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Introducere

Economia Republicii Moldova de la obţinerea independenţei, poate fi caracterizată ca unproces lung și anevoios de tranziţie la economia de piaţă, ce a rezultat, mai cu seamă, înpierderea treptată a potenţialului de producere odată existent și crearea unei dependenţeputernice de factori de creștere exogeni, determinaţi de evoluţiile principalilor partenerieconomici.Ritmurile de creștere din deceniul precedent care, pe de o parte, au reprezentat un semnîmbucurător de recuperare al economiei naţionale, pe de altă parte, s-au dovedit a fi foartesusceptibile la diverse șocuri, atât externe cât și interne, creșterea economică reflectând ungrad relativ înalt de asimetrie în timp, caracterizată de scăderi puternice.Reformele întreprinse de-a lungul perioadei de tranziţie au eşuat în instaurarea unorinstituţii viabile necesare funcţionării economiei de piaţă. Acestea şi, corespunzător, mediul deafaceri semnalează o serie de carenţe. În pofida politicilor de liberalizare promovate, investiţiileîntârzie să vină, în timp ce economia simte nevoia critică a acestora.Multiplele constrângeri existente în calea mediului de afaceri, pe fondul valului deliberalizare comercială din deceniul precedent, au produs repercusiunile corespunzătoareasupra mediului de afaceri. Acesta reuşeşte cu greu să facă faţă concurenţei externe atât pepiaţa internă, cât şi pe cele externe, dar întârzie şi procesul de modificare al structuriieconomiei naţionale. Astăzi, Republica Moldova este una dintre puţinele ţări în regiune undeindustria deţine o cotă relativ mică în PIB şi aceasta este apropiată nivelului deţinut deagricultură, a cărei contribuţie la formarea PIB, este una semnificativă, ceea ce, pe fondulmodernizării slabe a acestui sector, sporește, la rândul său vulnerabilitatea creșterii economicela diverse şocuri.Situaţia a devenit cu mult mai subtilă, ca urmare a intensificării proceseloremigraţioniste ale populaţiei, în fond aptă de muncă, fiind însoţită nemijlocit şi de exodul înmasă de creieri. Efectele negative ale emigrării forţei de muncă au fost compensate, într-oanumită măsură, de remiterile efectuate de aceştia care au constituit mai mulţi ani un factorimportant al creșterii economiei naţionale. Totodată, acestea nu reprezintă o sursă de creşteresustenabilă, ascunzând în umbră o serie de alte efecte mai puţin pozitive asupra dezvoltăriieconomice: creşterea susţinută a importurilor, amânarea unor reforme care ar crea o bazădurabilă de creştere, predilecţia antreprenorilor spre activităţi cu intensitate redusă îninvestiţii, care cel mai des presupun şi o valoare adăugată joasă, dezvoltarea reexporturilor îndetrimentul dezvoltării capacităţilor proprii de producere şi chiar degenerarea sectoruluiagricol etc. Un studiu recent, a evaluat în baza unui model structural că o modificare avolumului remiterilor cu 10% ar genera o creștere, în plus, cu 1,4 p.p. de la scenariul de bază aconsumului gospodăriilor, cu 1,1 p.p. a importurilor și corespunzător, cu 1,2 p.p. a valoriiadăugate în activitatea de comerţ. În același timp, nu au fost identificate efecte de cauzalitatedintre remiteri și investiţii sau remiteri și producţia industrială (Fala A., 2013).În aceste condiţii, măsuri urgente sunt necesare în vederea schimbării vectorului dedezvoltare al economiei naţionale, urmând să manifeste o atitudine responsabilă toţi:
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autorităţile publice, mediul de afaceri și întreaga societate civilă. Sunt necesare măsuri ce arurgenta reformele şi ar stimula investiţiile, trezind interesul investitorilor străini, dar şi localipentru proiecte de lungă durată în economia naţională. Iar pentru că politica comercială a unuistat are repercusiuni directe asupra creșterii unei economii, caracterul său și opţiunile deintegrare economică au un rol foarte important în acest sens.Perioadă care a corespuns și cu revenirea economii după criză, în anul 2010 RepublicaMoldova a început negocierile privind semnarea Acordului de Asociere cu ţările UE, care poatefi considerat şi un program de reforme pentru finisarea procesului de tranziţie şi racordare lastandardele internaţionale. Tot în acest context, a fost implementat planul de acţiuni privindrealizarea recomandărilor Comisiei Europene pentru negocierea Acordului de Liber SchimbAprofundat şi Cuprinzător, care este parte componentă obligatorie a Acordului de Asociere şinegocierea propriu zisă a acordului care a fost parafat în toamna acestui an. La fel, în perioadaanilor 2011-2012 a fost semnat şi ratificat Acordul privind crearea Zonei de liber schimb încadrul CSI, fiind lansate și unele idei de aprofundare a procesului de integrare în acest spaţiu.Aceste iniţiative, sunt câţiva paşi importanţi care ar putea contribui la consolidarea economieinaţionale, întrucât politica comercială este o pârghie importantă pentru a gestiona eficientrelaţiile economice cu partenerii externi.
1. Aspecte conceptuale privind diversele opţiuni de integrare economică

și cuantificarea impactului economic al acestoraPrivit prin prisma literaturii existente în domeniu și a experienţei Republicii Moldova, oanaliză a fezabilităţii unui acord preferenţial de comerţ și al impactului său economicpresupune parcurgerea a cel puţin trei etape:1. Înţelegerea specificului formei de acord comercial preferenţial și, corespunzător, aangajamentelor pe care o ţară urmează să și le asume în urma semnării acestuia;2. Compatibilitatea acestuia cu alte regimuri preferenţiale la care o ţară face parte;3. Capacitatea acestuia de a produce un impact pozitiv asupra dezvoltării comerţuluiexterior și al creșterii economice în ansamblu.Mai întâi de toate, este de menţionat că modelul de integrare al unei ţări ar trebui să fieales în dependenţă de obiectivele politice urmărite de către aceasta (European Central Bank,2004), precum şi de structura şi specificul fiecărei economii. Şi, pentru că acest procespresupune costuri financiare şi de timp însemnate, traiectoria trebuie să fie bine proiectată,pentru că anumite abateri sau o cale întoarsă ar putea cauza şi consecinţele corespunzătoare.Complexitatea regimurilor preferenţiale de comerţ poate varia. Acestea pot lua formaunui acord preferenţial asimetric de comerţ, a unui acord de liber schimb bilateral, multilateral,uniuni vamale sau o formă și mai avansată. Fiind menţionate într-o ordine ascendentă, conformcomplexităţii care o prezintă,  parcurgerea de la o etapă la alta superioară implică eforturisuplimentare din partea ţărilor membre:
- voinţă politică clară;
- diverse concesiuni de ordin economic;
- armonizarea legislaţiei;
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- crearea unor norme şi principii comune de funcţionare a instituţiilor existente şiinstituirea unor noi etc.
Forma acordului preferenţial de comerţŢinând cont de obiectul analizei acestui studiu, este foarte important înţelegereadistincţiei dintre un Acord de Liber Schimb (ALS) și o Uniune Vamală (UV).
Acordul de liber schimb, este un acord preferenţial de comerţ, reprezentând una dintre

formele incipiente de integrare economică. Acesta1 poate implica doi sau mai mulţi parteneri
care se angajează să elimine barierele tarifare şi, în mare parte, a acelor netarifare în comerţul
reciproc, totodată păstrându-și autonomia în elaborarea tarifului vamal aplicat în relaţiile cu
ţările terţe (WTO Glossary) precum şi promovarea altor aspecte ale politicii comerciale, inclusiv
participarea în cadrul altor formaţiuni de integrare.

Uniunea vamală, presupune un nivel mai înalt de integrare,  comparativ cu ALS. Pe lângă
eliminarea la maxim a barierelor tarifare şi netarifare în comerţ, participanţii la acord, care, de
obicei, sunt ţări adiacente geografic, adoptă şi un tarif vamal comun, ajungând la un numitor
comun asupra gradului de protejare a tuturor sectoarelor. Prin urmare, negocierea şi
implementarea unei UV implică eforturi sporite în materie de timp, resurse financiare, precum şi
concesiuni politice. Aderând la UV, un stat îşi pierde într-o mare măsură autonomia de a elabora
politica sa comercială (Chauffour J.-P.; Maur J.-C.; 2011).Forma acordului, precum şi partenerii cu care sunt încheiate acestea reprezintă un altaspect important în procesul decizional de integrare economică dintre state. De cele maideseori, motivaţia principală a unui stat de a se integra într-o formaţiune regională maicomplexă are un caracter profund politic, acestea caracterizându-se prin:

- Intenţia pronunţată de convergere a politicilor economice, dincolo de simplafacilitare a comerţului reciproc a ţărilor membre cum ar fi în cazul unui simpluAcord de Liber Schimb. Uneori acestea sunt utilizate chiar în calitate deinstrument de consolidare a dialogului politic, urmând asigurarea stabilităţiirelaţiilor economice şi politice cu partenerii strategici;
- Caracterul, deseori, discriminatoriu comparativ cu ALS, creând condiţii mairestrictive şi rigide faţă de ţările partenere nemembre. Deși, conformprevederilor articolului XXIV al GATT (GATT 1947, art. XXIV), ALS, la fel,presupune impunerea unor condiţii discriminatorii în comerţul cu ţările terţe,dar urmăreşte mai degrabă un efect de stimulare a procesului de liberalizare şicreştere a schimburilor comerciale transfrontaliere.

Compatibilitatea dintre diverse acorduri de comerţ preferenţialŢinând cont de aspectele sus menţionate, apare întrebarea compatibilităţii diverseloracorduri internaţionale de comerţ la care o ţară face parte. Ori, în cazul Acordurilor de liberschimb un stat are deplina autoritate de a-și formula politica comercială independent, iarapartenenţa la diverse ALS nu creează anumite impedimente, dat fiind acordarea preferinţelor
1O formă extinsă a acordurilor preferenţiale parţiale de comerţ care pot fi asimetrice sau pot implica doar liberalizarea
comerţului pentru anumite sectoare, părţile membre rezervîndu-şi dreptul de a proteja alte sectoare considerate a fi mai
sensibile.
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în comerţul reciproc în baza principiului originii produsului. Altminteri, în cadrul unei UniuniVamale politica comercială devine unică pentru toţi membrii, ceea ce înseamnă ajustareatuturor statelor membre la politica vamală comună, inclusiv instituirea unui tarif comun. Iar înacest caz, este necesară revizuirea angajamentelor asumate faţă de alţi parteneri comerciali șiasigurarea respectării acestora.
Evaluarea efectelor socio-economice ale acorduluiAstfel, o primă etapă în procesul de integrare economică, trebuie să constituie stabilireaclară a obiectivului urmărit de către ţara în cauză, ceea ce determină forma integrării şi grupulţărilor cu care se intenţionează intensificarea cooperării. Comparând acordul de liber schimb cuuniunea vamală, putem spune  că în timp ce primul stimulează relaţiile comerciale dintre stateși conferă acestora mai multă flexibilitate în adoptarea politicilor comerciale în dependenţă destrategiile de dezvoltare urmărite pe termen scurt, mediu şi lung, UV, la fel, stimulează comerţultransfrontalier, asigurând, totodată, o integrare profundă dintre politicile economice alestatelor membre şi implicând, deci, mai multe sacrificii de ordin economic şi politic și origiditate mai mare faţă de partenerii terţi.
Iniţiativele semnării unui acord regional de comerţ preferenţial (ARCP) sunt

argumentate, deseori, de motivaţii de ordin economic şi anume stimularea comerţului şi a
creşterii economice:

- lărgirea ariei de desfacere a produselor autohtone pe noi pieţe;
- facilitarea accesului la materie primă şi produse intermediare competitive ca preţşi calitate;
- sporirea concurenţei;
- stimularea, în cazul ţărilor în curs de tranziţie, a mersului reformelor care arpermite crearea unui mecanism de piaţă viabil şi impulsionarea investiţiilor(Shiff M.; Winters L.A.; 2003);
- stimularea unei distribuţii mai eficientă a investiţiilor în economie ș.a.Pentru că atât ALS, cât şi UV asigură eliminarea barierelor comerciale în comerţulreciproc, şi unul şi altul urmează să influenţeze pozitiv volumul comerţului dintre ţărilepartenere. Această ipoteză a fost testată empiric de către Vingard V. (2009), demonstrând căARCP, indiferent de forma de manifestare: acord parţial preferenţial de comerţ, ALS, UV saupiaţă comună contribuie semnificativ la creşterea comerţului ţărilor membre.Cu toate acestea, ele pot influenţa diferit eficienţa comerţului şi, deci, creştereaeconomică. În anumite condiţii, care vor fi menţionate ulterior, acordurile preferenţiale potinfluenţa comerţul exterior al unor state, dar generând, mai cu seamă, o creştere a importurilormasive în detrimentul dezvoltării potenţialului autohton de producere și, respectiv, alexporturilor.Teoria comerţului internaţional, propune analiza impactului politicilor de liberalizare acomerţului şi a proceselor integraţioniste asupra comerţului internaţional şi al creşteriieconomice prin prisma a două categorii principale de efecte: statice şi dinamice.Iniţial, după cum a fost prezentat, în special, în concepţia lui Ricardo, Hecksher şi Ohlin şiViner, impactul ARCP este analizat din punct de vedere al efectelor pe care le produce acestaasupra alocării resurselor într-o economie şi asupra specializării ţărilor în conformitate cuavantajele comparative pe care le deţin.



