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Rezumat 

Republica Moldova participă în Acordul privind Tehnologiile Informației (ITA) Moldova. Ca parte semnatară a 
acordului, Moldova a anulat taxele de import pentru o gamă de produse IT importate din țări membre ale OMC. 
Totodată, Moldova poate exporta fără de taxe (duty-free) produse IT acoperite de acord în acele țări care, la fel, 
au semnat ITA.  

În 2016 s-a propus ca ITA să se extindă ca să acopere încă 201 produse IT, reflectând schimbările tehnologice 
care au avut loc din momentul intrării în vigoare a acordului original. În prezentul studiu evaluăm impactul ce 
rezultă din participarea Moldovei în extinderea ITA. Ca parte a prezentei evaluări, analizăm creșterea scontată a 
importului produselor IT, efectul asupra veniturilor bugetare, riscurile pentru producția autohtonă și impactul 
asupra exporturilor moldovenești al produselor IT în statele semnatare ale ITA.  

Cererea de import: În 2015 Moldova a importat în valoare de 174 milioane Dolari SUA bunuri, acoperite de ITA, 
care reprezintă 4,4% din totalul importurilor. Estimarea noastră este că extinderea ITA va duce la o creștere a 
acestei cifre cu 4,3 milioane Dolari SUA pe an (în baza datelor comerciale din 2015). Aceasta este echivalentul a 
2,5% creștere a importurilor produselor IT acoperite de extindere. Această creștere destul de mică indică faptul 
că Moldova a liberalizat deja comerțul cu acele bunuri. Cu toate acestea, creșterea de 4,3 milioane Dolari SUA 
reflectă un beneficiu substanțial pentru consumatorii și companiile care pot să-și permită mai multe produse IT 
și vor avea o alegere mai mare.  

Impactul fiscal: Pe termen scurt, extinderea ITA va cauza o pierdere netă a 1,4 milioane Dolari SUA pe an 
bugetului Moldovei. Aceasta se datorează pierderii veniturilor din taxele de import de 2,3 milioane Dolari SUA pe 
an, care pot fi compensate doar parțial prin mărirea veniturilor TVA (0.87 milioane Dolari SUA pe an) din volumul 
mărit de importuri. În general, pierderea netă fiscală este mică, deoarece este echivalentă doar cu 0,1% din 
totalul veniturilor și nu impune nicio măsură compensatorie.  

Riscurile pentru producerea autohtonă: Riscurile la care sunt expuși producătorii autohtoni sunt, de asemenea, 
limitate. După cum s-a menționat mai sus, creșterea totală a importurilor este relativ mică în termene absolute. 
Creșterea importurilor este de doar 2,9% comparativ cu valoarea producerii autohtone a echipamentelor IT. 
Analiza datelor statistice privind exporturile sugerează că în raport cu principalele produse IT fabricate în 
Moldova nu se mai aplică tarife și astfel, acestea nu se confruntă cu concurență sporită. Cu toate acestea, sunt 
patru categorii de produse cu un nivel semnificativ de producere autohtonă, care rămân a fi protejate prin tarife. 
Aici se propune un grafic pentru reducerea tarifelor, care oferă companiilor relevante timp ca să se ajusteze.  

Impactul de export: În sfârșit, nu ne așteptăm la o creștere semnificativă a exportului de produse IT din 
Moldova, deoarece cea mai mare parte a exporturilor IT ale Moldovei sunt deja vândute în țările cu care 
Moldova are un regim de comerț liber.  

Conchidem că participarea în extinderea ITA este o continuare logică a politicii comerciale liberale de succes a 
Moldovei și evaluăm că aceasta va fi benefică pentru economia Moldovei.  

Prezentare generală: Impactul extinderii ITA  

Impact Milioane Dolari SUA (pe an) 

Creșterea importurilor 4,3 

Pierderea taxelor de import  2,3 

Creșterea veniturilor TVA la import  0,87 

Creșterea exporturilor  Neglijabilă  

Autori  

Anne Mdinaradze  mdinaradze@berlin-economics.com   +49 30 / 20 61 34 64 8 

Jörg Radeke   radeke@berlin-economics.com    +49 30 / 20 61 34 64 7 
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1 Introducere 

Obiectivul prezentei cercetări este să descrie impactul care poate fi scontat în cazul în acre Moldova va 
deveni parte la Acordul extins privind Tehnologiile Informației (ITA). Extinderea ITA presupune 
liberalizarea comerțului pentru încă 201 de grupuri de produse din tehnologia informației (vezi capitolul 
2.1 de mai jos).  

