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SUMAR EXECUTIV 
 
 
1.   Obiectivul acestei note cu privire la politici consta în oferirea asistentei Guvernului 
Moldovei în scopul îmbunatatirii functionarii pietelor agricole, în vederea sporirii 
contributiei sectorului la cresterea economica si realizarea obiectivelor de reducere a 
saraciei. Nota examineaza situatia curenta a pietelor agricole în Moldova, ofera o analiza a 
constrângerilor curente ale pietei ce afecteaza în mod negativ veniturile gospodariilor si 
identifica oportunitatile prezente ca urmare a avantajelor comparative ale Moldovei. Nota, de 
asemenea contine recomandari privitor la optiunile de îmbunatatire a functionarii pietelor 
agricole. Nota pune accentul, în primul rând, pe pietele de desfacere pentru fructe si legume, 
cereale si seminte de floarea soarelui, acestea fiind cele mai importante produse agricole din 
Moldova, si în multe privinte reprezinta cele mai mari provocari si oportunitati.  
 
2. Sectorul agrar moldovenesc are un potential extraordinar si de fapt poate juca un 
rol fundamental în vederea generarii cresterii, reducerii saraciei si crearii locurilor de 
munca datorita importantei acestuia în economie. Agricultura este cel mai important sector 
real în economia Moldovei, generând aproximativ 30 de procente din PIB (inclusiv prelucrarea 
productiei agricole), 60 de procente din exporturi si angajeaza aproximativ 43 de procente din 
forta de munca.1 Într-o economie relativ mica si deschisa, ca cea a Moldovei, majorarea 
comertului agricol poate fi cea mai posibila cale spre o crestere economica semnificativa, 
venituri majorate si reducere a saraciei. Luând în considerare faptul ca piata locala este relativ 
mica, în viitorul previzibil, agricultura va continua sa fie o sursa principala a exporturilor 
moldovenesti, iar cresterea exporturile productiei agricole are potentialul de a produce un impact 
pozitiv asupra consumului si veniturilor pe termen mediu si lung. La rândul sau, aceasta va oferi 
un stimul economiei non-agricole din mediul rural. Totusi, cresterea exporturilor va depinde de 
capacitatea Moldovei de a exploata cu succes si în mod profitabil, avantajele sale comparative si 
sa le conecteze la sistemul comercial international în curs de dezvoltare rapida.  
 
3. Exploatarea deplina a avantajelor comparative în agricultura ce au aparut în 
rezultatul privatizarii, restructurarii gospodariilor agricole si tranzitiei spre o economie de 
piata este cheia unei cresteri sustinute în sector, în acelasi timp majorând veniturile rurale si 
creând mai multe oportunitati în zonele rurale. Moldova este favorizata cu avantaje 
internationale comparative importante în producerea culturilor de valoare înalta, cum ar fi 
fructele si legumele, care sunt consumatoare de forta de munca, cu o probabilitate mare de a fi 
cultivate de gospodarii individuale de marimi mai mici. Moldova are mai putine avantaje 
comparative în producerea de culturi, precum, floarea soarelui si grâul ce consuma mai putina 
forta de munca, însa solicita o suprafata de teren mai mare si echipament. Aceste culturi sunt 
cultivate de gospodarii mai mari datorita unei marje joase de profit. Însa, a avea un potential 
avantaj comparativ si realizarea acestui avantaj sunt doua lucruri diferite. În prezent, Moldova se 
confrunta cu unele impedimente semnificative în vederea realizarii avantajelor sale comparative 
în domeniul culturilor horticole si altor culturi, iar impedimentele de pe pietele locale sunt la fel 
de împovaratoare ca si cele de pietele internationale. O veste buna este ca ineficientele de pe 

                                                 
1 Pentru mai multe detalii cu privire la sectorul agricol vezi Capitolul 4 Relansarea Sectorului Agricol, 
Memorandum Economic de Tara, 2005, Banca Mondiala  
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pietele locale pot fi abordate mai usor decât pe cele externe, iar acest lucru ofera Guvernului 
oportunitatea de a produce un impact pozitiv asupra cresterii si veniturilor în agricultura.  
 
4. În prezent Moldova nu este în stare sa-si realizeze avantajele sale comparative 
datorita pietelor agricole sub-dezvoltate si distorsionate. Pietele agricole sub-dezvoltate si 
interventiile pe piata cauzeaza distorsiuni a pretului, constituie o bariera majora în calea 
comertului si reduc veniturile de pe urma activitatilor agricole ale producatorilor agricoli. 
Preturile loca le pe care le primesc producatorii agricoli sunt cu mult mai scazute decât cele 
internationale, iar acest fapt afecteaza rentabilitatea agriculturii (care în prezent este cea mai 
putin preferabila din toate sectoarele agricole). În timp ce majoritatea distorsiunilor care 
afecteaza negativ pretul de producator au loc în preturile pentru productia agricola, exista de 
asemenea distorsiuni nefavorabile în preturile pentru factorii de productie (vezi Figura 1). În 
rezultatul distorsiunilor politicilor, imperfectiunilor si ineficientelor pietelor, au loc transferuri 
importante de profit de la fermieri spre altii din reteaua comerciala.    

Figura 1: Preturile primite de producatorii agricoli  moldoveni pentru productia agricola si 
factorii de productie în comparatie cu preturile mondiale %  

 
Aceste distorsiuni reduc veniturile 
din activitatile agricole, fapt ce 
conduce spre o insuficienta a 
capitalului circulant si lipsa noilor 
investitii, care la rândul lor duc 
spre un declin al productivitatii si o 
productie de calitate proasta ce nu 
poate concura pe pietele de export, 
reducând si mai mult veniturile. 
Pentru a genera cresterea în 
agricultura, este important de a nu 
majora cantitatea productiei însa de 
a îmbunatati eficienta retelei de              Sursa: DSS, Vama, FAO, Agrex: vezi Nota cu privire la politica   
distributie pentru productia agricola               agricola. Calculat ca media ratelor nominale de protectie din 2000   

Datorita conditiilor curente din sector  pâna în 2004 pentru productia agricola si media pentru 200 si 2003   

o cantitate majorata de productie nu ar  pentru factorii de productie.  
 face altceva decât sa micsoreze si mai mult preturile, în timp ce îmbunatatirea eficientei pietelor 
agricole pe de alta parte, va avea un impact pozitiv asupra veniturilor gospodariilor si afacerilor 
în domeniul agriculturii. Guvernul ar trebui, deci, sa puna accentul pe crearea stimulentilor 
pentru productia orientata spre piata pentru micii producatori agricoli si sa reduca deficitul atât 
pe piata locala, cât si pe cea de export. Oportunitati mai bune de comercializare pentru 
producatorii agricoli vor duce spre majorarea investitiilor în tehnologiile ce reduc costurile si în 
calitatea productiei agricole, rezultând într-o majorare ulterioara a veniturilor producatorilor 
agricoli.  
 
5. Guvernul urmeaza sa elaboreze un mediu de politici stabil si favorabil comertului 
agricol. Interventiile Guvernului pe pietele agricole creeaza incertitudine, împiedicând 
exporturile si investitiile. Printre multiplele cerinte obligatorii cu urmarile cele mai negative 
pentru agricultura este obligatia ca grâul, floarea soarelui si alte exporturi sa fie înregistrate la 
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Bursa Universala de Marfuri (BUM); obligatia de a utiliza transportul de stat feroviar costisitor si 
nesigur; cerinta ca platile sa fie efectuate printr-o banca comerciala de cliring împreuna cu 
solicitari de raportare excesive; documentatie si certificare vamala excesiva la export si solicitari 
de documente ce cauzeaza întârzieri aditionale, si impozitarea împovaratoare a activitatilor 
comerciale Aceste interventii au avut consecinte negative asupra dezvoltarea sectorului, 
perturbând exporturile, rezultând într-o reducere a comertului, un grad sporit de competitie 
inechitabila, costuri tranzactionale mai ridicate pentru comercianti si în ultimul rând preturi mai 
joase pentru producatori agricoli. Povara regulatorie este semnificativa în special pentru 
producatorii agricoli mici, deoarece costurile asociate ale tranzactiei se rasfrâng asupra lor. În 
afara de aceasta, schimbarile de politici, de asemenea au creat semnale negative pentru 
investitorii potentiali. Întreprinderile de prelucrare autohtone se plâng pe dificultatile cu care se 
confrunta la importul factorilor de productie necesari, datorita restrictiilor la comert impuse                      
fara preaviz sau consultare (iar în unele cazuri implementate în mod informal). În multe cazuri, 
politicile ce se schimba rapid sunt mai daunatoare pentru antreprenori decât politicile negative 
însa stabile. Se recomanda ca în viitor, Guvernul sa includa partile cointeresate din sectorul 
privat în cadrul discutiilor pe marginea politicilor si sa le înstiinteze cu mult timp înaintea 
efectuarii unor schimbari majore.  
 
6. Pentru a îmbunatati conditiile de comercializare si obtine cresterea exporturilor, 
Moldova trebuie sa asigure diversificarea si sa mareasca accesul la pietele de valoare înalta. 
Cele mai dificile reforme ce reglementeaza comertul au fost deja adoptate. Acestea includ, 
liberalizarea regimului comercial, stabilizarea macroeconomica si restructurarea întreprinderilor 
agricole. Însa relatiile comerciale cu partenerii traditionali din CSI nu sunt pe deplin transparente 
si nu mai garanteaza o piata de export stabila. Interzicerea neasteptata în 2005 de catre Rusia a 
importurilor produselor horticole si carnii din Moldova din cauza unor pretinse motive sanitare, a 
demonstrat instabilitatea acestei piete si accentueaza necesitatea unei diversificari semnificative a 
exporturilor. Majorarea exporturilor în UE ar sustine asigurarea acestei diversificari si ar oferi 
acces la pietele de valoare ridicata. Totusi, Moldovei îi lipseste capacitatea de a satisface 
cerintele retelelor mondiale de distributie. O strategie a cresterii în agricultura în baza 
exporturilor ar trebui sa se bazeze în mare parte pe îmbunatatirea constientizarii necesitatilor 
cumparatorilor straini, la fel ca si dezvoltarea, si sustinerea capacitatii producerii bunurilor de 
calitate îmbunatatita si la costuri reduse. În acest context, Guvernul trebuie sa faca investitii 
publice suficiente în domeniul instruirii si informarii pentru a oferi asistenta exportatorilor, 
producatorilor si asociatiilor acestora pe marginea cerintele alimentare în  dezvoltare în retelele 
mondiale de distributie a produselor agricole. Formarea actorilor din sectorul agrar, care pot lua 
parte în retelele de distributie, necesita un mediu favorabil pentru afaceri si crearea capacitatilor 
umane si institutionale în ramurile publice si private. Între timp, diversificarea exporturilor în 
alte tarile membre CSI decât Rusia, ar reduce, de asemenea dependenta de piata tarii respective 
si posibil ar solicita un termen mai scurt datorita legaturilor istorice si sistemelor similare.  
 
7. Conformarea la standardele internationale va permite Moldovei sa mareasca 
considerabil ponderea produselor sale agricole pe pietele de export. Se crede ca standardele 
comerciale si cele sanitare si fitosanitare (SSF) reprezinta o bariera majora în calea exporturilor 
moldovenesti în UE si mai recent în tarile membre CSI, cum este Rusia. Standardele 
internationale, în general, au drept scop sa reduca costurile tranzactiilor pentru comert dar de 
asemenea pot fi exploatate de tarile respective pentru a restrictiona accesul pe pietele lor. Pentru 
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tarile ce sunt bine pregatite pentru accesul pe pietele UE, majorarea cerintelor si standardelor 
reprezinta o oportunitate pentru cresterea locala, iar pentru cei prost pregatiti ele reprezinta un 
risc al sigurantei si accesului pe piata. Scopul sistemului de certificare moldovenesc pentru SSF 
este de a facilita comertul, în acelasi timp asigurând faptul ca scopurile publice de asigurare a 
sanatatii oamenilor, animalelor si plantelor sa fie satisfacute, dar sa nu actioneze ca o taxa asupra 
producatorilor. O mare parte a legislatiei Moldovei ce reglementeaza masurile SSF a fost deja 
conformata la legislatia Europeana. În momentul dat, este prioritara elaborarea regulamentelor 
tehnice si standardelor voluntare legate de SSF si articolele alimentare. Odata cu introducerea 
noilor norme Europene, multe aspecte ale sistemului de certificare urmeaza a fi modificate, 
inclusiv responsabilitatile diferitor ministere. Guvernul trebuie sa-si puna drept scop eliminarea 
dublarilor si altor cerinte inutile, în acelasi timp, oferind posibilitatea sectorului privat sa-si 
asume cât mai multe responsabilitati de verificare. Atât organizatiile publice, cât si cele private 
trebuie sa faca investitii în infrastructura standardelor, precum, laboratoarele de referinta, pentru 
a permite o participare rentabila a exportatorilor în retelele de distributie alimentare. 
Îmbunatatirea sistemului SSF a Moldovei de asemenea ar face dificil refuzul exporturilor 
moldovenesti din motive sanitare pentru tari ca Rusia.        
 
8. Costurile logistice înalte ale exporturilor moldovenesti constituie o bariera majora 
în fata comertului agricol. Desi, a fost complet privatizata, piata de logistica înca se afla la 
etapa incipienta de dezvoltare si în prezent nu corespunde cerintelor comertului modern. Nici un 
transportator European major nu activeaza în Moldova, datorita marimii mici a pietei, 
procedurilor administrative imprevizibile si altor practici corupte. În afara de costurile pentru 
transport, alte costuri logistice, cum ar fi documentatia comerciala, costurile administrative si de 
telecomunicatii, cheltuielile de inventariere si „platile neoficiale” scumpesc afacerile. Costurile 
logistice excesive reprezinta un factor negativ semnificativ pentru competitivitatea exporturilor 
agricole moldovenesti. Nici transportarea marfurilor pe calea ferata nu ofera o solutie ieftina 
comertului. De aceea, cerinta ca exportatorii sa utilizeze reteaua de stat al cailor ferate (sau orice 
alt mijloc) trebuie anulata, iar participantilor pietei trebuie sa li se permita sa ia decizii proprii cu 
privire la transport si alte decizii logistice, în baza celei mai ieftine optiuni. Sistemul de transport 
al Moldovei ar putea asigura coridoare adecvate comerciale pentru modelul complet modificat al 
comertului dupa 90 încoace, în cazul în care infrastructura transportului ar fi modernizata si mai 
bine orientata spre necesitatile economiei de piata. Printre alte deficiente majore ale 
infrastructurii din Moldova ce afecteaza negativ pietele este calitatea proasta a drumurilor si lipsa 
depozitelor, încaperilor frigorifice moderne si pentru vânzari angro. Guvernul trebuie sa-si 
intensifice eforturile pentru a îmbunatati si eficientiza documentatia comerciala, administrarea si 
pentru a reduce timpul de asteptare la punctele de control vamal. De asemenea, estre recomandat 
ca Guvernul sa elaboreze politici de promovare a investitiilor în infrastructura comerciala, 
inclusiv a depozitelor frigorifice eficiente din punct de vedere a consumului de energie, 
raspândite în teritoriu si de dimensiuni mici, care vor fi puse la dispozitia producatorilor mici si 
mijlocii.  
 
9. Serviciile financiare trebuie sa fie mai accesibile si de o calitate îmbunatatita pentru 
a facilita comertul, si a mari încrederea în efectuarea investitiilor. Pentru ca Moldova sa 
devina o sursa majora de produse pentru pietele alimentare mondiale, investitiile în agricultura si 
în prelucrarea produselor agricole, inclusiv investitiile straine directe (ISD) urmeaza a fi 
încurajate. Productivitatea si profitabilitatea scazuta a sectorului reprezinta obstacole fundamente 



 x 

în calea investitiilor si dezvoltarii finantarii agriculturii. Atât datorita acestui fapt, cât si gratie 
mediului de afaceri dificil si pietei locale mici, capitalul propriu sau ISD în agricultura sunt 
limitate. ISD limitate ce au fost facute în agricultura au devenit o forta puternica de dezvoltare a 
unui numar mic de activitati de export a produselor horticole de valoare înalta. Cu toate acestea, 
bancile privesc agricultura ca pe o investitie riscanta si au putina experienta în acordarea de 
împrumuturi producatorilor agricoli. Anumite regulamente îngreuneaza foarte mult lucrurile. 
Guvernul solicita exportatorilor sa-si repatrieze veniturile de pe urma exportului într-o anumita 
perioada de timp, iar bancilor le este interzis sa ofere împrumuturi în valuta straina exportatorilor 
pentru finantarea cheltuielilor locale. Guvernul si politicile donatoare ar trebui sa aiba drept scop 
majorarea volumului investitiilor pe termen lung si împrumuturilor pentru agricultura în baza 
principiilor de piata, inclusiv finantarea dinainte a exporturilor. Programele de împrumut pentru 
proprietarii mici de terenuri, de tipul celor elaborate în cadrul proiectului RISP finantat de Banca 
Mondiala, trebuie de asemenea sustinute intens. Guvernul este ulterior încurajat sa aprobe un 
cadru legal ce ar reglementa baza legala pentru un sistem privat de recipise de depozit (în primul 
rând pentru cereale) ce va mari accesul producatorilor agricoli la împrumuturi si de asemenea le 
va permite sa depoziteze productia pentru a o comercializa mai târziu când preturile cresc. 
Problemele finantarii inadecvate a agriculturii si rentabilitatii scazute, împiedica producatorii 
agricoli de la obtinerea factorilor de productie si de la investitii în modernizare. Îmbunatatirea 
tehnologiilor, pietelor si majorarea profitului le va permite sa iasa din acest cerc vicios.  
 
10. Promovarea coordonarii pe verticala marite în cadrul retelelor de comercializare a 
produselor agricole. Cercetarile recente efectuate de Banca Mondiala au demonstrat rolul 
crucial al coordonarii pe verticala în dezvoltarea sectorului agrar în tarile în tranzitie. 
Comerciantii, întreprinderile de prelucrare si supermarket-urile din aceste tari semneaza 
contracte prin care ofera factori de productie de baza si creditarea producatorilor agricoli,  în 
schimbul livrarilor garantate si de calitate a produselor agricole. Coordonarea pe verticala poate 
facilita suplinirea lacunelor în dezvoltarea unor piete eficiente în Moldova, la fel cum s-a 
întâmplat în multe alte tari din Europa. Acest lucru este important pentru pietele de export în de 
dezvoltare, la fel si pentru piete locale cum sunt fermele de lapte, care au nevoie de retele de 
distributie coordonate. Dezvoltarea retelelor de aprovizionare coordonate pe verticala este 
condusa de investitiile private de la companiile mama, cum ar fi întreprinderile de prelucrare, în 
special investitii straine directe (ISD). Guvernul poate încuraja acest tip de investiti, în special 
prin îmbunatatirea mediului de afaceri. Recent, au avut loc progrese în aceasta directie, însa 
ramân multe de facut. Cu toate ca mediul de afaceri ineficient afecteaza dureros sectorul agricol, 
care are o rentabilitate deja scazuta si un risc relativ înalt, acesta este un lucru caracteristic pentru 
economie în ansamblu, iar acest fenomen  este analizat în capitolul referitor la întreprinderi al 
Memorandumului Economic nou de Tara a Bancii Mondiale cu Moldova.                                                                                                                  
 
11. Guvernul trebuie sa îmbunatateasca accesul la materialul semincer prin 
simplificarea radicala a procesului de certificare a semintelor, întrucât adoptarea rapida a 
soiurilor îmbunatatite este esentiala pentru asigurarea unei participari profitabile pe 
pietele de export de valoare înalta în dezvoltare. Nivelul tehnologic al agriculturii în Moldova 
a degradat si este depasit. Acest lucru este demonstrat prin recoltele joase la multe culturi. În 
lipsa serviciilor eficiente de extensiune si cercetare, în mod obisnuit producatorii agricoli obtin 
tehnologii agricole avansate aproape în exclusivitate prin intermediul bancilor comerciale, adica 
furnizorii de factori de productie. În sectorul de horticultura, în special,  cea mai mare parte a 
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tehnologiei moderne este reprezentata de materialul semincer si rasad modern. În prezent, o 
constrângere importanta în fata calitatii îmbunatatite a semintelor în Moldova este procedura de 
testare complicata si greoaie a semintelor si pozitia de monopol al institutelor locale de cercetare 
în domeniul producerii semintelor. În replica, Guvernul trebuie sa simplifice radical procesul de 
certificare a semintelor si sa permita importatorilor de seminte sa prezinte dovezi de verificare si 
aprobare a noilor soiuri de seminte din America de Nord, UE si alte tari cu industrii moderne de 
producere a semintelor, si sa obtina în mod rapid certificarea în Moldova. Este de asemenea 
recomandat Guvernului sa mareasca accesul si disponibilitatea tehnologiei moderne de producere 
a semintelor prin înlaturarea barierelor tarifare si non-tarifare la importul semintelor hibride. 
Acest fapt este important pentru recoltele de floarea soarelui, care pot fi mai mult decât dublate 
prin importul de seminte hibrid.  
 