9

Cel mai des, în acest context, se analizează modificările care au loc în alocarea resurselorîn economie şi în consum, prin prisma efectelor de creare şi deturnare a comerţului şi demodificare a termenilor de schimb – model definitivat de către Viner (1950). Modelul porneştede la presupunerea existenţei a două ţări partenere în cadrul unui ARCP– A şi B şi a unei ţăriterţe - C, iar oferta de export a ţări partenere în A şi cea a ţărilor terţe este perfect elastică. Înacest context, semnarea unui acord preferenţial de comerţ poate condiţiona:
Crearea comerţului, generată de înlăturarea barierelor comerciale între părţilemembre ale unui acord, care stimulează sporirea comerţului reciproc în baza avantajuluicomparativ al ţărilor. Astfel, fiind eliminat efectul taxelor vamale, statele vor importa acelebunuri pentru producerea cărora suportă costuri superioare, exportând, în acelaşi timpproduse pentru care deţin un avantaj comparativ.
Deturnarea comerţului, în condiţiile în care regimul preferenţial determinăreorientarea importurilor din ţările nemembre mai eficiente către partenerul din cadrulacordului, beneficiind de o reducere „iluzorie” a preţului formată din contul reducerii saueliminării taxelor vamale. În aceste condiţii, are loc creşterea importurilor necompetitive dinpunct de vedere al preţurilor, concomitent cu pierderea încasărilor vamale.În acelaşi timp, în condiţiile în care importurile unei ţări partenere nu pot fi asigurateintegral de celălalt membru, preţurile de import, inclusiv din ţările membre, sunt influenţate depreţurile ţărilor terţe. Astfel, ţara importatoare nu va avea de câștigat nici din diferenţesemnificative de preţ, suportând, în acelaşi timp, şi o reducere a veniturilor fiscale, ca urmareeliminării taxelor vamale.Cu cât este mai mare tariful vamal impus ţărilor terţe şi cel stabilit pentru ţărilemembre, cu atât este mai probabilă deturnarea comerţului, care poate avea un puternic efectnegativ asupra bunăstării naţionale.
Îmbunătăţirea sau deteriorarea termenilor de schimb pe fondul unei creşteri mairapide sau temperate a preţurilor de export, comparativ cu cele de import. Una dintre condiţiileimportate pentru ca o ţară membră să beneficieze din modificarea termenilor de schimb, estereducerea tarifului vamal, iar oferta de export a  partenerului membru de unde se importăproducţia să fie cât mai elastică (Burfisher M. E.; Robinson S.; Thierfelder K.; 2004).Noile teorii în comerţul internaţional au lărgit sfera de analiză a efectelor liberalizăriicomerţului şi creării blocurilor comerciale dincolo de cele statice, punând accentul perezultatele produse asupra creşterii economice – adică rezultate cumulative obţinute pe termenlung, şi anume:

 Sporirea concurenţei pe piaţă, stingherind companiile cu poziţie dominantă şipreîntâmpinând protejarea sectoarelor ineficiente;
 Sporirea productivităţii prin realizarea transferului de tehnologii, know how,inclusiv în domeniul managementului şi marketingului etc.;
 Creşterea oportunităţilor pentru exploatarea economiei de scară și,corespunzător, reducerea costurilor de producţie;
 Stimularea investiţiilor, prin crearea unui mediu deschis şi mai stabil etc. Înspecial, în cadrul acordurilor semnate cu parteneri mai dezvoltaţi, convergereagraduală a politicilor şi a cadrului legal cu standardele acestora contribuieesenţial la îmbunătăţirea mediului de afaceri şi atragerea investiţiilor străine.Totodată, există două aspecte importante ce urmează a fi luate în consideraţie. Încondiţiile în care decalajul dintre tariful preferenţial în comerţul cu ţările
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membre şi cel cu ţările terţe este mic, cel mai probabil că investitorii vor căutadezvoltarea unor activităţi bazate pe eficienţă sporită, în timp ce decalajul mareîntre tarife poate determina o creştere a investiţilor cu scopul penetrării pieţelorţărilor terţe.Un alt efect al liberalizării complete a comerţului cu partenerii principali în cadrul unoracorduri de liber schimb, poate rezulta într-o reducere semnificativă a încasărilor la buget dincontul eliminării taxelor vamale. Totodată, această reducere poate fi compensată de sporireaimpozitelor indirecte pe produsele provenite atât din import cât și din producţia autohtonă caurmare impulsionării investiţiilor în anumite sectoare.
Premise pentru încheierea unui acord preferenţial de comerţ avantajos sunt:1. Efectul net pozitiv al creării de comerţ, care ar condiţiona îmbunătăţirea termenilorde schimb, atragerea de noi tehnologii, iar prin urmare sporirea competitivităţiiproduselor autohtone;2. Semnarea acordului între parteneri naturali, adică ce respectă următoarele condiţii:

- dispun de o economie complementară;
- se află la o distanţă mică pentru a evita costurile mari de transport (ShiffM.; 1999);
- posibilitatea ţărilor membre de a exporta la preţuri mai mici, comparativcu cele ale ţărilor terţe, pe de o parte, iar pe de altă parte, să poatăimporta din ţările membre produse, în special,  materie primă la preţurimai mici;
- avantajul de preţ al ţărilor membre, comparativ cu ţările terţe, să fiedeterminat de costuri relativ egale sau mai mici.

Opţiunile de ALS vs. UV pentru economiile mici și mariÎn experienţa internaţională, tot mai des se întâlnește practica participării ţărilor încadrul mai multor acorduri regionale de integrare economică. În cazul semnării acordurilor decomerţ liber asimetric sau simetric, acest lucru se efectuează relativ simplu, dat fiind libertatearezervată de către parteneri de a elabora și promova independent politicile comerciale. Dar nueste exclusă posibilitatea participării unui stat în mai mult formaţiuni regionale, cu diferit nivelde integrare. Totuşi, combinarea acestor parteneriate se face mai dificilă, ţinând cont denecesitatea convenirii acestora cu toţi membrii acordului (de. ex. în cadrul UV sau a altorformaţiuni integraţioniste mai complexe).Economiile, cu precădere cele mici, pot câștiga în mai multe feluri de pe urma semnăriimai multor acorduri de liber schimb ce acoperă, în mare parte, comerţul cu parteneriiprincipali:1. În cazul în care o economie are regim preferenţial de comerţ cu ţări care menţin untarif înalt între ele, aceasta poate deveni o locaţie atractivă pentru investiţiilepartenerilor economici, pentru a putea obţine acces liber pe alte pieţe. Dar, un risc, înacest caz, este probabilitatea diversiunii înalte a investiţiilor;
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2. Eficientizarea costurilor de producţie ca urmare a reducerii taxelor de import amateriilor prime importate;3. Participarea la mai multe ALS permit îmbunătăţirea termenilor de schimb,importând produse mai ieftine pentru consumul intern şi exportând producţiaautohtonă (Shiff M.; Winters L.A.; 2003).Pe de altă parte, aderarea unei economii mici la o Uniune Vamală care implică majorareatarifelor vamale, poate cauza deturnarea comerţului, iar protejarea puternică a pieţei poateîmpiedica stabilirea preţurilor în dependenţă de cele mondiale, iar prin urmare şi realocarearesurselor conform avantajului competitiv (Michalopoulos  C.; Tarr D.; 1997). Astfel, aderareaunei economii mici la o Uniune Vamală se poate solda cu mai multe efecte negative – deturnarede comerţ, termeni de schimb negativi, reducerea încasărilor bugetare şi reducerea puterii decumpărare a consumatorului.Pentru economiile mari, însă, o opţiune mai favorabilă este crearea uniunilor vamale,care permit:1. Abolirea efectelor sus menţionate;2. Crearea unei pieţe sigure de export. De obicei, economiile mari sunt mai puţindependente de import; în schimb, dimensiunile mari şi disponibilitatea mai mare deresurse naturale caracteristică spaţiilor geografice mari, ce le permit exploatareaeconomiilor de scară, necesită o piaţă largă de desfacere.De asemenea, dat fiind că economiile mari în curs de dezvoltare au, de obicei, un tarifmediu mai mare, crearea UV va permite intensificarea relaţiilor comerciale cu potenţialiiparteneri, fiind, astfel, supuse unui risc mai mic de deturnare a comerţului.
Tabelul 1. Aspecte comparative privind nivelul tarifului vamal în economiile mari

Economii mari în curs de
dezvoltare

Tariful mediu
MFN

Economii mari
dezvoltate

Tariful mediu
MFNBrazilia 13,5 UE 5,5China 9,6India 13,7 Canada 4,3Turcia 9,6 SUA 3,4Sursa: WTO Statistics Database (http://stat.wto.org)

2. Oportunităţile și riscurile semnării ALSAC cu UE și a integrării
Republicii Moldova în uniunea vamală Rusia - Kazahstan - Belarus

2.1 Provocările de dezvoltare ale comerţului moldovenescRepublica Moldova poate fi caracterizată ca fiind o economie cu un grad înalt dedeschidere. Media anuală a gradului de dependenţă  pentru perioada începând cu anul 1994 aconstituit 101,2%. În același timp, mediana se plasează la 106%, ceea ce vorbeşte despreexpunerea comerţului exterior unor scăderi periodice puternice. În cazul Republicii Moldova,gradul înalt de deschidere este determinat de dimensiunile mici ale suprafeţei geografice,
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demografiei şi ale veniturilor populaţiei, dar şi de o politică comercială de orientare liberală,promovată încă de la începuturile tranziţiei.

Figura 1. Evoluţia gradului de deschidere al Republicii Moldova

Sursa: Elaborat în baza datelor disponibile pe WITSÎn vederea accelerării reformelor şi facilitării comerţului, în perioada ultimelor 2decenii, Republica Moldova a devenit membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi asemnat o serie de acorduri de comerţ preferenţial bilaterale şi regionale:
- Acordul privind crearea zonei de liber schimb în cadrul CSI care a intrat învigoare la finele anului 2012, fiind ratificat de către 6 state - Federaţia Rusă,Belarus, Ucraina, Armenia, Kazahstan și Republica Moldova, alte două state -Kîrgîzstan, Tadjikistan, semnându-l doar. Prezentul acord a fost precedat deo serie de acorduri bilaterale ce au fost încheiate între statele membre încăde la începutul anilor 90;
- Acordul privind Zona de Comerţ Liber cu statele membre GUAM (Georgia,Ucraina, Azerbaidjan şi Republica Moldova);
- Acordul de comerţ liber cu ţările Europei Centrale (CEFTA 2006), neaderatela UE - Albania, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Muntenegru, Croaţia,Serbia, UNMIK Kosovo. În iulie 2013, Croaţia a devenit al 28-lea membru alUE ;
- Acordul de liber schimb asimetric cu UE – preferinţele comerciale autonome(PCA).În pofida stabilirii unor relaţii preferenţiale cu zeci de state şi promovând o politicăgenerală de liberalizare în cadrul OMC, care au generat un grad înalt de deschidere, reieşind dinmai mulţi indicatori analizaţi(2012), putem constata că performanţa comerţului exteriorrămâne a fi relativ joasă, confruntându-se cu o serie de provocări în materie de competitivitate:a. Nivelul redus al:

- Exporturilor pe cap de locuitor – 614,3 USD;
- Gradului de acoperire al importurilor prin exporturi – 41,5%;
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- Ponderii exporturilor în PIB, comparativ cu importurile – 29,8%, şi respectiv71,9%;b. Presiunea înaltă a deficitului comercial asupra PIB – (-) 41,3%;c. Ponderea mică a exporturilor în exportul mondial – 0,01%;d. Volumul, relativ, înalt al reexporturilor –37,9%;e. Concentrarea geografică înaltă a comerţului exterior:
- Indicele de concentrare geografică HHI al exporturilor – 0,31 pentru UE2 și 0,60pentru ţările CSI3 ;
- O concentrare relativ moderată a importurilor din ţările UE – 0,22 și oconcentrare înaltă în spaţiul CSI. Mai mult ca atât, necesităţile economieinaţionale de gaz, sunt integral asigurate de importul dintr-o singură ţară;f. Concentrarea relativ joasă a exporturilor pe grupe de produse – 0,14, dar puţindiversificată ca număr de poziţii tarifare (din 1241 de poziţii tarifare al SistemuluiArmonizat dezagregat la nivel de 4 cifre, exportăm doar 64%, dintre care numai 20%- reprezintă o valoare mai mare de 100 mii USD);g. Nivelul foarte redus al produselor cu o intensitate medie şi înaltă în tehnologie învolumul total al exporturilor moldovenești și chiar mai mică în valoarea produselorautohtone exportate – 20%;h. Specializare îngustă, cu precădere în exportul de produse alimentare, agricole,îmbrăcăminte și mobilă. Cu excepţia mobilei, exporturile mondiale din celelaltesectoare au cunoscut o creștere mai modestă în ultimii ani, evoluând mai lent decâtmedia globală. În acelaşi, trebuie de menţionat că în ultimii ani  început să sedezvolte şi fabricarea echipamentelor electrice, cu precădere datorită investiţiilorstrăine atrase în economie;i. Totodată, acest indicator ar fi trebuit tratat cu precauţie, exporturile pe cap delocuitor ale produselor agroalimentare și textile în majoritatea statelor europeneanalizate este mai mare, comparativ cu cel moldovenesc, ceea ce denotă faptul că înpofida ponderii mici în valoarea totală a exporturilor a unor categorii de produse,veniturile pe cap de locuitor obţinute pe seama acestora rămân a fi superioare celordin Republica Moldova.

Tabelul 2. Comerţul Republicii Moldova în cadrul regimurilor preferenţiale de comerţ

Export Import
Mil. USD % Mil. USD %

1995 2000 2012 1995 2000 2012 1995 2000 2012 1995 2000 2012Total 745,5 471,5 2161,9 100 100 100 839,4 776,8 5212,9 100 100 100

Armenia 2,6 0,2 1,4 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0
Azerbaidjan 5,4 0,4 5,4 0,7 0,1 0,2 5,5 0,0 0,5 0,7 0 0,0

Belarus 26,5 21,8 80,7 3,6 4,6 3,7 50,7 31,8 172,2 6 4,1 3,3
2 Indicele este determinat de concentrarea înaltă pe 6 pieţe principale – România, Italia, Germania, Polonia, MareaBritanie.
3 Indicele este determinat de concentrarea înaltă pe 3 pieţe principale – Federaţia, Ucraina, Belarus.
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Kazahstan 8,6 4,7 50,3 1,2 1,0 2,3 2,5 2,8 26,5 0,3 0,4 0,5
Kîrgîzstan 0,2 0 2,8 0,0 0,0 0,1 0,7 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0

Federaţia Rusă 360,1 209,5 655,1 48,3 44,4 30,3 277,9 119,6 816,9 33,1 15,4 15,7
Tadjikistan 0,1 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ucraina 58,9 35,5 122,4 7,9 7,5 5,7 228,4 105,5 594,3 27,2 13,6 11,4
Uzbekistan 2,8 1,8 8,2 0,4 0,4 0,4 2,1 0,2 8,6 0,2 0,0 0,2

Turkmenistan 1,5 1,5 0,8 0,2 0,3 0,0 0,8 0,2 4,1 0,1 0,0 0,1CSI 466,7 275,4 928,1 62,6 58,4 42,9 568,7 260,7 1713,4 67,8 33,6 32,9

Georgia 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0Membrii UniuniiVamale 395,2 236 708,3 53,0 50,1 32,8 331,1 154,2 843,7 39,4 19,8 16,2MembriiAcordului Zoneide Comerţ Liber 457,0 271,8 913,7 61,3 57,6 42,3 560,2 260,2 1610,6 66,8 33,5 30,9

