzări ale produselor din această
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categorie va evolua pozi v, aşa cum s-a întâmplat în Bulgaria, de exemplu, după ce a devenit stat membru
al UE11. Cu toate acestea, trebuie depuse eforturi substanţiale de promovarea pentru a realiza rezultate
vizibile.

3.6
Recomandări pentru sector
Pentru a dezvolta şi promova mecanismul indicaţiilor geograﬁce protejate şi denumirilor de origine,
următoarele măsuri pot ﬁ relevante pentru punerea în aplicare de către autorităţi:
1. Promovarea şi consultarea producătorilor în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi
implementarea mărcilor comerciale protejate.
2. Organizarea ac vităţii de cercetare pentru a iden ﬁca noi, potenţiale indicaţii geograﬁce pentru
vinuri şi băuturi spirtoase, dar mai ales pentru alte categorii de produse, cum ar ﬁ brânzeturi,
cârnaţi, conserve etc.
3. O colaborare mai strânsă între Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republic ii
Moldova (AGEPI) şi asociaţiile de producători.
4. Diseminarea informaţiei şi oferirea asistenţei la înregistrarea indicaţiilor geograﬁce.
5.

Colaborarea mai strânsă între AGEPI şi ins tuţiile UE corespunzătoare.

6. Armonizarea cadrului legal naţional cu reglementările UE, mai ales în ceea ce priveşte u lizarea
indicaţiilor geograﬁce protejate în conformitate cu regulile UE.
7. Depunerea eforturilor de promovare şi consultare a producătorilor în domeniul protecţiei
proprietăţii intelectuale, şi anume cât priveşte indicaţiile geograﬁce.
Antreprenorilor li se recomandă să:
1. Creeze o organizaţie/asociaţie a producătorilor (pentru a stabili norme în materie de producţie,
calitate, ambalare, controale, promovare colec vă etc.).
2. Studieze propriile posibilităţi de înregistrare a indicaţiilor geograﬁce, în scopul de a beneﬁcia în
viitor de u lizarea lor.

3.7
Link-uri și adrese u le
1. Agenţia de Stat pentru Proprietatea
www.agepi.gov.md

Intelectuală

a

Republicii

Moldova

(AGEPI),

2. Regulamentul de bază al UE pentru protecţia indicaţiilor geograﬁce pentru produse alimentare
h p://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm

11

Valoarea producției de produse agricole și alimentare, vinuri, vinuri și băuturi spirtoase aroma zate protejate de o
indicație geograﬁcă (IG), CE, 2012, h p://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2012/value-gi /ﬁnalreport_en.pdf
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3. Regulamentul de bază al UE pentru protecţia indicaţiilor geograﬁce pentru sectorul vi vinicol
h p://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/leg/index_en.htm
4. Regulamentul de bază al UE pentru protecţia indicaţiilor geograﬁce pentru băuturile spirtoase
h p://europa.eu/legisla on_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l67006_e
n.htm
5. Legislaţia Republicii Moldova în domeniu h p://agepi.gov.md/md/gi-ao-tsg/legisla ons.php
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4. Concurența și Ajutorul de Stat
Poli cile privind concurența și ajutorul de stat în Republica Moldova sunt reglementate
prin legi și autoritatea responsabilă este Consiliul Concurenței al Republicii Moldova care a
fost creat în 2013. Cele mai vulnerabile sectoare sunt cel al asigurărilor și cel bancar, cel al
producerii și distribuției energiei electrice, al serviciilor poștale și telecomunicațiilor.
Comerțul cu amănuntul este ul mul în acest clasament.
DCFTA subliniază faptul că prac cile de afaceri an -compe ve distorsionează
funcționarea adecvată a piețelor și, prin urmare, Republica Moldova, precum și UE vor
proteja concurența loială. Ajutorul de stat ce distorsionează concurența este incompa bil
cu Acordul de Asociere, cu excepția produselor acoperite de Acordul de Asociere și
pescăriile. Guvernul Republicii Moldova va trebui să elaboreze sondaje speciﬁce
semestriale cu privire la ajutorul de stat și să le prezinte organismelor responsabile din UE.
Acordul s pulează, de asemenea, că ﬁecare parte trebuie să mențină autoritatea
independent care va avea capacitatea de a implementa poli cile necesare. În acest sens,
dezvoltarea capacităților Consiliului Concurenței devine un punct crucial pentru
implementarea Acordului.