12. Îmbunatatirea conditiilor de comercializare pentru producatorii agricoli mici prin 
încurajarea crearii asociatiilor de producatori si investitii în tehnologiile de depozitare si 
mentinere corespunzatoare a culturilor în urma recoltarii. Cresterea culturilor de valoare 
înalta si consumatoare de forta de munca, cum sunt fructele si legumele este foarte potrivita 
pentru întreprinderile individuale mici. Horticultura joaca un rol important pentru agricultura cu 
valoare adaugata, deoarece deja reprezinta o parte importanta a exporturilor. Pentru o contributie 
mai substantiala la valoarea adaugata, producatorii ce exporta fructe si legume proaspete trebuie 
sa aiba acces la servicii de mentinere dupa strângerea recoltei la preturi rezonabile, cum ar fi, 
sortarea, ambalarea, refrigerarea, depozitarea si accesul la piete de vânzare cu ridicata. Lipsa 
unor asemenea servicii duce spre preturi scazute datorita suprasaturarii pietelor locale în perioada 
recoltei. Cooperativele de marketing în baza drepturilor de membru sau asociatiile producatorilor 
agricoli 2  pot oferi putere de negociere marita cu comerciantii si întreprinderile de prelucrare, si 
legaturi cu operatorii retelelor de distributie. Guvernul trebuie sa ia în serios constrânger ile cu 
care se confrunta producatorii mici de legume si fructe si sa le ofere asistenta în realizarea 
potentialului acestora pentru producerea de valoare înalta prin facilitarea investitiilor în retele de 
distributie care ar permite ca producatorii agricoli sa primeasca preturi mai mari. Ei trebuie 
încurajati sa creeze organizatii bazate pe drepturi de membri voluntari, care sunt gestionate de 
producatorii agricoli si pentru producatorii agricoli în vederea facilitarii comercializarii si altor 
servicii pentru o integrare mai eficienta a acestora în retelele de distributie integrate pe verticala. 
Guvernul si proiectele donatoare pot oferi sustinere în domeniul asigurarii instruirii si informatiei 
în scopul consolidarii capacitatii organizationale.                     
 
13. Prelucrarea productiei agricole este unul din mecanismele potentiale principale 
pentru cresterea valorii adaugate în agricultura. Constrângerile serioase în calea extinderii 
prelucrarii produselor agricole împiedica dezvoltarea corespunzatoare a sectorului, cresterea 
valorii adaugate si preturilor producatorului. Cea mai mare restrictie pentru investitiile private 
este mediul general de investitii nefavorabil. Au fost facute doar câteva investitii noi în 
modernizarea operatiunilor mari privatizate. Majoritatea operatiunilor de prelucrare a produselor 
agricole au un volum mic ca si întotdeauna si înfrunta constrângeri în multe domenii, inclusiv 
tehnologiile, finantarea, gestionarea, comercializarea, logistica, povara regulatorie si coruptia. În 
cazul în care un numar suficient de asemenea întreprinderi se va dezvolta cu succes si rapid, în 
ciuda acestor constrângeri, ele ar putea deveni elementul dinamic necesar sectorului. Ele de 
                                                 
2 Nu trebuie de confundat cu cooperativele de producere. În cazul cooperativelor de marketing sau a asociatiilor, 
producatorii agricoli mentin dreptul de proprietate privata asupra terenului agricol sau gospodariei.  
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asemenea ar putea oferi un mijloc puternic de transmitere a semnalelor de piata de la pietele 
finale spre producatorii agricoli. Ca parte a acestui proces, ele ar putea de asemenea, în mod 
direct sau indirect sa transmita tehnologie moderna agricola si informationala, în special când 
aceasta este coordonata pe vertical. Pentru a receptiona materia prima solicitata, întreprinderile 
de prelucrare pot oferi stimulenti financiari sau de alta natura pentru ca producatorii sa-si 
onoreze obligatiunile contractuale. Întreprinderile de prelucrare pot fi o platforma antreprenoriala 
pentru noile produse si procese, si tinte primare pentru investitiile directe straine. Totusi, medul 
investitional general trebuie îmbunatatit în mod considerabil în vederea atragerii unor asemenea 
investitii.                
 
15. Accentul de baza cu privire la sectorul agrar al MAIA si altor agentii de stat trebuie 
pus în primul rând pe atingerea competitivitatii de piata. Discutia curenta cu privire la 
restructurarea Ministerului Agriculturii ar putea servi ca o oportunitate de a reduce accentul pe 
prioritatile din era sovietica de planificare a producerii si de a mari accentul pe asigurarea 
sustinerii de care au nevoie producatorii agricoli si întreprinderile de prelucrare pentru a 
îmbunatati competitivitatea de piata, în special pe pietele de export. Guvernul are la dispozitie un 
numar de instrumente pentru a face acest lucru. Primul este prin intermediul politicilor: Guvernul 
ar putea avea un impact major prin re-inversarea politicilor daunatoare, cum ar fi cerinta de a 
utiliza BUM pentru exporturile ce sunt specifice sectorului agrar, la fel si politicile cum ar fi 
implementarea recomandarilor în cadrul Legii Ghilotinei care afecteaza mediul de afaceri într-un 
mod mai general. Din fericire, aceste modificari necesita schimbari minore în ceea ce priveste 
capitalul pentru investitii (cu toate ca, în unele cazuri ar putea solicita capital politic si vointa). 
Alte îmbunatatiri cum ar fi, investitiile în infrastructura necesita resurse financiare. Unele din 
aceste resurse pot proveni de la comunitatea donatorilor (cum ar fi UE, în cazul armonizarii 
standardelor). Însa Guvernul dispune de resurse pe care le -ar putea aloca pentru a îmbunatati 
pietele, în loc sa le iroseasca pe lucruri de genul subventiilor ce nu contribuie sau contribuie 
insuficient la îmbunatatirea competitivitatii pe termen lung. Nota cu privire la Cheltuielile 
Publice în Agricultura contine mai multa informatie cu privire la acest lucru. Odata cu 
îmbunatatirea pietelor si marirea rentabilitatii agriculturii, alte preocupari ale Guvernului, cum ar 
fi fragmentarea terenurilor va fi de asemenea diminuata odata cu cresterea stimulentilor pentru 
investitii în terenuri. (vezi Nota cu privire la Terenuri Agricole). Astfel, în prezent, dezvoltarea 
eficienta a pietelor agricole trebuie sa fie prioritatea primordiala a factorilor de decizie.          
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1. PIETELE AGRICOLE DIN MOLDOVA 

OBIECTIVELE SI DOMENIUL 

1.1 Aceasta nota face parte dintr-o serie de trei note cu privire la politici elaborate de 
Banca Mondiala în scopul consultarii noului Guvern al Republicii Moldova si informarii 
oficialilor Bancii Mondiale cu privire la politicile agricole în scopul cresterii economice si 
reducerii saraciei în domeniile prioritare: 

? Cheltuieli publice 

? Terenuri agricole  

? Piete 
 
Relatiile dintre aceste trei subiecte, importanta sectorului agrar pentru cresterea economiei în 
ansamblu si principalele provocari cu care se confrunta sectorul fac parte din capitolul cu privire 
la agricultura al Memorandumului Economic pe Tara al Moldovei din 2005. 

 

COMPETITIVITATEA MOLDOVEI PE PLAN INTERNATIONAL SUFERA DIN CAUZA DIS TORSIUNILOR 
PIETEI 

1.2 Pentru o economie relativ mica si deschisa, un comert extern sporit si investitii  
straine directe orientate spre fortificarea avantajelor comparative ale agriculturii poate fi 
calea cea mai convenabila spre  o crestere economica importanta, venituri mai mari si 
reducere a saraciei. În general, politicile macroeconomice si comerciale sigure, baze le legale 
principale pentru o economie liberalizata si o reforma funciara eficienta si finalizata sunt si au 
fost deja implementate de o perioada de timp. Liberalizarea comertului a fost fortificata în mare 
masura când Moldova a devenit membru al OMC. Reformele au avut drept rezultat începutul 
restabilirii economiei, bazata în mare masura pe reluarea cresterii consumului, cel din urma fiind 
declansat de ajustarea economica si remitente le din strainatate. Nici una din aceste surse de 
crestere nu pare sa ofere un stimulent puternic în viitor. Cresterea viitoare a consumului si 
veniturilor în Moldova, cu un numar mic al populatiei, va depinde pe termen mediu si lung, în 
primul rând de cresterea exporturilor. La rândul sau, cresterea va depinde de capacitatea 
Moldovei de a exploata cu succes si profitabil, avantajele sale comparative si sa stabileasca 
legatura cu sistemul comercial extern care se dezvolta rapid. În vederea avantajelor sale 
comparative în horticultura si alte tip uri de agricultura consumatoare de forta de munca, 
Moldova va trebui sa  fie mai atenta la impedimentele curente foarte semnificative în fata 
realizarii avantajelor sale comparative si sa le transforme în avantaje competitive reale pe piata 
de desfacere globala.  

1.3 Gratie resurselor sale naturale si nivelului economic curent, Moldova poate fi foarte 
competitiva în anumite produse agricole. Luând în considerare piata autohtona relativ mica, acest lucru 
înseamna ca agricultura poate continua sa fie o sursa principala a exporturilor moldovenesti în viitorul 
apropiat. Competitivitatea potentiala pe plan international poate fi masurata prin compararea costurilor 
productiei agricole cu costurile de pe pietele externe  dupa calcularea costurilor pentru prelucrare, 
transport si alte costuri pentru distributie. Masura tehnica este Costul Resurselor Locale (CRL). Valorile 
CRL mai mici de 1,0 indica faptul ca costul (de oportunitate) economic al terenului, muncii si resurselor 
capitale folosite în producerea unui bun sunt mai mici decât valoarea pe care o adauga acestea. Valoarea 
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adaugata este  evaluata folosind preturile internationale la productie si factorii de productie , ajustate la 
costurile de transport si alte costuri similare. Analiza se bazeaza pe  sase culturi principale crescute în 
Moldova: grâul, floarea soarelui, porumbul, strugurii de masa, rosiile si merele. De exemplu , porumbul - 
cultura cerealiera de baza a Moldovei a avut indicele CRL în limitele 0,12 - 0,37 în 2000, 2003 si 2004,  
acest lucru înseamna ca producatorii moldoveni au avut un avantaj comparativ puternic în porumb, costul 
de oportunitate a acestora pentru factorii de productie  de baza în anii nominalizati a fost doar între o 
zecime si o treime din valoarea adaugata (Figura 1). În cazul în care producatorii s-ar fi confruntat de fapt  
cu asemenea costuri si preturi, ar exista o marja substantiala pentru costurile de transport si vânzare pe 
care porumbul moldovenesc ar suporta-o pentru a ajunge sa fie comercializat pe pietele externe. Merele, 
strugurii de masa si rosiile de asemenea au avut un CRL foarte scazut, fapt care indica potentialul solid al 
Moldovei din punct de vedere a competitivitatii pe plan international în domeniul fructelor si legumelor; 
culturi care sunt consumatoare de forta de munca si care cu o probabilitate mai mare pot fi cultivate de 
gospodarii independente mici. În cazul grâului, care are o probabilitate mai mare sa fie cultivat de 
gospodarii agricole mari cu mai putina munca si mai multa mecanizare, estimarile din Figura 1 sunt foarte 
variabile, reflectând variabilitatea preturilor internationale la grâu si recolta variabila a grâului în  
perioada vizata. Deoarece datele cu privire la bugetele  gospodariilor agricole sunt disponibile doar pentru 
acesti trei ani, iar datele referitoare la culturile de grâu compromise în 2003 nu pot fi reprezentative pentru 
acel an, unica concluzie care poate fi trasa este  ca pe termen mediu, Moldova poate fi într-o situatie 
dificila din punct de vedere a concurentei pe pietele internationale de grâu daca nu vor fi luate masuri în 
vederea îmbunatatirii competitivitatii. O asemenea masura ar fi înlaturarea barierelor în fata folosirii 
raspândite a soiurilor moderne de seminte. Dupa cum este indicat în Figura 4, competitivitatea florii 
soarelui este de asemenea comparativ joasa fata de alte culturi.   

 
Figura 1. Competitivitatea pe plan international (CRL*) estimari pentru culturile principale 
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*Costul resurselor locale, raportul costului de oportunitate al pamântului, muncii si capitalului la valoarea adaugata a 
preturilor la hotar. Valorile mai mici de 1 indica competitivitatea.  
 
1.4 Producatorii agricoli îsi comercializeaza productia la preturi joase în comparatie cu 
cele internationale. Toate culturile analizate, cu exceptia grâului si florii soarelui au avut 
avantaje comparative în toti anii supusi analizei, însa preturile autohtone au fost cu mult sub 
preturile de paritate la export masurate la nivel de ferma, care indica faptul ca fermierii nu 
beneficiau în totalitate de acest lucru. O masura a faptului cum preturile autohtone deviaza de 
cele internationale este rata nominala a coeficientului de protectie (RNP), calculata ca raportul 
dintre pretul local la pretul international minus unu. Când RNP a unui produs este pozitiv, pretul 
productiei la nivel de ferma este mai mare decât cel internat ional, adica, avem de a face cu o 
protectie pozitiva. Un RNP negativ, dimpotriva, indica faptul ca pretul productiei la nivel de 
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ferma este mai mic decât cel international, adica o protectie negativa sau o situatie de 
“impozitare” implicita exprimata în preturi foarte joase. Preturile productiei la nivel de ferma au 
fost în mod regulat mai mici decât preturile de paritate la export. Pe parcursul perioadei 2000-
2004, toate culturile au fost “impozitate” în fiecare an, cu o rata medie a “impozitului” cuprinsa 
între 18-48 procente (Tabelul 1). Producatorii de porumb si rosii au fost “impozitati” cel mai 
mult, primind preturi cu 48 si respectiv 41 procente mai joase decât pretul mediu de paritate la 
export. Producatorii de grâu, struguri de masa, mere si floarea soarelui, de asemenea au avut 
preturi mai mici decât pretul de paritate la export, cu o medie de 18 – 26 procente mai mici. 
“Impozitarea” nu a fost nicidecum rezultatul impozitarii veniturilor de catre stat, însa mai 
degraba a fost rezultatul (i) ineficientelor elementelor de monopol în prelucrare, comercializare, 
marketing si transport, (ii) inabilitatea producatorilor de a satisface standardele de export si (iii) 
impactul activitatilor si regulamentelor ineficiente si distorsionate.  

 
Tabelul 1. Distorsiunea preturilor la nivel de ferma, masurata prin RNP*, 2000-2004 (procente ) 

 
1.5 În timp ce majoritatea distorsiunilor preturilor la nivel de ferma au avut loc la 
preturile la productia agricola, exista o distorsiune similara a preturilor la factorii de 
productie. Distorsiunile combinate ale preturilor la factorii de productie si productia agricola 
sunt masurate de rata efectiva de protectie (REP). Pentru REP sunt folo site datele cu privire la 
preturile internationale pentru a estima pretul economic la îngrasaminte si alti factori de 
productie comercializabili. Similar cu CRL mentionat mai sus, REP necesita date referitoare la 
bugetul gospodariei agricole si prin urmare este disponibil doar pentru 2000, 2003 si 2004. 
Masurate conform REP, d istorsiunile preturilor la factorii de productie au majorat 
“impozitarea” cu 2 -10 procente aditionale în major itatea cazurilor. De exemplu, porumbul a 
avut o protectie nominala negativa de 20 de procente în 2004 si o protectie efectiva negativa de 
25 de procente în acelasi an (Tabelul 1 si Figura 2).  

  2000 2001 2002 2003 2004 Media 
Grâu -2 -26 -44 -23 -36 -26 
Porumb  -71 -67 -42 -39 -20 -48 
Floarea soarelui -14 -18 -32 -15 -12 -18 
Rosii -38 -26 -44 -51 -44 -41 
Mere -20 -27 -26 -7 -11 -18 
Struguri de masa -33 -32 -20 -14 -27 -25 
Media – toate culturile -30 -33 -35 -25 -25 -29 
*RNP=Rata Nominala de Protectie. 
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Figura 2. Distorsiunea preturilor la nivel de ferma si a ce lor pentru factorii de productie, masurata 
de RPE*2000 si 2003-2004 (procente) 
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1.6 În rezultatul distorsiunilor politicilor, imperfectiunilor si ineficie ntelor pietei, 
exista transferuri semnificative de profituri de la fermieri catre altii din reteaua de 
marketing. Noii fermieri privati au potentialul de a deveni cu mult mai productivi si orientati 
spre obtinerea profitului. Acest proces, însa, se poate produce mai lent daca ei vor continua sa-si 
comercializeze productia la preturi mici si în acelasi timp sa achite preturi mari pentru factorii de 
productie, si sa aiba un acces limitat la factorii de productie sau la serviciile de sprijin. Aceleasi 
date ale bugetelor gospodariilor agricole folosite pentru analiza REP, de asemenea permit 
calcularea matricelor analizei politicilor (MAP ) pentru fiecare cultura (Tabelul 1, Anexa 1).  
Acestea arata, în cazul fiecarei culturi, divergenta dintre profitul mediu real la tona si profitul 
economic estimat, în cazul în care distorsiunile pretului ar fi fost corectate. Informatia  colectata 
cu privire la preturile pe pietele locale si internationale a factorilor de productie si productia 
agricola, poate fi utilizata pentru a masura efectul combinat al politicilor agrare si eficienta 
economica a sistemului. Masurând divergentele dintre valorile financiare si economice (adica 
private) ale factorilor de productie comercializabili, resursele autohtone si productia, putem 
calcula marimea transferurilor spre sau de la fermieri.3 Rezultatele din Tabelul 2 arata ca 
productia  agricola a sase culturi de baza este în mediu profitabila atât din punct de vedere privat, 
cât si economic; 835 si respectiv 1,567 lei pentru o tona. Profitabilitatea privata indica masura în 
care producerea unui bun poate concura la preturile curente (distorsionate) de pe piata si este 
important pentru autoritatile preocupate cu intensificarea cresterii investitiilor, deoarece 
investitiile noi trebuie sa fie profitabile din punct de vedere privat în cazul în care producatorii 
agr icoli doresc sa-si extinda activitatile.4 Strugurii de masa si merele au cel mai înalt grad al 
profitabilitatii private; 1,587 si 1,304 lei pentru o tona, în timp ce gradul de profitabilitate a 
porumbului, florii soarelui si rosiilor este de la 500-800 lei pentru o tona. Grâul este cultura cea 
mai putin profitabila atât din punct de vedere privat, cât si economic. Recolta compromisa 
aproape în totalitate din 2003, a redus profitabilitatea medie a acestei culturi; fara 2003, 
profitabilitatea privata a grâului, oricum ar fi considerabil mai joasa decât cea a celorlalte culturi; 
aceasta a atins în medie 165 în 2000 si 2004. Profitabilitatea economica a productiei este 
semnificativ mai mare decât profitabilitatea privata pentru toate culturile analizate, inclusiv 
grâul. Profiturile economice mai înalte sunt transferate celorlalti participanti din reteaua de 
marketing, cum ar fi comerciantii, întreprinderile prelucratoare, consumatorii pe pietele de 
desfacere si furnizorii pe pietele factorilor de productie. Aceste transferuri oscileaza de la 249 la 
1,369 lei pentru o tona în mediu, în functie de culturi si sunt cele mai înalte pentru porumb si 
rosii, deoarece la acest capitol Moldova are avantaje comparative (Tabelul 2). 

                                                 
3 Vezi Monke, Eric A. si Pearson, Scott R. (1989), Matricea Analizei Politice pentru Dezvoltare Agricola. 
4 Pearson, S., C. Gotsch., si S. Bahri (2003), Aplicarile Matricei Analizei Politice în agricultura Indoneziei. 
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Tabelul 2.  Profituri private, profituri economice si transferuri de la fermieri,  

media 2000, 2003 si 2004 ( MDL pentru o tona) 

Cultura Profituri 
private 

Profituri 
economice 

Transferuri de 
la fermieri 

Grâu -8 241 -249 
Porumb 584 1,869 -1,285 
Floarea 
soarelui 761 1,057 -296 
Rosii 785 2,148 -1,369 
Mere 1,304 1,678 -374 
Struguri de 
masa 1,587 2,406 -819 

Media 835 1,567 -732 

Sursa: Tabelul 1, Anexa 1. 
 
1.7 Distorsiunile negative ale preturilor devin un cerc vicios. Aceste distorsiuni reduc 
veniturile agricole, fapt care conduce spre o insuficienta de capital de lucru si lipsa noilor 
investitii,  care la rândul lor conduc spre reducerea productivitatii si o calitate proaste a 
produselor care nu pot fi competitive pe pietele de export, fapt care reduce si mai mult venitur ile. 
Dovezile pot fi vazute în performanta proasta a gospodariilor agricole mari, însa pot fi extinse 
asupra întregului sector. Din toate sectoarele industriale, profitabilitatea gospodariilor agricole 
este cea mai joasa, cu profituri putin peste 1 procent din media nationala.5 Gratie acestor venituri 
joase, posibil nu este surprinzator faptul ca sectorul agricol a primit doar 5 procente din 
investitiile totale din 2003, care reprezinta o patrime din contributia acestuia la PIB.  

