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The agriculture of our country is undergoing a difficult phase of the changes initiated by the Concept of 

Agrarian Reform and Social-Economic Development of the Village adopted by the Moldovan Parliament on February 

15, 1991, which states that it "can be effective only if the market relations develop". 

At present, the agri-food sector is considerably influenced by the Association Agreement between the Republic 

of Moldova on the one hand and the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member 

States on the other hand (hereinafter referred to as "the Agreement") signed and initialed in 2013 by the authorities of 

the Republic of Moldova. 

The functionality of the national agri-food system, based on market relations and open to the world, is often 

marked by dynamism, often by uncertainty and risk, sometimes even by hostility, and increasingly dependent on the 

conjugation of national interests with international ones. This situation encouraged us to return to the study of the 

trade in agri-food products in relation to the national interest in order to outline some proposals that would contribute 

to its efficiency. 
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Agricultura țării noastre parcurge o etapă dificilă a schimbărilor, inițiate prin Concepția reformei agrare și a 

dezvoltării social-economice a satului adoptată de Parlamentul R. Moldova în 15 februarie 1991 în care se arată că 

ea „poate fi eficientă numai cu condiția dezvoltării relațiilor de piață”. 

Actualmente, sectorul agroalimentar este influențat considerabil de Acordul de Asociere între Republica 

Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Statele Membre ale 

acestora, pe de altă parte (în continuare „Acordul”), semnat și parafat în 2013 de autoritățile Republicii Moldova.  

Funcționalitatea sistemului agroalimentar național, bazat pe relațiile de piață și deschis față de lume este 

frecvent marcat de dinamism, deseori de incertitudine și risc, uneori chiar de ostilitate și depinde, într-o măsură din 

ce in ce mai mare, de conjugarea intereselor naționale cu cele internaționale. Situația respectivă ne-a încurajat să 

revenim la studiu comerțului produselor agroalimentare în raport cu interesul național pentru a contura unele 

propuneri care ar contribui la eficientizarea acestuia. 

Cuvinte cheie: agricultură, interes, acord, piață, comerț, eficienţă. 

 

           JEL Classification: Q12, Q15, Q17. 

 

1. Stadiul cunoașterii problemei 

Aspecte privind studiul comerțului produselor agroalimentare din Republica Moldova au fost investigate, 

discutate în spațiul public, la diferite întruniri oficiale, expus în publicații naționale și internaționale. Însă cercetările 

științifice asupra comerțului produselor agroalimentare în raport cu interesul național sunt foarte modeste ce determină 

actualitatea prezentului studiu.  

2. Material și metodă 

În cercetare au fost folosite publicații din domeniu care ne-au ajutat să înțelegem și să explicăm aspectele 

conjugării intereselor naționale și internaționale în sectorul agroalimentar. Analiza cantitativă a proceselor și factorilor 

ce influențează interesele naționale și internaționale, ne- a furnizat semnificații și explicații pertinente privind impactul 

intereselor asupra sectorului agroalimentar al țării, cea ce ne-a sugerat unele propuneri cu privire la asigurarea 

echilibrului intereselor naționale și internaționale. 

3. Rezultate și meditații 

3.1 Motivarea și interesul  

Motivarea, susține G. A. Cole [6,100], este un „proces prin care oamenii aleg între mai multe variante posibile de 

comportament, pentru a-și atinge scopurile personale”.  
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Motivarea consta in corelarea necesităților, aspirațiilor si intereselor persoanelor antrenate în afaceri, inclusiv 

și a celor agroalimentare pentru realizarea obiectivelor si exercitarea sarcinilor, competentelor si responsabilităților 

atribuite. Pentru a explica comportamentul oamenilor antrenați în afaceri este folosit cuvântul motivație.  

Motivația [8] reprezintă totalitatea motivelor care determină pe cineva să efectueze o anumită acțiune sau să tindă 

spre anumite scopuri. Motivația mai este prezentată ca suma energiilor interne și externe care inițiază și dirijează 

comportamentul individului și/sau colectivului spre satisfacerea unui interes dictat de necesități.  

Astfel, motivația desemnează acele elemente formale sau informale, de natura moral-spirituala sau economica, 

care contribuie atât la îndeplinirea obiectivelor sectorului agroalimentar cât și la desfășurarea activităților privind 

utilizarea produselor obținute. 

Pe parcursul anilor a fost înaintat un număr impunător de teorii cu privire la motivarea comportamentului, 

inclusiv teoriile conținutului motivației din care fac parte teoria motivelor sociale, teoria ierarhiei nevoilor, teoria X 

și teoria Y, teoria Y - abordarea japoneză, teoria motivație-igienă.  

Aplicarea teoriei motivaționale, adecvate scopului activității concrete, cu certitudine va contribui la sporirea 

eficienței acestea. Sigur, extrem de importantă devine alegerea teoriei și/sau ansamblului de motivații ce urmează a 

fi puse în aplicare. Selectarea și aplicarea teoriei cu privire la motivare se bazează pe anumite criterii folosite în mod 

repetat de cei antrenaţi în activitatea ce urmează a fi motivată, performanţele și interesele acestora. Deci, motivarea, 

care-i „forța” ce determină un anume comportament, este dependentă de interes.  