Prezenta lucrare constă din trei secțiuni. În secțiunea 2 descriem regimul comercial curent al produselor 
vizate, descriind nivelurile tarifare și preferințele comerciale deja existente înaintea extinderii ITA. În 
partea a doua a secțiunii 2 descriem comerțul actual cu bunuri IT, identificând cele mai importante 
importuri de IT și pe cei mai mari parteneri comerciali pentru bunurile relevante.  

În secțiunea 3 descriem impactul asupra cererii de import, veniturile fiscale și exporturile IT pentru 
Moldova, urmare a liberalizării adiționale a comerțului în IT. În secțiunea 4 se trag concluziile cu un 
rezumat al constatărilor. 

Analiza noastră se bazează pe ipoteza unei aboliri complete a tuturor tarifelor existente pentru grupurile 
relevante de produse. Cu toate acestea, este important de a menționa că o astfel de liberalizare 
comercială deplină pentru toate produsele se va întâmpla numai după 2023, deoarece ITA extins 
prevede perioade de ajustare de până la cinci ani pentru unele produse.  

Analiza a fost efectuată la nivelul de 6 cifre HS, în baza datelor comerciale din 20151. Estimăm creșterea 
scontată a importurilor, care va avea loc după scăderea prețurilor ca urmare a eliminării complete a 
tarifelor. Schimbarea cererii analizează elasticitatea cererii de import și schimbarea prețului pentru 
fiecare categorie de produs. Pe lângă aceasta, mai calculăm și pierderea veniturilor din taxele de import 
și veniturile mărite din TVA. Mai analizăm și impactul economic mai larg a liberalizării comerciale 
planificate, în special subiectul dacă creșterea importurilor, ca urmare a extinderii ITA, poate amenința 
producerea autohtonă și angajarea în câmpul muncii în sectoarele vizate. În final, analizăm exporturile 
Moldovei pentru a afla dacă acestea vor beneficia ca urmare a extinderii ITA.  

                                                           

1 Ultimul an disponibil pentru datele comerciale detaliate după produs și geografie.  
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2 Comerțul actual și regimul comercial al bunurilor acoperite de acordul ITA extins  

2.1 Acordul ITA extins  

Acordul original privind Tehnologia Informației (ITA) a fost semnat de 29 de membri ai OMC în 1996. 
Pentru a liberaliza reciproc comerțul cu bunuri IT, participanții au convenit să elimine tarifele de import 
pentru o gamă de produse de tehnologii ale informației. Datorită schimbărilor tehnologice considerabile 
în domeniul IT, țările membre au decis să extindă lista originală a produselor în 2015 pentru a include 
încă 201 de categorii adiționale de produse în acord.  

Este important de a scoate în evidență că ITA prevede doar eliminarea tarifelor și nu include nicio 
măsură non-tarifară (MNT). Cu toate acestea, participanții ITA sunt încurajați să discute alinierea 
standardelor produselor. ITA acoperă doar comerțul cu bunuri.  

În calitate de participant al acordului original ITA, Republica Moldova acum examinează posibilitatea de 
participarea în acordul extins ITA. În timp ce ITA extins prevede eliminarea eventuală a tarifelor pentru 
toate cele 201 produse, pentru unele produse sunt prevăzute perioade de ajustare. Este important de a 
menționa că ITA este un acord plurilateral, ceea ce înseamnă că liberalizarea are loc asimetric: Moldova 
înlătură taxele de import pentru importurile de bunuri acoperite de ITA pentru toți membrii OMC, 
deoarece principiul celei mai favorizate națiuni (MFN) nu permite discriminare. Pe de altă parte, aceasta 
poate exporta produsele relevante fără de tarife numai în țările participante în ITA. Printre țările care 
astăzi participă în ITA extins sunt și principalii parteneri comerciali ai Moldovei pentru produse IT.  

2.2 Regimul comercial actual pentru produsele acoperite de acordul ITA extins  

Pentru a înțelege impactul pe care îl va avea extinderea ITA asupra importurilor de bunuri IT ale 
Moldovei, mai întâi vom descrie regimul comercial existent. Actualmente, există două regimuri 
comerciale principale diferite pentru bunurile IT (vezi Tabelul 1): Acordul de liber schimb cuprinzător și 
aprofundat (DCFTA) între Moldova și UE, care este în vigoare din 2014, ceea ce înseamnă că Moldova nu 
aplică tarife la import pentru importurile IT din UE. Pentru importurile din alte țări, tariful la import este 
între 0% și 10%.  