4.1
Scurtă descriere a situației actuale în sector
Legea concurenței a Republicii Moldova nr. 183 din 11.07.2013 stabilește cadrul norma ve pentru
protecția concurenței și răspunderea pentru încălcarea legislației în domeniul concurenței. Legea
s pulează în art. 3.1 că “Statul asigură libertatea antreprenoriatului, protecția concurenței loiale și
protecția drepturilor și intereselor întreprinderilor și a cetățenilor contrare prac cilor an -concurențiale și
concurenței neloiale”12.
Legea cu privire la ajutorul de stat (nr. 139 din 15.06.2012) a fost adoptată în 2012 și reglementează
procedurile de autorizare, acordare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat oferit diferitor en tăți
ale economiei naționale. Consiliul Concurenței al Republicii Moldova a fost creat în 2013 pentru a elabora
și implementa regulile concurenței în țară. Mai târziu, Consiliul a elaborate Sistemul Informațional
“Registrul Ajutorului de Stat al Moldovei” (SIRASM) pentru a colecta și revizui informația cu privire la
ajutorul de stat la nivel național și regional și pentru a primi înș ințări on-line, pentru raportarea și
monitorizarea ajutorului de stat.
Ajutorul de stat acordat în Republica Moldova reprezintă circa 8% din cheltuielile bugetului guvernului și
3% din produsul intern brut (excluzând agricultura, pescăriile și transportul). Guvernul Republicii Moldova
direcționează ajutorul de stat spre susținerea dezvoltării regionale, a întrepri nderilor mici și mijlocii,
cercetate și dezvoltare, servicii de interes public și alte obiec ve de poli ci. {n mp ce majoritatea

12

h p://compe
12.pdf

on.md/uploads/ﬁles/legi/concurenta/en/Compe
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schemelor de ajutor de stat sunt menite sa țintească un număr mare de beneﬁciari, în medie 12% din
ajutorul acordat în 2009-2011 a fost documentată ca ﬁind ajutor unor ﬁrme individuale; cu mult mai mult
ajutor individual a fost probabil acordat ca neplaniﬁcat sau ajutor “ad hoc”. În afară de aceasta,
aproxima v 90% din ajutorul de stat este în formă de scu ri de taxe și subvenții – instrumente care,
atunci când sunt combinate cu lipsa transparenței, pot ﬁ u lizate pentru a oferi avantaje doar câtorva
ﬁrme. Unul din acele obiec ve pe termen mediu ale Strategiei Naționale de Dezvoltare pentru 2012 -2020
și o component importantă a eforturilor Republicii Moldova de a se conforma cu angajamentele sale în
cadrul DCFTA se referă la angajamentul de poli ci de a reduce impactul distorsionant al pieței pe care-l
are ajutorul de stat.
Cel mai vizibil exemplu a poli cii industrial a Republicii Moldova cu implicații în domeniul concurenței este
existent Zonelor Economice Libere (ZEL). Conform Legii nr. 440 din 27.07.2001, ZEL-urile sunt parte din
teritoriul vamal al Republicii Moldova, dar separate economic într-o zonă delimitată unde inves torii
locali și străini beneﬁciază de un statut preferențial pentru ac vitățile sale comerciale.
Beneﬁciile aﬂării în ZEL include:
Inves ții protejate de guvern.
Statutul legal al ZEL-urilor poate ﬁ modiﬁcat doar prin legislație parlamentară.
Posibilitatea de a transfera proﬁturile peste hotare.
Tratament preferențial orientat spre s mularea ac vității economice.
Prevederi legale garantate pentru o perioadă de zece ani de la data înregistrării ca rezident al ZEL.
Mișcarea liberă a bunurilor (serviciilor) în interiorul ZEL.
Posibilitatea transmiterii bunurilor (serviciilor) de la o ZEL la alta, cu prezentarea doar a
conosamentului și fără declara ve vamală.
Tratament vamal preferențial (post vamal amplasat pe teritoriul ZEL).
Avantaje ﬁscal, inclusive scu rea de TVA la bunuri (servicii) livrate în cadrul ZEL, scu rea de taxe
de accize a bunurilor aduse în ZEL dinafara Republicii Moldova, celelalte ZEL-uri din Republica
Moldova, cât și a bunurilor originare în regiune și exportate din Republica Moldova, scu rea de la
taxele de accize a bunurilor livrate în cadrul ZEL și livrarea bunurilor dintr-o ZEL în alta, etc13.
Analiza Băncii Mondiale14 cu privire la determinarea celor mai vulnerabile sectoare din perspec va
concurenței indică spre îmbunătățire următoarele domenii::
Domeniul asigurărilor și cel bancar.
Producerea și distribuția energiei electrice.
Serviciile poștale și telecomunicațiile.
Industria extrac vă.
Transportul avia.
13