Interesul, potrivit dicționarului lui Șăineanu (1929) este „ceea ce importă cuiva, ce-i procură un folos: fiecare 

caută interesul său…” Scriban în 1939 susținea că interesul este „Ceia ce e în legătură cu folosul cuiva: interesul mă 

face să muncesc”. În MDN '00 (2000) interesul se definește ca „1. preocupare de a obține ceea ce este folositor, 

agreabil, necesar … ceea ce este util, important, care convine; folos, câștig. 2. dobândă. DEX '09  [8] prezintă interesul 

ca „1. Preocupare de a obține un succes, un avantaj; râvnă depusă într-o acțiune pentru satisfacerea anumitor nevoi. 2. 

Avantaj, folos, câștig, profit”...  

Concluzionând constatăm că „interesul reprezintă o acțiune orientată spre a obține ceea ce-i util, important, 

necesar pentru satisfacerea anumitor nevoi” 
În condițiile economiei bazate pe relațiile de piață cel mai important și sensibil instrument în formarea 

interesului este prețul care  exprimă „puterea societății" asupra membrilor ei.  

Prețul, mai întâi, trebuie să asigure echilibrul intereselor agricultorilor și celor care asigură agricultura cu cele 

necesare. Amintim, concomitent cu inițierea proceselor de reformare a agriculturii au fost liberalizate prețurile. În 

consecință, indicele prețurilor la producția agricolă în 1992 a crescut cu 1017%, la produsele energetice – cu 2900%, 

formând un raport de 1 la 2.85. În 1994 acest raport a constituit 1 la 3.17. Pe parcurs prețurile la mașini și mecanisme 

agricole, îngrășăminte și chimicale, semințe și alte produse ce se consumă în agricultură s-au majorat considerabil iar 

la produsele agricole au sporit modest.  Decalajul respectiv a cauzat majorarea costurilor de producție care, spre 

exemplu, la cereale au sporit de 27.4 orei, la struguri – de 11 ori, la tutun – de 7.4 ori, la porcine – de 8.3 ori.  

Cert este că interesul individului, afacerii, firmei, structurii administrativ – teritoriale sau al țării se termină 

acolo unde se începe interesul vis-a-visului. Astfel, interesul propriu al celor enumerați trebuie să fie corelat și 

echilibrat, cel puțin, cu interesul similarilor cu care colaborează. Corelația și echilibrul intereselor poate fi asigurat prin 

aplicarea acelorași principii și mecanisme moderne, ficiente, bazate pe doctrine, teorii și legi economice, inclusiv în 

agricultură. 

3.2 Agricultura în economia națională 

Producția agricolă, în prețuri curente, a sporit de la 4243 mil lei în 1995 (tabelul 1) la 34139 mil lei în anul 2017 

sau de 8.04 ori. Creșterea respectivă, în mare parte, se datorează prețurilor.  

 

Tabelul 1 Producția globală agricolă, în prețuri curente, milioane lei  

 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

    Total 4243 8268 12688 19873 27193 30362 34139 

din care:- producția vegetală   2687 5790 8449 13616 18082 21098 24435 

              - producția animală           1393 2202 3851 5786 8584 8768 9192 

              - servicii  163 276 388 471 527 496 518 

Sursa: Alcătuit de autori în baza informației selectate pe http/www.statistica.md 

 

Dacă în anii 1995-2005 producția globală agricolă în prețuri curente a sporit de 3 ori și în anii 2005-2014* – de 

1.9 ori, apoi, respectiv în prețurile comparabile ale anului 2000 – numai cu 10.8% și comparabile ale anului 2005 - cu 

4 la sută. Cel mai spectaculos, de la 2687 mil lei în 1995 la 24435 mil lei în 2017 sau de 9.09 ori, s-a majorat producția 

vegetală.  

Reforma agrară a generat schimbări în structura produsului agricol. Actualmente peste 80% din suprafața 

cultivată în R. Moldova este acoperită de culturi cu valoare scăzută. Numai cerealele (acestea incluzând grâu, porumb 

și orz), ocupă mai mult de jumătate din suprafețele însămânțate. Fructele și legumele ocupă mai puțin de 20% din 

suprafața cultivată.  

https://dexonline.ro/surse
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Pe parcursul anilor 1995-2016 structural domină producția vegetală, ponderea căreia oscilează între 58.0% în 

2015 (tabelul 2) și 72.23 în 2016.  

