
 

Susţinerea dezvoltării sectorului IMM din R. Moldova este o prioritate a 

guvernului, stabilită în toate documentele strategice de ţară (Strategia Naţională de 

Dezvoltare, Planul de acţiuni RM-UE etc.). Ca rezultat, întru crearea unui sector al IMM 
competitiv şi inovator, cu dezvoltare durabilă, este necesară implimentarea următoarelor 

acţiuni: 

• Implementarea programelor de stat de finanţare a start-upurilor şi întreprinderilor 

create şi gestionate de tineri/femei; 

• Susţinerea IMM competitive; 

• Asigurarea accesului „know-how” şi  promovarea inovaţiilor în IMM; 

• Elaborarea unui sistem de instruire în domeniul antreprenoriatului; 

• Reducerea birocraţiei şi corupţiei. 
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REZUMAT 
In this paper, the evolution of agro-food exports in Republic of Moldova is 

evaluated. In the context of an econometric regression model different factors influencing 

the macroeconomic policy of exports are examined.  The main idea of the paper is the 
necessity of custom tax optimization as a precondition for agro-food export increasing.  

Cuvinte cheie: export agro-food, import, econometric regression, Moldova. 

 

INTRODUCERE 

Dintr-o perspectivă macroeconomică, Republica Moldova trebuie să rezolve 

câteva probleme majore pentru a fi inclusă pe „lista” de aderare la UE. În primul rând, ar 
trebui să diminueze deficitul balanţei comerciale apropiindu-se de prevederile 

Memorandumului încheiat cu FMI  privind politica economico-financiară a Guvernului şi 

Băncii Naţionale în care aceasta să nu depăşească valoarea de 250 milioane de dolari. 

Pentru depăşirea acestei situaţii critice este necesară promovarea politicii 
comerciale a exportului de produse agroalimentare, care ar permite o estimare a evoluţiei 

mărimii exportului, dar şi a importului de produse agroalimentare, care ar lua în 

consideraţie tendinţele principalilor indicatori macroeconomici. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Pentru efectuarea investigaţiilor ce ţin de problema abordată în lucrare a fost aplicată 

metodologia utilizată în literatura de specialitate occidentală. În particular, la baza 
cercetărilor au stat publicaţiile din revistele internaţionale din domeniu, precum şi 

materialele diferitor conferinţe ştiinţifice internaţionale. 
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Informaţiile statistice au fost culese din publicaţiile Biroului Naţional de Statistică al 

Republicii Moldova şi Camera de Comerţ a Republicii Moldova. 

Pentru a cuantifica legătura existentă între evoluţia exporturilor şi cea a PIB-ului 
calculăm coeficientul de corelaţie folosind un set de date omogene (1997-2008). 

rxy = covxy / σxσy 

covxy = Σ(x-x*)(y-y*)/n 

σx = Σ(x-x*)
2
/n 

Evoluţia nivelului PIB-ului o considerăm o serie autoregresivă, iar cea a exportului 
de produse agroalimentare  este dependentă funcţional de prima. Ignorăm în această etapă 

rolul ratei de schimb, a cărei evoluţie explozivă în anii 1995 – 2000 a avut un efect  

substanţial  asupra exporturilor. 

Xt = X0 + xy Yt 
unde: X0 - export autonom (export realizat dacă outputul total ar fi nul). 

Această mărime nu are înţeles economic ci doar unul econometric. Numărul de 
observaţii cosiderate este de 12. Sistemul de ecuaţii pentru aflarea parametrilor de regresie 

este: 

nX0 + xyΣYt = ΣXt 

X0ΣYt + xyΣYt
2
 = ΣXtYt 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În procesul de cercetare efectuat în cadrul acestui studiu, a fost evaluată evoluţia 
comerţului exterior în dependenţă de performanţele productive a economiei naţionale. 

Cercetările efectuate ne-au permis să evidenţiem o legătură, ce există între creşterea volumului 

exporturilor produselor agro-alimentare şi mărimea produsului intern brut al ţării.  

Tabelul 1. Evoluţia corelată a exporturilor de produse agroalimentare şi a 

Produsului Intern Brut (preţuri comparabile). 

Anii 
Exporturi produse agroalimentare, 

  mil. lei 
PIB    mil. lei % 

1997 638 7926 8.05 

1998 460 8334 5.52 

1999 297 8815 3.37 

2000 291 12581 2.31 

2001 357 17003 2.10 

2002 406 20539 1.97 

2003 463 24050 1.93 

2004 527 29653 1.78 

2005 583 34435 1.69 

2006 464 39453 1.18 

2007 508 46096 1.10 

2008 595 57617 1.03 

Sursa: Anuarul Statistic al Moldovei. 

 
Conform datelor tabelului 1 procentul exporturilor de produse agroalimentare în PIB 

scade pe parcusul anilor. Pentru a cuantifica legătura existentă între evoluţia exporturilor şi 
cea a PIB-ului calculăm coeficientul de corelaţie, care este egal cu: rxy = 0.48.  

Acest coeficient de corelaţie nu este reprezentativ deoarece numărul de date 

disponibile este insufficient (p=0,12 şi este net superior pragului 0,05), dar se remarcă 

nivelul foarte apropiat de 0,5 ceea ce indică o corelare  de o intensitate medie între volumul 

exporturilor de produse agroalimentare şi produsul intern brut.  
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 Se observă  o scădere accentuată a ponderii exporturilor în PIB în anii 1998-2000, 

urmată de o revenire treptată până la nivelul atins în 2008. Având în vedere tendinţa seriei 

procentuale de a se stabiliza în jurul valorii de 25% presupunem o legătură liniară între 
volumul exporturilor de produse agroalimentare şi PIB.  