Membrii GUAM 64,4 36,1 127,8 8,6 7,7 5,9 234,1 105,6 596,1 27,9 13,6 11,4UE-27 240,4 165,6 1013,4 32,2 35,1 46,9 223,6 413,7 2318,6 26,6 53,3 44,5CEFTA 1,4 0,3 6,0 0,2 0,1 0,3 0,7 3,2 18,3 0,1 0,4 0,4

Sursa: Elaborat în baza datelor disponibile pe WITSFiind menţionat deja, gradul de deschidere al economiei este unul înalt. Dar cel maimare val de liberalizare care a avut loc odată cu aderarea Republicii Moldova la OMC, pe fondulunui mediu de afaceri încă foarte vulnerabil şi nepregătit de a concura într-o piaţă deschisă, acondiţionat accelerarea importurilor, a căror pondere a ajuns să atingă un nivel mai mare de80% din PIB, exporturile, din contra, evoluând foarte modest. Analizând evoluţiile acestuiindicator în regiunea Europei de Est şi Asiei Centrale, putem observa că ţărilor cu un nivel înaltal veniturilor pe cap de locuitor, inclusiv ţările Baltice, nu numai că le revine un nivel foarteînalt al gradului de dependenţă comercială, dar şi valorile atribuite exporturilor şi importurilorraportate la PIB, în mod separat, sunt foarte apropiate  (Tabelul3)
Tabelul 3. Aspecte regionale privind gradul de deschidere şi veniturile pe cap de locuitor

(2012)

Gradul de
deschidere
, %

Export/PIB
, %

Import/PIB
, %

Export per
capita, USD

Import
per
capita,
USD

PIB per
capita,
USD

Tadjikistan 67.6 17.9 49.8 191.8 533.7 1072.6
Kîrgîzstan 117.5 30.6 86.9 347.6 986.4 1134.9
Uzbekistan 43.1 21.8 21.3 398.9 388.2 1825.7
Republica Moldova 100.4 29.4 71.0 614.3 1481.3 2086.7
Armenia 57.5 14.4 43.1 459.3 1372.4 3185.2
Georgia 64.7 15.1 49.7 552.3 1821.9 3668.8
Albania 54.7 15.7 38.9 609.7 1512.4 3883.1
Ucraina 85.9 38.4 47.5 1524.9 1883.4 3968.9
Serbia 73.3 27.4 45.9 1153.0 1931.0 4206.5
Bosnia şi Herţegovina 87.9 29.9 58.0 1378.6 2677.1 4614.6
Turkmenistan 83.1 51.7 31.4 3095.0 1876.3 5983.5
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Belarus 158.2 78.8 79.5 4827.2 4870.5 6128.5
Bulgaria 116.7 52.4 64.2 3610.5 4422.5 6886.2
Azerbaidjan 62.9 47.6 15.3 3396.6 1093.3 7138.7
România 72.7 32.8 39.8 2702.7 3276.6 8228.4
Turcia 49.2 19.3 29.9 2047.2 3174.7 10621.0
Kazahstan 68.4 46.2 22.3 5633.6 2718.9 12202.9
Letonia 109.1 49.4 59.7 6278.4 7586.1 12703.2
Polonia 77.8 37.6 40.2 4787.2 5115.8 12723.5
Ungaria 157.0 82.0 75.0 10444.6 9563.1 12742.7
Lituania 146.3 70.3 76.0 8993.1 9726.8 12795.6
Croaţia 57.9 21.6 36.3 2813.4 4732.2 13023.4
Federaţia Rusă 43.7 26.8 17.0 3708.8 2350.7 13860.9
Estonia 154.8 73.9 80.9 12036.3 13187.5 16297.9
Slovacia 173.6 88.5 85.1 14816.0 14242.1 16737.9
Republica Cehă 151.6 79.9 71.8 14813.5 13311.6 18547.9
Slovenia 140.4 70.5 69.8 15762.0 15608.0 22345.6
Sursa: Elaborat în baza datelor disponibile pe WITSÎn condiţiile Republicii Moldova, carenţele de competitivitate a exporturilor suntdeterminate, preponderent, de potenţialul redus de producere al economiei naţionale,condiţionat de acţiunea sinergică a mai multor factori: mediul general de afaceri; presiuneaînaltă a politicii fiscale şi vamale; birocraţia și corupţia; sistemul financiar subdezvoltat;infrastructura calităţii și transporturilor redusă; sistem educaţional și știinţific slab dezvoltatetc. În acest context, politica comercială trebuie să fie orientată preponderent spre atingereaurmătoarelor obiective:1. Creşterea competitivităţii producţiei naţionale lărgind accesul la materie primăcompetitivă ca preţ şi calitate şi tehnologii avansate, pe de o parte, prevăzândtotodată instrumente ce ar putea fi instituite în vederea protejării unor sectoarecu potenţial de creştere;2. Stimularea internaţionalizării companiilor şi diversificării pieţelor de export prindiverse măsuri de promovare şi stimulare a exporturilor, precum şi de sporire aeficienţei administrării vamale;3. Intensificarea relaţiilor comerciale cu parteneri economici care ar putea servidrept sursă a importului de tehnologii moderne.
2.2 Acordul de liber schimb aprofundat şi cuprinzător cu Uniunea
Europeană: oportunităţi, riscuri şi provocări pentru Republica Moldova

Regimul comercial existent între Republica Moldova şi UERepublica Moldova a fost inclusă în lista UE cu privire la ţările beneficiare de preferinţeautonome încă de la mijlocul anilor 90. Până în prezent, regimul preferenţial acordat RepubliciiMoldova de către UE a fost extins, astăzi producătorii autohtoni beneficiind de acces scutit detaxe pentru majoritatea produselor exportate pe această piaţă, cu excepţia:
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- produselor de origine animalieră, cereale, zahărul alb şi vinul din struguri care suntpermise la export în limita cotelor tarifare stabilite;
- fructelor şi legumelor care sunt scutite de taxa ad-valorem la import. În același timp, omare parte din aceste produse sunt supuse fie unui preţ minim de intrare pe piaţă (ex.tomate – cod tarifar 0702000090– 62,60 euro/100 kg, alte mere decât cele pentru cidru– cod tarifar 0808108090 - 45,70 euro/100 kg, struguri de masă – cod tarifar0806101099 - 47,60 euro/100kg ș.a.), astfel că la declararea unui preţ de import inferiorcelui fixat se stabilește o taxă suplimentară care ar asigura respectarea nivelului minimal preţurilor sau o taxă fixă (ex. mere pentru cidru în vrac în perioada de la 16septembrie-15 decembrie – cod tarifar 08081010– 0,36 euro/100 kg, usturoi –codtarifar 070320 -120 euro/100 kg).Totodată, oportunităţile oferite de acest regim nu sunt exploatate conform potenţialuluiexistent, iar cotele oferite pentru o mare parte din produsele agroalimentare rămân a finevalorificate, cu excepţia unor poziţii tarifare cum ar fi: porumbul, grâul, orzul, vinurile. Maimult, unele produse cum ar fi cele de origine animalieră nu pot fi exportate pe această piaţă, datfiind exigenţele înalte privind calitatea produselor (Chistruga M., Clipa V., Fala A. 2010).Încercarea de a cuantifica efectele regimului preferenţial asupra creşterii volumuluiexporturilor către UE, comparând creșterea volumului efectiv al exporturilor, an de bază fiindselectat 2001 şi volumul care l-ar fi putut înregistra, dacă ar fi continuat tendinţa de creştere deînaintea anului 2006, nu a dat rezultatele scontate.Volumul exportat nu a cunoscut evoluţii semnificative și structura exporturilor nu s-amodificat esenţial, iar cauzele principale pot fi explicate prin:
- Criza statelor europene;
- Avantajele comparative ale RM deţinute, preponderent, pentru produseagroalimentare şi industriile intensive în forţă de muncă, care activează în bazacontractelor de prelucrare în Lohn. Tot aceste produse sunt expuse puternic risculuiclimateric, în cazul primelor şi condiţiilor economico-financiare ale contractoriloreuropeni, în cazul ultimelor;
- Decalajul dintre sistemele de reglementare tehnică și ajustarea lentă a infrastructuriicalităţii naţionale la standardele europene.
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Figura 2. Tendinţa volumului exportului spre UE 2001=100

Sursa: Calculele autorului conform datelor Biroului Naţional de Statistică
Relaţiile comerciale între Republica Moldova și UE: situaţia actualăDeşi, relaţiile comerciale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au devenit foartefragile în ultimii ani, cauza fiind instabilitatea economică şi financiară a partenerilor vestici,care îşi revin foarte greu după criza din anul 2009, Uniunea Europeană rămâne a fi principalulpartener comercial al Republicii Moldova.

Figura 3. Ponderea Republicii Moldova şi a Uniunii Europene în comerţul reciproc

Sursa: Elaborat în baza datelor disponibile pe WITSÎn deceniul precedent, comerţul RM cu UE a sporit foarte rapid. În perioada 2001-2012,exporturile spre UE au marcat un ritm mediu anual de creştere de 17,7%, peste media generalăde creştere a exporturilor, iar importurile au sporit cu o medie anuală de 17,3%. La fel şicomerţul UE cu RM a sporit cu o medie anuală superioară mediei generale.
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Tabelul 4. Ritmul mediu anual de creștere al comerţului Republicii
Moldova cu ţările Uniunii Europene(2001-2012),%

Export RM-EU 17,7% Export EU-RM 14,6%
Export RM total 14,7% Export EU total 7,3%
Import RM-EU 17,3% Import EU-RM 16,0%
Import RM total 19,1% Import EU total 7,4%

Sursa: Elaborat în baza datelor disponibile pe WITSAceste tendinţe au influenţat pozitiv comerţul intra-regional dintre ambii parteneri.Totodată, acesta rămâne a fi nesemnificativ, dat fiind ponderea mică a Republicii Moldova încomerţul exterior al Uniunii Europene. Datele sunt confirmate de valoarea Indicelui IntensităţiiComerţului Intra-regional (IICI) care a fost în creştere în această perioadă, dar reflectă ovaloare mai mică decât 1.IICI este un indicator utilizat în aprecierea importanţei comerţului în cadrul uneiregiuni şi reprezintă raportul dintre ponderea comerţului intra-regional în comerţul total alregiunii şi ponderea comerţului regiunii date în comerţul mondial.
Indicele Intensităţii Comerţului Intra-regional = Cii/Ci ÷ Ci/CM (1)Unde:Cii = comerţul reciproc dintre ţările unei regiuni;Ci = comerţul regiunii date cu restul lumii;CM = comerţul mondial;Un indice mai mare decât unitatea indică asupra intensităţii înalte a comerţuluireciproc dintre statele membre pe fondul ponderii acestora în comerţul mondial; pe de altăparte, un indice mai mic ca 1 vorbeşte despre înclinarea partenerilor de a face comerţ cu ţărileterţe. Totodată, evoluţia pozitivă a indicelui în timp scoate în evidenţă creşterea mai rapidă acomerţului intra-regional decât ponderea regiunii în comerţul mondial (Asian DevelopmentBank; 2010).

Figura 4. Indicele comerţului intra-regional cu ţările membre ale UE

Sursa: Elaborat în baza calculelor autorului
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În același timp, deşi RM are stabilite relaţii comerciale cu majoritatea statelor din spaţiulUE, atât exporturile, cât şi importurile sunt concentrate în câteva state principale: România,Italia, Polonia, Germania, Marea Britanie, iar diversificarea lor geografică nu a evoluat mult înultimii ani ş.a.

Figura 5. Principalele ţări parteneri economici în cadrul UE
Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Naţional de StatisticăCât priveşte structura comerţului pe grupe de produse, UE reprezintă o piaţă importantăde desfacere pentru produsele moldoveneşti, cu precădere :

- ale industriei uşoare rezultând, de obicei, din prelucrarea materiei prime importată înregim vamal de perfecţionare activă – industria de confecţii, de producere a mobilei,încălţămintei, echipamentelor electrice;
- de origine agroalimentară, cu precădere uleiuri și grăsimi de origine vegetală și animală,fructe, seminţe şi fructe oleaginoase, cereale şi zahăr, reuşind să menţină şi o balanţăcomercială pozitivă pentru aceste produse;Un factor important este că deși o pondere semnificativă în exporturile spre aceastădestinaţie continuă să o deţină produsele industriei ușoare, în ultimul deceniu se observă odiversificare a produselor exportate din această categorie: reducerea ponderii confecţiilor și,creșterea, în schimb, a produselor de mobilier și echipamentelor de distribuţie electrică. La fel,deși, deseori, în special ramurile industriei ușoare sunt apreciate ca creatoare de valoare micăîn ţară, trebuie de notat că, contribuţia lor socio-economică este importantă. Dezvoltareaindustriei de confecţii asigură sporirea gradului de ocupare în economie. Intrarea unor actoristrăini importanţi în industria uşoară - cu precădere cazul Draxlmaier, semnifică noi investiţiiîn ţară. Iar colaborarea cu parteneri economici mai dezvoltaţi permite și dobândirea unor noideprinderi și abilităţi în materie de management al afacerilor. La această etapă, ţine dejacapacitatea autorităţile naţionale de a crea un mediu propice pentru stimularea extinderiiafacerilor existente și de a crea noi afaceri, iar de a antreprenorilor locali de a asimila acesteaptitudini și de a avansa de-a lungul lanţului valoric.Pe de altă parte, importurile din UE sunt formate în mare parte din produsemanufacturate: atât produse intermediare destinate procesării în cadrul ţării, cât și produsefinite – diverse mașini, aparate și echipamente electrice ș.a.

România34%
Italia19%MareaBritanie8%

Polonia7%
Germania7%

Bulgaria3%
Franţa3%

Ungaria3% Austria2%
RepublicaCehă1% Alte ţări13%

Export
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Tabelul 5. Structura pe grupe de produse a comerţului cu UE

Export Import

COD
CSCI

Denum
irea

produs
ului

Valoar
ea, mil

.
USD Structu

ra, % Deficit
ul

comerc
ial, mil

.
USD COD CS

CI
Denum

irea
produs

ului
Valoar

ea, mil
.

USD Structu
ra, % Deficit

ul
comerc

ial, mil
.