 

Tabelul 2 Structura producției agricole pe ramuri în gospodăriile de toate categoriile, % 

 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Producția agricolă totală 100 100 100 100 100 100 

inclusiv: a. producția vegetală  70.0 69.0 68.9 66.2 58.0 72.2 

 din care: - culturi cerealiere 19.0 25.0 22.9 18.8 20.3 26.5 

                - legume 7.0 5.0 7.3 7.4 7.1 7.0 

                - fructe, nuci, pomușoare  7.0 3.0 4.4 3.9 6.5 6.0 

                - struguri 9.0 12.0 12.8 12.1 7.0 7.0 

              b. producția animală 30.0 31.0 31.1 33.8 42.0 27.8 

  din care:  -producția de vite, păsări                    16.0 14.0 14.8 18.9 25.9 15.9 

                  - lapte 10.0 13.0 10.9 10.2 10.7 7.7 

                  - ouă 3.0 4.0 4.4 4.0 3.5 2.9 

Sursa: calculele autorilor în baza Anuarelor Statistice ale Republicii Moldova 

*După anul 2014 BNS din R. Moldova nu mai prezintă producția agricolă în prețuri comparabile fructele, 

nucile, pomușoarele și strugurii n-au ajuns la ponderea fructelor din anii 90, formând doar 13.0% ce-i cu 13.5 puncte 

procentuale mai mică decât ponderea culturilor cerealiere. 

 

Între produsele vegetale se evidențiază culturile cerealiere cărora în anii de referință le revine de la 18.8% în 

2010 la 26.5% în 2016. Dacă în anii 90 ai secolului trecut fructelor le revenea 17%, apoi în anii 2000 – 2016 ponderea 

lor variază de la 3.0% în 2000 la 6.5% în 2015. În 2016 nici  

De menționat că ponderea producției animale se menține, practic, la același nivel de circa 30%. Doar în unii ani 

cum ar fi 2015 a crescut brusc la 42 la sută din total. În structura producției animale domină producția de vite și păsări 

cu 14% în 2000 și 25.9% în anul 2015.  

Mutațiile ce au avut loc în structura producției agricole indică tendința de a se micșora ponderea culturilor 

intensive cum ar fi struguri, fructe, legume, tutun etc. și creșterea ponderii produselor ce necesită volum mai mic de 

capital cum ar fi grâu, porumb, floarea soarelui și altele. 

Structura producției agricole este determinată de utilizarea ei. Produsul agroalimentar este destinat, mai întâi, 

consumului și pieței interne.   

3.3 Consumul și piața internă a produselor agroalimentare 

Consumul pâinii și produselor de panificație de către o persoană s-a micșorat de la 128.7 kg în 2006 (tabelul 3) 

la 110.4 kg în 2010, apoi, practic, se menține la același nivel oscilând ușor de la 109.9 kg  în 2011 116.8 în anul 2016.     

 

Tabelul 3 Consumul produselor alimentare, kg 

 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Pâine și produse de panificație  128.7 110.4 109.9 110.1 110.0 110.9 112.6 116.8 

Carne și preparate din carne 37.0 33.7 36.7 38.7 41.6 43.3 45.8 47.1 

Lapte și produse din lapte 179.0 199.7 213.5 231.7 219.9 212.0 213.0 212.5 

Ulei vegetal, litri 12.3 12.4 12.9 12.7 12.4 12.6 12.1 12.8 

Ouă, bucăți 180.0 168.1 182.6 175.2 178.7 179.4 177.4 186.0 

Zahar  15.4 16.4 17.0 16.3 16.6 17.2 17.2 17.6 

Pește și produse din pește 11.7 13.2 13.9 14.9 16.2 16.9 16.4 16.4 

Cartofi  50.1 51.7 51.2 50.4 48.3 46.5 46.4 47.5 

Legume și bostănoase 59.1 96.2 96.8 104.6 109.2 103.9 110.1 114.2 

Fructe și pomușoare 28.0 35.3 36.9 42.2 49.1 47.0 50.6 49.3 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate pe http/www.statistica.md 

 

Consumul cărnii și preparatelor din carne a crescut de la 37.0 kg în 2006 la 47.1 kg în 2016 sau cu 27.29 la sută. 

Pronunțat, de 1.76 ori a sporit în anii respectivi consumul fructelor și pomușoarelor și de 1.93 ori a legumelor și 

bostănoaselor. 

Activitatea economică în orice domeniu al economiei naționale, inclusiv și în sectorul agroalimentar, impune 

schimbul produselor obținute atât cu alte bunuri cât și cu resursele necesare. Acest schimb are loc prin intermediul 

pieței. Incontestabil, produsele alimentare sunt adresate schimbului, în primul rând pe piața internă. 

Totalul vânzărilor cu amănuntul în unitățile comerciale naționale este în creștere continuă, sporind de la 1692 

mil lei în 1995 (tabelul 4) la 48517 mil lei în 2016 sau de 28.68 ori.  
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Tabelul 4.  Vânzările cu amănuntul, milioane lei 
 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vânzările cu amănuntul în  

unitățile comerciale, total 

 

1692 

 

3394 

 

11031 

 

25097 

 

32133 

 

33707 

 

39368 

 

45972 

 

42444 

 

48517 

 inclusiv: - produse alimentare 1035 1443 7060 12634 9914 10958 13004 14004 15482 18165 

în % de la total 61.2 42.5 64.0 50.3 30.9 32.5 33.0 30.5 36.5 37.4 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate pe http/www.statistica.md 

 

Vânzările cu amănuntul a produselor alimentare în unitățile comerciale naționale a sporit de la 1035 mil lei în 

1995 la 18165 mil lei în 2016 sau de 17.55 ori. Dacă ponderea vănzărilor produselor alimentare cu amănuntul în totalul 

vînzărilor cu amănuntul în 1995 alcătuiau 61.2%, apoi în 2016 – 37.4 la sută. Vânzările cu amănuntul a produselor 

alimentare în Republica Moldova sunt influențate de numărul consumatorilor care la momentul recensământului din 

anul 2014 se cifra la 2998235 persoane și de capacitatea de cumpărare ale acestora.  