COMERTUL AGRICOL OFERA SPERANTE CRESTERII SECTORULUI 

 
1.8 Acordurile comerciale încheiate pentru comercializarea productiei pe pietele 
traditionale nu reprezinta o garantie a unui comert stabil. Un argument important este 
directia comertului. Înainte de independenta, majoritatea exporturilor de produse agricole 
neprelucrate si prelucrate au fost si înca sunt orientate spre CSI. Moldova continua sa depinda de 
Rusia si de restul CSI din punct de vedere al destinatiei primare pentru exporturi (Tabelul 3), 
ceea ce nu este în conformitate cu avantajele comparative ale Moldovei în contextul globalizarii 
sporite a comertului international, a proximitatii si marimii Uniunii Europene (UE). Un studiu al 
Bancii Mondiale 6 a estimat proportia exporturilor moldovenesti care trebuiau sa mearga în 1985 
în fosta Uniunii Sovietice si spre alte piete, doar în baza dimensiunii piete i si a costurilor de 
transport. Exporturile reale în fosta Uniune Sovietica au fost la nivel de 95% în acel an, în timp 
ce procentajul exporturilor prezise de analiza acestei “ponderi” a fost doar de 26 procente. În 
perioada de tranzitie, chiar daca Moldova s-a deplasat în directia acestui procentaj mai scazut, ea 
mai are multe de facut daca doreste sa-si normalizeze directia comertului. Volumul procentului 
mediu de exporturi în CSI în perioada 2000-2003 a fost înca mare; 58 de procente, în timp ce 
exporturile în UE -15 si România au fost în mediu de 31 de procente. Exporturile în UE si 
România s-au concentrat în mai putine produse, în special, nuci în cazul UE si ulei de floarea 
soarelui în cazul României. Exporturile spre Rusia au fost alcatuite din mere si suc de mere, care 
au crescut în 2003 si 2004, la fi si o crestere constanta a cantitatii de vinuri (Tabelul 4). Faptul ca 
produsele moldovenesti sunt exportate precumpanitor în CSI, indica faptul ca schimbarile 
necesare pentru a transforma economia Moldovei în una competitiva înca nu au avut loc.  
                                                 
5 Sursa: Elaborarea studiului structural anual al întreprinderilor. 
6 Republica Moldova, Studiul de diagnoza a comertului, 23 decembrie  2004. 
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Tabelul 3.  Directia exporturilor agricole moldovenesti, 2000-2003 (valoare , procente) 

 2000 2001 2002 2003 
CSI 59 62 56 54 
UE 15 (si România) 29 28 31 34 
Altele 12 11 14 11 

Sursa:  
 
 

Tabelul 3. Exporturile produselor vegetale , Moldova, 2000-2004 

1.9 Comertul cu partenerii din CSI nu este pe deplin transparent si permanent.   
Acordurile multilaterale de comert liber (ACL) care cuprind toate tarile CSI au fost semnate la 
începutul anilor 90, însa nu au fost ratificate de parlamentul Rusiei. În cadrul acordurilor 
bilaterale, CSI nu este o zona completa de comert liber, deoarece regimul nu este nici transparent 
si nici permanent. În schimb, anumite tari din CSI au semnat acorduri comerciale bilaterale. 
Moldova a semnat ACL bilaterale cu toti membrii CSI, cu exceptia Tajikistanului. Produsele 
care nu sunt reglementate de ACL al Moldovei sunt putine la numar; zaharul, bauturile alcoolice 
si tutunul pentru un numar mic de tari, însa excluderea bunurilor din cadrul comertului liber si 
alte restrictii pot fi impuse unilateral în baza anuala sau mai des. Rusia si Ucraina au impus 
restrictii antidumping si de salvgardare. Cu toate ca aceste restrictii nu au afectat deocamdata la 
modul serios Moldova, acestea ar putea adauga incertitudine regimului comercial al Moldovei, 

 2000 2001 2002 2003 2004 2004 

Total produse vegetale înregistrate ca 
greutate (mii tone metrice) 

318 477 445 393 586 100% 

Total produse vegetale înregistrate ca 
masura lichida  (milioane litre) 

153 209 246 276 287 100% 

(mii tone metrice)       
Cereale  58 179 187 3 181 31% 

Seminte de floarea soarelui si ulei  119 128 81 109 147 25% 

Seminte de floarea soarelui 112 107 53 55 77 13% 
Ulei vegetal 7 21 28 54 70 12% 

Zahar 16 24 45 27 5 1% 

Produse de tutungerie  21 20 14 9 7 1% 

Legume  37 32 33 26 7 1% 

Legume proaspete si congelate 19 15 12 4 3 0% 
Produse din rosii 8 7 6 3 4 1% 
Fructe si legume conservate 10 11 14 19 0 0% 

Nuci 6 7 11 10 13 2% 

Fructe si produse din fructe  61 86 75 210 225 38% 

Struguri de masa  7 6 6 11 8 1% 
Alte fructe proaspete si congelate  12 20 24 140 166 28% 
Sucuri, jeleuri, gemuri, compoturi  42 59 45 59 51 9% 

       
(milioane litre)       

Vin din struguri  97 133 160 198 221 77% 
Alte materiale 56 76 86 78 66 23% 

Sursa: 
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având în vedere ca aceste doua tari reprezinta partenerii principali ai Moldovei. Interdictia scurta 
impusa de Rusia la importurile fructelor si legumelor în mai 2005 (din motive fitosanitare) 
demonstreaza potentialul pentru întreruperea comertului pe care le pot cauza abaterile arbitrare 
de la comertul liber.7 Încalcarile prevederii cu privire la tranzitul liber inclus în ACL al Moldovei 
cu Ucraina este în prezent cea mai serioasa problema a comertului Moldovei cu CSI datorita 
predominarii exporturilor spre Rusia. Acest comert nu are o alta alternativa decât sa tranziteze 
teritoriul Ucrainei. În diferite perioade, autoritatile ucrainene au impus perioade lungi de 
inspectare, care aveau drept rezultat, distrugerea bunurilor alterabile, determinari regulatorii 
arbitrare, taxe de tranzit la nivel local si alte plati obligatorii oficiale si neoficiale. Eforturile de 
solutionare a problemelor în cadrul discutiilor bilaterale nu au rezultat în tranzitul gratis promis, 
iar ACL al CSI nu are un mecanism multilateral de solutionare a disputelor. Cererea depusa de 
Ucraina în vederea obtinerii calitatii de membru al OMC poate oferi Moldovei oportunitatea de a 
evidentia nereusita Ucrainei de a respecta normele tranzitului liber si sa beneficieze de scutiri din 
partea noului Guvern al Ucrainei.  

1.10 ACL dintre Moldova si Româ nia cuprinde întreg comertul agricol, însa s -ar putea 
sa nu aiba  o importanta mare pentru Moldova.  În cadrul acestui acord, exporturile Moldovei 
în România au scazut considerabil, în timp ce exporturile României în Moldova s-au marit 
substantial. Cauza acestui fapt nu a fost de deplin analizata, însa în ceea ce priveste 
implementarea ACL, recunoasterea comuna a prevederilor de certificare în acord nu a fost 
aplicata în practica. A fost solicitata reconfirmarea a 80 de procente a exporturilor moldovenesti 
în România. Procesul de aderare a României la UE a solicitat si continua sa solicite 
implementarea standardelor si practicilor UE de catre aceasta tara.  Moldova trebuie sa-si aduca 
regulamentele tehnice si procedurile de certificare în conformitate cu cele ale UE, în special în 
ceea ce priveste produsele agricole. În egala masura, Moldova trebuie sa-si convinga partenerii  
comerciali ca coruptia nu va submina integritatea certificatelor sale. Mai mult ca atât, 
producatorii moldoveni trebuie sa satisfaca standarde mai înalte.  

DIVERSIFICAREA COMERT ULUI SPRE UNIUNEA EUROPEANA OFERA MAI MULTE SPER ANTE  

1.11 Lipsa capacitatii limiteaza comertul cu UE si cu alti parteneri potentiali. Sporirea 
exportului în UE reprezinta un beneficiu comercial major, având în vedere ca UE este o piata 
care numara 450 milioane de oameni. Dupa cum a fost indicat mai sus, comertul agricol al 
Moldovei cu UE este cu mult mai mic decât indica avantajele sale comparative. În timp ce unele 
probleme ale Moldovei provin din protectia de catre UE a unor produse agricole, majoritatea 
problemelor sunt legate de capacitatea Moldovei de a face comert cu economiile avansate.  

1.12 Protectia tarifelor de catre UE nu reprezinta un dezavantaj competitiv major 
pentru Moldova. Aproape jumatate din exporturile cu diferite bunuri din Moldova  intra în UE 
fara taxe. Asupra celeilalte jumatati se aplica tarife în jur de 6-9 procente în cazul în care 
preferintele existente ar fi fost acceptate. Însa jumatate din aceasta jumatate de fapt nu intra în 
categoria de 6-9, însa mai degraba în categoria de 12-15 procente. În prezent, exporturile majore 
de produse agricole în UE – semintele de floarea soarelui si nucile intra fara taxe gratie 
sistemului general de preferinte SGP (cu prevederi referitoare la munca) în cazul nucilor. Sucul 
de mere si vinul sunt unicele produse agricole majore, dezavantajate de tarife într-o masura 
semnificativa. În urma aplicarii preferintelor, vinul are un tarif echivalent cu aproximativ 10 
procente, la fel ca si sucul de mere limpezit.  

                                                 
7 Discutat mai jos. 
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1.13 Moldova trebuie sa fie capabila sa satisfaca cerintele retelelor globale de 
distributie alimentara. Cele mai dificile reforme care afecteaza comertul au fost deja adoptate. 
Ele au fost adoptate în domeniul liberalizarii regimului comercial, stabilizarii macroeconomice si 
implementarii reformei funciare cuprinzatoare. Dezvoltarea actorilor din sectorul agrar, care pot 
participa în cadrul acestor retele de distributie necesita un climat prielnic afacerilor, la fel si o 
consolidare a capacitatilor umane si institutionale în sferele publice si private. Fermierii mici si 
mari, întreprinderile de prelucrare si transportatorii trebuie sa identifice produsele prin care sa-si 
dezvolte abilitatea de a satisface specificarile calitatii, securitatii, cantitatii, pretului de livrare, 
finantarii, sigurantei, si inovatiei în domeniul produselor pe pietele avansate, sau sa piarda teren 
în fata concurentilor de alaturi sau de pe cealalta parte a globului. O conditie necesara pentru 
dezvoltarea acestor abilitati sunt investitii publice si private suficiente în instruire, întreprinderi si 
dezvoltare institutionala. Sectorul public joaca un rol crucial în aceasta privinta.  

 EXPORTATORII AGRICOLI SE CONFRUNTA CU ANUMITE PROBLEME CHEIE  

 
1.14 Impozitarea comertului este împovaratoare si adeseori distorsionata. Producatorii 
agricoli si întreprinderile de prelucrare care incorporeaza unii factori de productie importati în 
productia exportata se confrunta cu un regim dificil de restituire sau scutire de la taxele de import 
si TVA. Procedeul este greoi în vederea faptului ca exportatorii care folosesc factorii de 
productie  importati trebuie sa semneze un acord cu Departamentul Vamal pentru a obtine o 
scutire de la plata tarifelor vamale si taxelor. Conform raspunsurilor primite în cadrul unui studiu 
al exportatorilor, restituirea TVA pentru factorii de productie locali si importati, de obicei 
întârzie de la 3 luni pâna la un an si rezulta în costuri financiare echivalente cu 9,5 procente din 
veniturile de pe urma exportului. Guvernul a înfiintat sase zone de comert liber în diferite parti 
ale tarii, ca o alternativa regimului vamal, însa pâna în prezent aceste zone au avut un impact 
economic limitat pentru multi exportatori agricoli deoarece au fost amplasate necorespunzator.  
Structura tarifelor este usor distorsionata deoarece  exista posibilitatea devierii comertului cu 
factori de productie importati spre partenerii comerciali ne-traditionali. Tarifele medii sunt în 
general mici (media neponderata de 6,5 procente, 11 procente pentru produsele primare), însa 
bunurile din tarile CSI cu care Moldova are ACL semnate sun importate fara taxe. Chiar la 
nivele joase, asadar, structura tarifelor ofera o constrângere semnificativa din punct de vedere a 
costurilor pentru importul factorilor de productie de calitate si la cos mic din afara regiunii.  

1.15 Departamentul Vamal impune obstacole si costuri aditionale. În ultimul timp, 
tarifele mai joase, comertul în crestere cu produse agricole alterabile si practica de furnizare 
exact la timp a marilor detailisti au adus  administratia Departamentului Vamal si procedurile 
legate de comert în centrul atentiei. Desi, guvernul, de curând, a îmbunatatit functionarea 
Departamentului Vamal,  totusi, studiile efectuate printre oamenii de afacere la începutul lui 
2004, au relatat ca procedurile vamale sunt un impediment major în fata comertului exterior, ei 
fiind nemultumiti de procedurile complicate, arbitrare si lipsite de transparenta, întârzieri lungi la 
hotar, si vamuirea încarcaturii, evaluare discordanta si coruptia cuprinzatoare. În ceea ce priveste 
coruptia, aproximativ 70 de procente din camioanele care tranziteaza hotarul Moldovei au relatat 
faptul de mituire, în coborâre de la 82 de procente în studiile precedente, însa înca foarte înalta.8 

                                                 
8 Acelasi studiu (rezultatele sunt prezentate în Raportul interimar III, Programul de facilitare a comertului si 
transportului în Europa de Sud-Est, 11 februarie 2004) a aratat ca procenutul de plata a mitei la punctele de trecere 
în România era mai mare chiar decât în Moldova (77 procente). Oficialii trebuie sa ia în considerare consecintele  
coruptiei înalte pe ambele parti ale hotarului moldo-român asupra competitivitatii exporturilor moldovenesti în UE, 
având în vedere impactul costului factorilor de productie importati,la fel si “taxa” directa asupra exporturilor.  



 9 

Nu exista date cu privire la coruptia în alte proceduri de comert extern, cum ar fi obtinerea 
certificatelor, însa se subîntelege  ca este înalta. 

1.16 Bursa Universala de Marfuri a Moldovei înfiintata de curând, reduce concurenta si 
mareste costurile tranzactiilor.  În 2004, Guvernul primit o hotarâre conform careia , toate contractele de  
export al grâului, orzului si altor produse trebuie sa fie înregistrate la Bursa Universala de Marfuri a 
Moldovei (BUM). Exista un dezacord cu privire la obligativitatea Bursei pentru tranzactiile cu seminte de 
floarea soarelui. Pâna la clarificarea acestei neîntelegeri, exportatorilor de seminte de floarea soarelui li s-
a solicitat sa efectueze tranzactii prin Bursa. Când o bursa de marfuri este destul de mare si activa, cursul 
la vedere care este mereu determinat în comercializarea contractelor standard, reprezinta un pret de 
referinta conform caruia sunt semnate contractele individuale. La bursele de marfuri cu un volum mic de 
marfuri, cum este cazul BUM, determinarea pretului se face invers, de la conditiile de plata si furnizare 
puse de acord în afara bursei de comerciantii autohtoni si cumparatorii externi, la preturile înregistrate la 
bursa. “Descoperirea” preturilor de comercializare este în mare masura artificiala în aceste circumstante, 
deoarece informatia referitoare la  preturile în schimbare a pietei este deja disponibila comerciantilor din 
contactul verbal cu alti participanti de pe piata si alte surse, cum ar fi marile burse de marfuri din alte tari. 
Acest lucru este adevarat în special, daca doua companii internationale (prin intermediul unui numar mare 
de companii subsidiare) domina comertul cu grâu în Moldova. Guvernul a introdus cerinta de înregistrare 
obligatorie la bursa de marfuri în scopul reducerii facturarii sub pretul marfii care la rândul sau duce spre 
diminuarea datelor referitoare la profituri si o rata scazuta de achitare a impozitelor. Datorita 
caracteristicilor BUM de piata mica, nu este clar la momentul dat, cât de eficienta va fi înregistrarea 
contractelor la bursa în vederea reducerii facturarii sub pretul marfii. Cu certitudine, povara regulatorie 
este semnificativa, în special pentru exortatorii mai mici, iar taxele pentru tranzactii si comercializare de 
aproximativ 0,5 procente, adaugate la alte costuri de conformitate sunt în cele din urma puse pe seama 
fermierilor. Întrucât, preturile sunt determinate în exterior, aceste costuri constituie o “taxa” lipsita de 
necesitate pe profiturile acestora. Achitarea impozitelor de catre exportatori ar putea fi obtinuta prin cai 
mai putin daunatoare din punct de vedere economic.  

STANDARDELE ÎMBUNATATITE VOR AVANTAJA EXPORTURILE AGRICOLE  

1.17 Standardele internationale au drept scop reducerea costurilor comertului. La baza 
comertului modern international sta o retea complexa de standarde obligatorii din punct de 
vedere legal, voluntare, si specifice pentru cumparatorii de pe fiecare piata nationala si de bunuri. 
Fluxul comercial este facilitat de acorduri internationale supravegheate de OMC, care 
administreaza introducerea si respectarea standardelor, si procesul de certificare a bunurilor care 
trebuie sa satisfaca aceste standarde. Organismele private si inter-guvernamentale cu competente 
regionale sau internationale si cumparatori privati de asemenea definesc standardele pe care 
exportatorii sau producatorii trebuie sau ar putea sa le satisfaca. Fiind o cerinta care implica un 
cost pentru a o satisface, fiecare standard este o bariera (non-tarifara) în calea comertului. Pentru 
a minimiza folosirea acestora, acordurile OMC încorporeaza principiile armonizarii, 
transparentei, si fidelitatii stiintei. Toate aceste principii sunt aplicate pentru a asigura egalitatea 
dintre importuri si productia autohtona. În general, este adevarat ca cu cât este mai mare 
uniformitatea sau similaritatea standardelor pe piete, cu atât bunurile tranziteaza hotarul mai 
rapid si la un pret redus. Asadar, internationalizarea standardelor este cauza si efectul 
globalizarii. Standardele sanitare (oameni si animale) si fitosanitare (plante) sunt aplicate pentru 
a proteja oameni, animalele si plantele împotriva : 

? Colorantilor, reziduurilor pesticidelor, reziduurilor medicamentelor, altor contaminanti si toxine ; 
? Bolilor plantelor sau bolilor purtate de animale ; 
? Epidemiilor, bolilor, sau organismelor care cauzeaza aparitia bolilor în alimente, bauturi, si, 
? Pagubelor în rezultatul penetrarii sau raspândirii daunatorilor, inclusiv la ierburi.  
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Alte standarde si regulamente tehnice servesc în calitate de bunuri publice, care permit standardizarea 
bunurilor si o concurenta mai mare, sau care specifica detaliile contractelor dintre cumparatori si 
vânzatori. Acestea sunt un element esential în reteaua de distributie si practicile de gestionare a grupurilor 
marilor supermarket-uri care reprezinta sursa de produse proaspete si prelucrate pe tot globul.  
 
1.18 Sistemul de standardizare a Moldovei necesita o reformare ulterioara si investitii.  
Calitatea de membru al Moldovei în OMC în 2001 si dorinta tarii de a-si mari exporturile 
productiei agricole catre UE deja a fortat-o sa faca modificari majore de ordin legal si 
administrativ. Aceste modificari au lega tura cu îndepartarea de la un sistem de standarde 
obligatorii bazate pe standardele rusesti GOST, spre un sistem de regulamente tehnice si 
standarde voluntare si armonizarea standardelor moldovenesti la normele internationale.9 
Oficialii de la Guvern, estimeaza ca 90 de procente din aceste standarde reglementeaza  
produsele agricole. Conform Legii Standardizarii din 1995 si Legii cu privire la produsele 
alimentare din 2004, standardele nationale au devenit voluntare la începutul lui 2005 si în curent 
se bazeaza pe normele internationale, inclusiv Codex Alimentarius  si acele ale UE.  Cu toate 
acestea a existat o încurcatura mare, deoarece a existat doar un progres limitat în elaborarea 
regulamentelor tehnice necesare. Unii oficiali din cadrul Guvernului au declarat ca standardele 
vechi înca mai sunt obligatorii, conform Hotarârii Guvernului nr. 1469. Aceasta situatie necesita 
o evaluare rapida si clarificata pentru a îndeparta incertitudinea în reglementari. (Vezi Anexa 2, 
care contine o descriere a institutiilor din cadrul infrastructurii standardelor moldovenesti). 
Majoritatea productiei agricole moldovenesti nu corespunde standardelor internationale, asadar 
Moldova are dificultati la capitolul de acces la pietele din afara CSI sau chiar vânzarea în 
supermarket-urile locale.  În cele din urma, acest lucru rezulta în preturi mai mici decât cele care 
ar putea fi obtinute în UE sau pe alte piete ale tarilor bogate. Asadar, este important ca tara sa 
finalizeze rapid armonizarea standardelor sale si procedurile de certificare la acele internationale 
acceptate de UE.  

LOGISTICA COMERTULUI SI A SERVICIILOR FINANCIARE NU SATISFACE PE DEPLIN COMERTUL 
AGRICOL 

1.19 Infrastructura transportului în Moldova nu corespunde cerintelor comertului 
modern.  Infrastructura transportului mostenita din timpurile sovietice este vasta însa prost 
mentinuta si nu ofera coridoare comerciale adecvate pentru modelul comercial care a suferit 
modificari esentiale si care continua sa se îndeparteze de la dominatia CSI spre UE si zonele 
comerciale globale. Alte economii în tranzitie care au crescut în tempo rapid au alocat 8-10 
procente din PIB pentru investitii în infrastructura transportului si telecomunicatiilor. Spre 
deosebire de aceste tari, Moldova a investit doar 3 procente în aceste tipuri de infrastruc tura, 
majoritatea fondurilor fiind directionate în domeniul telecomunicatiilor. Reteaua de drumuri 
inadecvata si prost mentinuta impune costuri enorme pentru economia Moldovei sub forma 
costurilor operationale excesive si timpul de parcurs. Costurile excesive de exploatare a 
vehiculelor se reflecta cel mai mult asupra camioanelor – aproximativ doua treimi din total, 
împartite în mod egal între camioanele de tonaj mare si mic, având drept rezultat în costuri 
operationale marite la kilometru  la nivel de 50-80 procente. Companiile straine de transport au 
intrat fara mari obstacole  si au reusit sa transporte o parte substantiala de încarcaturi 
moldovenesti în strainatate. Datorita salariilor mici platite soferilor si flotilei învechite de 
camioane, operatorii moldoveni ofera preturi mici, în special pentru transportarea încarcatur ilor 
în Europa de Vest.  