USD

Total 1013,4 100,0 -1305,2 Total 2318,6 100,0 -1305,2
773 Echipamente dedistribuţie electrică 165,7 16,3 41,2 334 Benzină, uleiurigrele 372,1 16,05 -363,27
421 Uleiuri și grăsimivegetale 86,2 8,5 85,6 542 Medicamente 129,6 5,59 -126,51
842 Îmbrăcăminte pentrufemei ţesută 79,1 7,8 76,9 773 Echipamente dedistribuţie electrică 124,5 5,37 41,21
057 Fructe, nuci 73,2 7,2 40,9 781 Autoturisme 82,7 3,57 -82,42
821 Mobilier și părţi aleacestuia 62,7 6,2 19,4 553 Parfumuri, produsecosmetice 63,4 2,74 -61,38
222 Seminţe de floareasoarelui 49,8 4,9 43,9 821 Mobilier și părţi aleacestuia 43,3 1,87 19,42
841 Îmbrăcăminte pentrubărbaţi ţesută 48,4 4,8 47,2 591 Produse chimicepentru casă,grădinărit 38,3 1,65 -38,18
844 Îmbrăcăminte pentrufemei tricotată 41,7 4,1 40,8 772 Aparate electrice decomutare sau deprotecţie acircuitelor electrice

34,3 1,48 -29,26
845 Alte articole deîmbrăcăminte 38,0 3,8 34,5 658 Confecţii textile 34,0 1,47 -32,73
851 Încălţăminte 29,5 2,9 22,7 653 Confecţii ţesute 33,8 1,46 -33,18
059 Sucuri de fructe șilegume 29,0 2,9 26,6 721 Mașini agricole 32,8 1,42 -30,78
061 Zahăr 28,7 2,8 21,7 784 Piese pentruvehicule 32,4 1,40 -32,10
112 Băuturi alcoolice 24,1 2,4 -3,0 057 Fructe, nuci 32,3 1,39 40,88
288 Deșeuri de metaleneferoase 18,4 1,8 18,4 741 Echipamenteindustriale de răcitși încălzit 31,3 1,35 -31,19
831 Valize 18,1 1,8 17,3 893 Alte articole dinplastic 29,5 1,27 -20,67
665 Sticlă 13,7 1,4 4,7 634 Furnire, placaje 27,6 1,19 -27,14
873 Alte contoare 13,5 1,3 7,3 112 Băuturi alcoolice 27,1 1,17 -2,96
048 Preparate din cerealeși făină 12,1 1,2 -6,6 554 Săpunuri, produsede curăţare șilustruit 26,7 1,15 -26,70
894 Jucării pentru copii 9,1 0,9 -2,1 783 Autovehicule 26,6 1,15 -24,49
893 Alte articole dinplastic 8,9 0,9 -20,7 642 Hârtie tăiată, plăci 23,6 1,02 -19,43

Sursa: Elaborat în baza datelor Comtrade
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Acordul de liber schimb aprofundat şi cuprinzător – o nouă etapă în cooperarea Republicii
Moldova cu Uniunea EuropeanăRegimurile preferenţiale oferite până acum Republicii Moldova de către UE reprezintăun instrument important de stimulare al exporturilor moldoveneşti, totodată problemele debază cu care se confruntă producătorii autohtoni pentru a pătrunde această piaţă la etapa datănu provin atât din partea cererii, ci din partea ofertei, inclusiv din capacitatea redusă a acesteiade a se conforma standardelor de calitate. În acest context, se simte nevoia critică de măsuricare ar stimula oferta internă: reformarea cadrului regulator, crearea instituţiilor eficientecorespunzătoare economiei de piaţă, investiţii pentru acoperirea insuficienţei de resursedisponibile în ţară pentru finanţarea proiectelor investiţionale pentru dezvoltareainfrastructurii fizice şi de afaceri, dezvoltarea ştiinţei şi spiritului inovaţional atât al mediuluide afaceri, cât şi al instituţiilor publice.Un pas important, în acest sens, ar fi semnarea Acordului de Asociere cu UE şi aAcordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, care este parte componentă a acestuia.Negocierile privind definitivarea textului ALSAC, au finisat în iunie 2013, după 7 runde denegocieri, ce au avut loc începând cu februarie 2012. Parafarea acordurilor a avut loc pe data de29 noiembrie a acestui an, la summit-ul de la Vilnius.ALSAC este privit ca o nouă etapă în aprofundarea relaţiilor comerciale dintre statelepartenere, necesară întru implementarea Acordului European de Asociere care este consideratun instrument de a valorifica potenţialul de cooperare economică dintre UE - RepublicaMoldova şi de sprijin pentru reformele de bază, pe redresarea economică a ţării şi finalizareaprocesului de tranziţie la economia de piaţă. Acordul este perfect compatibil cu regimurile decomerţ preferenţial de care dispune Republica Moldova la moment cu celelalte state și oferă oserie de avantaje comparativ cu Preferinţele Comerciale Autonome:
- armonizarea legislaţiei Republicii Moldova la Acquis-ul Comunitar;
- acces, practic nerestricţionat pe piaţa UE;
- libera circulaţie a forţei de muncă;Totodată, prezentul acord presupune și liberalizarea importurilor de bunuri şi servicii înRepublica Moldova originare din UE, care urmează a fi efectuată gradual timp de 10 ani de lasemnarea acordului. O parte din produse manufacturate – diverse utilaje, mașini șiechipamente de transport nu vor suferi mari modificări întrucât tarifele actuale fie sunt nulesau, relativ, mici. La fel, și o parte din produsele intermediare destinate procesării industriale,deja în prezent sunt importate în cadrul regimurilor vamale suspensive care au drept efectsuspendarea plaţii taxelor vamale. În același timp, liberalizarea importurilor reprezintă un riscmajor pentru sectorul agricol, care este slab pregătit de a face faţă concurenţei produseloreuropene și a celor turcești (Fala A., 2012). Aceasta, nu înseamnă, în nici-un caz, protejareanecondiţionată a unor sectoare necompetitive, dar agricultura este domeniul de activitate undesunt ocupaţi 26,4% din populaţia ocupată, iar în mediul rural acest indicator constituie chiar48%. Este un sector, care chiar și în ţările dezvoltate reprezintă un domeniu care necesită a fisusţinut pentru a garanta stabilitatea veniturilor fermierilor și securitatea alimentară a ţării.Pe termen scurt riscurile sunt majore, pe termen lung însă, semnarea acordului este unpas hotărâtor în finalizarea procesului de tranziţie la o economie de piaţă viabilă, dar aceastanecesită o atitudine fermă faţă de provocările pe care le prezintă atât din partea autorităţilorstatului, cât şi a mediului de afaceri şi a întregii societăţi civile.
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Reieșind din cele menţionate, dar și din analizele existente la acest subiect, ALSACprezintă o serie de oportunităţi, dar şi de provocări:
Oportunităţi:1. Lărgirea pieţei de desfacere, prin eliminarea barierelor comerciale de orice gen.Conform calculelor efectuate, indicele de complementaritate a comerţuluimoldovenesc cu cel european este relativ mare, ceea ce creează precondiţii pentruintensificarea relaţiilor comerciale (Anexa 1);2. Sporirea activităţii de export a antreprenorilor autohtoni, consolidată de un cadrude reglementare a relaţiilor comerciale previzibil pe termen lung;3. Lărgirea accesului la materie primă calitativă la preţuri mai reduse care ar puteaavea impact pozitiv asupra creşterii productivităţii şi îmbunătăţirea termenilor deschimb;4. Demonopolizarea unor sectoare importante ale economiei. Sporirea concurenţei şi,corespunzător, a competitivităţii întreprinderilor autohtone;5. Creşterea activităţii inovaţionale a întreprinderilor, generând externalităţi pozitiveasupra domeniului ştiinţei şi inovării, sistemului de învăţământ ş.a. ;6. Creşterea importului de tehnologii noi;7. Creşterea eficienţei şi transparenţei în activitatea instituţiilor publice;8. Modernizarea infrastructurii calităţii care va deschide noi uşi nu numai spre pieţeleeuropene, dar şi spre alte pieţe mari;9. Sporirea interesului investitorilor străini pentru economia moldovenească;10. Impulsionarea procesului de reformare a sectorului energetic;11. Consolidarea încrederii partenerilor externi faţă de antreprenorii moldoveni caprestatori de produse şi servicii calitative;12. Dezvoltarea sectorului de servicii, inclusiv a celor profesionale;13. Reducerea presiunii preţurilor asupra bugetelor consumatorilor.

Provocări:1) Incapacitatea producătorilor autohtoni din sectoare de importanţă economică şisocială de a face faţă invaziei importurilor provenite din UE şi Turcia (în specialsectorul agricol şi industria uşoară), ceea ce poate conduce la:
- slăbirea unor sectoare, sau chiar dispariţia lor;
- creşterea presiunii pe piaţa muncii;
- înrăutăţirea balanţei de plăţi;2) Reducerea încasărilor la bugetul de stat ca urmare a eliminării taxelor vamale,totodată acestea ar putea fi amortizate de creșterea impozitelor indirecte;

Riscuri:1. Sporirea ostilităţii partenerilor estici faţă de relaţiile economice cu RepublicaMoldova, care ar putea genera:
- aplicarea interdicţiilor la importul produselor moldoveneşti;
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- stabilirea unor condiţii nefavorabile pentru livrările de gaze.2. Instabilitatea politică și nerealizarea măsurilor necesare sporirii competitivităţiisectoarelor naţionale;3. Mersul lent al reformării infrastructurii calităţii;În lipsa măsurilor adecvate de pregătire a mediului de afaceri pentru deschiderea totală afrontierelor pentru doi jucători importanţi în comerţul mondial, provocările susmenţionate s-arputea transforma în riscuri şi consecinţe grave pentru economia naţională .În aceste condiţii, direcţii importante de acţiune sunt:1. Intensificarea eforturilor în vederea racordării infrastructurii calităţii naţionale lastandardele europene şi internaţionale;2. Realizarea armonizării cadrului legal cu Acquis-ul comunitar şi implementareaconştiincioasă a acestuia, cu precădere în domeniul reglementării concurenţei,sistemului judecătoresc, administrării vamale şi fiscale ş.a.;3. Pregătirea sectorului agricol şi industrial pentru liberalizarea comerţului, fiindevaluate regulat şi înlăturate principalele constrângeri ale agenţilor economici îndomeniu;4. Realizarea acţiunilor prevăzute pentru implementarea documentelor strategice dedezvoltare orizontale (Foaia de parcurs pentru sporirea competitivităţii naţionale,Foaia de parcurs privind acţiunile Guvernului pentru eliminarea constrângerilorcritice în calea mediului de afaceri, Planului de acţiuni pentru implementareaStrategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentruanii 2013-2020) şi structurale;5. Monitorizarea implementării documentelor strategice de dezvoltare cu identificareanecesităţilor de ajustare şi corectare a planului de măsuri.De menţionat că, multiple studii  efectuate, al căror obiect de analiză a fost impactulALSAC cu UE asupra economiei naţionale (Ciucu C.‚ Chivriga V., Toderiţă A.,Tornea I; 2011;Ecorys; 2012; GET Moldova; 2012), au ajuns la concluzia că, în pofida provocărilor pe care leprezintă, avantajele de care ar putea beneficia Republica Moldova de pe urma semnării unuiacord de liber schimb aprofundat şi cuprinzător  cu UE, depăşesc riscurile asociate acestuia.
2.3 Uniunea Vamală - alternativă de aprofundare a procesului de integrare
economică în spaţiul CSIPerioada în care au început pregătirile Republicii Moldova pentru negocierea Acorduluide Asociere şi ALSAC a coincis cu sporirea interesului statelor din spaţiul CSI de a aprofundaprocesul de integrare economică în bază multilaterală. În 2011 a fost semnat acordul privindZona de liber schimb în spaţiul CSI, care a înlocuit multitudinea de acorduri bilaterale decomerţ liber.Dat fiind trecutul mai mult sau mai puţin comun, legăturile – economice, politice aleRepublicii Moldova cu ţările Uniunii Vamale sunt încă relativ strânse. Aceasta este piaţa dedesfacere pentru o treime din produsele moldovenești. La fel, găzduiește, aproximativ o treimedin  emigranţi, care efectuează mai mult din jumătate din remiterile transferate anual în ţară.
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Tot această zonă, dar mai cu seamă Federaţia Rusă, reprezintă originea exclusivă a importurilorde gaze în Republica Moldova. Per ansamblu, importurile din Uniunea Vamală și investiţiileefectuate de aceste state au o pondere mai modestă în total, în ultimii ani înregistrându-se chiarun proces dezinvestiţional și, în același timp, intensitatea relaţiilor economice cu ţările UV sedatorează, mai cu seamă relaţiilor stabilite cu – Federaţia Rusă (care deţine circa 20% dincomerţul extern, 36,9% din stocul de emigranţi originari din RM şi 21% din stocul de ISD(Stratan A.; Perciun R.; Clipa V.; 2012).
Tabelul 6. Relaţiile economice și sociale ale Republicii Moldova cu ţările CSI și UV

CSI Uniunea Vamală Federaţia Rusă

Comerţ exterior
Export, mil. USD (2012) 928,1 786,2 655,1
Export, %. în total (2012) 42,9 36,4 30,3
Reexport, mil. USD (2012) 959,3 427,1 411,3
Reexport, % în total reexport
(2012)

59,5 55,3 53,3
Reexport, % în total export către
această destinaţie (2012)

49,5 54,3 62,8
Import, mil. USD (2012) 1623,7 1015,6 816,9
Import, % în total (2012) 31,1 19,5 15,7

Investiţii Străine Directe
Stocul de ISD în capital social,
mil. USD (31 ianuarie 2011)

764 724 725
Stocul de ISD, % în total stoc (31
ianuarie 2011)

22,4 21,3 21,3
Influxul de ISD net, mil. lei (2012) -13,3 -16,3 -16,0
Influxul de ISD net, % din total
ISD (2012)

-7,6 -9,3 -9,1
Migraţie și Remiteri

Numărul total de emigranţi, mii
persoane (2010)

464,9 296,6 284,3
Numărul total de emigranţi, % în
total (2010)

60,3 38,5 36,9
Volumul remiterilor, mil. USD
(2012)

1220,8 1120,6 1114,7
Volumul remiterilor, % în total
(2012)

67,7 62,2 61,9Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, Băncii Naţionale a Moldovei, bazei de datestatistice în comerţul internaţional Comtrade, FMI (Coordinated Direct Investment Survey), BancaMondială (Bilateral Migration and Remittances)
Regimul comercial actual al Republica Moldova cu ţările Uniunii VamaleRegimul comercial cu membrii actuali ai Uniunii Vamale, s-a bucurat de un tratamentpreferenţial în cadrul CSI, chiar de la obţinerea independenţei ţării. Pentru a reduce şoculsuportat în acea perioadă, inclusiv cauzat de specializarea Republicii Sovietice SocialisteMoldoveneşti în sectoare puţin caracteristice specificului economiei, au fost semnate acorduri
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de comerţ liber între statele fostului spaţiu sovietic. Totodată, până la sfârșitul anului 2012,acestea au funcţionat în baza înţelegerilor bilaterale, deşi, ideea creării unui regim multilateralde comerţ liber a fost conceptualizată încă la începutul anilor 90.Prezentul acord de liber schimb în cadrul CSI prevede mai multe măsuri care ar aveadrept rezultat facilitarea comerţului dintre ţările semnatare:1. Eliminarea barierelor tarifare. Totodată, unele dintre statele membre şi-au rezervat dreptulde a păstra anumite taxe vamale la import şi export, termenul menţinerii acestora fiind fixatîn acord sau urmând să fie stabilit prin acorduri bilaterale. Conform, anexelor 1 şi 2 aleAcordului privind crearea zonei de liber schimb, principalii parteneri ai Republicii Moldovadin acest spaţiu – Ucraina, Belarus, Kazahstan şi Federaţia Rusă menţin tarife vamale laexport pentru o serie de produse.
Excepţii din comerţul liber pentru produsele importate din Republica Moldova:

 Armenia – ţigări cu filtru și fără filtru (1 ianuarie 2014);
 Ucraina – seminţe de sfeclă de zahăr şi zahăr (1 ianuarie 2015).