Veniturile medii lunare disponibile pe o persoană s-au majorat de la 586.6 lei în 2005 (tabelul 5) la 2060.2 lei 

în anul 2016 sau de 3.62 ori. În spațiul rural media veniturilor disponibile pe o persoană a sporit de la 1054.7 lei în 

2010 la 1771.3 lei în 2016 sau de 1.68 ori, practic identic (1.61 ori) cu cele medii pe o persoană. 

 

Tabelul 5. Principalii indicatori ce caracterizează capacitatea de cumpărare a populației 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Veniturile disponibile (media  

lunară/persoană),  lei 

 

568.6 

 

1273.7 

 

1444.7 

 

1508.9 

 

1681.4 

 

1767.5 

 

1956.6 

 

2060.2 

Inclusiv:  - în mediul rural  - 1054.7 1186.4 1242.8 1405.1 1505.8 1657.5 1771.3 

 Minimul de existență (media    

 lunară/persoană), lei 

 

766.1 

 

1373.4 

 

1503.0 

 

1507.5 

 

1612.3 

 

1627.1 

 

1734.1 

 

1799.2 

Veniturile disponibile raportate la 

minimul de existență, %  

 

74.2 

 

92.7 

 

96.1 

 

99.9 

 

100.1 

 

108.6 

 

112.8 

 

114.5 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației selectate pe http/www.statistica.md 

 

Media anuală a minimului de existență a evoluat de la 766.1 lei în 2005 la 1799.2 lei în 2016. Venitul mediul 

lunar a depășit media lunară a minimului de existență abia în 2013, ajungând în 2016 la 114.5%, însă în mediul rural 

chiar și în 2016 alcătuia 99.4 la sută. Altfel zis, venitul persoanelor din mediul rural nu acoperă minimul de existență 

și vânzările cu amănuntul în unitățile comerciale, în mod special în mediul rural, au sporit  datorită remitențelor, care 

au creat o cerere mai mare de produse agroalimentare. Vădit, producția bunurilor agroalimentare în Republica Moldova 

depășește consumul lor de populația țării și necesitățile pieței interne, ceea ce a cauzat comercializarea produselor 

agroalimentare pe piețele externe.  

3.4 Exportul produselor agroalimentare 

Valoarea produselor exportate în 2000 de Republica Moldova s-a redus formând 59.3% din exportul total al 

anului 1996, apoi crește constant până la 2425.0 milioane $ (tabelul 6) sau de 5.14 ori în raport cu 2000. Ponderea 

exportului produselor agroalimentare în totalul exportului se micșorează constant de la 73.5% în 1996 la 46.2 la sută 

în anul 2016. 

Tabelul 6. Comerțul exterior, milioane $ 
 1996* 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

 Export, total 795.0 471.5 1090.9 1541.5 1966.8 2044.6 2425. 

 Inclusiv:  produse agroalimentare 584.7 291.0 582.9 732.2 914.5 945.6 - 

  Import, total 1072.3 776.4 2292.3 3855.3 3986.8 4020.4 4831.3 

 Inclusiv: produse agroalimentare  142.9 109.6 279.6 591.4 586.6 608.0 - 

 Balanța comerțului exterior -277.3 -305.0 -1201.4 -2313.8 -2020.0 -1975.7 -2406.4 

 Inclusiv: balanța comercială a  

 produselor agroalimentare  
+441.8 +181.4 +303.3 +140.8 +327.9 +337.6 - 

 Gradul de acoperire a importului  

 total cu exporturi 
74.2 60.7 47.6 40.0 49.3 50.9 50.2 

 Inclusiv: a produselor agroalimentare 409.2 265.5 208.5 123.8 155.9 155.5 - 

Notă: pe www.statistica.md. informația privind comerțul exterior este lipsă până în anul 1996 

 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației de pe www.statistica.md. 

Importul total în 2000 s-a micșorat de la 1072.3 milioane $ în 1996 la 776.4 milioane $ sau cu 27.6 la sută, apoi 

a crescut până la 4831.3 milioane $ sau de 6.22 ori. Ponderea produselor agroalimentare importate în totalul importului 

crește lent dar constant dew la 13.3% în 1996 la 14.1% în 2000 și 15.1 la sută în anul 2016. 
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Situația care s-a creat în export și import a cauzat majorarea, practic constantă, a deficitului comercial de la – 

277.4 milioane $ în 1996 la – 2406.4 milioane $ în anul 2017. Balanța comercială a produselor agroalimentare, chiar 

dacă-i pozitivă, osciliază de la + 441.8 milioane $ în 1996 la + 140.8  

milioane $ în anul 2010. 