Informa on from MIEPO web site

14

h p://compe on.md/uploads/rapoarte_diverse/Analiza%20sectoarelor%20economice%20pentru%20%20a%20ide
n ﬁca%20obstacole%20majore%20privind%20concuren%C5%A3a.pdf
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ALTE SECTOARE (a se vedea conform link-ului pus la dispoziție).
Comerțul cu amănuntul (cel mai puțin problema c sector din perspec va concurenței).
Planul Național de Implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova - UE prevede că principiile
generale ale ajutorului de stat și concurenței trebuie să fie în conformitate cu prevederile Legii nr. 139 din
15.06.2012 privind ajutorul de stat și Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012. Consiliul Concurenței,
împreună cu Autoritățile administrației central vor revizui cadrul legal de reglementare a afacerilo r din
perspec va compa bilității cu acest document înainte de al patru-lea trimestru al 2015.
4.2
Scurtă descriere a pieței UE
Regulamentul (CE) Nr 1/2003 al Consiliului din 16 Decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor
de concurență prevăzute la ar colele 81 și 82 din Tratat s pulează regulile și principiile de bază privind
protecția concurenței în UE.
În ul mii ani, UE a întreprins un număr important de iniția ve și reforme privind poli cile în domeniul
concurenței. Principalele reforme de poli ci au fost realizate în domeniul controlului concentrărilor
economice și an trust. În afară de aceste ac vități în domeniul an trust, Comisia a aplicat Ar colul 86 a
Tratatului CE15 pentru a liberaliza o serie de industrii de rețea, cum ar fi sectorul Telecomunicații,
Energe c, Transport și Servicii poștale. Nu în ul mul rând, și domeniul controlului ajutorului de stat a fost
supus unor reforme substanțiale. Ajutorul de stat reprezintă o structură unică de guvernare pentru
Europa. În lume nu mai există sisteme similare în care un grup de țări să ﬁ delegat o autoritate atât de
mare unei ins tuții supranaționale ca să controleze ﬂuxul ajutoarelor de stat.
Criza ﬁnanciară și economică a sporit cererea pentru ajutoare de stat, nu doar în domeniul băncilor și
ﬁnanțelor, dar din ce în ce mai mult în toate sectoarele economiei. Ajutorul de stat a fost mereu un sector
supus poli cilor în domeniul concurenței, în care presiunile poli ce sunt semniﬁca v mai mari. Unii
experți consideră că poli ca în domeniul concurenței trebuie aplicată – în special în ceea ce privește
ajutorul de stat – pentru ca piețele să con nue să ﬁe deschise și transparente.
În 2005, Comisarul Kroes a prezentat Planul de Acțiuni privind Ajutorul de Stat (PAAS). PAAS reprezintă
instrumentul de reformă în domeniul ajutorului de stat. Unul dintre principalele componente ale PAAS a
fost așa-numitul test compara v. Testul compara v pentru evaluarea ajutorului de stat se bazează pe
principii economice și permite evaluarea rezonabilă a potențialelor efecte pozi ve (corectarea
disfuncționalităților pieței sau a obiec velor sociale) și nega ve (evitarea denaturărilor pieței) ale
acordării ajutorului de stat.
În 2014, Comisia Europeană a ﬁnalizat proiectul Modernizarea Ajutoarelor de Stat, care actualizează
semniﬁca v structura controlului ajutoarelor de stat.

4.3
Referire la ar colele și anexele relevante ale DCFTA
Capitolul 10 al secțiunii DCFTA a Acordului de Asociere se referă la angajamentele privind concurența și
ajutorul de stat.
În special, Art. 339 s pulează că ajutorul de stat care denaturează concurența este incompa bil cu
Acordul, cu excepția produselor prevăzute în Acordul privind Agricultura și Piscicultura.