Excepţii din comerţul liber pentru produsele exportate(menţinerea taxelor la export):
 Belarus – seminţe de rapiţă, ţiţei şi produse petroliere, îngrăşăminte, piei brute şilemn;
 Kazahstan – seminţe şi fructe oleaginoase, combustibili minerali, piei brute, lână, părfin sau grosier de animale, oţeluri inoxidabile şi alte oţeluri, părţi de vehicule pentrucăi ferate sau altele ş.a.;
 Kîrgîzstan – produse lactate, hârtie şi carton regenerabil;
 Federaţia Rusă –ton, crustacee şi produse din acestea, peşte congelat, seminţe şifructe oleaginoase, spirt etilic, diverse produse minerale, îngrăşăminte minerale sauchimice, îngrăşăminte minerale sau chimice, polimeri, piei brute, lemn, pastă delemn, diverse oţeluri aliate ş.a.
 Ucraina – seminţe de floarea soarelui, piei brute, metale comune şi alte oţeluri aliateş.a.2. Eliminarea barierelor netarifare în conformitate cu normele OMC;3. Acordarea tratamentului naţional;4. Aplicarea în caz de necesitate a unor măsuri de salvgardare, antidumping și compensatoriiși toate acestea fără a fi în contradicţie cu prevederile OMC ș.a.Un element important în relaţiile comerciale cu aceste ţări, constă în faptul că Acordulprivind crearea zonei de liber schimb în cadrul CSI asigură un mecanism clar de reglementare adiferendelor. Acestea pot fi soluţionate pe mai multe căi:

de către Tribunalul economic al ţărilor CSI, în cazul ţărilor membre ale Acorduluiprivind statutul Tribunalului economic din spaţiul CSI de la data de 6 iulie 19924;
de către comisia de experţi în conformitate cu procedurile stabilite în Anexa 4 aacordului;

4 Decretul Nr. 168 din 16.01.2010 privind promulgarea Legii pentru denunţarea Acordului privind statutul Tribunalului
Economic al Comunităţii Statelor Independente
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conform procedurilor OMC, pentru diferendele cu privire la aspectele care suntreglementate în prezentul acord, prin trimitere la prevederile acordurilor OMCîntre părţi care sunt membre ale OMC.În acest context, Republica Moldova nu poate apela la prima dintre aceste opţiuni caurmare a renunţării Republicii Moldova la Acordul privind statutul Tribunalului economic alComunităţii Statelor Independente în 2010 prin Legea nr. 126 din 23 decembrie 2009, darpoate utiliza posibilitatea reglementării diferendelor prin intermediul Comisiei de experţipentru reglementarea diferendelor de îndată ce aceasta își va începe activitatea și mecanismeleprevăzute de OMC în relaţiile comerciale cu Federaţia Rusă, care a devenit membru al OMC înaugust 2012. Ori, de cele mai dese ori, apariţia anumitor neînţelegeri în acest domeniu s-auprodus anume cu acest partener economic, care ţinând cont și de ponderea mare în comerţulexterior moldovenesc, au avut și un impact mai răsunător asupra anumitor sectoare, şi chiarasupra creșterii economiei în ansamblu (Poisic M., Clipa V.).
Uniunea Vamală Rusia –Kazahstan-Belarus: conţinut și esenţăUniunea Vamală Rusia –Kazahstan-Belarus a intrat în vigoare în anul 2010. Începând cuanul 2010 a fost pus în aplicare tariful comun la import, iar în iulie 2011 au fost eliminate şihotarele dintre ţările participante la uniune – mai întâi între Federaţia Rusă şi Belarus, iar maiapoi între Federaţia Rusă şi Kazahstan (EBRD, 2012).Suplimentar condiţiilor stipulate în acordul privind crearea zonei de liber schimb, careprevede reducerea barierelor tarifare şi netarifare în comerţ, Uniunea Vamală mai presupune:

 înlăturarea controalelor vamale în comerţul reciproc;
 transferul controlului vamal la hotarul extern al uniunii vamale;
 anularea procedurilor vamale pentru produsele care au fost puse în liberăcirculaţie în cadrul uneia dintre ţările membre;
 aplicarea unui cod vamal unic (tarif unic la import, reglementări tarifare uniceetc. );Actualul tarif comun al Uniunii Vamale s-a instituit în mare parte, preluând ca bază (înmărime de circa 80%) tariful Federaţiei Ruse. Având în vedere că tarifele vamale de import aleFederaţiei Ruse şi ale Belarusului erau la acel moment, mai mult sau mai puţin apropiate,acestea nu au suferit modificări esenţiale, mai mult ca atât, negociindu-se tarife relativ înaltepentru o serie de produse ale industriei grele. Cât priveşte, însă, Kazahstanul, au fost afectateaproximativ 60% din poziţiile tarifare, acordându-se o perioadă de tranziţie de 5 ani pentruajustarea tarifului său vamal cu cel al Uniunii Vamale. Prin urmare, întru ajustarea tarifelornaţionale la noul tarif vamal comun, Federaţia Rusă a majorat tarifele pentru 1500 de poziţii,reducându-le pentru 2000 de poziţii; Belarus - 500 contra 2000, în timp ce Kazahstanul le-amajorat pentru mai mult de 5000 de poziţii tarifare (Bychkov A.; 2011).De un regim preferenţial beneficiază importul anumitor produse (Anexa 2) din ţările încurs de dezvoltare şi slab dezvoltate. Astfel, pentru ţările în curs de dezvoltare, care beneficiazăde sistemul unic de preferinţe tarifare, se aplică un tarif vamal ce constituie 75% din celprevăzut de Tariful Vamal Unic, iar pentru cele slab dezvoltate se aplică rata „0” a tarifuluivamal.
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Vămuirea mărfurilor importate se efectuează numai în baza locului de reşedinţă adeclarantului, iar veniturile percepute la vamă sunt distribuite între parteneri în următoarelelimite: Federaţia Rusă – 87,97%, Kazahstan – 7,33%, Belarus – 4,7%. Totodată, unele aspecteale comerţului exterior al ţărilor membre, cum ar fi achitarea impozitelor indirecte şiefectuarea exporturilor continuă să fie reglementate de către normele legale interne ale fiecăreiţări în parte.
Compatibilitatea Republicii Moldova cu condiţiile de aderare a ţărilor terţe la Uniunea
Vamală și cu angajamentele ţării asumate în cadrul altor Acorduri internaţionaleÎnainte de a începe analiza de facto a efectelor care le-ar putea avea aderarea RepubliciiMoldova la Uniunea Vamală asupra comerţului exterior și a creșterii economice a ţării, amconsiderat importantă examinarea a două aspecte: corespunderea cerinţelor de aderare laUniunea Vamală și compatibilitatea potenţialului titlu de membru în cadrul Uniunii Vamale cuangajamentele asumate în cadrul altor acorduri internaţionale.

Conformitatea Republicii Moldova cerinţelor de aderare la Uniunea Vamală.Pornind de la primul aspect, ţinând cont că în cadrul Uniunii Vamale, controlul vamal  seefectuează la hotarele externe ale teritoriului vamal al uniunii, o condiţie pentru aderarea uneiţări la aceasta ar fi partajarea unui hotar comun. În cele mai multe cazuri, în cadrul uniunilorvamale existente această condiţie este respectată – Comunitatea Andină, Comunitatea EstAfricană, Mercosur, Uniunea Vamală a Africii de Sud ș.a. Privită din această perspectivă,aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală RKB ar fi posibilă doar cu condiţia aderăriiUcrainei, care, însă, a ezitat să semneze în noiembrie al acestui an Acordul de liber schimb cuUniunea Europeană.
Compatibilitatea potenţialului titlu de membru în cadrul Uniunii Vamale cu

angajamentele asumate în cadrul OMC. Începând cu iulie 2001, Republica Moldova, devenindmembru al OMC, s-a angajat să promoveze o politică de liberalizare a comerţului exterior, careurma să se concretizeze mai întâi de toate prin reducerea tarifului mediu pentru produseleimportate şi a barierelor netarifare în comerţ. În acelaşi timp, aderarea la Uniunea Vamală arînsemna majorarea practic dublă a tarifului mediu vamal al Republicii Moldova, pe de o parte, șiintegrarea economică cu 2 state care nu sunt membri ai OMC (Belarus şi Kazahstan), pe de altăparte. Deşi însăşi crearea şi funcţionarea OMC asigură facilitarea comerţului dintre ţărilemembre, prevederile acordurilor care stau la baza acestuia nu împiedică încheierea unoracorduri preferenţiale de comerţ între parteneri. Se consideră că acestea  pot stimula comerţulşi cooperarea dintre economii, deşi într-o oarecare măsură implică anumite elementediscriminatorii faţă de ceilalţi parteneri. În acest context, conform p. 5, al articolului XXIV alGATT 1994 crearea unei zone de comerţ liber sau a unei uniuni vamale se permite doar cucondiţia ca părţile membre la acord să nu impună faţă de ţările terţe (membre ale OMC) tarifesau condiţii de comerţ mai restrictive decât cele existente până la încheierea prezentului acord(WTO, 1994). În caz contrar, conform p. 6 al aceluiaşi articol al GATT, Membrii afectaţi audreptul să retragă concesii substanţial echivalente în conformitate cu articolul XXVIII.
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Tabelul 7.  Profilul tarifului vamal mediu al Republicii Moldova şi ţărilor membre ale
Uniunii Vamale

Ţara Tariful mediu MFN,
toate produsele

Tariful mediu MFN,
produsele agroindustriale

Tariful mediu MFN,
produsele non
agroindustriale

2012

Republica Moldova 4,6 10,5 3,7
Belarus 9,7 13,4 9,1
Kazahstan 9,5 13,4 8,8
Federaţia Rusă 10,0 13,3 9,4

2009

Republica Moldova 4,6 10,7 3,7
Belarus 10,6 12,2 10,4
Kazahstan 5,9 12,2 4,9
Federaţia Rusă 10,5 13,2 10,1
Sursa: WTO statistics database(http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFHome.aspx?Language=E)Reieşind din datele prezentate în tabelul 7, tariful vamal mediu MFN5 al RepubliciiMoldova, este în prezent de două ori mai mic decât cel al ţărilor membre ale Uniunii Vamale.Conform ultimelor date, tariful mediu MFN al Republicii Moldova a constituit 4,6% în 2012,dintre care 10,5% pentru produsele agroalimentare şi 3,7% pentru produsele manufacturate.Plafoanele maxime pentru tarifele acestor categorii constituie 7%, 13,9% şi, respectiv, 5,9%. Înstatele membre ale Uniunii Vamale acestea sunt semnificativ mai înalte. Odată cu aderareaFederaţiei Ruse la OMC, în conformitate cu angajamentele acesteia plafonul tarifului aplicat seva reduce la 7,8% până la sfârșitul perioadei de implementare, inclusiv 10,8% pentru produseleagroalimentare şi 7,3 % pentru produsele manufacturate nealimentare. Modificările urmează afi reduse în decursul următorilor 7 ani, cea mai lungă perioadă de implementare fiind stabilităpentru carnea de porc şi maşini şi echipamente de transport (WTO, 2011). Având în vedere căplafonul tarifului Federaţiei Ruse fixat pentru anul 2020 este superior celui al RepubliciiMoldova în prezent, iar posibilitatea că tariful mediu MFN al primei este puţin probabil că vacoborî cu mult sub plafonul stabilit (dat fiind interesele naţionale, dar şi necesitatea acorduluiRepublicii Belarus, care are o politică comercială cu un grad relativ înalt de protecţie). Tarifulmediu MFN al economiei moldoveneşti fiind sub 5%, aderarea Republicii Moldova la UniuneaVamală ar putea atrage după sine contramăsuri adoptate de celelalte ţări membre ale OMC.
5 Reprezintă media simplă a taxelor MFN ad-valorem aplicate la nivelul liniilor tarifare dezagregate la 6 semne. În
calculul tarifului mediu tuturor produselor li  se oferă aceeaşi greutate, fără a ţine cont de ponderea lor în export.
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Memorandumul de Acord privind Interpretarea Art. XXIV al GATT (1994) – uniuni vamale
si zone de comerţ liber prevede, procedura de urmat atunci când un Membru care formează o
uniune vamală propune creșterea nivelului consolidat al taxelor vamale. Astfel, după cum prevede
paragraful 6 al art. XXIV, Membrul care formează uniunea vamală trebuie să intre în negocieri cu
Membrii afectaţi de modificarea sau retragerea concesiilor în momentul creării uniunii vamale, în
vederea stabilirii unor compensaţii satisfăcătoare. Aceste negocieri vor fi angajate cu bună
credinţă în vederea ajungerii la compensaţii reciproc satisfăcătoare. In cursul acestor negocieri,
aşa cum cere paragraful 6 al Articolului XXIV, se va ţine seama în mod corespunzător de
reducerile de taxe vamale pe aceeași linie tarifară făcute de alte entităţi constitutive ale uniunii
vamale cu ocazia constituirii acestei uniuni. In cazul în care aceste reduceri nu vor fi suficiente
pentru a constitui compensaţiile necesare, uniunea vamală va oferi compensaţii, care vor putea
lua forma reducerilor de taxe vamale pe alte linii tarifare. O astfel de ofertă va fi luată în
considerare de către Membri având drepturi de negociator pentru consolidarea modificată sau
retrasă. In cazul în care compensaţiile rămân inacceptabile, negocierile vor trebui să continue.
Dacă, în ciuda acestor eforturi, un acord în negocierile privind compensaţiile prevăzute de
Articolul XXVIII, astfel cum este precizat în Memorandumul de Acord privind interpretarea
Articolului XXVIII al GATT 1994, nu va putea interveni într-un termen rezonabil calculat de la
deschiderea negocierilor, uniunea vamală va fi totuşi liberă să modifice sau să retragă concesiile;
Membrii afectaţi vor fi atunci liberi să retragă concesii substanţial echivalente în conformitate cu
Articolul XXVIII (Memorandumul de Acord privind Interpretarea Art. XXIV al GATT (1994) –
uniuni vamale si zone de comerţ liber).La fel, în ceea ce privește crearea Uniunii Vamale cu 2 state care nu sunt membri ai OMC- Belarus şi Kazahstan, în acordul GATT 1947 nu au fost identificate prevederi expres care arviza crearea acordurilor preferenţiale de comerţ între ţările membre ale OMC şi ţările terţe.Totodată, într-o notă a Secretariatului OMC prezentată în cadrul unei şedinţe a Comitetuluiprivind Acordurile Regionale de Comerţ se face referinţă la posibilitatea formării acordurilorpreferenţiale de comerţ cu ţări nemembre ale OMC (WTO, 1997). Mai mult ca atât, conformdeclaraţiilor Directorului General al OMC – Pascal Lami, atât Kazahstan, cât şi Belarus sunt înproces de negociere a aderării la OMC. Kazahstan se află, practic, pe ultima sută de metri; încazul Belarusului negocierile se află la o etapă mai puţin avansată (WTO, 2013), însă conformunor surse Federaţia Rusă, s-a angajat să-și susţină partenerii săi din Uniunea Vamală înprocesul lor de aderare la OMC (Belarussian Telegraph Agency, 2012);