Interesul în comerțul exterior pentru orice țară, inclusiv și pentru Republica Moldova, a fost și rămâne orientat 

spre a obține avantaj, câștig, profit de la schimbul de produse. Ce ne propun partenerii noștri de comerț exterior? 

Republica Federativă Rusă ne-a „fericit” cu multiple embargouri la produsele agroalimentare. Uniunea 

Europeană ne-a propus Acordul de Asociere care a fost semnat și parafat de către Republica Moldova în anul 2013. 

Potrivit aliniatului 1 al articolului 364 din Acordul respectiv semnatarii „recunosc dreptul fiecărei părți de a-și defini 

propriile politici și priorități de dezvoltare durabilă, de a-și stabili propriile niveluri de protecție națională…de a adopta 

sau de a modifica…propria legislație și propriile politici relevante”. Primului aliniat din articolul 147 al Acordului 

propune ca fiecare parte să „reducă sau elimine taxele vamale aplicate mărfurilor originare din cealaltă parte…” , iar 

aliniatul 5 al aceluiași articol indică „în cursul celui de – al treilea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, 

părțile evaluează situația, ținând seama de caracteristicile comerțului cu produse agricole între părți, de sensibilitățile 

specifice ale acestor produse și de evoluția politicii agricole a ambilor părți”. Mai mult, articolul 150 arată că „nicio 

parte nu adoptă sau nu menține vreo taxă sau vreun impozit, cu excepția taxelor interne aplicate…”, iar articolul 151 

specifică „fiecare parte se asigură … că toate redevențele și impunerile de orice natură … se limitează ca valoare la 

costul aproximativ al serviciilor oferite și nu reprezintă un mijloc indirect de protecție pentru mărfurile naționale sau 

o impozitare a mărfurilor sau exporturilor în scopuri fiscale”. Conform articolului 149 „niciuna dintre părți nu poate 

mări nivelul existent al unei taxe vamale sau adopta noi taxe vamale cu privire la o marfă originară din cealaltă parte” 

cu unele excepții prevăzute în acord.   

Sigur, Republica Moldova a reacționat adecvat la condițiile impuse de parteneri. Așa, dacă exportul produselor 

originale din țara noastră pe piața țărilor CSI a fost în creștere de la 276.1 mil $ în 2000 (tabelul 7) la 928.1 mil $ în 

2012 sau de 3.36 ori, inclusiv în Federația Rusă – respectiv de la 209.9 mil $ la 655.1 mil $ sau de 3.12 ori, apoi 

multiplele embargouri au cauzat micșorarea exportului produselor respective până la 414.2 mil $ în anul 2016 sau de 

2.24 ori, inclusiv în Federația Rusă până la 233.2 mil $ sau de 2.81 ori. Dacă exportul produselor în țările CSI în totalul 

acestora în 2000 forma 58.56% inclusiv în Federația Rusă 44.5%, apoi în 2016 – 20.26% și 11.4% sau respectiv cu 

30.3 și 33.1 puncte procentuale mai puțin.    

Semnarea și parafarea Acordului de Asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova în 2013 a 

contribuit la majorarea, practic continuu, a exportului producției pe piața internă a Uniunii Europene de la 165.3 mil $ 

în 2000 la 1331.9 mil $ în anul 2016 sau de 8.06 ori, inclusiv în România – de la 37.8 mil $ în 2000 la 513.01 mil $ în 

anul 2016 sau de 13.57 ori. În anul 2000 exportul produselor în țările CSI raportat la cel din țările UE-28 era 1.67 la 1, 

în 2016 – 0.31 la 1. Exportul produselor în Republica Federativă Rusă raportat la cel din România în 2000 era 5.56 la 

1, iar în 2016 - 0.45 la 1.  

Astfel, constatăm că UE a devenit cel mai important partener în comerțul exterior al țării noastre, iar României 

în anul 2016 i-a revenit 38.5 la sută din exportul produselor în UE-28.         

 

Tabelul 7. Configurația exportului produselor originale din Republica Moldova, mil $ 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Export total 471.5 1090.9 1541.5 2216.8 2161.9 2428.3 2339.5 1966.8 2044.6 

Inclusiv: a. țările 

CSI  
276.1 551.2 624.0 919.3 928.1 923.2 735.6 492.3 414.2 

  din care: - 

Republica     

Federativă  Rusă 

209.9 347.4 404.0 625.5 655.1 631.9 423.7 240.6 233.2 

- Ucraina 35.5 99.9 91.6 153.0 122.4 140.4 109.2 45.8 49.7 

b. țările UE – 28 
165.3 443.2 728.9 1 083.0 1 013.4 1 137.3 1 246.0 

1 

217.6 
1 331.9 

din care: - 

România 
37.8 111.6 246.4 376.4 356.7 411.1 434.0 446.4 513.01 

- Germania  36.2 47.4 75.4 106.5 70.2 113.1 137.5 117.2 126.6 

c. SUA  15.6 37.5 22.0 24.9 30,0 25.3 32.1 22.0 17.0 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației de pe www.statistica.md. 