 
Figura 1. Dependenţa ponderii exportului produselor agroalimentare în PIB   
      Sursa: elaborate de autori.  

 

Prin regresie încercăm să prognozăm evoluţia celor doi indicatori.  

               12X0 + xy * 306502 = 5588 
  X0 * 306502 + xy * 10723827467 = 152395603 

Se obţin următoarele rezultate: 

  X0 = 380,35 

  xy = 0.00334 
Ecuaţia de regresie evaluată pe baza datelor empirice de export a produselor 

agroalimentare este următoarea: 

                        Xt = 380,35 + 0.00334 Yt 
Diferenţele care apar sunt puse pe seama factorilor neluaţi în calcul şi greu de 

cuantificat, cum ar fi măsurile de stimulare, de promovare, organizarea de târguri şi 
expoziţii şi alte metode de publicitate. 

   Evoluţia importurilor este mai dificil de previzionat deoarece destinaţia principală 

a acestora o reprezintă consumul, care este dependent de politica economică generală 

adoptată de Guvern. O politică recesionistă conduce la creşterea  importurilor de produse 

agroalimentare  până la nivelul  de 631 mil.lei  în anul 2008 care se înregistrează în 
prezent, şi este o mărire de patu ori faţă de anul 1997 cu un import de numai 152 mil lei. În 

ipoteza optimistă că importurile se vor menţine la un nivel constant egal cu cel actual este 

prognoza uni deficit al balanţei de plăţi care este foarte greu de acoperit din excedentul 
contului de capital. Acest fapt, corelat şi cu datoria externă înaltă a Republicii Moldova  

conduce la concluzia necesităţii reconsiderării comerţului extern în vederea identificării 

modalităţilor de echilibrare a balanţei comerciale.  

Creşterea exporturilor se poate realiza doar într-o perioadă mai îndelungată, fiind 
condiţionată de creşterea producţiei, retehnologizare, atragerea de capital şi stimularea 

investiţiilor private (după cum s-a demonstrat anterior, mai competitive la export decât 

sectorul de stat).  
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Figura 2. Evoluţia exportului produselor agroalimentare estimată prin metoda 

regresională 
Sursa: elaborate de autori.       

 

Scăderea importurilor este singura soluţie pe termen scurt şi aceasta se poate realiza 

prin folosirea barierelor comerciale tradiţionale (tarifare sau netarifare). Pentru a se evita 
apariţia unor efecte negative asupra producţiei ca urmare a acestor măsuri protecţionoste se 

recomandă tratarea diferită a categoriilor de importuri destinate producţiei de produse 

agroalimentare: bunuri de investiţii, materii prime, semifabricate. Scăderea importului 
bunurilor de consum conduce la apariţia unui exces de cerere internă, ceea ce se traduce prin 

stimularea producţiei autohtone, dar şi prin sporirea presiunii inflaţioniste şi scăderea 

nivelului de trai. În faţa acestui fenomen trebuie, totuşi, să primeze considerentele de natură 
economică, creşterea producţiei şi echilibrarea balanţei comerciale. 

Una din modalităţile de perfecţionare a managementului  promovării exportului de 

produse agroalimentare în Republica Moldova presupune aplicarea taxelor vamale 

optimale. Condiţia fundamentală care trebuie îndeplinită pentru ca aplicarea taxelor vamale 
să fie eficientă, este ca importul să fie elastic în raport cu taxa vamală. Această condiţie se 

poate scrie astfel: 

, 

 - este elasticitatea importului în raport cu taxa vamală,  

, 

Unde:  - este importul , 

 - este mărimea taxei vamale de import. 

CONCLUZII 
1. Cercetările efectuate reflectă o corelaţie pozitivă de mărime medie între produsul intern 

brut şi volumul exporturilor de produse agroalimentare. 
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2. Creşterea PIB-ului cu un miliard de lei impune o mărire a volumului exporturilor de 

produse agroalimentare cu 3,34 milioane lei. 

3. Ponderea exportului de produse agroalimentare în PIB pe parcursul perioadei 
investigate a scăzut de 8 ori. 

4. O condiţie primordială pentru creşterea volumului exporturilor de produse 

agroalimentare este aplicarea taxelor vamale optimale.  
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IDENTIFICAREA LEGĂTURILOR CAUZALE DINTRE FENOMENELE 

ŞI PROCESELE ECONOMICE CU AJUTORUL METODEI DE REGRESIE 
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REZUMAT 
The  aim of  the prezent paper is to evaluate the main priciples in the elaboration of 

the econometric model for the estimation of production elasticities in agricultural sector of 

the Republic of Moldova. All equations in this model were estimated in linear form by the 
use of least – squares regression techniques. 

Cuvinte cheie: regrsie multifactorială, model econometric, corelaţie statistică 

 

ÎNTRODUCERE 
Cu scopul de a studia dependenţele dintre două sau  mai multe variabile, statistica 

oferă o variată gamă de metode, fiind reunite în analiza  regresiei şi corelaţiei. Aici se 
studiază dependenţa dintre o variabilă rezultativă Y, care se mai numeşte caracteristică 

endogenă, dependentă sau efect şi una sau mai multe variabile independente X, care se mai 

numesc caracteristici exogene  sau cauzale. Analiza corelaţiei urmăreşte să stabilească 

nivelul sau gradul în care variabila cauzală (X) influenţează modificarea variabilei (Y). 
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