Din cele 201 de produse afectate de extinderea ITA, numai 163 sunt relevante pentru analiza noastră, 
deoarece celelalte nu au fost importate în 2015. Pe lângă aceasta, în raport cu 61 de produse din cele 
relevante tarifele fusese înlăturate înainte de extinderea ITA. Acele 61 de produse fără de tarife 
reprezintă 56% ale importurilor Moldovei de produse acoperite de acordul ITA extins. Astfel, mai puțin 
de o jumătate din valoarea totală a importurilor produselor acoperite de acordul ITA extins vor fi 
afectate de eliminarea tarifelor ca urmare a extinderii ITA.  

Deoarece importurile din UE sunt deja la cota zero și Moldova, totodată, nu percepe un tarif de import 
pentru o gamă largă de produse IT, aceasta înseamnă că tariful mediu de import ponderat comercial 
pentru toate produsele acoperite de ITA extins este, la moment, doar 1,3%.  

Cota importurilor din UE în grupul de produse relevante este de 42%. Dacă analizăm importurile doar din 
țările non-UE, care în continuare trebuie să plătească tarifele de import pentru multe produse, tariful 
mediu de import ponderat comercial este de 2,6%, care oricum nu este prea mare.  
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Cu toate acestea, pentru o mai bună înțelegere a regimului tarifar actual, este util să examinăm tariful 
mediu ponderat doar a acelor produse care sunt importate din țări non-UE și pentru care tariful se mai 
aplică. În acest caz, tariful mediu comercial ponderat este de 6,9% care este relativ mare în comparație 
cu nivelul mediu tarifar al Moldovei. Așadar, pentru bunurile din țările non-UE, în raport cu care se 
percep tarife, e de așteptat să se producă o schimbare semnificativă a cererii de import ca urmare a 
extinderii ITA.  

Tabelul 1: Tariful mediu comercial ponderat pentru produsele IT  

 

 
inclusiv comerțul cu UE  Fără de comerțul cu UE  

Inclusiv produse la cota zero  1,32 2,57 

Exceptând produsele la cota zero  
 

6,91 

Sursă: Banca mondială, analiză proprie 

2.3 Comerțul actual cu bunuri acoperite de acordul ITA extins  

Moldova este un importator net al produselor IT acoperite de extinderea ITA. În 2015, volumul de 
importuri ale acestor produse a fost de 174 milioane Dolari SUA. Aceasta este o scădere nominală 
comparativ cu 2014, când importurile acelor bunuri au atins 200 milioane Dolari SUA. În 2015, 
importurile IT și importurile totale au descrescut în general datorită devalorizării considerabile a leului 
Moldovenesc și încetinirii economice. Cu toate acestea, cota produselor IT în totalul importurilor a 
descrescut și a constituit 4,4% în 2015 – în creștere de la 3,7% în 2014.  

Figura 1: Țările de origine ale importurilor produselor IT moldovenești  

 

Sursă: Banca Mondială  

EU 
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Figura 1 arată că UE, China și Japonia au fost principalele țări de origine ale importurilor către Moldova a 
produselor IT relevante acoperite de extinderea ITA. Este important că în cazul țărilor UE – unde își au 
originea 47% din importurile IT – Moldova are deja un acord de liber schimb și, astfel, bunurile sunt deja 
importate fără de tarife.  

Analiza țărilor de origine mai arată că țările care livrează cea mai mare cotă a importurilor IT în Moldova 
sunt membre ale acordului ITA.  

Cele mai importate categorii de produse (vezi Tabelul 2) făceau parte din circuitele electrice (inclusiv 
elementele prefabricate pentru circuitele electrice, conexiunile și elementele de contact pentru fire și 
cabluri și instalații de sondare), televizoare și receptoare, convertizoare statice, echipamente de birou, 
aparate de fotografiat, întrerupătoare, unități de schimb de căldură și ventilatoare. Împreună cele 10 
principale produse de import reprezintă 69% din importurile acoperite de extinderea ITA. Cota 
importurilor din țările UE și non-UE în grupul celor 10 top produse este destul de echilibrată, cota UE 
fiind nesemnificativ mai mică: 47% din produsele top 10 au fost importate din UE, 53% - din țările non 
UE. Părțile pentru circuitele electrice sunt, cu desăvârșire, cea mai importantă categorie, care reprezintă 
o treime a importurilor relevante. 91% a acestei categorii de produse sunt importate din UE.  