 

Orice țară manifestă interes sporit față de importul produselor necesare pentru dezvoltarea economiei naționale. 

Importul din țările CSI a sporit de la 259.8 mil $ în anul 2000 (tabelul 8) la 1672.3 mil $ în 2013 sau de 6.44 ori, apoi 

se reduce la 1027.4 mil $ în 2016 sau de 1.63 ori, inclusiv din Federația Rusă s-a majorat de la 119.4 mil $ în 2000 la 

823.0 mil $ în 2011, micșorându-se la 535.2 mil $ în anul 2016 sau de 1.54 ori.   
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Tabelul 8. Configurația importului produselor în Republica Moldova, mil $ 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Importul total 776.4 2292.3 3855.3 5191.3 5212.9 5492.4 5317.0 3986.8 4020.4 

Inclusiv din: a. țările CSI  259.8 905.2 1256.8 1713.4 1623.7 1672.3 1449.2 1018.1 1027.4 

  din care: - Republica    

  Federativă  Rusă 
119.4 267.8 586.5 823.0 816.9 788.0 717.2 535.7 535.2 

               - Ucraina 104.6 479.7 528.5 641.2 594.3 659.1 546.4 371.1 383.9 

        b. țările UE – 28 413.2 1038.8 1704.2 2256.3 2318.6 2472.1 2567.7 1954.3 1973.7 

din care: - România 119.5 257.3 386.7 574.3 620.6 722.1 803.1 555.1 551.5 

               - Germania  87.6 191.1 294.7 395.80 386.9 395.6 427.0 321.3 316.4 

              c. SUA  48.2 40.8 61.8 79.7 79.1 73.6 76.4 50.1 53.3 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației de pe www.statistica.md. 

 

Importul produselor din Federația Rusă forma 45.96% din CSI în 2000 majorându-se până la 53.87% în 2016, 

ce se datorează monopolului în exportul resurselor energetice pe piața țării noastre. 

Importul produselor din țările membre ale UE este în creștere de la 413.2 mil $ în 2000 la 2567.7 mil $ în 2014 

sau de 6.21 ori, apoi ușor se micșorează la 1973.7 mil $ în 2016 sau de 1.3 ori, inclusiv din România a sporit de la 

119.5 mil $ în 2000 la 803.1 mil $ în 2014 sau de 6.72 ori, apoi la fel se reduce la 551.5 mil $ în 2016 sau de 1.46 ori. 

Dacă în 2000 importurile din Federația Rusă și din România erau egale, apoi după 2014 cele din România le-au depășit 

pe cele din Federația Rusă. 

Pentru țara noastră extrem de important a fost și rămâne exportul produselor agroalimentare. Exportul 

animalelor vii și produselor acestora în 2005 a dominat spre țările UE-28 (tabelul 9), apoi pe parcursul celorlalți ani 

indicați în tabel – spre țările CSI. 

Tabelul 9. Comerțul animalelor vii și produselor acestora milioane $ 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Export, total  17.2 27.0 38.0 37.8 37.2 59.7 37.5 - 

inclusiv în:  - țările CSI    3.4 14.0 27.9 26.9 25.0 43.3 12.5 18.3 

                   - țările UE-28  5.8 0.2 0.8 1.8 2.9 9.3 8.7 8.4 

Import, total 57.2 94.7 107.8 130.3 146.8 158.8 99.9 - 

inclusiv din:  - țările CSI    9.6 21.7 34.6 39.1 45.7 55.0 26.4 24.7 

                     - țările UE-28  16.1 35.7 35.2 47.7 56.2 65.5 50.5 57.6 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației de pe www.statistica.md. 

 

Cu excepția anilor 2013 și 2014 a dominat importul animalelor vii și produsele acestora din statele membre ale 

UE – 28. În 2005 importul animalelor vii și produsele acestora din statele membre  ale UE – 28 la dominat pe cel din 

statele CSI de la 1.68 ori în 2005 la 2.33 ori în anul 2016.  Exportul total al produselor regnului vegetal crește de la 

131.8 mil $ în 2005 (tabelul 10) la 549.7 mil $ în 2014 apoi se micșorează.  
 