Compatibilitatea cu alte acorduri de comerţ preferenţial la care Republica Moldova
face parte. În prezent, Republica Moldova, pe lângă ţările CSI, are semnate acorduri de comerţpreferenţial cu ţările CEFTA și UE – în cadrul Acordului privind preferinţele comercialeautonome. Deși, ponderea ţărilor Acordului de comerţ liber cu ţările din Europa Centrală esteuna mică în comerţul exterior al Republicii Moldova (0,3% din export și, respectiv, 0,4% dinimport) aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală ar implica revizuirea angajamentelorfaţă de aceste ţări. Titlul de membru în UV, ar însemna revizuirea politicii comerciale a ţăriinoastre și, respectiv, posibilitatea menţinerii acordurilor preferenţiale anterioare și semnareaunor noi, cum ar fi de exemplu semnarea unui Acord de liber schimb cu UE doar cuconsimţământul celorlalţi parteneri. Dacă, calitatea de membru al Acordului privind Zona decomerţ liber în spaţiul CSI, permite R. Moldova să-şi stabilească politica comercialăindependent, atunci aderarea la UV, va reduce, cel mai probabil, oportunităţile de beneficiere
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de un regim preferenţial cu ceilalţi parteneri, cu excepţia cazului în care ceilalţi membri aiUniunii Vamale vor fi predispuși pentru astfel de acorduri. La fel, aderarea la Uniunea Vamalăpune sub semnul întrebării și perspectivele de prelungire a Preferinţelor Comerciale Autonomede către Uniunea Europeană care expiră în 2015.
Efectele economice ale aderării Republicii Moldova la Uniunea Vamală

Reieșind din abordările utilizate în studiile teoretice și empirice privind evaluareaefectelor acordurilor preferenţiale de comerţ, în continuare se va încerca captarea impactuluiaderării Republicii Moldova la Uniunea Vamală prin prisma influenţei asupra: creării unorfluxuri noi comerciale, posibilităţilor de deturnare ale comerţului și asupra termenilor deschimb, dar și a altor aspecte ce ar putea influenţa creșterea economică pe termen lung.Dat fiind faptul, că Republica Moldova beneficiază de comerţ liber cu Federaţia Rusă,Belarus și Kazahstan de mai mulţi ani, regim care prevede eliminarea practic integrală abarierelor tarifare de import în comerţul reciproc, este puţin probabil ca acesta să cunoască omodificare semnificativă faţă de tendinţele înregistrate până în prezent.În același timp, o constrângere majoră în comerţul reciproc o constituie, barierele deordin netarifar și taxele vamale menţinute de membrii uniunii vamale la export, iar aderareaRepublicii Moldova la Uniunea Vamală ar putea contribui la reducerea acestora. Înlăturareabarierelor administrative ca urmare a suprimării controalelor vamale la frontierele interne arputea, într-adevăr, avea o influenţă pozitivă în acest sens, ţinând cont de faptul că o mare partea produselor ușor alterabile sunt exportate anume pe aceste pieţe, cu precădere în FederaţiaRusă – tomate, mere, caise, produse din carne și lactate. Totodată, tot produsele agroalimentarefac cel mai des obiectul embargourilor impuse Republicii Moldova pe această piaţă, iar aderareala Uniunea Vamală nu este un garant al eliminării acestui risc.
Tabelul 8.  Produse agricole exportate, preponderent pe piaţa UV

COD
SA

Denumirea produsului Valoarea exportului mil.
USD

Ponderea
exporturilor
către UV în

total, %

Valoarea
unitară la
export în

UV

Valoarea
unitară la

importFederaţiaRusă UniuneaVamală Total
0808 Mere, pere și gutui, proaspete 37,8 40,0 40,4 99,1 0,27 0,76
0809 Caise, cireșe, vișine, piersici(inclusiv nectarine), prune siporumbe, proaspete 27,2 28,9 28,9 99,8 0,7 1,0
0806 Struguri, proaspeţi sau uscaţi(stafide) 10,9 13,0 14,5 89,7 0,5 1,1
0810 Alte fructe, proaspete(căpșune, zmeură, coacăză) 11,3 11,4 11,5 99,2 1,48 1,18
0702 Tomate, în stare proaspătăsau refrigerata 9,9 10,8 10,8 100,0 0,93 0,89
0201 Carne de bovine 8,2 8,2 8,2 100,0 4,26 3,66
0204 Carne de ovine sau caprine 6,8 6,8 6,8 100,0 4,55 4,8
0202 Carne de bovine congelata 5,0 5,0 5,0 100,0 3,99 3,72
0406 Brânzeturi și cașuri 2,4 4,6 4,6 100,0 5,55 4,1
0709 Alte legume in stare proaspătă 2,8 2,9 2,9 100,0 0,93 1,11
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sau refrigerate
0805 Citrice, proaspete sau uscate 2,0 2,1 2,1 98,5 0,88 0,88
0205 Carne de cal 1,4 1,4 1,4 100,0 3,24 -
0707 Castraveţi si cornișoni, instare proaspătă saurefrigerata 1,0 1,0 1,0 100,0 0,95 0,94
0710 Legume, pregătite sau nu prinfierbere in apa sau in aburi,congelate 0,3 0,3 0,4 84,3 0,7 1,25
0704 Varza, conopida, gulii, varzacreata si legume ș.a. 0,2 0,2 0,2 97,4 0,12 0,45
0807 Pepeni (inclusiv pepeni verzi)si papaia, proaspeţi 0,1 0,1 0,1 100,0 0,45 0,34Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de StatisticăLa fel, premise pentru stimularea relaţiilor comerciale bilaterale ar putea constitui:reducerea valorii unitare a importurilor anumitor categorii de produse din Uniunea Vamală caurmare a eliminării taxelor vamale la export de către membrii Uniunii. Impus taxei vamale deexport este și gazul natural exportat de către Federaţia Rusă în Republica Moldova, iareliminarea acesteia ar permite să fie economisiţi anual în jur de 100 mil. USD. În același timp,deși pare un factor relevant, inclusiv pentru susţinerea sectorului industrial, menţinereadependenţei energetice de o singură piaţă ne-ar putea costa mult mai mult pe termen lung. Pelângă gazele naturale, vor fi eliminate și taxele vamale de export pentru o serie de alte produse:energetice, îngrăşăminte chimice, metale ş.a., ceea ce ar putea impulsiona importurile acestorproduse. Totodată, ponderea lor în importul total, cu excepţia resurselor energetice, este unamai puţin semnificativă.
Tabelul 9.  Principalele produse importate din ţările UV, achiziţiile cărora ar putea spori
ca urmare eliminării taxelor la export

Codul
HS

Denumirea produsului Valoarea,
mil. lei

%  din
importul total
al produsului
corespunzător

Comentariu privind
existenţa taxei vamale la
export

Total Import total 1015,6 19,5
2711 Gaz de sondă și alte hidrocarburigazoase 496,4 98,8 30% la gazul natural importat dinFederaţia Rusă. Conform dateloranului 2012, din importul gazuluinatural din contul excluderii taxeila export s-ar putea economisi înjur de 100 mil. USD.
2710 Uleiuri din petrol sau uleiuri dinminerale bituminoase (produsepetroliere), altele decât brute 166,6 28,5 Taxă existentă în toate statele,calculată după o formulă specială
3102 Îngrășăminte minerale sauchimice azotate 13,4 59,5 Nu există taxă la export. În acelașitimp, există taxă vamală pentruîngrășămintele minerale chimicesau potasice în Belarus (75euro/tonă) și Federaţia Rusă (5%)
2713 Cocs de petrol, bitum de petrol sialte reziduuri de uleiuri dinpetrol sau din materiale 10,2 32,0 Taxă existentă în toate statele,calculată după o formulă specială
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bituminoase
3105 Îngrășăminte minerale sauchimice conţinând doua sau treielemente fertilizante: azot,  fosforsi potasiu

8,0 45,8 Federaţia Rusă menţine o taxă de5%. Importul acestui produs dinFederaţia Rusă a constituitaproximativ7,3 mil. USD în 2012
4802 Hârtii si cartoane necretate, detipul celor utilizate pentru scris,tipărit sau alte scopuri grafice;hârtii si cartoane fabricatemanual

5,6 56,1 Federaţia Rusă menţine o taxă de10%. Importul acestui produs dinFederaţia Rusă a constituitaproximativ 5,6 mil. USD în 2012Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de StatisticăÎn pofida factorilor sus-menţionaţi, care ar putea condiţiona crearea unor noi fluxuricomerciale între parteneri, există câteva riscuri care vin să umbrească perspectivele acestorade creștere.Comerţul exterior al Republicii Moldova cu acest bloc este foarte concentrat geografic.Federaţia Rusă, deţine mai mult de 80% din comerţul exterior al Republicii Moldova cumembrii Uniunii Vamale, în timp ce Belarusul și Kazahstanul, în pofida regimului preferenţialpe care îl avem, au păstrat o cotă  relativ mică. La fel și ponderea Republicii Moldova încomerţul Federaţiei Ruse (0,07-export, 0,15-import), Belarusului (0,55-export, 0,18-import) șiKazahstanului (0,05-export, 0,09-export) este foarte mică, nedepășind 1%.

Figura 6. Ponderea ţărilor UV în comerţul exterior al Republicii Moldova (1) şi a
Republicii Moldova în comerţul exterior al UV (2)

Sursa: Elaborat în baza datelor disponibile pe WITSVorbind despre concentrarea geografică a comerţului moldovenesc pe piaţa respectivă,trebuie de menţionat că acesta reprezintă un aspect important ce urmează a fi luat înconsideraţie când vorbim despre securitatea economică a ţării și reducerea volatilităţiieconomiei la șocurile externe. Ori, dependenţa de o anumită piaţă este asociată și cu riscurimajore. Rezultatele studiilor precedente au scos în evidenţă o volatilitate foarte mare aexporturilor moldovenești în Federaţia Rusă. Coeficientul de variaţie – utilizat ca indicator al
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volatilităţii exporturilor, indică asupra unei oscilaţii foarte mari a exporturilor către aceastăpiaţă (Chistruga M., Clipa V., Fala A. 2010), comparativ cu exporturile în Uniunea Europeană.Evoluţia relaţiilor comerciale reciproce în timp se produce într-un tempou mai lent pefondul dinamicii generale înregistrate. Atât pentru Republica Moldova, cât și pentru bloculţărilor Uniunii Vamale, în perioada începând cu anul 2001, contrar tendinţei înregistrate înrelaţiile cu ţările UE, comerţul exterior a sporit cu un ritm anual inferior celui general decreștere, cu precădere, importurile UV din Republica Moldova.
Tabelul 10. Ritmul mediu anual de creștere al comerţului Republicii

Moldova cu ţările Uniunii Vamale (2001-2012),%

Export RM-UV 12,8 Export UV-RM 15,8
Export RM total 14,7 Export  UV total 17,6
Import RM-UV 18,7 Import UV-RM 7,6
Import RM total 19,1 Import UV total 21,7

Sursa: Elaborat în baza datelor disponibile pe WITSAceste tendinţe se reflectă și în evoluţia descendentă a Indicelui Intensităţii ComerţuluiIntra-regional (IICI). Totodată, acesta indică o valoare supraunitară, ceea ce vorbește despreimportanţa, relativ, mare a comerţului intra-regional dintre aceste state, comparativ cuponderea deţinută în comerţul mondial. O explicaţie relevantă a valorii mari a indicatorului dateste ponderea mare pe care Federaţia Rusă o deţine în comerţul exterior al Republicii Belarus(35,1% - export,  58,8% - import) și al Republicii Moldova (30,3% - export, 15,6% - import).Cât privește Kazahstanul, circa 38,4% din importuri provin din Federaţia Rusă, în timp ceexporturile sunt orientate pe această destinaţie numai în mărime de 7,3%.

Figura 7. Indicele Intensităţii Comerţului intra-regional cu ţările membre ale UE şi ale
Uniunii Vamale

Sursa: Elaborat în baza calculelor autorului
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Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală ar mai prezenta anumite provocăripentru dezvoltarea exporturilor Republicii Moldova în ansamblu, care relevă din incertitudineaevoluţiei reexporturilor – o componentă semnificativă a exporturilor moldoveneşti la moment,dar şi a exporturilor autohtone ca urmare a riscurilor prezentate pentru sectorul naţional deproducere.Deşi, modul de înregistrare al reexporturilor în Republica Moldova s-a modificat în anulprecedent, ceea ce s-a reflectat şi asupra nivelului acestora, valoarea fluxului dat de bunuri esteuna relativ semnificativă – 35,7% (772,3 mil. USD) conform datelor anului 2012. Mai mult dejumătate, 55,3% (427,05 mil. USD) din reexporturi sunt orientate spre ţările UV, dintre care53,3% (411,3) în Federaţia Rusă. Astfel, 62,8% din exporturile efectuate pe piaţa FederaţieiRuse sunt formate de reexporturi. În Kazahstan şi Belarus ponderea acestora este semnificativmai mică - 28% şi corespunzător, 2%. Nu este clară motivaţia antreprenorilor autohtoni de a selansa în astfel de afaceri, întrucât, argumentul abolirii taxelor vamale în comerţul dintre vest șiest este unul puţin probabil, dat fiind funcţionarea regulilor de origine în comerţul dintreRepublica Moldova și ţările Uniunii Vamale, dar ar fi posibil ca circa jumătate din exporturile înUniunea Vamală (circa 20% din total exporturi) să fie afectate în cazul aderării RepubliciiMoldova la Uniunea Vamală. Crearea unui spaţiu vamal comun, instaurarea unui tarif vamalcomun și proceduri vamale comune, ar putea reduce din argumentarea profitabilităţiireexporturilor (Stratan A., Fala A.. Clipa V. 2012). Acest raţionament nu este întru susţinereareexporturilor, principalul scop al politicii economice naţionale fiind susţinereacompetitivităţii producţiei autohtone, totodată reexporturile reprezintă o componentăimportantă a exporturilor mai multor state şi, într-un anumit mod, un manifest al spirituluiantreprenorial şi, deci, are dreptul la existenţă.
Tabelul 11. Principalele produse exportate de către Republica Moldova în UV

Nr. Cod
CSCI

Denumirea
produsului

Export,
mil.
USD

Balanţa
comercială,
mil. USD

% în
exportul
către UV

% în
exportul
total al p.c.