15

h p://ec.europa.eu/compe

on/legisla on/trea es/ec/art86_en.html
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Guvernul Republicii Moldova va trebui să elaboreze bianual studii speciﬁce privind ajutorul de stat și să le
prezinte organelor responsabile ale UE.

4.4
Oportunități și provocări ale sectorului vizat
Conform Ar colului 107(1) al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, o măsură reprezintă
Ajutor de stat dacă (i) un avantaj economic este oferit printr-un (ii) transfer de resurse de stat (iii) ce
favorizează anumite întreprinderi, și (iv) dacă ajutorul are un (potențial) efect asupra concurenței și a
comerțului între Statele Membre. As el, CE de obicei consideră s mulentele ﬁscale aplicabile în Zonele
Libere ca ﬁind Ajutor de Stat, în baza Ar colului 107(1) TFUE. Deși această deﬁniție reduce opțiunile doar
la Zonele Libere, unele scu ri pot ﬁ acordate în baza Ar colului 107(3)(a) și (c) TFUE, care permite
u lizarea Ajutorului de stat în scopul soluționării problemelor regionale. Toate măsurile u lizate pentru
Zonele Libere, care reprezintă Ajutor de stat, trebuie raportate de către Statul Membru pentru a ﬁ
aprobate de către CE, cu excepția cazului când acestea cad sub incidența Regulamentului de minimis sau a
Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare.
Pentru Republica Moldova, acest fapt înseamnă o capacitate redusă de manevră și necesitatea de a
coordona toate poli cile și măsurile. Art. 310 al Acordului de Asociere prevede că obligațiile de respectare
a regulilor europene privind concurența vor ﬁ puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în
vigoare a Acordului; și aceasta va ﬁ una dintre cele mai importante provocări pentru Moldova.

4.5
Informații privind asistența ﬁnanciară și tehnică disponibilă
Programul de asistență al CE pentru sporirea compe vității întreprinderilor mici, promovarea
exporturilor și oportunităților inves ționale (30 mil. EUR)

4.6
Recomandări pentru sector
Moldova are o agendă complexă în ceea ce privește aspectele de concurență. Autoritatea și puterea
limitată a Consiliului Concurenței, de rând cu problemele sistemice în procesul decizional din sistemul
judiciar, determină o pr otecție insuﬁcientă a concurenței. As el, recomandările de bază sunt
următoarele:
1. Revizuirea competențelor Consiliului Concurenței și consolidarea capacităților acestuia.
2. Promovarea culturii concurenței în comunitatea de afaceri.
3. Elaborarea și implementarea unui program național în domeniul concurenței și a ajutorului de
stat prin adoptarea celor mai bune prac ci europene.
4. Elaborarea unui studiu privind analiza mediului concurențial și a oportunităților inves ționale în
sectoarele strategice ale economiei.

4.7

Linkuri și adrese u le
1. Consiliul Concurenței - www. compe on.md
2. Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE, Titlul V
(aprobat prin Hotărârea Guvernului din 7 octombrie 2014),
h p://www.mfa.gov.md/associa on -agreement-ro/
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3. Lista
zonelor
libere
din
UE
h p://ec.europa.eu/taxa on_customs/resources/documents/customs/proced ural_aspec
ts/imports/free_zones/list_freezones.pdf
4. Legea Concurenței - h p://lex.jus ce.md/eng/344792/
5. Organizația de Atragere a Inves țiilor și Promovare a Exportului din Moldova www.miepo.md
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5. INDUSTRIA UȘOARĂ
O cincime din exporturile Republicii Moldova o cons tuie produsele industriei ușoare.
Totuși, mulți producători moldoveni operează încă în baza sistemului “lohn”. Acest
mecanism permite supraviețuirea pe termen scurt, însă pentru o creștere durabilă pe
termen lung este absolut necesară dezvoltarea mărcilor proprii.
Implementarea DCFTA a permis sporirea atât a exporturilor cât și a importurilor de produse
ale industriei ușoare din/în Moldova în primele luni ale anului 2014, în comparație cu
aceeași perioadă a anului 2013.
DCFTA subliniază importanța promovării exporturilor în Moldova și necesitatea de
modernizare și restructurare a anumitor sectoare, printre care și industria ușoară.
Conform DCFTA, tex lele și confecțiile ce provin din Moldova sunt scu te de taxe vamale la
importul în UE. Doar pentru unele categorii de produse, scu rea de taxe vamale nu se
aplică automat, taxele urmând să ﬁe reduse treptat până la eliminarea totală, pe parcursul
unei perioade între 3 și 5 ani.
Promovarea și crearea mărcilor proprii va cons tui cea mai mare provocare pentru
producătorii Moldoveni în următorii ani.