Tabelul 10. Comerțul produselor regnului vegetal, milioane $ 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Export, total  131.8 340.7 471.0 360.5 507.0 549.7 501.7 - 

inclusiv în:  - țările CSI    43.1 136.9 189.8 149.9 158.7 138.40 102.5 68.1 

                   - țările UE-28  65.5 127.9 219.9 141.1 198.2 247.6 309.4 343.2 

din care: a. fructe comestibile și nuci  60.9 167.6 187.0 202.3 203.0 194.0 194.7 - 

inclusiv în:  - țările CSI    23.1 104.7 112.5 98.6 104.0 73.9 79.1 52.4 

                   - țările UE-28  33.5 49.2 58.9 73.2 86.8 101.3 96.4 85.0 

              b. cereale  43.2 71.0 72.0 36.5 120.8 181.2 113.9 - 

inclusiv în:  - țările CSI    12.6 6.9 11.4 7.2 8.8 20.8 9.5 7.3 

                   - țările UE-28  15.8 39.0 47.5 14.5 38.5 70.9 69.1 101.7 

Import, total 65.0 168.9 199.1 204.6 203.5 195.4 194.2 - 

inclusiv din:  - țările CSI    12.0 34.5 48.7 47.4 46.3 35.2 41.5 44.6 

                     - țările UE-28  31.0 72.3 69.9 86.3 83.2 90.3 61.5 72.4 

din care: a. fructe comestibile și nuci 17.7 58.0 68.4 68.7 67.0 65.5 74.6 - 

inclusiv din:  - țările CSI    1.32 1.63 2.97 1.18 3.83 4.38 6.21 2.71 

               - țările UE-28  9.77 33.13 28.89 32.64 25.95 28.75 13.92 16.85 

              b. cereale 3.59 9.71 10.09 12.57 12.68 15.63 14.05 - 

inclusiv din:  - țările CSI    0.43 2.42 4.68 5.16 4.15 1.52 0.91 2.38 

               - țările UE-28  0.43 2.34 2.88 5.97 6.47 10.18 8.90 10.55 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației de pe www.statistica.md. 
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Dacă exportul produselor regnului vegetal în țările CSI s-a redus de la 158.7 mil $ în 2013 la 68.1 mil $ în 2016 

sau de 2.33 ori, apoi în țările membre a UE a sporit respectiv de la 198.2 mil $ la 343.2 mil $ sau de 1.73 ori. Exportul 

produselor regnului vegetal depășea importul acestora de două ori în 2005 și de 2.58 ori în anul 2015 . A dominat 

importul produselor regnului vegetal din statele membre ale UE. în raport cu cel din țările CSI.  

Exportul produselor regnului vegetal a fost și rămâne dominat de fructele comestibile și nucile chiar dacă 

ponderea lor în total se micșorează de la 49.7% în 2005 la 38.8% în 2015. Până în 2013 a dominat exportul fructelor 

comestibile și nucilor în țările CSI, apoi situația s-a inversat. Cel mai mare decalaj al exportului între statele membre 

ale UE și țările CSI au înregistrat semințele și fructele oleaginoase, care în 2005 au înregistrat raportul 2.17 la 1 iar în 

2016 – 41.14 la 1. Extrem de puține legume se exportă, înregistrând doar 4.8 mii  în 2005 și 9.2 mii $ în anul 2015. 

În exportul produselor agroalimentare cu 395.9 mil $ (67.92% din total) în 2005 (tabelul 11), 427.3 mil $ 

(42.08% din total) în 2013 și 303.3 mil $ (15.53% din total) în 2015 dominau produsele alimentare, băuturile alcoolice 

și fără alcool. 

 

Tabelul 11. Comerțul produselor alimentare, băuturilor alcoolice și fără alcool, milioane $ 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Export, total  395.9 316.9 330.6 390.9 427.3 378.4 303.3 - 

inclusiv în:  - țările CSI    348.4 231.8 208.6 229.3 212.6 185.9 123.5 87.0 

                   - țările UE-28  39.7 55.6 89.3 110.4 135.0 111.9 102.1 149.5 

din care: a. preparate din fructe și legume  46.5 52.3 68.8 60.4 76.1 59.7 49.9 - 

inclusiv în:  - țările CSI    29.5 33.9 35.1 27.7 24.5 19.2 13.0 12.4 

                   - țările UE-28  15.8 17.6 33.1 31.4 50.2 37.5 35.2 27.9 

  b. băuturi alcoolice, fără alcool și oțet   314.5 178.2 181.3 215.0 252.3 193.7 160.0 - 

inclusiv în:  - țările CSI    302.1 144.9 140.0 161.5 164.7 108.2 75.2 67.2 

                   - țările UE-28  10.7 22.0 25.6 25.3 33.4 35.7 40.7 53.3 

Import, total 147.5 308.6 355.8 380.1 403.5 339.6 272.3 - 

inclusiv din:  - țările CSI    81.9 181.2 208.7 209.3 230,2 177.2 143.4 161.69 

                     - țările UE-28  54.63 93.95 102.86 120.85 123.94 110.56 95.60 114.51 

din care a. preparate din fructe și legume 13.60 22.72 25.12 24.43 26.26 21.79 16.82 - 

inclusiv din:  - țările CSI    5.61 8.46 8.84 8.86 9.68 6.94 4.62 4.82 

                     - țările UE-28  4.94 9.03 10.76 10.73 11.35 10.60 8.67 9.37 

 b. băuturi alcoolice, fără alcool și oțet   34.02 44.95 50.29 68.28 76. 07 57.80 40.01 - 

inclusiv în:  - țările CSI    10.91 24.91 26.20 29.90 29.23 25.15 16.59 21.48 

                   - țările UE-28  22.71 16.65 20.38 32.81 39.32 25.73 18.02 23.22 

Sursa: Calculele autorilor în baza informației de pe www.statistica.md 

 

Exportul produselor alimentare, băuturilor alcoolice și fără alcool în țările CSI are tendința clară de a se reduce 

de la 384.4 mil $ în 2005 la 87.0 mil $ în 2016 sau de 4.42 ori. Exportul produselor respective pe piața internă a statelor 

membre a UE a sporit de la 39.7 mil $ în 2005 la 149.5 mil $ în 2016 sau de 3.77 ori. 