Actualmente, niciunul din 10 top produse nu este la cota zero pentru toate țările și în unele cazuri (de 
exemplu pentru receptoarele TV, mașinile electrice cu funcție de traducere sau dicționar, 
amplificatoarele pentru antene și aparatele de demarcare) tarifele de import constituie un procent 
considerabil de 9%. Cu toate acestea, tariful mediu comercial ponderat este relativ scăzut, constituind 
2,4%, deoarece produsele cu cel mai mare tarif sunt importate, preponderent din UE.  
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Tabelul 2: Top-10 produse importate acoperite de extinderea ITA și ratele lor tarifare  

Descrierea produsului  Codul HS  

Valoarea de 
import 2015, 

milioane Dolari 
SUA  

% a importurilor 
IT  

Tariful simplu 
curent MFN, în % 

Cota de importuri 
UE  

Cota de importuri 
non-UE  

Aparate electrice pentru 

comutarea/protejarea 

circuitelor  

853690 25,4 33,2% 4,0 91% 9% 

Receptoare TV  852871 5,4 7,1% 9,0 10% 90% 

Mașini și aparate electrice 

cu funcții individuale  
854370 3,7 4,9% 8,8 21% 79% 

Convertizoare statice  850440 3,7 4,9% 5,6 23% 77% 

Alte echipamente de birou  847290 3,5 4,6% 1,7 82% 18% 

Aparate de fotografiat  852580 3,3 4,3% 6,1 14% 86% 

Părți ale convertizoarelor 

statice  
850490 2,5 3,3% 4,1 62% 38% 

Întrerupătoare, altele decât 

întrerupătoarele de izolare  
853650 1,8 2,4% 4,1 33% 67% 

Unități de schimb cu căldură  841950 1,8 2,3% 4,5 81% 19% 

Ventilatoare  841459 1,4 1,9% 4,0 56% 44% 

Media     5,2% 47% 53% 

Sursă: Banca Mondială (WITS)
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3 Evaluarea impactului  

În prezenta secțiune vom descrie impactul pe care se preconizează să-l aibă acordul ITA extins asupra 
cererii de import, bugetului de stat, producerii autohtone și exporturilor moldovenești. O cerere mai 
mare pentru produsele IT afectate va duce la venituri TVA mai mari, ceea ce ar putea compensa parțial 
pierderea veniturilor datorită tarifelor eliminate. Pe lângă aceste efecte primare, liberalizarea tarifelor ar 
putea la fel să aibă efecte adverse asupra producerii autohtone, dacă produsele importate devin mai 
competitive prin prețuri mai mici. Astfel, mai analizăm și gradul de producere autohtonă pentru a 
identifica amenințările posibile pentru economia Moldovei. În sfârșit, vom reveni la întrebarea dacă 
exporturile moldovenești vor avea de câștigat de pe urma abolirii taxelor de import pentru acele produse 
IT importate din Moldova de alte țări semnatare a ITA. 

3.1 Impact asupra cererii de import  

Deoarece consumatorii vor reacționa la o scădere a prețului prin sporirea consumului, se presupune că 
importurile grupului de produse relevante vor crește. Pentru estima schimbarea în importuri produsă de 
eliminarea tarifelor, este necesar de a stabili cât de aprig vor reacționa consumatorii la scăderea prețului. 
Această reacție de cerere se cuantifică prin elasticitatea cererii de import2.  

Analiza noastră sugerează că elasticitatea cererii de import medie ponderată pentru grupul de produse 
relevante este de 1,2. Aceasta presupune că o descreștere cu 1% a prețului va duce la o creștere de 1,2% 
a cererii. Aceasta se bazează pe elasticitatea cererii de import estimată de Banca Mondială WITS pentru 
produse în parte la nivelul HS de 6 cifre. În baza elasticității cererii de import și schimbării de tarif care 
rezultă din extinderea ITA, se poate estima valoarea de import anual adițional scontat.  