Reexport,
%

% din
importul
total al
p.c.

1. 112 Băuturi alcoolice 126,6 121,5 16,1 60,1 0,9 10,4
2. 057 Fructe și nuci 98,3 98,3 12,5 48,6 38,8 0,0
3. 542 Medicamente 73,7 67,0 9,4 78,9 92,0 3,3
4. 553 Parfumuri și produsecosmetice 28,5 20,8 3,6 92,2 98,8 9,5
5. 821 Mobilă și părţi aleacestora 25,9 24,8 3,3 28,2 95,4 1,5
6. 784 Părţi și accesorii devehicule 25,5 22,2 3,2 98,3 99,5 5,5
7. 659 Covoare și alteacoperitoare depodea etc. 23,9 23,1 3,0 75,3 89,3 11,3
8. 655 Ţesături tricotate saucroșetate 19,9 19,4 2,5 96,5 99,7 0,9
9. 056 Rădăcini și tuberculialimentari 19,6 19,4 2,5 94,1 0,0 2,3
10. 054 Legume 16,3 13,6 2,1 95,4 84,1 7,7
11. 554 Săpunuri, produse decurăţare 14,6 13,1 1,9 99,1 99,7 2,9
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12. 011 Carne de vită 13,3 13,3 1,7 100,0 0,0 0,0
13. 081 Hrană pentruanimale 12,7 11,1 1,6 59,1 0,0 7,4
14. 699 Articole din metalecomune 11,8 9,2 1,5 71,3 59,3 5,6
15. 742 Pompe pentru lichide 11,2 10,4 1,4 84,5 5,9 7,6
16. 273 Piatră, nisip, pietriș 10,8 10,8 1,4 65,5 0,1 0,0
17. 743 Ventilatoare, filtre,pompe de gaz 10,0 8,6 1,3 95,8 95,8 4,0
18. 621 Materiale din cauciuc 9,9 9,3 1,3 98,6 99,9 4,0
19. 874 Alte aparate demăsură și control 9,5 8,2 1,2 66,9 7,7 5,9
20. 893 Alte articole dinplastic 9,5 3,8 1,2 39,3 72,1 8,4
Total 20 produse 571,5 527,8 72,7 - 67,8 -
Total UV 786,2 -229,4
Total 2161,9 -3051

Sursa: Elaborat în baza datelor UNComtradeDupă cum a mai fost menţionat anterior, o sarcină importantă care stă în faţa politiciieconomice este de a susţine  competitivitatea producţiei naţionale ceea ce vizează lărgireaaccesului producătorilor autohtoni la materie primă calitativă, stimularea influxului de capitalperformant.

Figura 8. Ponderea Uniunii Vamale ca origine a mărfurilor importate în Republica
Moldova

Sursa: Elaborat în baza datelor UNComtradeÎn prezent, cea mai mare parte a produselor manufacturate destinate procesăriiindustriale, inclusiv de capital sunt importate din alte state decât cele membre ale UniuniiVamale, în pofida regimului nepreferenţial comparativ cu cel existent în cadrul uniunii.Totodată, produsele industriale în cadrul Uniunii Vamale dispun de o protecţie înaltăcomparativ cu tariful actual al Republicii Moldova – 8,7-9% vs. 3,7%. Astfel, în cazul uneiaderări în această formaţiune, tariful vamal al Republicii Moldova pentru bunurile industrialeva cunoaşte o creştere mai mult decât dublă. După cum este prezentat în tabelul 13, unde au
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fost analizate câteva poziţii tarifare dintre cele mai importante la import, s-ar putea produce ocreştere a tarifelor vamale de la 0% - actualul tarif la 5% pentru  petrol, până la 15% pentrumedicamente, până la 30% pentru diverse vehicule, tractoare până la 30%, materiale tricotatesau croşetate la 10% ş.a.Pentru multe din aceste produse este puţin probabil că se va produce o reorientare aimporturilor spre producători din spaţiul estic, dat fiind volumele mari importate din alte ţări,în pofida valorii unitare mult mai mari. Iar în acest caz, reorientarea s-ar putea produce sprebunuri de o calitate mai joasă din spaţiul estic, fie se vor menţine în volume relativ mari de peaceleaşi pieţe, exercitând o presiune inflaţionistă, iar prin urmare influenţând deteriorareatermenilor de schimb.



Tabelul 12. Influenţa modificării tarifului vamal în cadrul unei posibile aderări a Republicii Moldova asupra importurilor
provenite din alte state

Cod HS Denumirea produsului
Import
din
alte
state,
mil.
USD

% în importul
total al
produsului
corespunzător

Tariful
vamal al
Uniunii
Vamale

Tariful
vamal al

Republicii
Moldova

Valoarea unitară până la aderare Valoarea unitară
după aderare

UV Alte
state

Unitatea de
măsură

Alte state

2710 Petrol 243,0 59,3 5,0 0,0 0,81 0,8 USD/litru 0,93004 Medicamente 188,4 93,5 0-15 0,0 24,2 37,0 USD/Kg -
300490190 Alte medicamente 127,95 92,8 10,0 0,0 26,7 33,4 USD/Kg 36,78544 Fire, cabluri si alte conductoareelectrici izolate, cu sau fărăconectori 101,7 88,2 0-20 0-10 5,8 9,5 USD/Kg -

854449930 Cu o tensiune de maxim 80 v 71,407 100,0 10 10 8,8 9,1 USD/Kg Ar putea ă nu fieinfluenţate sau săfie influenţatenegativ ca urmarereduceriiinvestiţiilor8703 Autoturisme si alte autovehiculepentru transportul persoanelor 109,2 98,5 0-30 0,0 11583,8 18528,3 USD/buc -
870333199 Alte vehicule cu motor cu piston,cu aprindere prin compresie(capacitatea cilindrica mai marede 2500 cm3)

21,9 99,9 30 0,0 22400,0 65288,0 USD/buc 84874,4
870332199 Alte vehicule cu motor cu piston,cu aprindere prin compresie(capacitatea cilindrica între1500cm3 de 2500 cm3)

20,0 98,6 30 0,0 279900,0 35189,8 USD/buc 45746,7
870322109 Alte vehicule cu motor cu pistonalternativ cu aprindere prinscânteie noi (capacitatea 14,3 98,8 30 0,0 10223,5 10904,3 USD/buc 14175,6



Sursa: Calculele autorului

cilindrica 1000-1500 cm3)8517 Telefoane 74,7 99,7 0-10 0,0 331,6 69,3 USD/buc 69,3-76,2
851712000 Telefoane pentru reţeaua detelefonie mobila 23,7 100 5 0,0 - 70,1 USD/buc 73,6
851762000 Aparate pentru recepţia,conversia si transmisia 22,8 99,4 0-5 0,0 334,0 61,6 USD/buc 61,6-64,78708 Părţi si accesorii de autovehiculede la poziţiile 8701 până la 8705 54,6 93,1 0-5 5,0 4,7 7,8 USD/Kg 7,8-8,23808 (cuexcepţia380850000) Insecticide,rodenticide,fungicide,ierbicide, inhibitori degerminare si regulatori decreștere pentru plante,dezinfectanţi si produse similare

51,2 95,1 5,0 0,0 14,9 11,0 USD/Kg 11,6
9403 Alt mobilier și părţi ale acestuia 36,0 75,1 0,75euro/kgsau 15% 10,0 3,4 5,2 USD/Kg 5,98
8701 Tractoare 41,2 75,6 0-30 0,0 18592,3 6204,9 USD/buc -
870120901 Autovehicule pentru tracţiuneuzate 18,7 100,0 30 0,0 - 30554,3 USD/buc 39720,6
870190390 Tractoare agricole si forestierenoi cu capacitatea motorului maimare de 90 kw 9,4 90,6 5-15 0,0 35160,9 137617,6 USD/buc 144498,5-158260,3
3305 Preparate pentru îngrijireapărului 38,3 39,8 15,0 6,5 2,9 4,4 USD/Kg 5,16006 Alte materiale tricotate saucroşetate 36,5 99,9 10,0 0,0 10,6 4,5 USD/Kg 4,95



La fel, un factor important pentru Republica Moldova este impulsionarea investiţiilor îneconomia naţională, atât a antreprenorilor autohtoni cât şi străini, ceea ce necesită urgentareareformelor structurale iniţiate în ultimii ani – perfecţionarea infrastructurii calităţii, justiţiei,sistemului de administrare publică ş.a. Totodată, experienţa internaţională indică că, astfel, dereforme se produc mai rapid în cazul intensificării cooperării ţărilor cu o performanţă bună înacest domeniu .
Tabelul 13. Aspecte comparative privind indicele de facilitare a comerţului

Lituania România Republica
Moldova

Federaţia
Rusă

Kazahstan

Indicele de facilitare a comerţului 45 69 76 105 112
Eficienţa administrării vamale 44 53 95 89 107
Eficienţa procedurilor de import-
export

34 65 102 114 130
Transparenţa administrării de
frontieră

41 60 95 113 76
Disponibilitatea și calitatea
infrastructurii de transport

62 98 88 56 48
Mediul regulator 74 100 112 117 99
Securitatea fizică 42 72 74 107 88
Sursa: Elaborat în baza Raportului Global de Facilitare a Comerţului 2012(http://www3.weforum.org/docs/GETR/2012/GlobalEnablingTrade_Report.pdf)

Reieşind din caracteristicile Uniunii Vamale şi condiţiile actuale de dezvoltare aleeconomiei naţionale, aderarea în cadrul acestei formaţiuni ar însemna pentru RepublicaMoldova  următoarele oportunităţi şi riscuri:
Oportunităţi:

- Înlăturarea barierelor administrative în comerţul reciproc ca urmare suprimăriicontroalelor vamale la frontierele interne;
- Posibilitatea reducerii valorii unitare de import pentru o serie de produseimportante pentru economia naţională: resursele energetice, îngrăşăminte, produsemetalifere;
- Reducerea probabilităţii impunerii de către Federaţia Rusă a embargourilor pentruprodusele moldoveneşti;
- Extinderea exporturilor moldoveneşti pe marja intensivă. Indicele decomplementaritate al exportului moldovenesc cu importurile UV, este relativ mareceea ce, teoretic, ar permite sporirea exporturilor pe aceste pieţe.

Provocări:

- Majorarea, practic, dublă a tarifului mediu vamal al Republicii Moldova, contrarangajamentelor asumate în cadrul OMC;
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- Posibilitatea retragerii parţiale a concesiilor din partea partenerilor comercialimembri ai OMC, inclusiv UE;
- Sporirea concentrării geografice a exporturilor şi, prin urmare, vulnerabilitateacomerţului la şocuri externe;
- Deturnarea comerţului pentru anumite produse;
- Sporirea preţurilor materiilor prime și a produselor intermediare importate pentruproducere;
- Deteriorarea termenilor de schimb;
- Limitarea accesului la tehnologii noi şi bunuri capitale. În prezent, chiar și încondiţiile existenţei taxelor vamale la import, aproximativ jumătate din importuriparvin din UE, inclusiv majoritatea bunurilor capitale și a produselor intermediare(Anexa 3);
- Întârzierea procesului de modernizare al infrastructurii energetice în ţară;
- Întârzierea reformelor structurale și ale modernizării economiei naţionale întrucât,celelalte state ale UV urmează și ele același proces, iar posibilitatea că acestea vorcontribui la asigurarea  transferului de tehnologii necesare economiei, de know-how, inclusiv în domeniul managementului şi marketingului etc. sunt foarte mici,comparativ cu cele ce ar putea parveni din statele dezvoltate europene.

ConcluziiLa sfârșitul lunii noiembrie, a fost parafat Acordul de liber schimb aprofundat șicuprinzător între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Această etapă a fost precedată decel puţin trei ani de pregătiri intense din partea autorităţilor moldovenești și mai puţin de doiani de negocieri. Iar parafarea și semnarea acestuia și, corespunzător, a Acordului de Asocierear putea urgenta mersul reformelor în cadrul economiei naţionale în vederea instaurării uneieconomii de piaţă viabilă.ALSAC presupune crearea unui cadru de comerţ preferenţial simetric cu ţările UE saucare va asigura eliminarea barierelor rămase în calea exportatorilor autohtoni pe piaţa UE și aTurciei și, corespunzător, liberalizarea importurilor europene și a celor turcești pe piaţa locală.Semnarea acordului este o provocare majoră pentru anumite sectoare de producere, cuprecădere agroalimentar, fapt care i-a acordat acestuia un loc aparte în negocierea acordului.La fel, semnarea acestuia ar putea produce tensiune în relaţiile politice și economice cu uniiparteneri estici, care ar putea atrage după sine situaţii de criză în alte sectoare, în special celgazifer. Iar riscurile cele mai mare relevă din sectorul de producere slab pregătit, carenţele însistemul de funcţionare a multor instituţii publice care sunt direct sau indirect responsabile dea asigura un mediu de afaceri facilitator, procesul temperat de modernizare a infrastructuriicalităţii și fizice și instabilitatea politicilor ș.a. Acordul va lărgi accesul pe două pieţe mari atâtca număr al populaţiei cât și al veniturilor pe cap de locuitor, totodată condiţiile de acces peacestea sunt stringente.Astfel, depinde, în mare parte, de autorităţile naţionale, mediul de afaceri și întreagasocietate civilă dacă prezentul acord va constitui pentru Republica Moldova un factor care vacondiţiona invadarea pieţei locale cu produse de import, descurajând producţia autohtonă sau
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un catalizator al creșterii economice pe termen lung, oportunităţile oferite de către acesta fiindmultiple: acces liber pe una dintre cele mai mari pieţe de desfacere, lărgirea accesului la o gamămai largă de materii prime calitative, noi investiţii, instituţii mai eficiente, concurenţă intensă șiechitabilă ș.a. Aceste oportunităţi ar putea produce, la rândul său o serie de externalităţipozitive în cadrul altor domenii.Cât privește, însă, aprofundarea proceselor integraţioniste în spaţiul estic, estimărileefectuate indică că aderarea la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan ar fi asociată lamoment cu o serie de riscuri pentru dezvoltarea comerţului Republicii Moldova, dar și pentruperspectivele de dezvoltare ale economiei în ansamblu. Deși acest proces ar putea condiţionaeliminarea barierelor rămase în comerţul reciproc – taxele la export a partenerilor comercialidin acest spaţiu și a unor bariere de ordin netarifar, riscurile rămân a fi semnificative –concentrare geografică înaltă, exporturile spre care dau dovadă de o volatilitate înaltă,deturnarea comerţului pentru o serie de produse de import, iar pentru altele scumpiri în lanţ,car ar putea atrage după sine presiuni inflaţioniste și înrăutăţirea termenilor de schimb,temperarea sau chiar stoparea unor reforme importante ș.a. Totodată, UV rămâne a fi unpartener economic important pentru Republica Moldova și la această etapă eforturile urmeazăa fi direcţionate, inclusiv spre consolidarea relaţiilor economice în cadrul formulei existente decooperare - Acordul multilateral privind Zona de liber schimb cu ţările CSI și asigurarea buneifuncţionări a acestuia.