                                                 
9 Aceste norme internationale sunt prevazute de Comisia Codex Alimentarius (CAC), Biroul International pentru 
boli epizootice (OIE) si Conventia Internationala pentru Protectia Plantelor (IPC). 
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1.20 Transportul feroviar nu ofera solutii mai ieftine pentru comert, iar cerinta de a 
folosi reteaua feroviara de stat a denaturat pietele de export. Transportul feroviar al 
productiei agricole ar trebuie sa fie mai ieftin decât transportul cu camioanele , în special datorita 
deficientelor infrastruc turii drumurilor. Cu toate acestea, folosirea cailor ferate este incomoda si 
este aproape imposibil de a exporta bunuri spre vest, care pentru acest motiv sunt aproape în 
întregime transportate cu ajutorul camioanelor. În mod surprinzator este mai scump de a 
transporta exporturile spre destinatii rusesti, cum ar fi Moscova prin intermediul cailor ferate 
decât cu camionul, în ciuda tuturor impedimentelor în tranzitarea Ucrainei. Costul suplimentar al 
exportului pe calea ferata provine din ineficientele, preturile de monopol si platile mari cerute 
pentru exportul încarcaturilor. Cea din urma a rezultat într-o rata medie în 2002 de 7,2 centi pe 
tona-kilometru comparata cu 2,7 centi pentru toate clasele de încarcatura.10 Moldova trebuie sa 
întreprinda mai multi pasi în domeniul transportului cu camioanele  si cel feroviar pentru a-si 
sustine comertul cu produse agricole în crestere. Regulamentul privitor la care exportatorii 
trebuie sa foloseasca calea ferata de stat  a fost introdus la mijlocul lui 2004 si exemplifica cursul 
câteodata neconstant al implementarii politicii comerciale. Lipsa informatiei referitor la piata 
moldoveneasca si consultarea cu participantii a rezultat în pagube considerabile pentru 
exportatorii de cereale în 2004, deoarece a fost pierduta piata de sezon din România si din alte 
tari, întrucât transportul cu camioanele este mai profitabil. Cerinta de folosire a cailor ferate de 
stat (sau alt mod anume) trebuie sa fie anulata, iar deciziile cu privire la modul de transportare si 
alte decizii de ordin logistic sa fie luate de participantii pietei. 

1.21  Logistica comertului este defectuoasa si necesita o dezvoltare ulterioara.  
Expedierea încarcaturii, depozitarea, si alte servicii logistice se afla la etapa incipienta de 
dezvoltare, cu o gama si calitate a serviciilor defectuoasa din punct de vedere a sigurantei, 
livrarii la timp si urmaririi informatiei. Nici o companie majora de logistica din Europa nu a 
initiat activitati în Moldova, în acelasi timp, nici un operator local înca nu este capabil sa 
presteze servicii de transport, gestionare a încarcaturii si de informare necesare pentru 
operatiunile moderne de export. Coruptia este o problema majora pentru logistica. Conform 
interviurilor din 2003, costul  mediu de tranzitare a Germaniei, Austriei sau Italiei este de 150 
Euro, iar cel de tranzitare a Ucrainei este de 200-300 Euro.11  

1.22 Costul serviciilor financiare este ridicat, iar calitatea este joasa. Serviciile 
financiare trebuie sa faciliteze comertul prin sporirea gradului de încredere în tranzactiile 
internationale. În cadrul regimului de comert liber, exista putine restrictii referitoare la valuta 
straina, ca atare, însa mai ramân unele (i) cerinta ca exportatorii sa repatrieze banii pe marfa într-
o anumita perioada de timp (ii) interzicerea de a lua împrumuturi în valuta straina de la banci 
pentru a finanta cheltuielile locale. Sistemul bancar este sub-dezvoltat în lipsa unei banci majore 
din vest în tara. Acesta este rezultatul printre altele a prezentei nesemnificative a companiilor 
internationale în Moldova, de asemenea anumite regulamente bancare si lipsa protectiei bancilor 
straine împotriva riscurilor legate de operatiunile cu valuta straina. Astfel, exportatorii nu au 
acces direct la retelele internationale ale marilor banci, iar bancile din UE confirma acreditivele 
deschise de bancile din Moldova doar în schimbul depozitului de 100 de procente. 

1.23 Repatrierea mijloacelor financiare din export rezulta în costuri împovaratoare. 
Perioada permisa pentru repatrierea banilor pe marfa, care este specifica pentru tipul marfurilor 
exportate, este extrem de mica si cauzeaza costuri împovaratoare. Nereusita de a repatria 
mijloacele financiare în termen, atrage dupa sine o amenda considerabila (0,3 procente din 

                                                 
10 Calculat din datele Raportului de Sinteza a NEA, 2002.  
11 Banca Mondiala, Studiul de diagnostic al comertului, Republica Moldova, 23 decembrie 2004. 
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venitul de pe urma exportului). Procesul impune de asemenea costuri asupra bancilor, care în 
calitate de agenti fiscali sunt obligati sa verifice si sa raporteze amanuntit referitor la veniturile 
din export. Într-un studiu al exportatorilor,12 30 de procente din respondenti au relatat ca au ratat 
termenul limita pentru repatrierea veniturilor cel putin odata în perioada anului 2002, în 
rezultatul dificultatilor cu care s-au ciocnit în vederea obtinerii platilor de la cumparatori. Este 
dificil de a distinge beneficiile costurilor corespunzatoare pe care aceste regulamente le impun 
asupra comertului. 

1.24  Obstacolele în calea comertului si cele de ordin regulatoriu împiedica investitiile directe 
straine în agricultura si în industria de prelucrare a productiei agricole. Asemenea altor republici din 
fosta Uniune Sovietica, Moldova a mostenit instalatii, echipament, tehnologie de producere si abilitati de 
conducere care sunt învechite, demodate din punct de vedere tehnic  si nepotrivite pentru pietele globale 
pe care se afla Moldova. Fluxul investitiilor directe straine (IDS) ar accelera comertul si cresterea 
economica prin asigurarea cu echipament si tehnologii testate pe piata si abilitati de conducere, design si 
marketing. Cu toate acestea, obstacolele grave comerciale si de ordin regulatoriu discutate mai sus, care 
împiedica procurarile la termen, siguranta distributie i si transportul eficient, îngreuneaza promovarea 
Moldovei în calitate de tara pentru IDS în agricultura si industria de prelucrare a productiei agricole , desi 
are o forta de munca ieftina si avantaje comparative în anumite produse agricole. IDS totale, cu exceptia 
energiei si apei, au fost de US$ 10 per capita în perioada 1995-2002. Trebuie de mentionat ca din aceasta 
suma mica, sectorul de prelucrare a productiei agricole a beneficiat cel mai mult pâna în prezent, fiind o 
dovada în plus a avantajelor comparative a Moldovei din punct de vedere a activitatii agricole . (Tabelul 
4). 

Tabelul 4.  Moldova: Distribuirea IDS pe sector  
(cu exceptia energiei si apei), Total, 1995-2002. 

 Procente   Sursele principale  
Prelucrarea productiei agricole  41 SUA, Germania, 

Spania 
Comertul 21 Olanda, SUA 
Transportul si Comunicatiile  19 Franta, Olanda 
Constructiile  5 Grecia  
Hoteluri si restaurante 5 SUA, Canada 
Altele  (inclusiv agricultura) 9  
Total 100  

 
 
1.25 Moldova ar putea deveni o sursa importanta de produse pentru retelele globale de 
supermarket-uri. Pâna când piata interna a Moldovei nu va atinge dimensiuni cu mult mai mari 
sau va deveni strâns integrata într-o uniune economica mai mare, doar IDS limitate în cele mai 
bune circumstante vor fi “în cautare de piete.” Micile retele de supermarket-uri din tarile vecine 
s-ar potrivi acestei categorii si ar fi de interes pentru agricultura. Într-o economie mica si 
deschisa, care atrage cu succes IDS „în cautare de resurse”, IDS din contra ar putea fi mai mari si 
un factor major pentru cresterea economica. Într-o economie de acest tip, cresterea economica 
sustinuta ar depinde în mod inevitabil de o baza economica de anumit tip pentru a atrage factorii 
mobili de producere si ar fi orientata spre export. De obicei, investitorii cauta sa realizeze 
avantajele comparative prin internalizarea economiilor de scara si domeniul. IDS în prelucrarea 
productiei agricole sau în agricultura, care doresc sa beneficieze de pamânt, munca, clima si 
locatie pentru exportul productiei sunt investitii în cautare de resurse. Grupurile de supermarket-
uri mari ar putea combina motivatia investitionala si modul investitii în cautare de resurse si ar 
putea folosi Moldova ca pe o sursa importanta de productie pentru retelele globale.  

                                                 
12 Raportat la Banca Mondiala, Studiul de diagnostic al comertului, Republica Moldova, 23 decembrie 2004. 
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1.26 În prezent riscurile aferente IDS în Moldova sunt foarte mari. Ca destinatie pentru 
IDS, Moldova concureaza cu multe alte tari care de asemenea pot oferi o baza de resurse pentru 
exportul productiei. Într-o mare masura, riscul este legat de stabilitatea cadrului legal si de 
reglementare, gradul de coruptie, facilitatea logisticii si gestionarii, si libertatea circularii  
capitalului. Experienta Europei Centrale si de Est si a tarilor Baltice sugereaza ca gradul, 
amploarea, si profunzimea reformei este factorul cheie în atragerea capitalului strain în 
sectoarele profitabile. 

1.27 Coordonarea pe verticala devine un vehicul important pentru facilitarea 
comertului si ar putea beneficia de IDS. Un studiu recent al pietelor agricole efectuat în tarile 
în tranzitie a identificat ca coordonarea pe verticala (CV) în retelele de distributie a produselor 
agroalimentare este un fenomen important si în crestere. 13 Chiar si întreprinderile agricole mari 
întâmpina dificultati în producere conform specificarilor pietelor globale, însa CV este deosebit 
de importanta pentru micii fermieri. Au aparut initiative contractuale private pentru a oferi CV. 
Comerciantii, companiile din domeniul agrobusinessului si celui alimentar semneaza contracte 
cu întreprinderile agricole si le ofera factori de productie în schimbul productiei agricole de 
calitate si oferite la timp. Acest lucru este mai important pentru agricultura decât pentru alte 
sectoare datorita numarului mare de furnizori mici. CV care adeseori include cei mai mici 
producatori agricoli, a demonstrat efecte le pozitive importante directe si indirecte, inclusiv 
calitatea îmbunatatita a productiei si a marit productivitatea întreprinderilor agricole.  
Deocamdata, sustinerea contractuala a agrobusinessului în Moldova a fost relativ bine 
dezvoltata, în comparatie cu alte tari în tranzitie, oferind asemenea avantaje ca, împrumuturi, 
factori fizici de productie, servicii de transport si achitarea prompta a livrarilor.14  Acest tip de 
relatii trebuie încurajat pe viitor, asigurând un mediu de afaceri propice, în special pentru 
investitorii straini.  IDS s-au dovedit a fi o sursa majora de CV, îndeosebi datorita cunostintelor 
excelente referitor la pietele externe. 

1.28  Cresterea exporturilor se transpune în cresterea agriculturii. Realizând importanta 
exporturilor agricole pentru întregul sector, Guvernul trebuie sa foloseasca analiza retelei de 
distributie pentru a se focaliza asupra deficitelor din fiecare retea de marfuri si unde coordonarea 
pe verticala poate îmbunatati costul si calitatea produsului. În cazul unor deficituri, politica 
guvernului, fie ca împiedica direct productia marita sau exporturile, sau nu reuseste sa ofere 
serviciile de calitate necesara. Multe din recomandari au legatura cu facilitarea reorientarii 
naturale permanente a comertului spre UE. Guvernul trebuie sa: 

? Negocieze protectia Moldovei în CSI de la excluderile  arbitrare a productiei agricole si restrictiilor 
cu privire la tranzitarea libera, folosind printre altele si pârghiile de influenta a calitatii de membru 
al OMC. 

? Informarea si asistarea exportatorilor cu privire la preferintele comerciale existente cu UE 

? Informarea si instruirea exportatorilor, producatorilor si asociatiilor acestora cu privire la cerintele 
în evoluare a retelelor globale de distributie  a alimentelor si altor produse agricole .  

? Asigurarea unui nivel sufic ient de investitii în instruire, instalatii si dezvoltare institutionala pentru a 
facilita comertul 

                                                 
13 Swinnen, J. (2004), Dinamica coordonari pe verticala în retelele  agroalimentare a ECA: Consecinte pentru 
operatiunile bancare si de politici, Banca Mondiala. 
14 White, J. and M. Gorton (2004), Coordonarea pe verticala în retelele agroalimentare a ECA în calitate de forta 
motrice a dezvolatii sectorului privat:  Consecinte pentru operatiunile bancare si de politici, raport de fond elaborat 
de Banca Mondiala. 
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? Determinarea sectorului privat sa investeasca în agricultura si agrobusiness prin crearea unui mediu 
prielnic afacerilor.  

? Simplificarea si urgentarea procedurilor pentru restit uirea sau scutirea de impozite pe comert sau 
TVA pe factorii de productie exportati. 

? Reducerea devie rii comertului spre canalele ACL prin intermediul reducerii tarifelor la produsele de 
prima necesitate. 

? Intensificarea luptei cu coruptia printr-o mai buna punere în aplicare si reducere a procedurilor 
vamale si altor proceduri lipsite de transparenta, arbitrare si complicate, întârzieri la hotar si 
vamuire a încarcaturii, si evaluare discordanta; cooperarea cu Ucraina si România pentru a reduce 
coruptia pe partea acestora de hotar.  

? Anularea cerintei de înregistrare obligatorie a contractelor de export la BUM. 

? Încheierea rapida a procedurii de armonizare standardelor moldovenesti si a procedurilor de 
certificare la cele internationale acceptate de UE, pentru a urgenta acest lucru, este necesar de a  
accepta încorporarea unui volum mare de standarde internationale netraduse, clarificarea faptului 
daca standardele sunt voluntare. 

? Majorarea si prioritizarea investitiilor/mentinerii drumurilor si cailor ferate pentru coridoarele de 
export.  

? Anularea cerintei de transportare a productiei agricole pe calea ferata de stat (sau în alt mod 
anumit). 

? Anularea sau liberalizarea pe larg a cerintelor fata de valuta straina folosita de exportatori, care 
impun o povara regulatorie grea asupra exportatorilor, în special asupra celor mici si medii, 
folosirea altor mijloace pentru a îmbunatati administrarea impozitelor si conformitatea. 

? Facilitarea patrunderii marilor banci straine care pot oferi servicii îmbunatatite de finantare a 
comertului importatorilor si exportatorilor moldoveni prin intermediul retelelor acestora. 
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2. SECTORUL CEREALIER SE CONFRUNTA CU 
CONSTRÂNGERI GRAVE 

2.1 Grâul si porumbul sunt cele mai raspândite culturi si aduc profiturile cele mai 
mari întreprinderilor agricole de diferite forme organizatorice. Cultivarea grâului continua 
sa fie atractiva pentru fermierii mari, deoarece permite vânzari relativ directe a unor cantitati 
mari pe anumite piete externe si permite finantarea înainte de roada a factorilor agricoli de 
productie  prin intermediul contractelor. Porumbul (papusoiul) este cea mai raspândita cultura si 
este cultivata pentru consum casnic si ca hrana pentru animale de catre fe rmierii mici si medii. În 
ultimii ani, cresterea porumbului a depasit-o pe cea de grâu. Printre cerealele mai putin 
importante, ovazul începe sa intre pe pietele de export.  

2.2 Avantajele comparative curente ale produselor agricole pot fi îmbunatatite prin 
tehnologii de producere si o structura a întreprinderilor agricole îmbunatatite. Datele 
prezente cu privire la avantajele comparative si situatia concurentiala a produselor agricole 
moldovenesti (Figura 1 de mai sus) pot oferi un tablou valabil într-o perioada anume a structurii 
costului producatorilor interni în comparatie cu cei externi. Elementele fundamentale care 
afecteaza favorabil costul productiei agricole în Moldova, cum ar fi fertilitatea solului si pretul 
ieftin al pamântului, muncii si transportului vor continua probabil cu timpul. Elementele de tipul 
biotehnologiei încorporate în seminte, producere specifica si sistemele de organizare a 
întreprinderilor agricole utilizate, totusi, pot evalua pe termen scurt si mediu si pot contribui mult 
la dezvoltarea avantajelor comparative. Activitatile care au loc în alte parti ale agriculturii 
autohtone, economiei si lumii pot de asemenea avea un impact major în aceeasi perioada de timp 
asupra profitabilitatii si competitivitatii productiei de grâu.  

2.3 Luând în calcul distorsiunile, porumbul ar putea deveni o cultura si mai profitabila, în 
timp ce situatia grâului este ambigua. Asadar, estimarile CRL pentru grâu si porumb (Figura 1), care 
indica faptul ca porumbul ar fi mai profitabil daca preturile ar fi fost ajustate pentru a le reflecta pe cele 
externe, de asemenea indica o situatie ambigua a profitabilitatii grâului la aceste preturi. Acest lucru s-ar 
schimba considerabil, odata ce soiurile moderne de seminte ar deveni disponibile si odata cu evoluarea 
structurii întreprinderilor agricole. În ceea ce priveste impactul structurii întreprinderilor agricole asupra 
producerii de grâu, trebuie sa mentionam ca grâul este produs precumpanitor de întreprinderile agricole 
mari, iar porumbul este cultivat în primul rând de întreprinderile individuale  si de familie. Acest lucru ar 
putea explica diferenta avantajelor comparative estimate. Este necesara o analiza mai detaliata a 
sistemelor curente si potentiale în Moldova ale acestor doua si altor cereale înainte de a trage concluzii 
cantitative mai elocvente. În orice caz, gratie avantajelor productiei de grâu si rentabilitatii sale cel putin 
marginale, putem presupune ca producerea si exporturile de cereale vor persista în calitate de alegere 
principala a gospodariilor agricole pe termen mediu.  
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Figura 3.  Moldova: Productia principalelor cereale 

 
Sursa: Ministerul Agriculturii, 2005 

 
2.4 Pietele internationale a grâului ar putea ajuta producatorii agricoli din punct de 
vedere a deciziilor referitoare la producere si oficialii cu privire la politicile agricole. Din 
fericire, pietele internationale de cereale sunt disponibile în regiune (ex., Budapesta) si pe plan 
international (ex., Chicago) si activeaza ca calculatoare sociale enorme. Ele ofera pronosticuri 
extrem de detaliate, pretuiri la termen si viitoare cu privire la o gama larga de cereale. Împreuna 
cu analizele disponibile a tendintelor si pietelor, asemenea preturi si analize pot forma baza 
deciziilor referitoare la producere pentru producatorii agricoli si politicile agricole, doar în cazul 
în care impactul acestora ajunge la întreprinderea agricola fara a fi distorsionate de imixtiuni 
variabile si sau/opace, nechibzuite ale Guvernului sau de elemente monopoliste de pe piata locala 
a grâului.  

2.5 Sectorul cerealier se pare ca s-a stabilizat în urma unui declin îndelungat care a 
urmat dupa independenta si a început din nou cresterea. Tendinta de crestere este fara 
echivoc pentru porumb, însa fluctuatiile preturilor la grâu si orz au eclipsat orice tendinta 
fundamentala în ultimii ani. Preturile au un grad puternic de volatilitate datorita conditiilor 
climaterice din 2000 si 2003 si fluctuatiilor preturile mondiale. În 2003, productia de grâu de 
iarna în Moldova si în tarile învecinate s-a micsorat dramatic gratie unei combinatii de ger aspru 
si pagubelor cauzate de vânt. Reducerea a fost de 90 de procente din productia medie a trei 
precedenti si a fost una din cele mai dezastruoase pagube climaterice din ultimii 40 de ani.  
Productia de porumb a înregistrat o crestere modesta în 2003 si una mai mare în 2004. Unii 
producatori de grâu au trecut la porumb în 2003, odata ce a fost clar ca grâul de iarna a fost 
compromis. 

2.6 Grâul a fost supus  unui numar mai mare de interventii din partea Guvernului si 
altor distorsiuni decât celelalte  cereale. Motivele au legatura cu statutul grâului în calitate de 
produs de larg consum si dorinta Guvernului de a mentine preturi scazute la pâine. Cea mai 
importanta interventie a guvernului a avut loc în rezultatul îngheturilor din 2003. În raspuns la 
aceasta situatie, pe parcursul perioadei 2003-2004 Guvernul a adoptat o strategie duala de 
eliberare a grâului din rezerva de stat si autorizare a importurilor de grâu de la un anumit numar 
de importatori certificati pentru a continua o politica a pâinii ieftine prin monopolul 
întreprinderilor producatoare de pâine de stat care activeaza în cele mai mari orase. Aceste 
importur i erau scutite de TVA. Guvernul a stabilit de asemenea preturi la pâine pentru 
întreprinderile producatoare de pâine si magazine, pentru pâinea de calitatea cea mai joasa 
adaosul comercial nu trebuia sa depaseasca 10 procente din pretul de cumparare. Aceste 
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interventii nu au prevenit o crestere semnificativa în pretul grâului si porumbului, care a 
continuat sa creasca pe parcursul primei jumatati a lui 2004, în conformitate cu preturile 
regionale înalte la cereale. În ciuda importurilor de grâu din 2003-2004, pretul grâului a 
continuat urmarirea pretului de paritate la export (Figura 4).15 Acest fapt poate indica o oarecare 
forma de comportament oligopolistic a jucatorilor cheie de pe piata, care afecteaza procesul de 
formare a preturilor la cereale, în special a celor la grâu. 

Figura 4.  Moldova:  Comparatia preturilor la grâu cu preturile de paritate la import si export, 
2000-2004. 