Chiar dacă se micșorează valoarea produselor alcoolice, fără alcool și oțetului de la 314.5 mil  

$ în 2005 la 160 mil $ în 2016, acestea rămân a fi cele mai exportate produse din țara noastră. Exportul băuturilor 

alcoolice în țările CSI s-a redus de la 302.1 mil $ în 2005 la 67.2 mil $ în 2016 sau de 4.5 ori. Doar după anul 2013, 

anul semnării acordului de asociere, până în prezent exportul băuturilor alcoolice s-a micșorat de 2.45 ori ce se 

datorează embargoului impus de Republica Federativă Rusă pentru produsele agroalimentare originale din țara noastră. 

Dar anume aceste restricții au încurajat exportul băuturilor alcoolice pe piața internă a Uniunii Europene, care a crescut 

de la 10.7 mil $ în 2005 la 53.3 mil $ în 2016 sau de 5 ori. 

Concluzii 

1. Sectorul agroalimentar al economiei Republicii Moldova se dezvoltă anevoios. Actualmente structural 

domină culturile cu valoare scăzută. În 2016 fructele, nucile, pomușoarele și strugurii formau doar 13.0% din totalul 

producției agroalimentare, fiind cu 13.5 puncte procentuale mai mică decât ponderea culturilor cerealiere. 

2. Consumul produselor alimentare și schimbul produselor obținute atât cu alte bunuri cât și cu resursele 

necesare este sub nivelul necesităților. 

3. Ponderea producției agroalimentare în exporturile Republicii Moldova este în declin. Mai mult sunt în 

creștere, fie chiar lentă, produsele agroalimentare importate de țara noastră, recunoscută ca agroalimentară. 

Apare întrebarea firească: Ce se recomandă ? 
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Ce recomandăm 

1. Pornind de la Acordul de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și  

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, care între altele specifică 

„părțile examinează, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configurația comerț, pe bază de reciprocitate, 

posibilitățile de a-și acorda reciproc concesii suplimentare, în vederea îmbunătățirii liberalizării schimburilor 

comerciale cu produse agricole, în special cele care fac obiectul contingentelor tarifare” considerăm oportun creșterea 

competitivității sectorului agroalimentar prin ajustarea structurii semănăturilor și plantațiilor multianuale la cerințele 

pieței interne a UE, altfel zis, considerăm oportun a crește ponderea culturilor oleaginoase, leguminoase și extinderea 

suprafețelor de vii și livezi, plantând soiurile solicitate pe piață. 

2. A majora considerabil investițiile în agricultură. Actualmente investițiile în agricultură, economia vânatului 

și silvicultura națională rămân mult prea insuficiente chiar dacă s-au majorat de la 0.09 miliarde lei în prețuri curente 

în 1995 (tabelul 12) la 1.93 miliarde lei în 2016, formând 10.7% în 1995 și 10.2% în 2016 din totalul investițiilor în 

capitalul național. 

 

Tabelul 12. Investiții în capital fix, pe tipuri de activități economice, miliarde lei 
 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Investiții în capital fix 0.84 1.76 7.80 13.80 16.45 17.15 19.13 21.2 21.1 19.7 

  Inclusiv în : - agricultură, economia 

vânatului și silvicultura 
0.09 0.06 0.46 1.05 1.82 1.66 1.85 2.33 1.80 1.93 

         - industria prelucrătoare 0.16 0.26 1.14 1.43 2.11 2.31 2.87 2.34 2.53 2.50 

- comerț cu ridicata și amănuntul 0.04 0.16 0.79 1.52 1.99 2.12 2.22 2.51 2.86 2.37 

Sursa: elaborat de autor în baza Anuarelor Statistice ale Republicii Moldova 

 

 3. A susține agricultorii prin preluarea de autoritățile publice de la exploatațiile agricole a surplusului de 

produse la prețurile ce acoperă cheltuielile, în vederea stocării și/sau procesării acestora și vânzarea lor în situația când 

crește cererea pe piață. 

4. A majora ponderea exportului produselor agroalimentare procesate din legume, fructe și struguri, în mod 

special al vinurilor îmbuteliate, a vinurilor de origine și reducerea comerțului cu materie primă agroalimentară. 

5. A stimula exportul produselor agroalimentare prin majorarea ratei de schimb cu 5-10 la sută în raport cea 

stabilită de Banca Națională și reducerea impunerilor privind importul noilor tehnologii, ce ar ajuta fermierii din țara 

noastră să devină mai competitivi. 
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