Estimăm că importurile bunurilor afectate vor crește cu 4,3 milioane Dolari SUA comparativ cu 2015, 
odată cu anularea totală a tarifelor. Aceasta reprezintă o creștere a bunurilor importate afectate de ITA 
de 2,5% comparativ cu valoarea actuală din 2015. Aceasta este echivalentă a 0,1% creștere a totalului 
importurilor.  

Mașinile și aparatele electrice, receptoarele TV, aparatele de fotografiat și înregistratoarele vor fi 
bunurile care prezintă cea mai mare creștere absolută a cererii de import. Schema de mai jos (Figura 2) 
arată top 10 produse cu cea mai mare creștere absolută de import. După cum se putea de așteptat, 
majoritatea acestor produse sunt actualmente importate din țările non-UE și au o rată tarifară înaltă: 80-
90% din top 3 produse sunt importate nu din UE. Rata tarifară medie ponderată se situează între 6,0% și 
9,0%. 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Folosim estimările elasticității cererii de import prevăzută în Baza de date WITS a Băncii Mondiale .  

https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx
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Figura 2: Produsele cu cea mai mare creștere absolută de import (în baza datelor din 2015) 

 

Sursă: Banca Mondială (WITS) 

Pentru a rezuma, după cum se așteaptă, creșterea cererii de import ca urmare a extinderii ITA este 
relativ modestă, reflectând faptul că tarifele medii erau mici de la bun început.  

3.2 Impactul fiscal  

Dacă importurile vor crește, veniturile din Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) vor crește și ele, deoarece 
importurile sunt supuse TVA la import. Estimăm că importurile adiționale de 4,3 milioane Dolari SUA vor 
asigura venituri adiționale TVA de 0,87 milioane Dolari SUA pe an. Veniturile adiționale TVA sunt egale cu 
0,2% din totalul veniturilor TVA în 2016.  

Pe de altă parte, bugetul Moldovei înregistrează pierderi din cauza taxelor reduse de import după 
eliminarea tarifelor. Ne așteptăm că pierderea veniturilor din taxele de import la produsele afectate vor 
reprezenta 2,3 milioane Dolari SUA în 2015 egale cu 0,6% din veniturile totale din accize în 2016.  

Astfel, bugetul Moldovei se confruntă cu o pierdere netă a veniturilor de 1,4 milioane Dolari SUA. Aceasta 
nu pune o povară grea pe bugetul de stat, deoarece pierderea netă a veniturilor este egală cu o cotă 
nesemnificativă de 0,1% din veniturile totale în 2016. Având în vedere mărimea pierderii veniturilor 
scontate, nu vedem nevoia unor măsuri de compensare.  

Comparativ cu bunăstarea sporită a consumatorilor și reducerilor de costuri pentru companiile marcate 
de cererea sporită de import, pierderile fiscale sunt semnificativ mai mici. Mai mult, pe termen mediu 
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până la termen lung, este probabil ca stimulentele economice ca urmare a creșterii veniturilor fiscale 
datorită extinderii ITA vor reduce, probabil, pierderile fiscale și mai mult.  

3.3 Impactul asupra producerii autohtone și angajării în câmpul muncii  

În această secțiune investigăm dacă liberalizarea comercială planificată în contextul extinderii ITA ar 
putea, posibil, să aibă efecte adverse asupra producătorilor moldoveni de produse IT. Aceasta ar putea 
să se întâmple dacă afluxul de produse IT ca urmare a extinderii ITA va fi mare în comparație cu mărimea 
sectoarelor în care se produc acele bunuri în Moldova. Mai exact, vom răspunde la următoarele 
întrebări: 

1. Cât de importantă este fabricarea echipamentelor IT pentru economia Moldovei?  
2. Este pusă în pericol producerea IT autohtonă de creșterea importurilor?  
3. Sunt producătorii unor anumite produse IT amenințați?  

Pentru a cuantifica importanța sectorului de producere IT pentru economia Moldovei, am folosit 
următoarele trei sub-categorii ale industriei de producere ca o aproximare pentru fabricarea 
echipamentelor IT: 

 Producerea computerelor, produselor electronice și optice  

 Producerea echipamentelor electrice  

 Producerea mașinilor și echipamentelor nespecificate altundeva  

În baza definiției sectorului dat, producția sectorului de producere a echipamentelor IT a constituit 
aproximativ 2,8 miliarde lei moldovenești în 2015 (circa 149 milioane Dolari SUA). Aceasta echivalează cu 
7,4% din producția totală a industriei prelucrătoare și 1,2% din producția totală în 2015. Aceste cifre 
indică faptul că importanța economică a producerii IT este relativ mică. Valoarea de 2,8 miliarde Dolari 
SUA este probabil supraestimată, deoarece se poate presupune că categoriile selectate includ și 
produsele altele decât acele acoperite de acordul ITA extins.  