 
 
 

INTERVENTIILE PE PIAT A LOCALA A GRÂULUI SUBMINEAZA GRAV SECTORUL  

 
2.7 Rezerva de stat de grâu submineaza grav dezvoltarea sectorului privat. Pe lânga 
folosirea rezervei de stat în scopul asigurarii cantitatilor de grâu pentru brutariile de stat în 
perioada dinainte de recolta din 2004, în încercarea de a stabiliza preturile la pâine, Guvernul a 
început completarea rezervei în august 2004, când au fost procurate 30,000 de tone metrice de 
grâu alimentar la preturi pre-determinate.  Desi, procurarile rezervei de stat au fost modeste, 
experienta altor tari demonstreaza în mod clar ca asemenea politici referitoare la rezerve, 
submineaza dezvoltarea sectorului privat, inhibând motivatia sectorului privat de a pastra grâul 
în stocuri, care la rândul sau rezulta în preturi mai mici pentru producator. În situatia în care 
Moldova este situata destul de aproape de pietele internationale, rezerva de stat trebuie sa 
amelioreze doar constrângerile de aprovizionare pe termen scurt, cauzate de urgente clar 
identificate si doar în cazul în care furnizorii privati de grâu au rezerve insuficiente Guvernul 
trebuie sa renunte la politica de egalizare a fluctuatiilor preturilor internationale la grâu si trebuie 
sa-si orienteze asistenta pe care decide sa o ofere doar spre persoanele cu venituri mici. 

                                                 
15 Analiza pretului a fost necesara pentru a lua în considerare faptul ca tara produce atât grâu alimentar cât si furajer. 
Metodologia este explicata în Anexa  3.  

Figure 7: Comparison of Domestic Wheat Price to Export and Import Parity 
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2.8 Interventiile la nivelul preturilor au efecte distrugatoare pentru brutariile private. O 
consecinta neintentionata a interventiilor din 2003-2004 în scopul micsorarii pretului pâinii a fost 
distrugatoare pentru brutariile private compuse din 230 de brutarii private înregistrate. Accesul brutariilor 
de stat la grâul subventionat si controlul statului asupra venitului brutariilor, a însemnat ca brutariile 
private au înregistrat pierderi semnificative sau au falimentat. O alternativa pentru interventiile pe piata 
cerealelor si pâinii ar putea fi introducerea bonurilor pentru pâine, care ar putea fi orientate spre populatia 
nevoiasa si în felul acesta ar reduce impactul asupra bugetului de stat si distorsiunile de pe piata pâinii. 

INTERVENTIILE PE PIET ELE DE EXPORT SUNT DAUNATOARE PENTRU PRODUCATORI SI 
COMERCIANTI  

2.9 Interventiile pe piata exporturilor au împiedicat exporturile de cereale, în special 
de la exportatorii medii si au redus preturile. Mai sus am discutat deja noile cerinte din 2004 
conform carora contractele de export trebuiau sa fie înregistrate la Bursa Universala de Marfuri, 
iar toate exporturile de cereale trebuiau transportate pe calea ferata. O alta directiva 
administrativa, sub forma de instructiuni nescrise catre Departamentul Vamal a solicitat 
exportatorilor sa prezinte certificate de la Inspectoratul Fiscal de Stat si Fondul Social pentru a 
verifica faptul daca agentii economici si-au achitat toate impozitele. Aceste cerinte nu au fost 
publicate sau date publicitatii anterior. Aceasta directiva verbala a fost folosita pe larg dupa 
recolta din 2004 si pâna la sfârsitul anului. 

2.10 Interventiile guvernului pe pietele de cereale au avut consecinte negative 
neintentionate asupra dezvoltarii sectorului. Controalele administrative (ex. Ordinul cu privire 
la transportarea pe calea ferata si verificarile neanuntate  a achitarii impozitelor), împreuna cu 
cerinta de înregistrare la Bursa de Marfuri au subminat piata grâului în 2004. Un rezultat indirect 
a fost faptul ca cei mai mari doi jucatori de pe piata interna a cerealelor si-au întarit pozitia pe 
piata exporturilor. 

2.11 Interventiile Guvernului au creat incertitudine si au avut drept rezultat reducerea 
operatiunilor comerciale, concurenta redusa pe piata si preturi mai mici pentru 
producatorii agricoli. În ultimii ani, comerciantii locali medii au stabilit relatii comerciale de 
succes cu alti comercianti internationali de grâu în portul din Odesa. Similar celor doi 
comercianti internationali mari care domina piata interna, ceilalti comercianti internationali de 
asemenea au oferit celor locali plati în avans pe care acestia le-au folosit pentru a-si finanta 
operatiunile comerciale. Datorita, interventiilor Guvernului, un mare numar de agenti economici 
locali nu au reusit sa-si onoreze contractele cu agentii mari din Odesa, în acest fel periclitând 
relatiile lor cu acesti agenti. Un numar semnificativ de producatori au avut un exces de stocuri de 
cereale si au înregistrat pierderi financiare substantiale în 2004, au înfruntat dificultati în 
achitarea împrumuturilor contractate pentru factorii de productie si culturi, si este probabil ca  
vor reduce folosirea factorilor de productie în viitor. O parte semnificativa a platilor în avans 
pentru recolta din 2005, care au fost oferite în prealabil agentilor economici locali medii au fost 
retrase de teama incertitudinii politice. 

2.12 În scopul dezvoltarii pe termen scurt si mediu a unei piete de cereale mai dinamica, 
competitiva si cu o functionalitate mai buna, Guvernul trebuie sa ia în considerare urmatoarele 
actiuni: 

? Rezerva strategica de grâu: 

o Mentinerea unei rezerve mici si orientate prin intermediul principiilor calauzitoare 
publice si clare referitoare la urgentele care provin din calamitatile naturale si alte 
urgente. 
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o Folosirea unui proces transparent de desfasurare a licitatiilor prin care sectorul privat 
poate participa pe pozitii egale cu sectorul public în procurarea cerealelor si 
reaprovizionarii rezervelor. 

o Elaborarea unei politici de rotatie clare si transparente de dispunere a stocului prin 
eliberarea treptata a acestora.  

o Abtinerea de la procedura discriminatorie de eliberare a grâului catre sectorul public, în 
special catre brutariile de stat. 

 
? Reteaua de Securitate Sociala  

o Exploatarea folosirii instrumentelor alternative si mai bine orientate pentru a oferi pâine 
subventionata celor mai vulnerabile segmente ale societatii, cum sunt bonurile.  

o Anularea controlului asupra adaosului comercial la pâine. 
o Privatizarea brutariilor de stat.  

 
? Politica cerealiera de stat îmbunatatita 

o Elaborarea capacitatii statistice si analit ice de analizare a pietei cerealelor.  
o Evitarea întreruperilor datorita interventiilor administrative arbitrare si incertitudinii 

politice.  
o Folosirea voluntara a bursei de marfuri pentru a mari concurenta si a reduce costurile 

tranzactiilor. 
o Urgentarea adoptarii soiurilor moderne de seminte importate.  
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3. DESCHIDEREA SECTORULUI DE PRODUCERE A 
SEMINTELOR DE FLOAREA SOARELUI 

3.1 Semintele de floarea soarelui sunt pe departe cele mai importante seminte din care 
este produs uleiul în Moldova. Desi, conform standardelor interna tionale, productia este 
neînsemnata, atingând în mediu 320,000 tone pe an pe parcursul a patru ani precedenti. În 1980 
productia de seminte de floarea soarelui a fost mai mica decât nivelul curent, la un nivel de 
250,000 tone pe an. Cu toate acestea, recolta medie corespunzatoare a fost cu mult mai mare 
decât în prezent. Pe parcursul urmatorilor zece ani, între 1991 si 2003, odata cu majorarea 
recoltelor pe plan international, recolta în Moldova a scazut, desi cu un grad înalt de variabilitate. 
(Figura 5). Cu toate acestea, productia a crescut în aceasta perioada, deoarece suprafata plantata 
se marea mai rapid decât gradul de reducere a recoltei. Cifra productiei pentru 2003 este oarecum 
anormala, fiind cauzata de substituirea grâului de iarna compromis cu floarea soarelui.  

Figura 5.  Moldova: Productia semintelor de floarea soarelui si recolta, 1992-2003 
 Sursa: Depart amentul Statistica 

 
3.2 Suprafata de cultivare a florii soarelui se mareste, iar recoltele se micsoreaza . În 
Figura 5 sunt prezentate tendintele de majorare a productiei semintelor de floarea soarelui, în 
special pe parcursul ultimilor doua perioade. Combinatia dintre marirea suprafetei si micsorarea 
productivitatii sunt asociate si nu sunt specifice doar pentru Moldova. Acest fenomen si multe 
din cauzele acestuia au avut loc în multe foste economii de stat în Europa în timpul tranzitiei în 
urma destramarii blocului Sovietic din 1989 încoace. Motivele maririi suprafetei de pamânt  
includ, rentabilitate relativa, cultura nepretentioasa din punct de vedere tehnic, toleranta marita la 
seceta, si necesitati scazute în factori de productie. Micsorarea recoltei este rezultatul folosirii 
insuficiente de îngrasaminte, chimicale, seminte de calitate joasa, practici agricole inferioare, 
echipament învechit combinat cu lipsa investitiilor si reducerea asolamentelor. Frecventa florii  
soarelui în practicile curente ale asolamentelor este prea mare si poate fi nedurabila fara tehnici 
modificate. Desi recoltele medii sunt mici si în declin, experienta unelor întreprinderi agricole 
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arata ca recoltele de seminte de floarea soarelui pot fi îmbunatatite considerabil. Folosind 
semintele hibride importate în cadrul unor întreprinderi agricole bine gestionate, mari si cu 
resurse relativ sufic iente, pot fi obtinute recolte de pâna la 2,5-3,0 tone la hectar în anii recenti. 
Constrângerile referitoare la calitatea îmbunatatita a semintelor includ, proceduri de testare 
complicate si dificile a calitatii semintelor si pozitia monopolista a institutelor locale de cercetare 
în domeniul producerii semintelor.  

3.3 Floarea soarelui reprezinta cea mai profitabila cultura în regiunile în care este 
cultivata. Multi agenti economici din cadrul acestui domeniu în Moldova au exprimat aceasta 
viziune, explicând extinderea recenta a suprafetelor cultivate cu floarea soarelui.  Tabelul 5 ofera o 
comparatie a estimarilor marjei brute a florii soarelui, grâului si porumbului în ultimii ani. Floarea 
soarelui este cea mai profitabila cultura atât în baza costului factorilor de productie  directi, cât si în 
vederea operatiunilor mecanizate si de munca. Conditiile de piata în ultimii ani au fost în general pozitive 
pentru semintele de floarea deoarece preturile au o tendinta ascendenta. În masura în care preturile interne 
vor reactiona la conditiile pietelor mondiale , odata cu revenirea preturilor la semintele de floarea soarelui 
la tendinte normale, preturile pentru semintele de floarea soarelui se vor micsora. În ciuda acestei posibile 
eroziuni viitoare a rentabilitatii relative a florii soarelui, este cât se poate de posibil ca floarea soarelui va 
ramâne o cultura profitabila pentru cultivatori pe termen mediu. 

 
Tabelul 5.  Marja bruta a florii soarelui, grâului si porumbului, media, 2001-2003. 

 Grâu de iarna Porumb  Seminte de floarea 
soarelui 

Venitul din vânzari (USD/ha) 169 181 189 
 - Pretul (USD/tona) 63 72 155 
 - Recolta (tone/ha) 2.7 2.5 1.2 

Costuri directe (USD/ha) 62 22 17 
 - Seminte 48 13 14 
 - Îngrasaminte 10 7 3 
 - Pesticide/erbicide 4 2 1 
 - Irigare 0 0 0 

Marja bruta I (USD/ha) 108 159 172 

Operatiuni mecanizate 82 90 90 
Munca 4 53 17 

Marja bruta II (USD/ha) 22 16 65 
Nota: Cursul de schimb al Dolarului SUA stabilit de Banca Nationala a Moldovei 1 USD:MDL13.35 (2001), 1 
USD:MDL14.07 (2002), si 1 USD:MDL12.55 (2003). Sursa: CNFA; Departamentul Statistica; LMC International 
Ltd.                                                                                                                                                
 
3.4 Sectorul de  producere a uleiului a suferit de pe urma investitiilor joase în perioada 
anilor 90, desi se pare ca situatia se îmbunatateste. Sectorul autohton de producere a uleiului 
format dintr-o singura companie comerciala de producere a uleiului din Balti a cuprins un volum 
cu mult mai mare a productiei autohtone de seminte decât în anii precedenti.  Figura 6  
exemplifica traiectoria ascendenta de producere a sectorului autohton de producere a uleiului în 
ultimii ani, în timp ce exporturile s-au micsorat. Ca pondere în productie, exporturile semintelor 
de floarea soarelui, în ultimii doi ani au reprezentat mai putin de 20 de procente, în comparatie 
cu media de 35 de procente cu cinci ani în urma. Cu toate acestea, capacitatea sectorului de a 
concura pe plan international este sprijinita de remunerarea relativ joasa a angajatilor. 
Productivitate mai joasa a factorilor de producere compenseaza aceste avantaje în comparatie cu 
multi concurenti internationali.  
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Figura 6.  Moldova: Productia seminte lor de floarea soarelui, producerea uleiului si exporturile, 
1995-2003 

 

 
3.5 Avantajul comparativ al Moldovei este în forta de munca ieftina, desi acest lucru 
este aproape în întregime contrabalansat de productivitatea scazuta în comparatie cu alti 
producatori.  Tabelul 6 exemplifica ca în perioada 2001-2003 costurile de prelucrare în 
Moldova erau în linii mari similare cu cele din Ucraina, Franta si Rusia, însa putin mai mari 
decât în Argentina. Cu toate acestea, costurile de producere în Moldova au scazut în ultimii doi-
trei ani si cu o îmbunatatire ulterioara a folosirii capacitatilor acestea s-ar putea egala cu cele din 
Argentina  Mai mult decât atât, în cazul în care volumul de producere s-ar fi marit cu 1,500 tone 
pe zi, costurile de producere în Moldova ar fi fost cu mult  mai mici decât cele ale concurentilor 
pe plan international, desi acest lucru bineînteles presupune ca nu se vor face îmbunatatiri în 
industriile altor tari. Este putin probabil ca sectorul de producere a semintelor de floarea soarelui 
ar putea suporta înca o fabrica de producere la scara comerciala a uleiului de floarea soarelui. 
Chiar si tinând seama de cresterile potentiale pe viitor a productiei semintelor de floarea soarelui, 
dupa toate probabilitatile, orice majorare a productiei de seminte va fi întâmpinata mai degraba 
de o extindere a capacitatii fabricii din Balti, decât de efectuarea investitiilor în fabrici aditionale. 
Acest lucru este cauzat de faptul ca capacitatea zilnica a fabricii din Balti înca ramâne în urma 
celei a producatorilor globali importanti. 

Tabelul 6.  Moldova: Costurile producerii uleiului pe tona de seminte, media, 2001-2003 
(USD pe tona de seminte )  

 Capital si Combustibil 
si  

  din care 

 Cheltuieli 
diverse 

chimicale Munca Total Costuri variabile: 

Moldova      
Caz de baza 11.0 6.2 5.8 23.0 10.0 
90 procente din capacitate 8.3 6.2 6.1 20.6 9.5 
Plus capacitatea zilnica medie de 1,500 tpd 5.1 6.4 6.0 17.5 8.1 

Argentina 12.4 6.9 1.6 20.9 9.9 
Ucraina 11.7 6.6 6.2 24.5 10.6 
Rusia 12.4 6.2 5.8 24.4 10.3 
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Franta 14.0 7.4 3.8 25.3 11.3 
Spania 20.3 8.8 7.0 36.1 14.9 
Nota:  Modelul presupune 5 procente a dobânzii reale . 
Sursa:  LMC International Ltd. 

Tabelul 7.  Marjele de profit la producerea uleiului de floarea soarelui, Moldova si tarile de 
comparatie , 2001-2003 
(USD pe tona de seminte ) 

 2001 2002 2003 Media 

Moldova     
 - Autohton 93 71 67 74 
 - Export  99 67 82 86 

Ucraina     
 - Autohton 64 64 92 77 
 - Export  49 36 131 93 

UE 7 10 25 14 

Sursa:  LMC International. 

SECTORUL DE PRODUCERE A SEMINTELOR DE FLOAREA SOARELUI TREBUI E SA REDUCA 
RESTRICTIILE LA EXPORT  

3.6 Marjele vânzarilor pe pietele autohtone si cele de export sunt înalte.  Productia 
trebuie privita în lumina marjelor de profit la producerea uleiului de floarea soarelui. Tabelul 7 
reprezinta, atât marjele locale marjelor de profit la producerea uleiului de floarea soarelui, cât si 
cele externe pentru Moldova, Ucraina si UE. Tabelul indica ca marjele curente sunt ridicate. 
Asemenea marje ridicate indica o situatie în care preturile produsului sau semintelor de floarea 
soarelui sunt fixate incorect în comparatie cu cele pe plan international. Într-un mod interesant, 
marjele medii din Moldova pot fi comparate îndeaproape cu marjele înalte din Ucraina în ultimii 
ani în rezultatul impunerii unui impozit de 17 procente la exportul semintelor de floarea soarelui. 
Preturile la semintele de floarea soarelui din Ucraina au fost micsorate sub pretul de paritate la 
export, în timp ce preturile la produs reflecta îndeaproape preturile externe, astfel generând marje 
înalte de profit la producerea uleiului.  Desi, Moldova nu a introdus o taxa vamala de export, 
marjele din Tabelul 7  arata ca distorsiunile au un efect general similar cu taxa de export de 17 
procente din Ucraina. 

3.7 Marjele  de profit mai înalte din Moldova decât pe pietele internationale nu sunt 
durabile. Preturile mondiale în 2003 erau extrem de favorabile pentru întreprinderile de 
producere a uleiului de floarea soarelui în general, dupa cum este reflectat în marja mai înalta a 
UE din Tabelul 7 pentru acel an. Marjele de profit curente din Moldova par a fi mai înalte decât 
asteptarile pentru a compensa întreprinderile de prelucrare pentru riscurile inerente economiilor 
în tranzitie. De obicei, acest lucru nu ar fi durabil, deoarece companiile noi investesc în sectorul 
de producere a florii soarelui sau exportatorii exporta seminte de floarea soarelui direct pe pietele 
internationale. Cu toate acestea, noile investitii, sunt putin probabile în Moldova, datorita 
mediului investitional relativ dificil, riscului înalt de dependenta de profitabilitatea de pe piata 
distorsionata în prezent, si incapacitatea de a atinge economiile de scara necesare pentru mai 
mult de un producator de ulei.  
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3.8 Nu exista interventii vizibile din partea Guvernului în cultivarea semintelor de 
floarea soarelui. Guvernul nu ofera subventii directe producatorilor de ulei de floarea soarelui 
sau vegetal. Mai mult decât atât, politica oficiala de stat cu privire la floarea soarelui este de a 
micsora suprafata cultivata cu floarea soarelui din cauza îngrijorarilor referitoare la epuizarea 
solului si crearea conditiilor de epidemii catastrofale a bolilor de plante datorita rotatiei prea 
rapide. Asadar, în afara de masurile de protectie de la frontiera, nu exista alte interventii ale 
autoritatilor pentru a proteja în mod direct sau a promova cultivarea florii soarelui. Masurile 
generale de sustinere a agriculturii, cum ar fi împrumuturi sau factori de productie subventionati 
si încurajarea folosirii echipamentelor agricole moderne, ofera bineînteles beneficii 
producatorilor de floarea soarelui si altor producatori agricoli. 

3.9 Cu toate acestea, agentii economici care comercializeaza floare a soarelui întâmpina 
dificultati cu privire la exportarea productiei.  Cercetarea noastra a barierelor care stau în fata 
exportatorilor de semintelor de floarea soarelui arata ca ele ar putea avea acelasi impact ca si taxa vamala 
de export de 17% la care s-a facut referinta mai sus si demonstreaza ca un numar de interventii recente de 
ordin administrativ si alte impedimente împreuna constituie, cea mai mare bariera în fata comertului 
cuantificata în Figura 7.  Acest grafic demonstreaza  ca începând cu 2001, a avut loc o schimbare brusca 
în structura preturilor autohtone, cu o medie a preturilor medii între 10 si 15 procente sub pretul de 
paritate la export. În aceasta situatie , marele învingator a fost întreprinderea autohtona de producere a 
uleiului de floarea soarelui. Cu preturile autohtone ale uleiului vegetal aproximativ la acelasi nivel cu cele 
internationale, preturile locale ale semintelor mai mici decât pretul de paritate la export au mers direct în 
marjele de profit înalte de producere a uleiului de mai sus, drept rezultat multi producatori si comercianti 
fiind incapabili sa acceseze liber pietele de export, în rezultat primind preturi sub preturile de paritate la 
export. 

Figura 7.  Moldova: Pretul locale si de paritate la export al semintelor de floarea soarelui, 1999-2003 

 
 
3.10 Barierele cumulative în fata comertului au fara îndoiala un impact considerabil. 
Desi, nici una din barierele specifice în fata comertului care împreuna sunt responsabile de 
aceasta situatie nu par sa fie considerabile. Barierele în fata comertului includ: 

? Solicitarea excesiva a certificarilor pentru export si alta documentatie, care sunt consumatoare de 
timp, dificil de identificat si în  momentul când sunt îndeplinite, adeseori contestate, fapt ce cauzeaza 
întârzieri ulterioare. 
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? Solicitarea ca exportatorii de floarea soarelui sa foloseasca Bursa Universala de Marfuri (BUM) 
pentru toate exporturile, ceea ce necesita taxe semnificative (0,5 procente din total, atât pentru 
cumparator, cât si pentru vânzator) si unele întârzieri. 16 

? Solicitarea ca platile de export sa fie efectuate printr-o banca comerciala de clearing în numele 
BUM, si cerinte de raportare exagerate .  