5.1
Scurtă descriere a situației actuale în sector
Industria ușoară reprezintă o ramură importantă a economiei moldoveneș . Peste 20% din volumul total
al exporturilor le reprezintă produsele industriei ușoare. Totuși, chiar dacă produsele moldoveneș din
industria ușoară sunt de o calitate foarte bună, doar 10% dintre ele sunt comercializate pe piața locală,
care, la rândul ei, este saturată cu produse ie ine din alte țări (China), de o calitate dubioasă. Restul sunt
exportate în Marea Britanie, Italia, SUA, Germania, Austria și Olanda, precum și în alte țări ale UE. Multe
dintre întreprinderile moldoveneș produc pentru branduri renumite cum ar ﬁ United Colors of Bene on,
MaxMara, Penny Black, Versace, Armani etc. As el, 90 -95% din întreprinderi operează în baza sistemului
de producere “lohn”, adică produc din materia primă furnizată de partenerii străini. În 2010, Programul
CEED II al USAID a oferit posibilitatea pentru 12 producători locali să-și dezvolte propriile branduri de
confecții. În total au fost create și promovate 15 branduri. Unele dintre ele au devenit cu adevărat de
succes, reușind să-și comercializeze produsele în UE, sub marca proprie (ex: Rave ). A doua etapă a
proiectului va include industria modei, producerea mobilei, a accesoriilor pentru casă, etc.
Sistemul “lohn”, în baza căruia operează majoritatea întreprinderilor moldoveneș din industria ușoară,
este unul foarte dezavantajos pentru ele, din mai multe pu ncte de vedere:
Oferă avantaje limitate producătorilor, cea mai mare parte a proﬁturilor rămânând la cei care
comandă produsele, de aceea capitalizarea afacerilor este foarte redusă.
Companiile nu sunt s mulate să-și promoveze propriile branduri, ﬁind condamnate la stagnare
comercială, iar pe termen lung chiar la faliment, la fel cum s -a întâmplat cu mulți producători
români la sfârșitul secolului XX.
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În ceea ce privește sta s cile comerțului dintre Moldova și UE, exporturile și importurile celor mai
importante categorii de produse ale industriei ușoare demonstrează situația generală – valoarea
exporturilor depășește valoarea bunurilor importate din industria ușoară (Figura 7).
Figura 7. Importul și exportul principalelor categorii de produse din industria ușoară către/din Moldova
și UE, 2009-2014, mii USD

textul din ﬁgură:
Produse tex le și ar cole tex le/ EXPORT
Încălțăminte, ar cole de acoperit capul, umbrele, bastoane, cravașe și părți ale acestora; pene pregă te și
ar cole confecționate din acestea; ﬂori ar ﬁciale; ar cole din păr natural/EXPORT
Produse tex le și ar cole tex le/ IMPORT
Încălțăminte, ar cole de acoperit capul, umbrele, bastoane, cravașe și părți ale acestora; pene pregă te și
ar cole confecționate din acestea; flori ar ﬁciale; ar cole din păr natural/IMPORT
Sursa: datele Biroului Național de Sta s că
Datele comparabile pentru 2013/2014 sunt prezentate în ﬁgura 8.
igura 8. Exportul (E) și importul (I)principalelor categorii de produse din industria ușoară către/din UE în
2013 și 2014
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textul din ﬁgură:
Produse tex le
Încălțăminte
Sursa: Datele BNS
Exportul și importul de produse tex le și încălțăminte a crescut în 2014 compara v cu 2013 (cu excepția
importurilor de tex le, care a înregistrat o ușoa ră scădere).
Alte date selectate pentru 2013, în comparație cu 2014 sunt prezentate mai jos, în Tabelul 3.
Tabelul 3. Exportul și importul unor produse din industria ușoară către/din Moldova și UE, date
compara ve pentru 2013-2014, Tr.III/2013-Tr.III/2014 și Tr.IV/2013-Tr.IV/2014