Angajarea în sectorul relevant este la fel modestă. Estimăm că aproximativ 8700 de persoane sunt 
angajate în sectorul de producere a IT, care reprezintă 0,7% a totalului forței de muncă. Iar, această 
valoare este, probabil, cumva supraestimată.  

Tabelul 3: Producția și angajarea în câmpul muncii în sectorul echipamente IT în 2015  

 

Producția, 
milioane lei 

moldovenești  

% din producția 
industriei 

prelucrătoare 

Persoane 
angajate, media 

anuală  

% din totalul 
forței de muncă  

Fabricarea computerelor, 

produselor electronice și 

optice 

557,1 1,5% 2 810 0,2% 

Fabricarea 

echipamentelor electrice  
1 677,8 4,5% 3 653 0,3% 

Fabricarea mașinilor și 

echipamentelor n. e. s. 
573,7 1,5% 2 212 0,2% 
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Total fabricare IT  2 808,6 7,4% 8 675 0,7% 

Sursă: Biroul Național de Statistică 

Acum putem compara creșterea scontată a importurilor de IT, pe care o estimăm la 4,3 milioane Dolari 
SUA; la producția industriei prelucrătoare IT, care a constituit 149 milioane Dolari SUA în 2015. Cota de 
2,9% care a rezultat indică că producerea autohtonă de bunuri acoperite de ITA extins nu este grav 
amenințată de importurile adiționale.  

Totuși, ar putea fi util de a face o analiză mai minuțioasă a nivelului produsului și de a analiza dacă 
producătorii unor anumite produse ar putea fi afectați negativ. Pentru aceasta, analizăm care din 
produsele IT acoperite de ITA extins sunt actualmente exportate de companiile moldovenești în cantități 
semnificative. Cu adevărat, produsele care sunt exportate în cantități mari sunt, probabil, produse și 
pentru piața internă.  

Exportul bunurilor acoperite de extinderea ITA a constituit 37,2 milioane Dolari SUA în 2015. Acesta este 
dominat de două produse – contoare de energie electrică și întrerupătoare. Aceste două produse 
împreună constituie 75,5% din exporturile de produse IT (vezi Tabelul 4). Cu toate acestea, cantitatea 
acelor exporturi IT nu este mare în raport cu totalul exporturilor – constituind o cotă de 1,4%.  

Șase din 10 top produse sunt deja la cota zero. Acestea reprezintă 61% din exporturile IT. Astfel, 
producerea autohtonă a cotei mai mari de produse IT relevante nu va fi afectată de eliminarea tarifului și 
nu există niciun risc pentru producătorii autohtoni.  

Cele patru grupuri de produse pentru care taxele de import încă existau înainte de extinderea ITA sunt: 

1. Întrerupătoarele  

2. Părți ale convertizoarelor statice  

3. Aparate electrice pentru comutarea/protejarea circuitelor electrice  

4. Părți ale mașinilor și aparatelor electrice  

Întrerupătoarele sunt al doilea cel mai important produs de export printre gama produselor relevante. O 
analiză mai minuțioasă arată că ratele tarifare diferă conform sub-categoriilor produsului. Trei din șapte 
sub-categorii sunt deja fără de tarife. Pentru cele patru sub-categorii rămase, orarul de implementare 
pentru Moldova presupune o liberalizară etapizată, astfel încât tarifele pentru toate sub-categoriile de 
întrerupătoare vor fi anulate doar către anul 2021. Întrerupătoarele fiind deja acoperite de o liberalizare 
tarifară etapizată, producerea autohtonă de întrerupătoare este suficient protejată de o creștere 
potențială a importurilor.  

Părți ale convertizoarelor statice actualmente sunt supuse tarifului MFN de 5,0%. Acest tarif va fi la fel 
înlăturat treptat, astfel încât să fie zero doar în 2015. Cu toate acestea, nu se poate aștepta vreo 
schimbare majoră a importurilor, deoarece acest grup este actualmente importat în totalitate din UE.  