? Întârzieri ale procedurilor de vamuire, un numar exagerat de documente, cerinte arbitrare si 
birocratie.  

? Solicitarea ca exporturile de floarea soarelui sa fie efectuate pe calea ferata de stat (si nu cu 
camioanele); de obicei serviciile caii ferate nu sunt disponibile la cerere, sunt scumpe, si pot avea 
loc întârzieri neprevazute.  

? Plati corupte si neoficiale de-a lungul traseului de export spre portul din Odesa.  
 

3.11 Barierele în fata exportului de seminte de floarea soarelui sunt motivul pentru 
preturile mai mici achitate producatorilor de catre fabrica de producere a uleiului. Preturile 
autohtone sunt fara îndoiala sub nivelul care ar fi prezent pe o piata care functioneaza eficient si 
fara piedici si i-au oferit o „reducere” de 10 -15 întreprinderii autohtone de producere a uleiului 
de floarea soarelui în ultimii ani.  O alta teorie este ca „reducerea” poate de asemenea cel putin 
partial sa constituie o recompensa necesara pentru riscul de a activa în mediul de piata incert si 
nedezvoltat care este dominant în Moldova. Daca acest lucru ar fi adevarat, aceasta presupune ca 
în afara de faptul ca este un bun social, sectorul de producere a uleiului reprezentat de o singura 
întreprindere de pe piata, distruge valoarea cel putin temporar, deoarece aceasta nu ar fi putut 
supravietui în calitate de întreprindere viabila pe termen lung daca ar trebui sa procure semintele 
la pretul de paritate la export.  

Recomandari 

Recomandari generale care sunt expuse în alte parti ale Notei cu privire la politici agricole: 

? Îmbunatatirea serviciilor financiare în agricultura si sectorul de prelucrare atât pentru împrumutatii  
mari, cât si pentru cei mici pentru a mari contractarea împrumuturilor comerciale, inclusiv 
finantarea în prealabil a exportatorilor de floarea soarelui.  

? Permiterea succesului de pe piata sa determine succesul întreprinderilor agricole  de subzistenta, de 
familie si corporative prin promovarea pietelor eficiente de produse si marfuri, si prin asigurarea 
unui teren egal.  

? Eliminarea platilor neoficiale si a coruptiei. 

Recomandari specifice: 

? Asigurarea unui acces mai rapid spre tehnologia avansata, înlaturând tarifele la import la care sunt 
supuse în prezent soiurile  hibride de floarea soarelui importate si cu precadere reducerea barierelor 
non-tarifare la importul semintelor.  

? Elaborarea unui program pentru reducerea riscului aparitiei daunatorilor în sol, datorita rotatiei prea 
rapide. 

Acces îmbunatatit la piata exportului de floarea soarelui: 

                                                 
16 Din iulie 2004, Guvernul a primit hotarârea ca toate exporturile de cereale sa fie înregistrate la BUM – o bursa de 
marfuri recent creata la Chisinau. Conform Uniunii Exportatorilor si Importatorilor de Cereale si Productie Agricola 
din Moldova, printre celelalte, hotarârea nu include în mod ofic ial semintele de floarea soarelui în lista productiei 
agricole. Cu toate acestea, exportatorii au identificat ca semintele de floarea soarelui sunt supuse aceluiasi tratament  
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? Anularea hotarârii de facto a Guvernului care prevede ca toate exporturile de floarea soarelui sa fie 
directionate prin BUM si introducerea unei prevederi conform careia folosirea BUM ar fi benevola.  

? Anularea cerintei de a exporta semintele de floarea soarelui prin intermediul retelei cailor ferate de 
stat si asigurarea ca hotarârile referitoare la transport si alte decizii ce tin de logistica sa fie luate de 
participantii pietei.  

? Îmbunatatirea serviciilor caii ferate de stat, care ar putea oferi acces la un pret mai mic spre pietele 
vitale de  export din Ucraina si alte tari. 

? Facilitarea trecerii exporturilor prin vama si posturile de control, în special pe ambele parti ale 
frontierei cu Ucraina.  

? Rationalizarea cerintelor referitoare la documentatie si certificare pentru exporturile de seminte de 
floarea soarelui. 
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4. AGRICULTURA CU VALOAREA ÎNALTA 

SECTORUL HORTICOL JOACA UN ROL IMPORTANT ÎN VALAOREA ADAUGATA A AGRICULTURII   

4.1 Horticultura în Moldova are o importanta majora atât datorita contributiei 
curente majore a acesteia la valoarea adaugata a agriculturii, exporturilor si diminuarii 
saraciei, cât si datorita potentialului ei puternic pe viitor.  Sectorul fructelor si legumelor din 
Moldova, asemanator cu agricultura si economia în general, a fost lovit puternic de destramarea 
Uniunii Sovietice din 1991 si de prabus irea economiei planificate. În domeniul horticol, cel mai 
puternic au fost afectate merele si rosiile. Dupa volumul productiei, acestea erau cele mai 
importante fructe si legume în 1985, însa în 2002 volumul productiei a scazut cu 71 si respectiv 
89 de procente. (Tabelul 8).  În 2002, aceste culturi erau depasite ca volum de strugurii de vin si 
rosii. Pentru anii 2003 si 2004, apreciind cel din urma an ca incomplet, datele preliminare, par sa 
indice o schimbare neasteptata pentru fructe, în special pentru mere, desi e prea devreme sa 
distingem o tendinta. Producerea de mere mai mult decât s-a dublat din 2002 pâna în 2003, mai 
cu seama datorita conditiilor agroclimaterice favorabile, însa s-a micsorat în perioada dintre 2003 
si 2004 cu 38 de procente. Cu toate acestea, productia de legume a continuat declinul din 2002-
2003. 

 
Boxa 1. Evolutia productiei horticole în Moldova   
 
În perioada de tranzitie  spre o economie de piata, productia totala de fructe si legume s-a micsorat de la 3,3, 
milioane tone în 1985 pâna la doar 1,3 milioane tone în 2002, revenind la doar sub 2 milioane tone în 2003  (Tabelul 
8). Exceptiile din culturile cu o tendinta descendenta erau neînsemnate din punct de vedere al volumului productiei 
si suprafetei  – ceapa, alte legume , coacaza, nucile si strugurii de masa. 
 
Cele mai importante legume cultivate sunt cartofii, rosiile, ceapa, varza, castravetii si ardeii. Conform estimarilor, 
majoritatea legumelor sunt cultivate de gospodarii agricole private mici si doar 3 procente din cartofi si 20 de 
procente din alte legume sunt cultivate de întreprinderi agricole de dimensiuni mai mari. Reducerea productiei totale 
între 1985 si 2003 a fost foarte mare pentru rosii (88 de procente din volumul productiei), însa moderata pentru 
cartofi (24 procente). Alte legume cultivate în mod traditional si individual au scazut cu 37-90 procente. Productia 
categoriei “celelalte” legume non-traditionale sau neînsemnate, în special porumbul dulce s-a majorat mai mult de 
patru ori, indicând începutul ajustarii la relatiile de piata.  
 
Productia fructelor este dominata de struguri si fructe, a caror pondere totala a fost de circa 90 de procente în 
volumul productiei în 1985 si 2002 - 40 si respectiv 48 procente, în 1985 -  66, si respectiv 23 procente în 2002. 
Prunele, perele si visinele sunt de asemenea culturi importante. Similar situatiei cu legumele, majoritatea fructelor 
au suferit reduceri grave a volumului de productie în perioada de tranzitie. Neincluzând strugurii, productia totala de 
fructe, coacaza si nuci în 2002 a constituit doar 33 de procente din productia din 1985 de aproximativ 1 milion de 
tone, iar suprafata livezilor s-a micsorat cu o treime din 1991. Pe de alta parte, productia de struguri a fost în general 
constanta, cu o crestere de 300 de procente a productiei strugurilor de masa, care a compensat o descrestere cu 14 
procente a productiei strugurilor pentru vin. Factorii care au cauzat acest declin, includ procesul de restructurare a 
gospodariilor agricole, care a condus spre  fragmentarea livezilor, costul marit al factorilor de productie si platile 
întârziate ale întreprinderilor de prelucrare.  Productia de mere care mai mult decât s-a dublat în 2003 în comparatie 
cu 2002 nu a fost durabila, desi a proximativ 300 de mii de tone metrice de productie în 2004 o depaseste cu multe pe 
cea din 2002.  
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Tabelul 8.  Moldova: Productia culturilor horticole , 1985 si 2002-2003  

(mii tone metrice sau procente ) 

 1985 2002 

modificare
%  

1985-2002 2003 

modificare
%  

2002-2003 
Fructe 1,654 968 -41  1294 34  
  Mere 793\1 227 -71  494 118  
  Struguri pentru vin 631 544 -14  577 6  
  Struguri de masa 24 97 304  101 4  
  Alte fructe, coacaza si nuci 206 101 -51  123 22  
Legume 1,643 717 -56  657 -8  
  Cartofi 408 325 -20  303 -7  
  Rosii 872 100 -89  106 6  
  Alte legume 363 292 -20  249 -15  
Total fructe si legume 3,278 1,674 -49  1951 17  

1\  Merele în 1985 au fost calculate ca fructe cu seminte fara a face estimari referitoare la pere . 
Sursa: Compilat din datele Departamentului Statistica si Sociologie, CNFA si Intermedia . 
 
4.2 În ciuda declinurilor din ultimii 15 ani, horticultura ar putea avea un viitor în 
Moldova. Având un sol excelent, clima prielnica, pozitie geografica centrala si o forta de munca 
calificata si ieftina, Moldova dispune de toate elementele pentru dezvoltarea unei agriculturi 
moderna de valoare înalta. Sunt necesare stabilitatea politica, dezvoltarea institutionala, un 
mediu favorabil pentru investitii, activitati agricole bazate pe principii comerciale, infrastructura 
rurala îmbunatatita si relatii comerciale bune cu tarile învecinate. Vânzarile pe pietele de export, 
care ofera cel mai mare potential pentru o producere marita, vor trebui sa satisfaca cerinte din ce 
în ce mai solicitante. Pentru a obtine acest lucru, va fi necesara o mai buna performanta si 
flexibilitate prin intermediul coordonarii pe verticala de la fiecare veriga a retelei de distributie a 
productiei agricole.  

4.3 Cererea pentru fructe si legume se dezvolta rapid atât pe pietele autohtone , cât si 
pe cele de export. Daca se doreste o stopare a declinului si o accelerare a restabilirii a sectorului 
fructelor si legumelor si a agriculturii în general, vor fi necesare reforme clare într-un sir de 
politici guvernamentale. Este recunoscut în Moldova ca modernizarea si globalizarea 
comercializarii alimentelor se dezvolta rapid pe pietele de export traditionale ale produselor 
alimentare proaspete si prelucrate în Rusia, România si alte tari din CSI. Moldova, asadar 
urmareste o tinta în miscare în mentinerea si marirea principalelor sale piete de export. 
Producatorii, de asemenea se vor confrunta cu presiune concurentiala pe piata autohtona în 
rezultatul importurilor de produse alimentare. Fara îmbunatatiri rapide în domeniul calitatii la 
preturi competitive, pozitia slaba a majoritatii fructelor si legumelor în stare proaspata si 
prelucrata se va înrautati, deoarece aceasta va fi îndreptata spre sectorul neprofitabil a pietii. 

4.4 Consumul autohton este de departe cel ma i mare segment, iar exporturile 
continua sa fie o sursa a cererii foarte importanta însa în mare masura redusa. Productia 
totala de legume, fructe si nuci a constituit aproximativ 2 milioane de tone metrice în 2002 (1,4 
milioane tone metrice fara a include strugurii pentru vin). Datele volumului exportului indica ca 
piata exportului a absorbit aproape 100 mii tone metrice de productie exportata în stare proaspata 
si prelucrata din productia totala de aproximativ 1,4 milioane tone metrice (din nou fara a include 
vinul sau strugurii pentru vin) (Tabelul 9). În timp ce productia autohtona s-a micsorat cu 
aproape o jumatate între 1985 si 2002, volumul exporturilor a suferit un declin catastrofal de 77 
de procente pe parcursul unei perioade aproape similare. Anul 2003 a adus o schimbare majora 



 29 

comparata cu 2002. Volumul exporturilor horticole mai mult decât s-au dublat în 2003, iar cele 
ale fructelor, urmate de mere, mai mult decât s-au triplat.  

4.5 Întreprinderile de prelucrare a productiei agricole pot fi un mijloc de transmitere 
a semnalelor de piata de la pietele de desfacere catre producatorii agricoli.  Sectorul de 
prelucrare a productiei agricole, care include pregatirea, ambalarea, prelucrarea si împachetarea 
produselor proaspete este mecanismul potential principal de marire a valorii adaugate a 
horticulturii. Întreprinderile de prelucrare a productiei agricole pot juca un rol important în 
îmbunatatirea productiei horticole de o calitate joasa. O functie cheie este de a transforma 
produsul într-o forma pe care întreprinderile cred ca o pot vinde pe pietele de export. Pentru a 
obtine materia prima necesara ei contracteaza cu succes sau mai putin succes producatorii 
agricoli si le ofera stimulente materiale sau de alta forma pentru ca acestia sa le satisfaca 
specificarile. În rezultatul acestui proces, ei pot direct sau indirect transmite informatii cu privire 
la agricultura moderna si tehnologiile informationale. Întreprinderile de prelucrare a productiei 
agricole pot fi o platforma antreprenoriala pentru noile produse si procese si un loc cheie pentru 
investitiile directe straine. Cu toate acestea, tinând seama de caderea exporturilor horticole 
prelucrate, întreprinderile moldovenesti de prelucrare a productiei agricole în prezent nu îsi 
îndeplinesc rolul sau foarte bine. Din cele 17 întreprinderi mari, foste întreprinderi de stat, mai 
mult de jumatate sunt în fond falimentare. Productia a celor 50 de fabrici de conserve private 
mici si medii reprezinta în prezent un procent mic din productia totala prelucrata si chiar o parte 
si mai mica din exporturile de produse prelucrate.  

Tabelul 9.  Moldova: Exporturile  produselor horticole proaspete si prelucrate, 1991 si 2002-2003 
(mii de tone metrice sau pro cente) 

 1991 2002 
modificare %  
1991-2002 2003 

modificare%  
2002-2003 

Produse din fructe si fructe (excl. fructelor conservate)\1 296 62 -75  210 182  
  Struguri de masa 17 7 -64  11 82  
  Alte fructe proaspete si congelate 161 12 -85  140 493  
  Sucuri, jeleuri, gemuri, compoturi 118 42 -62  59 31  
Legume, produse din legume si fructe conservate 183 36 -82  26 -20  
 Legume proaspete si conservate 83 19 -85  4 -65  
  Produse din rosii 33 8 -81  3 -48  
  Legume si fructe conservate" 66 10 -78  19 31  
Total produse din fructe si legume \1 478 98 -77  237 120  
1\ Fara a include nuci si vin . În 2000, exporturile de nuci erau de aproximativ 6,000 tone. 
Sursa: Anuarele statistice si ale comertului extern 
 
4.6 Dupa toate probabilitatile, cererea interna pentru produsele horticole 
moldovenesti se va majora odata cu veniturile consumatorilor. Cu toate acestea, este putin 
probabil sa fie o piata energica si probabil se va mari odata cu veniturile. De asemenea, exista un 
potential limitat pentru substituirea importurilor: un procent din importurile din 2002 de 37 si 41 
tone metrice de fructe si legume proaspete puteau fi oferite de producatorii autohtoni. Totusi, 
potentialul de baza de extindere este fara îndoiala în pietele de export. 

4.7 Exporturile horticole moldovenesti în Rusia s -au redus dupa 1998, însa cele spre 
UE s-au marit. În mod traditional si predominant, fructele proaspete si prelucrate, nucile si 
legumele erau exportate în Rusia si alte tari din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Cu 
toate acestea, a avut loc o schimbare majora în destinatia exporturilor, datorita unei reduceri 
bruste a exporturilor de fructe în Rusia dupa 1998, care a avut drept rezultat o reducere cu 50 de 
procente a valorii totala a exporturilor în CSI  a produselor horticole moldovenesti în 2002 în 



 30 

comparatie cu 1998 (Tabelul 10). Ca urmare a acestui fapt, partea combinata a UE-ECE în 2002 
a devenit aproape egala cu cea a CSI, desi exporturile spre UE-ECE nu s-au majorat. Cu toate 
acestea, în 2003 exporturile de fructe în Rusia aproape ca s-au dublat si dominatia traditionala a 
CSI ca piata de export a culturilor horticole s-a reafirmat din nou. În ciuda acestui fapt, UE a 
devenit a doua piata majora de fructe si nuci. Exporturile spre UE-ECE în 2003, s-au majorat cu 
26 de procente în comparatie cu 1998, în timp ce exporturile spre CSI în 2003, înca mai erau cu 
18 procente mai mici decât în 1998.  

 
4.8 Dezvoltarea unui sector agroalimentar modern si competitiv poate identifica si 
produce în mod profitabil pentru pietele internationale.  La nivel de notiune, strategia 
Moldovei de a recupera, mentine si mari pietele sale de export a produselor horticole este simpla: 
participarea pe pietele internationale foarte mari de produse horticole conform cerintelor dictate 
de aceste piete din punct de vedere al calitatii, serviciilor si flexibilitatii. Participarea pe 
segmentele de piata în care Moldova a avut succes în trecut ar putea sa nu fie posibila (ex. sucul 
de mere în Rusia sau exporturile traditionale spre România când aceasta va deveni membru al 
UE). O tara mica cum este cazul Moldovei, care trebuie sa se confrunte cu trei piete foarte mari – 
CSI, UE si cele mondiale– are de a face cu piete în esenta infinite pentru majoritatea produselor 
sale si orice produs competitiv (calitate, cantitate, pret, siguranta, etc.) îsi poate gasi nisa sa.  

Tabelul 10.  Valoarea exporturilor fructelor prelucrate si proaspete, nucilor si legume lor, directia 
comertului, 1998 si 2002-2003(milioane  USD) 

 CSI UE ECE UE+ECE Alte Total  % 
1998  Fructe1 43 13 2 15 4 62 62 

          Nuci 0 15 1 16 1 17 17 

          Legume 19 0 1 1 1 21 21 

          Total 62 29 4 32 5 99 100 

 % 62 29 4 32 5 100  

2002  Fructe\1 18 6 3 8 1 28 40 

          Nuci 0 18 2 20 5 25 37 

          Legume 13 1 1 2 1 15 23 

          Total 31 24 6 30 6 68 100 

 % 46 36 9 45 9 100  

2003  Fructe\1 40 16 3 19 1 60 64 

          Nuci 0 19 1 20 3 23 24 

          Legume 11 0 1 1 0 12 12 

          Total 50 35 5 40.2 4 95 100 

 % 53 37 5 42 5 100  
1\ Include un volum mic de sucuri din legume . 
Sursa: Anexa  Tabelul 1; date de baza din baza de date a importurilor si exporturilor, Ministerul 
Economiei 

 
4.9 În ciuda importantei sale pentru exportatorii moldoveni de fructe si legume, 
instabilitatea pietei ruse reprezinta o sursa de preocupare. Ultimul exemplu al acestui fapt a 
avut loc în mai 2005, când a fost introdusa interdictia pe termen scurt  introdusa de Rusia asupra 
importurilor de fructe si legume din Moldova pe motive fitosanitare. Serviciul Federal pentru 
Supraveghere Fitosanitara si Veterinara a Rusiei nu s-a conformat cerintelor rusesti si 
internationale, asadar aceasta nu a putut exclude posibilitatea de introducere a bolile periculoase 
si daunatorilor. Autoritatile moldovenesti cred ca interdictia a avut o motivatie politica. 
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4.10 Perspectivele Moldovei de acces ulterior pe pietele  europene depind de 
satisfacerea cerintelor sanitare, fitosanitare si de alt gen. Perspectivele Moldovei de acces 
ulterior pe pietelor europene  a fructelor si legumelor proaspete trebuie evaluate în lumina 
barierelor tehnice cu privire la comertul cu produse alimentare care au aparut din intensificarea 
progresiva în asemenea domenii cum ar fi, controalele sanitare si fitosanitare, cerinte referitoare 
la reziduurile minime de pesticide si împachetare fara efecte nocive pentru mediu si cerintele 
pentru practice agricole bune. Pietele europene ale fructelor si legumelor au înregistrat un proces 
de concentrare a comertului în detaliu în ultimii zece ani condus de grupurile mari de 
supermarket-uri. Supermarke-turile si hipemarket-urile concureaza unele cu altele cu privire la 
asemenea atribute cum ar fi, calitatea, disponibilitatea anul întreg, prezentarea, gama produselor, 
ambalarea si pretul. Cu o pondere în crestere a vânzarilor de produse alimentare pe toate pietele 
internationale ale Moldovei si în mod potential pe piata sa interna, grupurile internationale mari 
de supermarket-uri îsi maresc influenta asupra retelelor nationale si globale de distributie, 
intensificând concurenta cu privire la pret si calitate. Ele au o experienta permanenta cu produse 
competitive din diferite surse. În cazul în care o companie sau tara-sursa ramâne în urma la 
capitolul cantitate si calitate, gratie factorilor climaterici sau altor factori, acesti operatori globali 
îsi pot deplasa fara piedici procurarile de la alte companii sau tari-sursa din reteaua lor de 
distributie. Standardele securitatii alimentare stabilite de supermarket-urile internationale, au 
devenit în mod tipic mai riguroase decât acele impuse traditional de sectorul public. Retelele  
europene de produse europene au reactionat prompt la preocuparile în crestere a consumatorilor 
referitor la securitatea alimentara si au înfiintat un sistem strict de reducere a riscului, care 
implica auto-evaluarea si certificare externa, cunoscuta sub numele de EUREPGAP (Euro 
Retailer Produce Working Group Standards of Good Agricultural Practices). Satisfacerea acestor 
standarde solicita instruirea producatorilor si fortificarea infrastructurii asigurarii calitatii pentru 
a efectua verificarea si certificarea necesara.  