Produse

2013

Export:
Covoare/m2 363486
Stofe
din 14225756
bumbac/m2
Import:
Ață
din
bumbac

2014

Tr.III/2013 Tr.III/2014 Tr.IV/2013

Tr.IV/2014

633955
18622185

102887
4131270

125844
3986172

125451
3587193

211866
4340524

122364

1973

6083

604

8554

Sursa: datele obținute de la Serviciul Vamal al RM
Implementarea DCFTA a avut unele efecte vizibile imediate, chiar dacă unele taxe vamale ale UE fuseseră
eliminate și în cadrul regimurilor comerciale anterioare pentru importurile din Republica Moldova (în
special în baza Preferințelor Comerciale Autonome). În schimb, Moldova aplică eliminarea treptată a
taxelor de import – taxele urmează a ﬁ eliminate în decurs de 3 ani (pentru șosete și ciorapi pentru dame)
sau 5 ani (pentru covoare și acoperitoare de podea, îmbrăcăminte din bumbac, etc.). Eliminarea taxelor
vamale la import, ca perspec vă, trebuie să aibă un impact beneﬁc asupra dezvoltării industriei ușoare
din Moldova, deoarece costul de producere se va reduce și produsele moldoveneș vor deveni mai
compe ve. Unii experți prognozează această reducere la un nivel de 4% 16.
Totuși, evoluțiile din 2015 nu sunt la fel de bune ca cele din 2014. Atât exporturile, cât și importurile de
tex le și încălțăminte s-au redus în primele luni ale anului 2015 (Figura 9).

16

Alexandra Can, interviu pentru AGROBIZNES, h p://agrobiznes.md/acordul-de-liber-schimb-cu-ue-vapermite-moldovei-sa-si-diversiﬁce-exporturile.html
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Figura 9. Exportul și importul de produse tex le și încălțăminte către/din UE în ianuarie-mar e 2014 și
în aceeași perioadă a anului 2015, mii USD

textul din ﬁgură:
Exportul de produse tex lele
Importul de produse tex lele
Exportul de încălțăminte
Importul de încălțăminte
ian-mar e 2013, ian-mar e 2014, ian-mar e 2015

Sursa: datele BNS
În primele luni ale anului 2015, poate ﬁ observată o scădere atât a importurilor cât și a exporturilor de
tex le și încălțăminte, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2014. Dat ﬁind faptul că în perioada de
referință volumul total al exporturilor către UE a înregistrat o creștere, schimbările în structura
exporturilor sunt marcate (Figura 10).
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Figura 10. Structura exporturilor din UE către Moldova în ianuarie-mar e 2013, 2014, 2015

textul din ﬁgură:
Animale vii; Produse vegetale; Grăsimi și uleiuri animale și vegetale; Produse alimentare preparate;
Produse minerale; Produse ale industriei chimice; Materiale plas ce și ar cole; Piei brute și pielcele, piele;
Lemn și ar cole; Pastă din lemn, etc.; Materiale tex le; Încălțăminte; Ar cole din piatră; Perle naturale
sau de cultură; Metale de bază și ar cole; U laje, etc.; Vehicule, aeronave, etc.; Ar cole op ce, etc.;
Diverse ar cole produse, opere de artă, etc.
Sursa: Datele BNS
Figura 10. arată că structura exporturilor în primele trei luni ale anului 2015 s -a schimbat ușor compara v
cu aceeași perioadă a anului 2014. Produsele agricole, în special produsele de origine vegetală și-au sporit
semniﬁca v prezența în structura exporturilor, în mp ce produsele din industria ușoară au cons tuit o
cotă mai mică a valorii totale a exportului. Este posibil ca aceste schimbări să ﬁ avut loc ca răspuns la
embargoul impus de Rusia sau să reprezinte o tendință generală, dacă se vor menține pentru perioade
mai îndelungate.