Două sub-categorii de aparate electrice pentru comutare/protejarea circuitelor electrice pot deja 
actualmente să fie importate fără de tarife, pentru altele două tariful inițial de import era de 10%. Iarăși, 
anularea completă a tarifelor va fi graduală, astfel încât de abia în 2021 tarifele pentru acest grup de 
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produs vor fi anulate completamente. Creșterea scontată a importurilor constituie aproximativ 40 000 
Dolari SUA pe an, neplasând acest grup de produse printre acelea cu cea mai mare creștere a 
importurilor. Pe lângă aceasta, cota sa în exporturile IT este foarte mică cu doar 1,5%.  

Părți ale mașinilor și aparatelor electrice sunt categoria de produs cu cel mai înalt tarif de import inițial 
mediu comercial ponderat de 8,8%. Cu toate acestea, reprezentând mai puțin de 1% din exporturile IT, 
importanța producerii autohtone este relativ mică.  

Această analiză detaliată a producției sectorului IT, angajării în câmpul muncii și a exporturilor actuale ne 
permite să tragem concluzia că, în general, producerea autohtonă nu va fi afectată advers de importurile 
sporite de produse acoperite de ITA extins. Pentru produsele cu o producere autohtonă remarcabilă, 
sunt prevăzute reduceri tarifare etapizate, oferind timp amplu pentru ajustări.  
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Tabelul 4: 10 top produse moldovenești acoperite de acordul ITA extins  

 

Descrierea produsului  Codul HS  

Valoarea 
exporturilor în 

2015,  
milioane Dolari 

SUA  

% a exporturilor 
IT  

% a totalului 
exporturilor  

Tariful actual 
MFN,  
in % 

Contoare de energie electrică  902830 12,8 47,3% 0,65% 0 

Întrerupătoare  853650 7,7 28,3% 0,39% 4,1 

Mașini pentru recepționarea, conversia și 

transmiterea/regenerarea vocii, a imaginilor/altor date  
851762 1,5 5,6% 0,08% 0 

Alte mașini și aparate mecanice  847989 1,0 3,6% 0,05% 0 

Părți ale convertizoarelor statice  902490 0,8 3,1% 0,04% 5 

Părți ale aparatelor telefonice  851770 0,7 2,4% 0,03% 0 

Aparat electric de comutare/protejare a circuitelor 

electrice  
853690 0,4 1,5% 0,02% 4,0 

Părți și accesorii pentru mașini, instrumente de mașini  846693 0,4 1,4% 0,02% 0 

Părți ale mașinilor și aparatelor electrice  854370 0,3 1,0% 0,01% 8,8 

Instrumente și aparate folosite în 

medicină/chirurgie/veterinarie  
901890 0,2 0,9% 0,01% 0 

Total  25,8  1,31%  

Sursa: Banca Mondială (WITS) 
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3.4 Impactul asupra exporturilor moldovenești  

Un alt efect al extinderii ITA este că Moldova poate exporta fără tarife în țările care participă în acordul 
ITA extins. De aceea, merită de investigat dacă exporturile moldovenești ar putea profita de pe urma 
acestei liberalizări. 

O analiză a destinațiilor principale ale exporturilor moldovenești (Tabelul 5) arată că din 10 cele mai 
importante destinații de export, opt țări sunt membre ale UE, care deja au anulat taxele de import 
pentru produsele moldovenești IT ca parte a DCFTA.  

Celelalte două țări rămase în top 10 destinații de export, Rusia și Turcia, nu sunt participante ale 
acordului ITA extins. Aceasta înseamnă că ele nu sunt obligate să anuleze taxele de import pentru 
bunurile IT importate din Moldova, care cad sub incidența extinderii ITA. 

Exporturile în Rusia reprezintă 17% din exporturile relevante moldovenești. În 2015, în Rusia au fost 
exportate bunuri IT în valoare de circa 2,6 milioane Dolari SUA. Deoarece Moldova la moment poate să 
exporte fără de tarife în Rusia în contextul zonei de liber schimb din cadrul CSI, Rusia nefiind membru a 
ITA, extinderea nu are impact asupra exporturilor moldovenești de IT în acea țară.  

Cea de-a doua țară care nu participă în acordul ITA extins este Turcia. Cu toate acestea, Turcia este parte 
a Uniunii vamale cu Uniunea Europeană și este, astfel, obligată să oglindească politica tarifară UE, 
inclusiv DCFTA UE-Moldova. Așadar, Turcia deja nu mai percepe taxe de import pentru produsele IT 
importate din Moldova.  