 
Boxa 2. Structura gospodariilor agricole care cultiva productia horticola 
 
În mare masura , Moldova a încheiat cu succes privatizarea în masa a întreprinderilor agricole mari de stat în 
perioada 1998-2002. Persoanele au primit cote de teren de dimensiuni mici care faceau parte din patrimonial fostelor 
întreprinderi agricole. Au fost distribuite cote de livezi, vii si pamânt arabil. Un numar considerabil de detinatori au 
dat terenurile în arenda “liderilor,” care prelucreaza masive mari de pamânt. Altii, inclusiv, majoritatea 
horticultorilor s i-au unit terenurile si prelucreaza împreuna terenurile altor membri de familie  sau vecini si în multe 
cazuri terenuri arendate aditional.  Din fericire, sistemul funciar a fost structurat pentru a permite dezvoltarea unei 
piete funciare post-privatizare în vederea arenzii si proprietatii.  Speram ca acest lucru va conduce spre masuri care 
vor reactiona la necesitatile funciare si a factorilor de productie  a horticultorilor, odata cu crearea de gospodarii 
agricole care pot satisface cerintele pietelor autohtone si de export de desfacere a fructelor si legumelor.  
 
Ar fi o greseala  majora sa conchidem ca agricultura micilor proprietari este în mo d inerent mai putin eficienta decât 
cea practicata de întreprinderile agricole mari. Se pare ca în Moldova situatia este cu desavârsire invers. Serviciile 
cheie unde economiile de scara sunt importante pot fi prestate de furnizorii de factori de productie, angrosisti, 
cooperativele de prestari servicii si întreprinderile de prelucrare a productiei agricole. Avantajele flexibilitatii si 
motivatiei gospodariilor foarte mici sunt adesea mult mai importante pentru succesul agriculturii moderne de 
valoarea înalta, decât economiile de scara ca nu sunt întotdeauna atinse ale întreprinderilor agricole mai mari. 
Orientarea si sustinerea unei piete funciare bine functionale în Moldova – o piata fara înclinare spre gospodariile 
agricole mai mari sau mai mici – va permite semnalelor de pe pietele de produse finale sa selecteze gospodariile 
agricole, fie mari sau mici, care activeaza cu succes în horticultura moderna. O întelegere a rolului crucial al 
gospodariilor agricole în lupta cu saracia rurala este un element ulterior important în formularea politicii funciare, în 
special în partea în care aceasta are legatura cu horticultura.  
 
 
4.11 O strategie de crestere a agriculturii determinata de  export trebuie sa se bazeze în 
mare masura pe sustinerea producatorilor bine informa ti si capabili sa produca bunuri la 
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preturi rentabile . Desi acest lucru este necesar, el nu este suficient într-o lume a comertului 
alimentar cu bariere comerciale de diferite genuri. Partenerii comerciali din Rusia, Ucraina si UE 
au masuri protectioniste, cerinte regulatorii, în domeniile securitatii alimentare si transportului si 
practici împovaratoare si uneori corupte de verificare la frontiera. În prezent, se crede ca 
standardele sanitare, fitosanitare (SSF) si comerciale reprezinta o bariera majora în calea 
exporturilor de produse horticole din Moldova catre UE, nu însa tarifele si subventiile. Guvernul 
trebuie sa intensifice negocierile sale bilaterale cu partenerii comerciali majori pentru a 
implementa acordurile de comert liber existente si pentru a elimina obstacolele în fata 
comertului. Guvernul trebuie sa se consulte cu exportatorii si sa fie sensibil la cererile acestora, 
si a celor potentiali, în speciali în domeniul bunurilor a caror cerere creste rapid.  

4.12 Adoptarea rapida a soiurilor îmbunatatite devine tot mai esentiala pentru o 
participare profitabila pe pietele în dezvoltare de export a produselor horticole de valoare 
înalta. Nivelul tehnologic al horticulturii în Moldova a degradat de la cel obtinut în timpul 
sovietic. Este depasit în egala masura.  Recolta la hectar de fructe obtinuta în 2002 reprezenta 
aproape o treime din recolta lui 1985. Ea s-a majorat pâna la aproximativ 45 de procente, însa s-a 
redus din nou în 2004. Recolta de legume din 2003, a constituit aproape o jumatate din recolta 
lui 1985. În lipsa, cercetarilor eficiente si serviciilor de extensiune, în mod tipic, producatorii 
agricoli obtin tehnologii agricole avansate aproape numai prin canale comerciale, cu precadere 
de la furnizorii de factori de productie. În horticultura, în orice caz, cea mai avansata tehnologie 
este adesea reprezentata de semintele si puietul de soiurile moderne.  În prezent, o constrângere 
esentiala în calea adoptarii semintelor si puietului de soiuri moderne  de catre producatorii 
agricoli din Moldova este reprezentata de institutiile de stat pentru cresterea plantelor si selectia 
soiurilor care controleaza piata în cea mai mare parte în baza procedurilor de certificare 
contraproductive ale Ministerului Agriculturii. Problemele îngemanate ale finantarii insuficiente 
a agriculturii si profitabilitatii scazute, bineînteles ca împiedica producatorii agricoli de a obtine 
factori de productie si investirea în modernizarea cercului vicios. Orice fapt care le permite sa 
sparga acest cerc, adica, îmbunatatiri tehnologice, piete, finante sau profituri va ajuta. În 
domeniul semintelor si semintisului, Guvernul trebuie sa simplifice în mod radical procedura de 
certificare a semintelor si sa permita importatorilor de seminte sa prezinte dovezi de verificare si 
aprobare a noilor soiuri de seminte din America de Nord si UE si alte tari, si sa obtina urgentarea 
certificarii în Moldova. 

4.13 Preturile logistice înalte la exporturile horticole constituie o bariera majora în fata 
comertului. Desi a fost privatizata în întregime, piata de logistica a Moldovei, înca se mai afla la 
stadiile incipiente de dezvoltare. Nici unul din transportatorii majori europeni nu activeaza pe 
piata Moldovei datorita dimensiunilor mici ale pietei, administratiei publice neprevizibile, si 
practicilor adesea corupte. În afara de costurile de transport, alte costuri logistice – documentatia 
comerciala, costurile telecomunicatiilor si administrative, inventariere si de transport si “platile 
neoficiale” – sunt mari. Costurile de logistica reprezinta 16 procente din valoarea totala a 
exporturilor în comparatie cu 10 procente în cazul tarilor care au aderat la UE. Costurile logistice 
exorbitante, în comparatie cu tarile învecinate se ridica la o taxa de 6 procente la exporturi si 
reprezinta un factor negativ semnificativ pentru competitivitatea exporturilor de culturi horticole 
si altor culturi. Alte neajunsuri majore în domeniul logisticii din Moldova , care afecteaza 
nefavorabil exporturile horticole sunt reprezentate de mentinerea proasta a drumurilor si lip sa 
depozitelor si instalatiilor frigorifice. Guvernul trebuie sa-si intensifice eforturile de îmbunatatire 
a documentatiei si administratiei comerciale si sa reduca timpul de asteptare a camioanelor la 
punctele de trecere a frontierei. Guvernul trebuie sa negocieze cu partenerii sai comerciali pentru 
ca acestia sa faca acelasi lucru, si sa se angajeze într-un dialog continuu cu exportatorii referitor 
la constrângerile curente de ordin logis tic. Un scop important este elaborarea politicilor 
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guvernamentale în promovarea investitiilor în instalatiile frigorifice, depozite frigorifice de 
dimensiuni mai mici, dispersate si eficiente din punct de vedere a consumului de energie, care ar 
sta la dispozitia producatorilor mici si medii. 

4.14 Productivitatea s cazuta si lipsa rentabilitatii sectorului horticol din Moldova sunt 
obstacole serioase în calea investitiilor în sectorul horticol.  Atât datorita acestui fapt, cât si 
din cauza saraciei din tara, exista o insuficienta de capital propriu disponibil pentru agricultura 
(cu exceptia muncii micilor proprietari). Asemanator cu alte tari în dezvoltare si tranzitie, bancile 
de asemenea au putina experienta în oferirea împrumuturilor producatorilor si privesc aceasta 
activitate ca pe una riscanta. Putinele investitii directe straine în horticultura Moldovei au fost un 
factor puternic de dezvoltare a operatiunilor de export a culturilor horticole de valoare înalta, 
însa un flux mare de IDS în viitorul apropiat este putin probabil, datorita mediului politic si 
economic percepute ca fiind riscante. Creditarea micilor proprietari de terenuri agricole este 
disponibila pentru aproximativ o treime din comunitatile rurale din Moldova prin intermediul 
Asociatiilor de Economii si Împrumut, care au fost înfiintate în cadrul proiectului RISP al Bancii 
Mondiale. Restabilirea livezilor si viilor, si investitiile în instalatiile de irigare sunt esentiale daca 
Moldova doreste sa dezvolte un sector de exporturi a culturilor horticole cu valoare înalta. 
Politicile Guvernului si ale donatorilor trebuie sa fie orientate spre majorarea volumului de 
împrumuturi pe termen lung în agricultura. Creditarea comerciala a întreprinderilor de prelucrare 
a produselor agricole, comerciantilor si cooperativelor mari trebuise sa fie structurata pentru a 
sprijini creditarea producatorilor agricoli membri sau contractati pentru procurarea factorilor de 
productie necesari. IDS trebuie sa fie încurajate, la fel si programele de creditare a micilor 
proprietari.  

4.15 Conformarea la standardele internationale va permite Moldovei sa-si mareasca 
considerabil partea produselor sale agricole pe pietele de export.  Standardele de calitate si 
de alt tip au devenit elemente critice în comertul cu produse alimentare. Regulamentele tehnice 
sunt de obicei legate de ocrotirea sanatatii, securitatea alimentara si mediul înconjurator (ex. 
regulamente sanitare si fitosanitare, colorantii alimentari si reziduurile pesticidelor). Aditional, 
guvernele si cumparatorii, cum ar fi retelele de supermarket-uri, impun standarde asupra 
produselor referitoare la calitate, etichetare, împachetare, specificarile produselor, origine si 
identificare. Alte standarde se refera la proces, practici agricole si munca. Verificarea 
corespunderii cu standardele relevante implica un proces de testare si certificare de catre partile 
terte independente. Atât entitatile publice, cât si cele private într-o tara cum este Moldova, 
trebuie asadar sa investeasca în infrastructura pentru a permite exportatorilor din tara sa participe 
în mod profitabil în retelele internationale de distributie.  La moment, infrastructura standardelor 
din Moldova este ineficienta, incompleta si mai degraba orientata spre standardele GOST ale 
Rusiei, decât spre cele ale UE sau alte regimuri de standarde internatio nale, conform celor mai 
bune practici. Guvernul Moldovei trebuie sa faca un pas major spre reformarea infrastructurii 
standardelor sale. Acest fapt va solicita o majorare mare a mijloacelor financiare alocate în acest 
scop. Procesele de stabilire a standardelor, certificarea si acreditarea trebuie sa fie transparente si 
bazate pe cooperare si comunicare institutionalizata dintre Guvern si mediul de afaceri. Marea 
parte a regulamentelor tehnice si standardelor UE trebuie sa fie adoptate rapid în calitate de 
cadru legal national în conformitate cu planul de actiuni Moldova /UE Moldova elaborate cu 
asistenta UE.   

4.16 Datele statistice oficiale trebuie sa fie separate în parti componente pentru a 
permite analiza culturilor competitive. Sectorul legumelor în crestere, care s-a marit de patru 
ori este plasat împreuna în categoria “altele” publicat în statisticile oficiale.  Disponibilitatea mai 
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buna a datelor separate în parti component ar sprijini identificarea si analiza domeniilor 
avantajelor comparative a culturilor horticole. 

4.17 Agricultura intensiva a micilor detinatori de teren poate fi extrem de productiva si 
a dovedit ca este în stare sa produca o productie de valoare înalta în multe tari în 
dezvoltare.  Cultivarea intensiva a fructelor si legumelor este în special potrivita pentru 
cultivarea de catre micii detinatori de teren. Cu toate acestea, dezvoltarea cultivarii culturilor 
horticole de catre micii detinatori de teren a fost urmata de o dezvoltare suficienta a 
cooperativelor de prestare servicii ale asociatiilor de fermieri. Daca producatorii agricoli doresc 
sa faca o contributie substantiala la exporturile fructelor si legumelor de valoare înalta, ei trebuie 
sa aiba acces servicii la preturi rezonabile pentru recolta, sortare, ambalare, refrigerare si servicii 
de depozitare. Cooperativele de prestare servicii sau asociatiile de fermieri în baza calitatii de 
membru ofera servicii cu valoare adaugata pentru a dezvolta furnizarea de produse 
comercializabile. Guvernul, cu sustinerea donatorului trebuie sa ia la modul serios constrângerile 
cu care se confrunta producatorii agricoli care cultiva culturi horticole si sa le ofere asistenta în 
realizarea potentialului lor pentru productia cu valoare înalta. Ei trebuie asistati în crearea 
organizatiilor de membri pentru a oferi servicii de ambalare, depozitare, comercializare si alte 
servicii. Orice modificari necesare de ordin legal care înca nu au fost puse în aplicare trebuie 
efectuate pentru a permite acestui gen de cooperative de prestare servicii si asociatii de fe rmieri 
pentru sa-si desfasoare activitati comerciale. 

4.18 Întreprinderile de prelucrare a productiei agricole reprezinta unul din mecanismele 
potentiale de baza pentru a majora valoarea adaugata a agriculturii. Constrângerile serioase privind 
extinderea  întreprinderilor de prelucrare a productiei agricole în patru directii nu permit o dezvoltare 
corespunzatoare a sectorului. Aceste patru directii sunt urmatoarele (i) întreprinderi mari de prelucrare a 
productiei agricole privatizate, (ii) întreprinderi noi straine sau întreprinderi locale  (iii) întreprinderi medii 
si mijlocii de prelucrare, si (iv) cooperativele de prestare a serviciilor de marketing sau organizatii de 
fermieri. Cea mai importanta constrângere pentru investitiile private în toate directiile este mediul 
investitional nefavorabil. Au fost facute putine investitii pentru a moderniza operatiunile mari de 
privatizare. Activitatile ÎMM de prelucrare si ambalare sunt deocamdata mici si se confrunta cu 
constrângeri dificile în diferite domenii, inclusiv , tehnologie, finante, management, marketing, logistica, 
povara regulatorie si coruptia. Daca un numar suficient de întreprinderi vor avea succes în fata acestor 
constrângeri si vor creste rapid, aceasta directie ar putea deveni elementul dinamic al sectorului. 
Cooperativele de prestare a serviciilor de marketing continua sa se confrunte cu dificultati în desfasurarea 
activitatilor în calitate agenti economici. 
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ANEXA 1: METODOLOGIA PENTRU ESTIMAREA CRL, RNP SI REP SI 
TABELELE MAP 

INTRODUCERE 
 
În anexa este descrisa metodologia folosita pentru a calcula cei trei indicatori ai competitivitatii 
internationale pentru sase produse agricole care au o pondere importanta în produsul agricol brut si 
reprezinta surse importante de valuta straina pentru Moldova.  
 
Datele referitoare la pretul produsului folosite în aceasta analiza se refera atât la gospodariile  agricole 
mari, cât si cele mici, însa bugetele detaliate sunt acelea ale sectorului individual17.Bugetele  pe produse 
agricole al gospodariilor agricole mari nu au fost disponibile . Trebuie sa mentionam faptul ca în curent 
sectorul individual produce aproximativ 75 de procente din productia agricola bruta, de aceea se 
presupune ca indicatorii estimati sunt reprezentativi pentru întreg sectorul agricol din Moldova. 
 
În plus, informatia cu privire la buge tele gospodariilor agricole disponibile pentru doi ani (2000 si 2003) 
si datele lor sociale/de hotar corespunzatoare calculate în cadrul acestei analize au permis crearea 
Matricelor Analizei Politicii pentru sase produse agricole.   
 
METODOLOGIE 
 
Rata Nominala de Protectie (RNP) este cel mai simplu indicator al distorsiunilor pretului, care masoara 
diferenta dintre preturile la produsul autohton si pretul extern (care de asemenea se numesc preturi 
„economice” sau „sociale” în cadrul analizei) la produsul agricol. O asemenea diferenta poate fi cauzata 
de 2 factori majori:  

- Politici locale , inclusiv politicile agrare, politicile cursului de schimb, politicile comerciale  (ex. 
tarife la import, bariere non-tarifare, monopolul guvernului asupra comertului); si 

- Imperfectiunile pietei. 
Aceasta, asadar poate fi folosita pentru a identifica stimulentele  sau constrângerile în fata producatorilor 
locali. Ea este calculata ca raportul pretului local (Pd) a unui produs comercializabil la pretul echivalent de 
la frontiera (Pb): 
 
RNP în procente = (Pd / Pb – 1) * 100 
 
RNP poate fi pozitiva, negativa sau egala cu zero. Daca: 

- RNP > 0 procente, pretul curent de pe piata depaseste pretul social, având în vedere protectia 
implicita a producatorilor si impozitarea consumatorilor. 

- RNP < 0 procente, pretul curent de pe piata depaseste pretul social, având în vedere impozitarea 
implicita a producatorilor si subventionarea consumatorilor. 

- RNP = 0 procente, indicatorul implica o structura neutra a protectiei. 
 
Rata Efectiva de Protectie (REP) este o continuare a conceptului protectiei nominale. Ea include 
efectele combinate ale distorsiunilor de pret pe  pietele factorilor de productie  si a produselor finale. 
Datorita faptulu i ca deseori preturile locale  pe pietele produselor finale sunt impozitate implicit, iar 
folosirea factorilor de productie  (comercializabili) este implicit subventionata, conceptul masurilor 
protectiei efective masoara impactul total al tuturor influentelor de baza asupra producatorului. REP este 

                                                 
17 Acesta include gospodariile taranesti care folosesc pâna la 10 ha de pamânt. 
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calculata ca raportul valorii adaugate a produsului18 masurata la preturile locale  (private) (VAd) peste 
valoarea adaugata la frontiera (social) preturi (VAb): 
 
REP în procente = ( VAd / VAb – 1 ) * 100 
 
Din nou, REP poate fi pozitiva, negativa sau egala cu zero. Asadar, 

- daca REP > 0 procente, acesta implica o protectie directa a producatorilor autohtoni care produc 
un anumit produs. Acest fapt rezulta în stimulente pozitive pentru producatorii acestui produs, 
deoarece ei primesc venituri mai mari din resursele lor (comercializabile). 

- daca REP < 0 procente, acest fapt implica constrângeri de baza pentru producatorii autohtoni ai 
unui produs specific. Teoretic, producatorii autohtoni vor activa daca produc mai eficient decât 
producatorii straini. 

- daca REP = 0 procente, acesta implica o structura neutra a stimulentelor nete. 
 
Raportul Costului Resurselor Locale  (CRL) de asemenea masoara  eficienta relativa a productiei 
autohtone din punct de vedere a concurentei internationale . CRL compara costurile de oportunitate  
(pretul social) de folosire a factorilor primari locali – pamânt, munca si capital – la valoarea adaugata pe 
care aceasta o genereaza. CRL este calculat ca raportul factorilor primari la pretuire sociale (Fs) la 
valoarea adaugata la preturile sociale (la frontiera) (VAs19): 
 
CRL = Fs / VAs 
 
Când CRL este mai mic de 1, productia autohtona este eficienta si competitiva pe piete le externe (doar 
marginal daca este sub însa aproape de 1), deoarece costul de oportunitate a resurselor locale cheltuite 
este mai mic decât mijlocele în valuta straina economisite prin substituirea importurilor sau dobândite la 
export. Un coeficient al CRL mai mic de 1 este privit ca un indicator al avantajelor comparative pe 
termen lung. Contrarul este adevarat pentru coeficientul CRL sub 1. În cazul în care CRL este egal cu 1, 
economia  nici nu economiseste si nici nu obtine mijlocele în valuta straina prin productie autohtona.. 
 
COLECTAREA DATELOR, SURSE SI PRESUPUNERI 
 
Sase produse agricole au fost evaluate din punct de vedere a competitivitatii productiei agricole 
moldovenesti: grâul, porumbul, floarea soarelui, rosiile, merele si struguri de masa. Aceste produse au 
fost selectate datorita importantei lor relative în exporturile  moldovenesti.  Cresterea septelului nu a fost 
inclusa în analiza. 
 
Estimarea CRL, RNP si REP a fost bazata pe datele colectate din diferite surse: Departamentul Statistica 
si Sociologie (pentru preturile la produse autohtone), baza de date de exporturi –importuri a 
Departamentului Vamal (pentru preturile de la frontiera si factorii de productie comercializabili), datele 
FAO cu privire la comertul extern la nivel de tara (pentru preturile istorice de la frontiera pentru  
productie ), la fel si datele cu privire la bugetele  gospodariilor agricole colectate de ONG Agrex în cadrul 
a doua studii desfasurate în 2000, 2003 si 2004 (pentru preturile locale la productie si factorii de 
productie, atât comercializabili, cât si ne-comercializabili, la fel si date referitoare la cantitatea factorilor 
de productie folositi pentru productia fiecarei culturi).  
 
Disponibilitatea datelor cu privire la preturile istorice (atât autohtone, cât si cele de la frontiera) a permis 
calcularea RNP anuala . Pentru a calcula REP si CRL, au fost necesare date cu privire la bugetele  
gospodariilor agricole , care erau disponibile doar pentru doi ani 2000, 2003 si 2004. Asadar, coeficientii  
REP si CRL pentru cele sase produse au fost calculati doar pentru acesti ani. 
 