Anexe

Anexa 1. Indicele de complementaritate a comerţului Republicii Moldova cu cel al Uniunii Vamale şi al Uniunii Europene

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Complementaritatea exporturilor moldoveneşti cu importurile UE şi UV

UE 27,9 27,4 26,8 28,7 30,2 29,6 35,9 40,4 42,8 40,8 42,2 47,5
UV 33,1 31,3 31,5 33,2 31,8 30,0 35,6 38,9 41,3 41,4 46,2 48,4
Federaţia
Rusa

35,6 33,6 33,6 34,9 34,0 31,6 36,5 40,1 41,6 43,5 47,8 49,3
Belarus 25,9 24,8 25,7 26,6 25,7 25,3 30,5 33,2 34,7 28,1 32,9 36,1
Kazahstan 21,0 20,6 20,6 21,9 22,6 23,0 29,4 33,5 36,2 32,3 37,6 43,1

Complementaritatea exporturilor UE şi UV cu importurile moldoveneşti
UE 53,1 57,1 62,0 64,7 62,8 65,1 67,0 70,0 72,1 69,2 70,1 74,9
UV 57,1 53,6 47,1 44,5 44,1 42,7 51,2 43,3 43,3 42,6 40,3 40,1
Federaţia
Rusă

54,8 51,4 44,9 42,1 42,0 41,4 51,2 42,0 42,3 42,1 39,5 39,9
Belarus 61,6 65,1 69,3 69,9 67,5 64,2 66,3 65,9 65,3 61,6 64,3 59,1
Kazahstan 41,7 36,0 30,9 31,2 30,8 30,4 33,3 30,2 32,2 29,0 27,3 25,2

Sursa: Elaborat în baza datelor WITS database
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Anexa 2. Lista produselor importate în Uniunea Vamală originare din ţările în curs de
dezvoltare şi slab dezvoltate, pentru care se acordă preferinţe tarifare

Codul HS Denumirea produsului *02 Carne şi organe comestibile03 (exclusiv 0305) Peste si crustacee, moluște si alte nevertebrate acvatice(cu excepţianisetrului şi somonului şi a icrelor acestora)04 Lapte si produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produsecomestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în altă parte05 Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în altă parte06 Plante vii şi produse de floricultura; tuberculi, rădăcini şi alte părţisimilare de plante, flori retezate şi alte verdeţuri decorative07 Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari08 Fructe comestibile şi nuci; coji de citrice sau de pepeni09 Cafea, ceai, mate şi condimente1006 Orez11 Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon; gluten de grâu12 Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; planteindustriale sau medicinale; paie şi furaje13 Lac, gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale14 Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetala,nedenumite şi necuprinse în altă parte15 (exclusiv 1509,1517 – 1522 00) Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală şi produse aledisocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animalăsau vegetală16 Produse alimentare, băuturi, alcoolice, fără alcool şi oţet; tutun1801 00 000 0 Boabe de cacao, întregi sau sparte, crude sau prăjite1802 00 000 0 Coji de boabe de cacao, pelicule şi alte resturi de cacao20 (exclusiv2001 10 000 0,2009 50, 2009 71,2009 79)
Preparate din legume, fructe sau din alte părţi de plante

2103 Sosuri şi preparate pentru acestea; compoziţii din condimente şi dinproduse de asezonare; făină de muştar şi muştar preparat2104 Preparate pentru supe, ciorbe şi bulionuri; supe, ciorbe şi bulionuripreparate; preparate alimentare din compoziţii omogenizate2401 Tutunuri brute sau neprelucrate; deşeuri de tutunuri25(exclusiv2501 00 91,2529 21 000 0,2529 22 000 0)
Sare, sulf, pământuri şi piatră, ipsos, var şi ciment

26 Minereuri, zgură şi cenuşă3003 Medicamente (cu excepţia produselor de la poziţiile 3002, 3005 sau3006), constituite prin amestecarea produselor între ele, preparatepentru utilizări terapeutice sau profilactice, dar neprezentate subformă de doze32 Extracte tanante sau colorante; tanin şi derivaţii lor; pigmenţi şi altesubstanţe colorante, vopsele şi lacuri; masticuri; cerneluri
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3301, 3302 Uleiuri esenţiale ; rezinoide; amestecuri de substanţe odoriferante3402 Agenţi organici de suprafaţa (alţii decât săpunurile); preparatetensioactive, preparate pentru spălat (inclusiv preparatele auxiliarepentru spălat) si preparate de curăţat, chiar conţinând săpun, alteledecât cele de la poziţia 340135 Substanţe proteice, amidon modificat, cleiuri, enzime3923 Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; bușoane,dopuri, capace, capsule si alte dispozitive de închidere, din materialeplastice4001 Cauciuc natural, balata, gutaperca, guazul, chicle si gume naturalesimilare, sub forma primara sau in placi, folii sau benzi4403 41 000 0,4403 49 Alte tipuri de lemn în stare brută, din lemn tropical4407 21 – 4407 29 Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, ..., din lemn tropical4420 Lemn parchetat si lemn încrustat; sipete, casete si cutii pentrubijuterii sau orfevrarie si articole similare, din lemn; statuete si alteobiecte de ornament, din lemn; articole de mobilier din lemnnecuprinse in Capitolul 944421 Alte articole din lemn45 Plută şi articole din plută46 Produse din paie, din alfa sau din alte materiale vegetale împletite,coşuri împletite50 Mătase5101 Lâna, necadrata, nepieptănată5201 00 Bumbac, necadrat și nepieptănat53 Alte fibre textile vegetale, fire din hârtie şi ţesături din fire de hârtie56 Vată, fetru şi materiale neţesute, fire speciale, sfori, funii, frânghii şiarticole din acestea5701 Covoare si alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu puncteînnodate sau înfășurate, chiar confecţionate5702 10 000 0 covoare "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" și covoare similareţesute manual5705 00 100 0 Alte covoare si alte acoperitoare de podea din materiale textile, chiarconfecţionate de lână sau fir de păr de animale5808 Trese sub forma de bucăţi; articole de pasmanterie si articoleornamentale similare, sub forma de bucăţi, fără broderie, altele decâtcele croșetate sau tricotate; ciucuri, tampoane si articole similare6702 90 000 0 Flori, frunze si fructe artificiale si părţile lor; articole confecţionatedin flori, frunze si fructe artificiale din alte materiale decât plastice68 Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materialesimilare6913 Statuete şi alte articole decorative din ceramică6914 Alte articole ceramice7018 10 Mărgele din sticla, imitaţii de perle naturale sau de cultura, imitaţii depietre preţioase sau semipreţioase si articole similare din sticla7117 Bijuterii9401 51 000 0,9401 59 000 0 Mobilier pentru scaune din trestie, răchită, bambus sau materialesimilare
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9403 81 000 0,9403 89 000 0 Mobilier din alte materiale, inclusiv trestie, salcie, bambus sau dinmateriale similare9403 90 900 0 Componente ale mobilierului din alte materiale9601 Fildeș, os, carapace de broasca ţestoasa, coarne de animale, corali,sidef si alte materiale de origine animala pregătite pentru fasonat(sculptat), prelucrate si articole din aceste materiale (inclusivprodusele obţinute prin turnare)9602 00 000 0 Materiale vegetale sau minerale, prelucrate pentru fasonat si articoledin aceste materiale; articole modelate sau fasonate din ceara, dinparafina, din stearina, din guma sau rășini naturale sau din pastepentru mulaje si alte articole modelate sau fason9603 Pensule si perii chiar constituind părţi de mașini, de aparate sau devehicule, maturi mecanice pentru folosirea manuala, altele decât celecu motor, obiecte de absorbit sau curăţat praful; fire și pămătufuripentru perii; tampoane si rulouri pentru vopsi9604 00 000 0 Site si ciururi, utilizate manual9606 Nasturi, butoni si capse; forme pentru nasturi si alte părţi aleacestora; eboșe de nasturi9609 Creioane (altele decât creioanele de la poziţia 9608), mine, creioanepastel, cărbune pentru desen, creta de scris sau de desenat si cretapentru croitorie9614 00 Pipe (inclusiv capete de pipe), portţigări, portţigarete și părţile lor9615 11 000 0 Piepteni de coafat, piepteni de prins in par, agrafe si articole similaredin cauciuc întărit sau din material plastic9617 00 Termosuri si alte recipiente izoterme montate, la care izolarea se faceprin vid; părţile acestora (altele decât recipientul de sticla dininterior)97 Obiecte de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi
Sursa: http://www.ved.gov.ru/vnesheconom/tarif_pref/
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Anexa 3. Importurile Republicii Moldova în conformitate cu destinaţia finală a
produselor

Total UE UV Federaţia
Rusa

Kazahstan Belarus

Bunuri de consum 27,3 36,9 9,8 8,0 0,0 1,8
Agricole 8,9 30,4 16,0 13,4 0,0 2,5
Neagricole 18,5 40,0 6,8 5,4 0,0 1,4
Bunuri intermediare 50,1 48,0 17,5 11,1 1,2 5,2
Agricole 1,7 36,0 10,3 6,0 0,4 3,9
Neagricole 48,4 48,4 17,8 11,3 1,2 5,3
Bunuri capitale 11,5 63,1 9,7 4,0 0,1 5,7
Alte bunuri 11,1 33,1 69,0 69,0 0,0 0,0
Vehicule pentru
transportul pasagerilor

2,6 6,9 0,4 0,6 0,0 0,0
Sursa: Elaborat în baza datelor UN Comtrade

Anexa 4. Structura importurilor UV şi UE conform principalelor produse în exportul
moldovenescCod SA Denumirea produsului R. Moldova UE-27 UV F. Rusa Belarus Kazahstan08 Fructe comestibile şi nuci; 8,4 0,7 1,9 2,2 0,5 1,112 Seminţe şi fructe oleaginoase 8,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,122 Băuturi alcoolice, fără alcool şioţeturi 8,2 0,7 0,9 1,0 0,4 0,785 Maşini, aparate şi echipamenteelectrice şi părţi ale acestora 8,1 9,6 10,0 11,0 4,1 10,0

62 Articole şi accesorii deîmbrăcăminte, altele decâttricotate sau croşetate 7,1 1,5 1,0 1,2 0,1 0,4
61 Îmbrăcăminte şi accesorii deîmbrăcăminte tricotate saucroşetate 5,2 1,4 0,9 1,1 0,2 0,3
84 Reactoare nucleare, cazane,maşini, aparate şi dispozitivemecanice 4,7 10,9 16,6 18,0 9,4 14,7
94 Mobila 4,0 1,3 1,3 1,3 0,4 2,115 Grăsimi şi uleiuri de origineanimală sau vegetală şi produseale disocierii lor 3,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6
30 Produse farmaceutice 3,5 3,9 4,0 4,6 1,3 2,610 Cereale 3,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,120 Preparate din legume, fructe saudin alte părţi de plante 3,1 0,4 0,5 0,5 0,2 0,5
64 Încălţăminte 2,2 0,8 1,2 1,5 0,4 0,5
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70 Sticlă şi articole din sticlă 1,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,987 Vehicule terestre, altele decâtmaterialul rulant de cale ferată şitramvai 1,7 8,3 11,2 13,3 3,0 4,9
Sursa: Elaborat în baza datelor WITS database
Anexa 5. Structura exporturilor UV şi UE (exclusiv combustibili minerali) conform
principalelor produse în importul moldovenesc

Cod SA Denumirea produsului R. Moldova UE-27 UV F. Rusa Belarus Kazahstan85 Maşini, aparate şi echipamenteelectrice şi părţi ale acestora; 9,4 9,8 2,3 2,2 3,5 0,584 Reactoare nucleare, cazane,maşini, aparate şi dispozitivemecanice 9,2 15,1 5,7 4,9 7,0 1,5
87 Vehicule terestre, altele decâtmaterialul rulant de cale feratăşi tramvai 7,3 11,6 3,6 3,6 13,8 0,2
39 Materiale plastice şi articoledin acestea 4,9 4,3 1,1 1,0 3,3 0,330 Produse farmaceutice 4,8 5,5 0,3 0,2 0,5 0,173 Articole din fontă, fier sau oţel 2,7 2,4 1,9 2,0 3,5 0,848 Hârtie şi carton 2,5 1,9 1,5 1,3 0,9 0,172 Fonta, fier şi oţel 2,2 3,4 14,1 18,9 4,7 24,824 Tutun şi înlocuitori de tutunprelucraţi 2,1 0,4 0,2 0,2 0,0 0,240 Cauciuc şi articole din cauciuc 1,9 1,4 1,4 1,3 2,7 0,144 Lemn, cărbune de lemn şiarticole din lemn 1,9 0,9 5,1 5,0 2,1 0,0
94 Mobilă 1,9 1,5 0,6 0,6 1,7 0,038 Produse diverse ale industrieichimice 1,7 1,5 0,3 0,3 6,4 0,090 Instrumente şi aparate optice,fotografice saucinematografice, medico-chirurgicale

1,6 3,5 1,1 0,8 1,2 0,2
08 Fructe comestibile şi nuci 1,5 0,5 0,1 0,1 0,4 0,0
Sursa: Elaborat în baza datelor WITS database
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