Deoarece cele zece destinații principale au anulat deja taxele de import pentru produsele IT importate 
din Moldova, nu va fi vreun impact remarcabil al extinderii ITA asupra produselor IT moldovenești. 
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Tabelul 5: Destinațiile principale ale exporturilor moldovenești de IT în 2015 

 

 Țara  Țara DCFTA  
Participant al 
extinderii ITA  

Valoarea 
exporturilor IT 

în 2015, 
milioane Dolari 

SUA  

% a exporturilor 
IT  

1 România     9,0 24% 

2 Bulgaria     6,7 18% 

3 Federația Rusă   ×  × 6,2 17% 

4 Letonia     4,2 11% 

5 Republica Slovacă      1,8 5% 

6 Turcia   3  × 1,7 4% 

7 Germania     1,1 3% 

8 Grecia      0,9 2% 

9 Suedia     0,7 2% 

10 Estonia     0,7 2% 

Sursa: Banca Mondială (WITS) 

                                                           

3 Turcia este membră a Uniunii vamale a Uniunii Europene și este, astfel, obligată să respecte politica 
vamală europeană.  
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4. Concluzii 

În general, constatăm că extinderea ITA este avantajoasă pentru Moldova.  

Produsele acoperite de extinderea ITA sunt, într-o mare măsură, importate din afara țării. Astfel, 
Guvernul folosește pe bună dreptate extinderea ITA pentru a reduce costul acelor importuri pentru 
consumatori și companii.  

Descreșterea scontată de preț pentru o gamă de produse de consum vor îmbunătăți în mod direct 
situația consumatorilor moldoveni, deoarece ei își vor permite să cumpere o cantitate mai mare din 
produsele acoperite de acord. Pe lângă aceasta, odată cu intrarea pe piața Moldovei a importurilor 
adiționale, trebuie să existe mai multe opțiuni.  

Declinul scontat al costului produselor IT va îmbunătăți, totodată, competitivitatea companiilor 
moldovenești care trebuie să cheltuiască mai puțin pentru echipamentele IT esențiale.  

Acele efecte pozitive pentru consumatori și companii, în mod evident vin cu prețul pierderii unor venituri 
pentru bugetul de stat. Într-adevăr, pierderea veniturilor după eliminarea taxei de import va fi mai mare 
decât creșterea scontată în veniturile TVA datorită vânzărilor sporite. Cu toate acestea, deoarece suma 
pierderii scontate a veniturilor nu este o povară fiscală semnificativă, este un preț ce merită a fi plătit 
dacă îl comparăm la creșterea substanțială a bunăstării consumatorilor și companiilor moldovenești.  

Totodată, Moldova nu se teme de un aflux masiv de produse IT ieftine, care să amenințe producerea 
autohtonă din două motive. În primul rând, o mare parte a importurilor acoperite de extinderea ITA nu 
vor fi afectate de eliminarea tarifului, deoarece acestea au fost liberalizate înainte de extinderea ITA sau 
sunt acoperite de DCFTA. Numai importurile din țările Asiei (China, Japonia, Hong Kong), care sunt 
următorii cei mai importanți importatori în Moldova după UE, rămân a fi liberalizate. Aceasta înseamnă 
că creșterea scontată a importurilor este mică în comparație cu mărimea sectorului de producere IT din 
Moldova.  

Într-al doilea rând, în timp ce Moldova dispune de un șir de producători autohtoni relevanți a 
echipamentului IT, în general sectorul nu joacă un rol cheie în economia Moldovei. Acele câteva produse 
actualmente protejate de taxele de import au fost corect identificate de Ministerul Economiei. Pentru 
ele, tarifele vor fi eliminate într-un proces treptat pe parcursul a câțiva ani, permițându-le să se ajusteze 
situației noi.  

Cât privește exporturile moldovenești, nu se pot aștepta schimbări semnificative. Majoritatea 
exporturilor moldovenești de produse IT deja beneficiază de liber schimb în cadrul DCFTA.  

Pentru a încheia, consumatorii și companiile moldovenești sunt principalii beneficiari ai liberalizării 
comerțului. Bunăstarea economică sporită a consumatorilor și companiilor este considerabil mai mare 
decât povara pentru bugetul de stat cauzată de eliminarea tarifelor. Extinderea ITA va fi benefică și 
marchează o continuare a politicii comerciale sensibile a Moldovei.  

  