                                                 
18 Valoarea adaugata (VA) este calculata ca diferenta dintre pretul produsului  (valoarea bruta) si costul factorlor de 
prodictie comercializabili. 
19 VAs = VAb 
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Pretul la productia agricola. Preturile anuale medii la nivel de ferma colectate de Departamentul 
Statistica (atât de la gospodariile agricole mari, cât si de la gospodariile agricole mici) au fost sursa 
preturilor private 20 pentru productia productiei private. Preturile private la productia agricola reprezinta 
media ponderata 21 a preturilor la nivel de ferma primite de cele doua categorii de gospodarii agricole – 
mici si medii.  
 
Deoarece, toate produsele selectate sunt comercializate exterior, preturile economice/sociale  ale 
productiei agricole au fost considerate preturile respective de la frontiera, care de fapt reprezinta costul de 
oportunitate a productiei autohtone. Deoarece toate produsele selectate sunt exportate net, pretul mediu de 
export FOB a fost ales ca pretul economic social neajustat. Au fost folosite doua surse pentru a colecta 
preturile  anuale de export: baza de date de exporturi - importuri a Departamentului Vamal, Baza de Date a 
FAO. 
 
Afara de aceasta, pretul de export a fost ajustat în jos la pretul la nivel de ferma, luând în calcul toate 
costurile implicate în deplasarea productiei de la ferma spre punctul de trecere a frontierei. Aceste costuri, 
care în general includ costuri de transport, depozitare si alte costuri de mentinere au fost obtinute în urma 
unor interviuri directe cu exportatorii produselor selectate. Dupa aceasta, a fost obtinut pretul echivalent 
la frontiera prin scaderea costurilor de la frontiera (exportul FOB ) pretul înregistrat la vama.  
 
Preturile la factorii de productie. Pretule  la factorii de productie  si cantitatile  folosite la hectar (împreuna 
cu datele cu privire la recolta) au fost colectate din datele cu privire bugetele  gospodariilor agricole 
private si gospodariilor din mediul rural, care folosesc pâna la 10 ha de pamânt. În prezent, gospodariile 
agricole private si gospodariile rurale produc aproximativ  75 de procente din totalul productiei agricole, 
asadar, se presupune ca preturile factorilor de productie  reprezinta media preturilor nationale.  
 
Patru categorii de factori de productie comercializabili au fost luate în considerare: seminte, îngrasaminte 
(sub-divizate în organice, azot, fosfor, potasiu si amestecate), chimicale pentru protectia culturilor 
(erbicide , fungicide , insecticide si altele) si combustibil (motorina). Preturile economice/sociale a 
factorilor de productie  au fost obtinute de aceeasi maniera ca si cele pentru productia agricola. Deoarece 
toti factorii de productie pot fi importati, pretul de import CIF au fost calculat la pretul economic/social 
respectiv 22, si dupa aceasta ajustate la costurile de transportare si gestionare (de la frontiera la nivel de 
ferma) pentru a calcula pretul de echivalenta economica sociala pentru factorii de productie . 
 
Un element important al datelor cu privire la bugetele  gospodariilor agricole – “operatiuni mecanizate” – 
a fost divizat pe elemente: combustibil (comercial), munca calificata (ne-comercial) si capital (care are 
elemente componente comerciale si necomerciale , care vor fi supuse discutiei mai jos ). Deoarece pentru a 
realiza divizarea necesara si a calcula valorile specifice ale celor 3 elemente a fost disponibil doar costul  
total al operatiunilor mecanizate, a fost adoptata urmatoarea presupunere: combustibilul reprezinta 45 de 
procente din costul total , munca calificata  – 40 de procente, iar capitalul  (inclusiv deprecierea 
instalatiilor mecanice, echipamentului, si partilor de schimb) – 15 procente.  
 
Factorul local – pamântul si apa pentru irigare (doar în cazul rosiilor), munca si capitalul – sunt 
considerate complet necomerciale , cu exceptia capitalului care este un component comercial. Pretul 
economic/social al pamântului a fost masurat ca valoarea medie a arenzii într-un  numar de alternative 
potrivite de produse. Pretul economic  te complet necomerciale, cu exceptia capitalului care este un 

                                                 
20 S-a decis de a denumi preturile locale ale factorilor de productie, preturi private, iar costurile de oportunitate a 
acestora  – preturi sociale  (sau preturi la frontiera pentru factorii de productie si productia agricola 
comercializabila). 
21 Ponderat conform suprafetei unui anumit bun folosit de fermele mari si mici. 
22 Doi factori de productie  -seminte de grâu si îngrasaminte minerale – au fost o exceptie de la regula generala 
folosita pentru calcularea preturilor sociale pentru factorii de productie comercializabili. Deoarece producatorii 
agricoli moldoveni, folosesc, în special seminte de grâu s i îngrasaminte minerale de productie autohtona  (inclusiv 
proprii), ar fi inadecvat de a folosi pretul de import al acestor doi factori de productie în calitate de pretul lor de 
oportunitate. Asadar, pretul social al acestor doi factori de productie a  fost considerat echivalent cu pretul privat.  
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component comercial. Pretul economic/social al muncii, atât calificata, cât si necalificata, a fost calculat 
similar cu pretul economic social la pamânt, adica, masurat ca pretul mediu privat în cinci produse 
alternative. Pretul social/ economic al apei pentru irigare a fost calculat ca suma pretului privat si 
subventia locala, care curent acopera costurile pentru energie, care reprezinta aproximativ 30-60 procente 
din costurile de irigare totale.    
 
Capitalul urmeaza sa fie discutat separat. Valoarea privata a capitalului a fost divizata în doua parti 
componente: elementul comercial, care reprezinta deprecierea, (instalatiilor mecanice, echipamentului, si 
partilor de schimb), si elementul necomercial, care reprezinta costul capitalului în legatura cu rata reala a 
dobânzii23. Evaluarea economica sociala a capitalului a fost calculata, luând în considerare diferenta 
dintre preturile economice sociale ale capitalului, adica ratele dobânzilor. Pentru a estima evaluarea 
adecvata economica sociala a bunurilor capitale , media nationala a profitabilitatii capitalului a servit drept 
înlocuitor valabil pentru rata dobânzii economice sociale pentru bunurile capitale. În baza estimarilor 
specialistilor, rata dobânzii economica sociala a fost aproximativ 15 procente. 
 
MATRICELE ANALIZEI  POLITCILOR 

Tabelele 1-6 de mai jos reprezinta matricele analizei politicilor pentru sase produse selectate. Valorile 
economice/sociale si private sunt indicate pe tona si pot fi calculate pentru a afla marimea transferurilor 
totale spre (sau de la) fiecare sistem de producere din Moldova . 
 
Estimarile obtinute indica faptul ca productia moldoveneasca a sase produse majore este profitabila atât 
din punct de vedere privat, cât si economic/social (cu exceptia grâului în 2003). Grâul pare a fi cultura cea 
mai putin profitabila atât economic/social, cât si privat. Porumbul, floarea soarelui si rosiile sunt 
reprezentate în ordinea profitabilitatii private între 500 si 1000 lei la tona. Merele si strugurii de masa 
indica cele mai mari nivele ale profitabilitatii private, între 1000 si 2000 lei la  tona.   
 
Cu toate acestea, profitabilitatea economica sociala este cu mult mai mare decât cea privata în cazul 
culturilor analizate. Aceasta înseamna ca în lipsa imperfectiunilor pietii si politicile distorsionate, 
producatorii agricoli din Moldova ar fi în stare sa genereze atât venituri, cât si profituri mai mari din 
activitatile agricole.  
 
Cele mai mari distorsiuni ale preturilor sunt prezente pe pietele de desfacere, în mod evident exista 
transferuri enorme de venituri de la producatorii agricoli prin intermediul preturilor foarte nici la 
productia agricola, care în mod evident se reflecta asupra profiturilor acestora. Aceste transferuri nu ajung 
neaparat la întreprinderile de prelucrare, comercianti, si consumatori, însa într-o mare masura sunt cum se 
spune “transferuri în pierdere,”.  
 

                                                 
23 Rata reala a dobânzii a fost calculata ca o functie a ratei nominale a dobânzii si a inflatiei. 
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Tabelul 1, Anexa 1.  Matricele analizei politicilor pentru anumite culturi din Moldova  
 
MAP pentru productia de GRÂU 
 Venituri Costuri 

comercializabile 
Factori locali  Profituri 

 2000 
Privat 1039 568 335 135 
Social 1056 552 475 29 
Transferuri -17 16 -139 106 
 2003 
Privat 1235 1018 571 -354 
Social 1612 926 777 -91 
Transferuri -377 91 -206 -262 
 2004 
Privat 1077 563 319 195 
Social 1683 485 412 786 
Transferuri -606 77 -92 -591 
 
Tabelul 2. MAP pentru productia de PORUMB 
 Venituri Costuri 

comercializabile 
Factori locali  Profituri 

 2000 
Privat 1024 203 380 441 
Social 3591 187 396 3008 
Transferuri -2567 16 -16 -2567 
 2003 
Privat 1465 261 446 758 
Social 2410 231 477 1703 
Transferuri -945 30 -31 -944 
 2004 
Privat 1277 222 501 554 
Social 1593 179 517 897 
Transferuri -316 43 -16 -344 

 
Tabelul 3. MAP pentru productia de  FLOAREA SOARELUI 
 Venituri Costuri 

comercializabile 
Factori locali Profituri 

 2000 
Privat 1364 417 507 440 
Social 1591 381 582 627 
Transferuri -227 35 -75 -187 
 2003 
Privat 2031 542 722 767 
Social 2399 444 815 1140 
Transferuri -368 99 -94 -373 
 2004 
Privat 2377 492 810 1075 
Social 2690 398 889 1403 
Transferuri -314 94 -79 -328 

 
Tabelul 4. MAP pentru productia de ROSII 
 Venituri Costuri 

comercializabile 
Factori locali  Profituri 

 2000 
Privat 1432 384 271 777 
Social 2326 354 276 1696 
Transferuri -894 30 -5 -918 
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 2003 
Privat 1750 479 403 868 
Social 3583 446 459 2678 
Transferuri -1833 33 -56 -1810 
 2004 
Privat 1742 463 569 710 
Social 3123 421 611 2069 
Transferuri -1381 41 -42 -1380 
 
Tabelul 5. MAP pentru productia de MERE 
 Venituri Costuri 

comercializabile 
Factori locali  Profituri 

 2000 
Privat 1822 371 259 1191 
Social 2289 313 247 1729 
Transferuri -467 58 12 -537 
 2003 
Privat 1900 183 234 1483 
Social 2035 145 211 1679 
Transferuri -135 38 23 -196 
 2004 
Privat 1950 256 457 1237 
Social 2200 138 434 1627 
Transferuri -250 118 22 -390 
 
Tabelul 6. MAP pentru productia de STRUGURI DE MASA 
 Venituri Costuri 

comercializabile 
Factori locali  Profituri 

 2000 
Privat 1513 209 389 914 
Social 2260 176 356 1728 
Transferuri -747 33 34 -814 
 2003 
Privat 3000 284 536 2180 
Social 3479 221 433 2824 
Transferuri -479 63 103 -644 
 2004 
Privat 2627 274 686 1667 
Social 3584 290 627 2666 
Transferuri -957 -16 59 -1000 
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ANEXA 2. INSTITUTIILE INFRASTRUCTURII STANDARDELOR 
MOLDOVENESTI 

Ocrotirea sanatatii la oameni si animale  
 
Conform Legii cu privire la protectia sanitara si epidemiologica a populatiei din 1993, Serviciul sanitar si 
epidemiologic din cadrul Ministerului Sanatatii este serviciul responsabil pentru protectia sanatatii 
publice în Moldova din punct de vedere a constructiilor, productiei, tehnologiilor de prelucrare, 
produselor importate, materiei prime, apei potabile, etc.  
 
În cadrul acestui serviciu , Centrul national stiintifico -practic de medicina preventiva  este agentia  
principala responsabila de securitatea alimentara în Moldova. Centrul elaboreaza regulamente cu privire 
la securitatea alimentara, ofera instruire si asistenta tehnica centrelor regionale si informeaza publicul în 
cazurile problemelor alimentare.  
 
Secretariatul Moldovei cu privire la Codex Alimentarius se afla în Centrul national stiintifico-practic de 
medicina preventiva . Comitetul National, înfiintat în 2001, angajeaza 25 de oficiali cu drept de luare a 
deciziilor în domeniul securitatii alimentare si joaca un rol major în armon izarea legislatiei nationale si a 
standardelor de securitate alimentara la Comisia Codex Alimentarius, organismul international de stabilire 
a standardelor.  
 
Serviciul Veterinar de Stat  (Legea cu privire la activitatea veterinarilor din 1993) este institutia principala 
a Moldovei în domeniul sanatatii animalelor si pestilor. Serviciul Veterinar include institutii pentru 
inspectii, diagnostica, inspectie la punctele de control, carantina veterinara si serviciile veterinare 
regionale. Moldova  a aderat la statutul de tara terta de import pe pietele UE a pestelui, carnii de pasare, si 
produselor lactate. Problemele referitoare la aderare sunt lipsa armonizarii infrastructurii SSF a Moldovei 
la cea a UE si serviciile inadecvate de laborator, certificare si inspectie .  
 
Protectia plantelor  
 
Inspectoratul Republican pentru protectia plantelor (Legile cu privire la protectia soiurilor de plante din 
1996 si produsele fitosanitare si îngrasamintele ) din cadrul Ministerului Agriculturii si Industriei 
Alimentare monitorizeaza situatia fitosanitara la nivele nationale, regionale si municipale si conduce un 
laborator central. Responsabilitatile sale includ, inspectia si certificarea depozitelor, emiterea si 
înregistrarea importurilor si licentelor comerciale, mentinerea registrelor substantelor chimice si 
biologice, emiterea certificatelor de calitate, controlul toxicologic, si certificarea serviciilor de protectie a 
plantelor.  
 
Directia Standarde si Evaluare a Conformitatii din cadrul Ministerului Agriculturii si Industriei 
Alimentare este responsabila de regulamentele tehnice si standardele de calitate pentru produsele agricole 
si alimentare. Este responsabila de securitatea alimentara si structura produselor agricole prelucrate. 
Conform personalului Ministerului aceste responsabilitati difera de acele ale Centrului pentru Medicina 
Preventiva din cadrul Ministerului Sanatatii, deoarece cel din urma este responsabil de problemele 
igienei. Luând în consideratie, sectorul privat al Moldovei, exista o dublare si confuzie  în 
responsabilitatile  ambelor organisme.  
 
Inspectoratul de Stat de carantina fitosanitara (Legea cu privire la carantina fitosanitara din 1995) 
raporteaza direct Presedintelui si este responsabil de protectia Moldovei împotriva introducerii 
epidemiilor periculoase, bolilor plantelor si buruienelor din alte tari. Serviciul pune în aplicare reguli de  
carantina fitosanitara în perioada productiei, achizitiei, transportului, depozitarii, prelucrare, 
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comercializare, si folosirea obiectelor sub carantina si emite premise pentru importul sau exportul 
obiectelor sub carantina.  
Institutul National de Standardizare si Metrologie (Moldova Standard) este responsabil de standarde, 
metrologie, si certificare care nu tine de SSF în Moldova. Legile care guverneaza activitatile Institutului, 
includ Legea cu privire la protectia consumatorului din 2003, Legea cu privire la barierele tehnice în calea 
comertului sin 2000, Legea cu privire la certificare din 1999 si Legea cu privire la standardizare din 1995.  
Moldova Standard este de asemenea responsabila pentru punerea în aplicare de catre Moldova a 
Acordului OMC cu privire la barierele tehnice în fata comertului. 
 
Certificarea conformitatii standardelor  
 
Standardele Moldovei se bazeaza pe GOST-ul sovietic sau cele din România. Exista circa 20,000 de 
standarde GOST în total, dintre care aproximativ 8,000 sunt folosite în Moldova în prezent. Circa 2000 
sunt obligatorii. Noile standarde pentru producerea si prelucrarea productiei agricole se afla în competenta 
comisiilor comune din cadrul departamentelor ministeriale relevante. Exista doua tipuri de certificare în 
Moldova: certificarea categoriei (sanitara, fitosanitara, veterinara) emisa de agentiile responsabile de 
masurile de certificare SSF conform carora productia este evaluata din punct de vedere a conformitatii cu 
standardele moldovenesti. Guvernul declara ca cerintele fata de certificare sunt identice pentru produsele 
autohtone si cele importate. Sectorul privat poate solicita aprobarea noilor standarde.  
 
Cerinte de certificare pentru masurile SSF sunt expuse în regulamentele  tehnice ale ministerului 
responsabil, iar testarea si certificarea sunt efectuate de un organ competent din cadrul ministerului. 
Certificatul Igienic al Serviciului Sanitar Epidemiologic de Stat este emis de Centrul National Stiintifico 
Practic pentru Medicina Preventiva. Pentru un producator autohton, acesta este valabil timp de trei ani cu 
conditia ca metoda de producere nu se modifica. De obicei inspectiile se petrec odata sau de doua ori pe an. 
Importatorii primesc un certificat care este valabil pentru încarcatura respectiva. Importatorii de marfa 
alterabila sau de alt tip pot de asemenea sa ajunga la o întelegere prin care întreprinderii straine i se emite un 
certificat care este valabil pentru o perioada de pâna la trei ani si similar producatorilor autohtoni este 
inspectata de Serviciul Sanitar Epidemiologic de Stat. Moldova are acorduri de recunoastere comune cu 
tarile CSI, România si alte doua tari. Ea recunoaste certificate igienice emise de institutii competente din 
aceste tari si cele ale unor organisme de certificare internationale. Nu exista, teste aditionale asupra 
bunurilor importate care sunt urmate de certificatele igienice din partea organismelor straine recunoscute  
 
Pentru a obtine un Certificat de import de la Inspectoratul Principal de Stat pentru carantina  fitosanitara, 
exportatorul strain trebuie sa depuna o cerere, în care va indica bunurile care urmeaza sa fie expediate catre  
Inspectoratul Principal de Stat pentru carantina fitosanitara , care emite un permis prealabil de import, care 
prevede cerintele ce trebui sa fie satisfacute. La sosire, bunurile sunt inspectate si testate, fie la frontiera sau 
la laboratorul central din Chisinau. De obicei, importatorii trebuie sa prezinte un certificat fitosanitar din tara 
de origine, în unele cazuri analiza de laborator si un act de dezinfectie sau prelucrare împotriva parazitilor. 
Pentru exportatori este solicitat Certificatul fitosanitar al Inspectoratului Principal de Stat pentru carantina 
fitosanitara. Ei trebuie sa prezinte o descriere a transportului de marfa, în unele cazuri o analiza de laborator 
si dovezi de dezinfectie sau prelucrare împotriva parazitilor. 

Certificatele veterinare sunt emise pentru producatori si sunt valabile pe o perioada de pâna la trei ani, cu 
conditia ca metoda de producere nu se modifica. Instalatiile sunt inspectate aleatoriu pe parcursul perioadei.  
În plus, fiecare lot trebuie inspectat si se emite un certificate veterinar de sanatate. În cazul produselor 
importate, exportatorul strain trebuie mai întâi sa expedieze o cerere în care indica bunurile care urmeaza as 
fi expediate spre Inspectoratul Veterinar de Stat, care ulterior va emite un permis prealabil de import – 
avizul sanitar. Dupa ce marfa a fost importata, importatorul trebuie sa prezinte avizul sanitar cu stampila 
autoritatilor sanitare ale tuturor tarilor tranzitate , certificatul sanitar al tarii exportatoare si un certificate de 
calitate emis de producator. La sosire, fiecare lot este inspectat si testat. Daca este în regula se emite un 
certificat veterinar.  
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Moldova Standard este responsabila de procedurile ce nu tin de SSF cu privire la certificarea produselor  
(evaluarea conformitatii). Pentru produsele care au atât un component SSF si non-SSF, Moldova 
Standard emite certificate de conformitate în baza certificatului SSF si a testelor sale proprii ale aspectului 
de nu tine de SSF. În decembrie 2004, numarul produselor pentru care solicita evaluarea conformitatii au 
fost reduse cu o treime. Certif icarea obligatorie este aplicata în cazul multor produse alimentare, care pot 
afecta viata si sanatatea (ex. produse lactate, fructe si legume prelucrate si bauturi alcoolice). Fructele si 
legumele proaspete, carnea si produsele din carne sunt excluse din lista. 
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Sistemul de acreditare  
 
Legea Moldovei cu privire la evaluarea conformitatii produselor din 2003 prevede un nou sistem de 
acreditare, care este independent de organul de stabilire a standardelor si a laboratoarelor, si altor 
organizatii de testare acreditate. Înainte de aceasta, sistemul de acreditare se afla sub autoritatea Moldovei 
Standard. Supravegherea sistemului este asigurata de un Consiliu de Acreditare condus de Ministrul 
Economiei cu 19 membri din diferite ministere, asociatii de producatori si consumatori, sindicate si 
organe stiintifice. Consiliul elaboreaza politici si supravegheaza Centrul de acreditare în domeniul 
evaluarii conformitatii produselor. Centrul, în calitate de organism care se afla la auto-finantare, non-
profit, independent ofera servicii de acreditare. Acreditarea a fost oferita unui numar de 204 organisme de 
testare, inspectie si certificare. Centrul pentru acreditare are acorduri de recunoastere reciproca cu tarile 
din CSI, si alte tari din regiune (ex. Turcia, Ucraina). Moldova este membrul mai multor organisme 
internationale si regionale si a depus cerere pentru a deveni membru al Organizatiei Europene de 
Acreditare.  
 
 
 
 
 
 