5.2

Scurtă descriere a pieței UE

Industria ușoară din UE, în special sectorul tex lelor și a confecțiilor, a fost supus unei serii de
transformări radicale în ul mele câteva decenii, datorită schimbărilor tehnologice, a evoluțiilor costurilor
de producere și a apariției unor concurenți internaționali importanți.
Ca răspuns la provocările compe vității, industria ușoară din Europa s-a angajat într-un proces
îndelungat de restructurare și modernizare, inclusiv reducerea semniﬁca vă a forței sale de muncă.
Companiile și-au sporit compe vitatea prin reducerea substanțială a producției în masă de tex le sau
ar cole de bază de îmbrăcăminte, concentrându-se în schimb pe o varietate mai mare de produse cu
valoare adăugată mai înaltă. Mai mult, producătorii europeni sunt lideri pe piața mondială la capitolul
tex le tehnice/industriale și materiale nețesute (de exemplu ﬁltre i ndustriale, geo-tex le, produse de
igienă, sau produse pentru industria auto sau sectorul medical), precum și îmbrăcăminte de calitate
înaltă, cu design elaborat.
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În plus, compe vitatea a fost asigurată și prin sub -contractarea sau re-amplasarea unităților de
producere pentru ac vități ce implică u lizarea intensivă a forței de muncă, cum ar ﬁ realizarea ar colelor
ves mentare către companii sau țări cu costuri mai joase ale forței de muncă. Avantajele compe ve ale
sectorului industriei ușoare din UE acum rezidă în calitate și design, crea vitate, inovație și tehnologie, și
produse cu valoare adăugată înaltă.

5.3
Referire la ar colele și anexele relevante ale Acordului de Asociere/DCFTA
Capitolul 10 al Titlului IV este dedicat poli cii industriale și antreprenoriale. Acesta menționează
importanța promovării exportului din Moldova, a modernizării și restructurării anumitor industrii.
Potrivit prevederilor Ar colelor 143-153, Titlul V al Acordului de Asociere și Anexei XV a Acordului de
Asociere, tex lele și confecțiile ce provin din Republica Moldova sunt scu te de taxe vamale.
1. Importul de tex le și confecții din UE în Republica Moldova este supus taxelor de import. Totuși,
pentru anumite categorii de produse, regimul scu rilor de taxe nu este aplicat automat. Taxele sunt
reduse treptat până la eliminarea completă, pe parcursul unei perioade între 3 și 5 ani. Lista de
produse asupra cărora se aplică eliminarea treptată a taxelor este inclusă în Anexa XV -D.

5.4
Oportunități și provocări ale sectorului vizat
În contextul descris în secțiunea 5.1., industria ușoară din Republica Moldova va beneﬁcia de multe
oportunități dar și provocări în viitor, pentru a deveni independentă. De exemplu, va trebui să creeze
mărci proprii și să promoveze produc ătorii locali și dezvoltarea durabilă, orientându-se pe avantajele pe
termen lung mai degrabă decât pe proﬁturi curente. Experiența și cunoș nțele acumulate de-a lungul
ac vității în sistem ”lohn” trebuie transformate în branduri compe ve, cunoscute atât în țară, cât și
peste hotare.

5.5
Prognoza viitoarelortendințe
Dacă întreprinderile din industria ușoară a Republicii Moldova își vor dezvolta pe deplin potențialul,
eliminarea taxelor vamale în baza DCFTA va determina, foarte probabil, sporirea exporturilor. În
consecință, vor spori și importurile de materie primă din UE în scopuri de producere. Totuși, ar ﬁ necesară
o analiză mai amplă a tendințelor viitoare pentru a ține cont de o serie vastă de factori care pot inﬂuența
creșterea exporturilor.

5.6
Informații privind asistența ﬁnanciară și tehnică disponibilă
În prezent există câteva programe pentru producătorii din industria ușoară din Moldova:
5. Programul de asistență condiționată pentru domeniul industriei și infrastructurii aferente al
Guvernului Poloniei (100 mil. USD pentru credite preferențiale);
6. Programul COSME al Uniunii Europene (2,3 mil. EUR disponibile pentru granturi/subvenții);
7. Programul de Stat de s mulare a par cipării agenților economici la târguri şi expoziții;
8. Programul PHARE 1+1 (86 mil. MDL);
9. Alte programe (vedeți www.ﬁnantare.gov.md)
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5.7
Recomandări pentru sector
1. Promovarea dezvoltării brand-urior și crearea de noi brand-uri.
2. Programe de stat pentru promovarea accesului brand -urilor moldoveneș pe piețele străine.
3. Promovarea noilor produse și denumiri de brand-uri, ce pot ﬁ asociate cu turismul în Republica
Moldova.

2
3

5.8
Linkuri și adrese u le
Asistență ﬁnanciară disponibilă, www.ﬁnantare.gov.md
Pagina web a brandurilor de confecții moldoveneș
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recunoscute

- www.dininima.md

