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• Bolile provocate de consumul produselor din tutun , care se numără printre principalele cauze ale deceselor premature în 
Republica Moldova, afectează dezvoltarea capitalului uman și generează costuri economice substanțiale pentru țară.  

• Impozitarea produselor din tutun reprezintă un instrument eficient pentru a reduce consumul acestora și a riscurilor asociate 

de sănătate, a majora veniturile la bugetul de stat și a proteja populația de efectele sărăciei cauzate de cheltuielile mari de 
asistența medicală și de absenteismul forței de muncă datorat zilelor de muncă pierdute .  

• În perspectivă, ar putea fi majorate nu doar cotele impozitării produselor din tutun, dar ar putea fi simplificată, de asemenea, 
structura fiscală, prin adoptarea unor cote uniforme de impozitare atât a țigărilor cu filtru, cât și a țigaretelor fără filtru, pentru a 

preveni substituirea sau trecerea la consum de   țigări mai ieftine, ca urmare a majorării cotelor de impozitare pentru mărcile 
produselor din tutun consumate anterior. 

O provocare amenințătoare pentru sănătatea publică 

Consumul produselor de tutun este una din principalele cauze ale poverii în creștere a bolilor netransmisibile (BNT) la nivel 
global, care afectează sănătatea și provoacă decese premature în rândul a aproximativ jumătate din consumatorii produselor din 
tutun pe termen lung, precum și subminează dezvoltarea capitalului uman (Jha, P. și Peto, R. 2014). Fumul rezultat din consumul 
produselor din tutun acționează într-o serie de moduri directe și indirecte, afectând vasele sangvine, inima și creierul. În timp, aceste efecte 

negative determină creșterea tensiunii arteriale, reduc capacitatea de toleranță la exercițiile fizice și cresc riscul de formare a cheagurilor 
de sânge, precum și contribuie la dezvoltarea cancerului. În Republica Moldova, bolile netransmisibile (BNT), cum ar fi bolile cardiace 
ischemice, bolile cerebro-vasculare, cancerul pulmonar și bolile respiratorii cronice – boli provocate de consumului produselor din tutun – 

se numără printre primele 10 cauze ale deceselor (IHME, 2017).  

Fumatul se atestă la etape timpurii de viață în Republica Moldova: vârsta medie a fumătorilor începători este 17 ani. În Republica 
Moldova, prevalența fumatului în anul 2016 a fost mai mică decât în alte țări CSI, cum ar fi Rusia (49,5 procente în rândul bărbaților și 14,4 
procente în rândul femeilor) și Ucraina (39,7 procente în rândul bărbaților și 7,0 procente în rândul femeilor), însa cea mai mare din Europa. 

Nu este surprinzător, că speranța de viață a barbaților în vîrstă de 68 de ani este cu 8 ani mai mică decât speranța de viață pentru femei 
în Republica Moldova – relativ cei mai buni ani de viață pierduți din vârsta activă. Deși valoarea Indicelui capitalului uman al Grupului 
Banca Mondială pentru Republica Moldova a crescut de la 0,56 până la 0,58 în perioada 2012-2017, această valoare continuă să fie 
inferioară mediei regionale, reflectând ratele mai mari ale mortalității premature cauzate de BNT în rândul bărbaților comparativ cu media 

regională (Indicele capitalului uman al GBM, 2018 : http://wrld.bg/ebbY30mrsPi; OMS 2016).  

Suplimentar impactului negativ asupra sănătății publice, povara în creștere a bolilor asociate consumului produselor din tutun 
generează costuri substanțiale pentru cheltuielile de sănătate publică și bugetele gospodăriilor casnice. Costul direct al tratării 

bolilor imputabile fumatului este estimat la nivel de 6,7 procente din totalul cheltuielilor pentru sănătate și, atunci când se adaugă costurile 
indirecte, cum ar fi costul absenteismului forței de muncă, costul economic total al bolilor asociat consumului produselor din tutun este 
estimat la nivel de 3,8 procente din PIB în Republica Moldova (Goodchild, Nargis și Tursan d’Espaignet, 2016).  

Beneficiile impozitării produselor din tutun: consumul redus și venituri fiscale mai mari 

Impozitarea produselor din tutun reprezintă cel mai puțin costisitor, cel mai puțin implementat dar și cel mai eficient instrument 
în lupta de reducere a consumului acestora. După cum s-a menționat într-un raport recent al Fondului Monetar Internațional (2016), în 
multe țări, majorarea cotelor de impozitare a produselor din tutun poate oferi câștiguri duble: venituri mai mari și rezultate pozitive în 
domeniul sănătății. Totuși, în multe cazuri, cotele actuale de impozitare sunt evident cu mult mai mici decât cotele fezabile pentru potențialul 

de generare a veniturilor. Astfel, majorarea cotelor de impozitare ar putea stimula creșterea veniturilor, realizarea obiectivelor în domeniul 
sănătății și a altor obiective. Desigur, țările care acordă o importanță sporită obiectivelor de sănătate publica ar putea majora și mai mult 
cotele de impozitare. 

Rezultatele majorării accizelor la produsele din tutun, adoptate în Republica Moldova începând cu 2016, ilustrează impactul 

pozitiv al acestei măsuri de politici, evidențiind, în același timp, necesitatea modificării structurii fiscale. Volumul total al vânzărilor 
de țigări mpozitate (miliarde bucăți), folosit ca indicator de aproximare al consumului, a scăzut cu aproximativ 10 procente, până la 5,55 
miliarde bucăți în 2017, față de 6,19 miliarde bucăți în 2016 (vedeți Caseta 1). Deși o astfel de reducere este pozitivă, deoarece ar contribui 

la îmbunătățirea rezultatelor în sănătatea publică, s-a produs o schimbare vizibilă a consumului în favoarea țigaretelor fără filtru, care costă 
mai puțin. Această reacție a consumatorilor reflectă o diferență fiscală în țigaretele cu filtru și fără filtru în Republica Moldova, demonstrând 
în continuare, că structura accizării țigaretelor este esențială pentru determinarea prețurilor relative ale diferitor produse și mărci ale 
produselor din tutun în cadrul spectrului de prețuri, influențând astfel comportamentul consumatorilor în țară.  

                                                 
1 Elaborat de Patricio V. Marquez, specialist principal sănătate publică, PG SNP, GBM, cu contribuții oferite de Anna Akhalkatsi, Elisa Gamberoni, Alberto 
Gonima, Irina Guban, Alan Fuchs, și Gallina Vincelette, GBM. 17 octombrie 2018.  
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Producerea țigărilor este ieftină și acest produs creează dependență, fapt care permite obținerea unor profituri mari.2 În pofida 
scăderii volumului de vânzări, venituri fiscale suplimentare au fost colectate datorită cererii relativ inelastice de prețuri grație dependenței 
de țigarete și costului mic de producere față de prețul mediu de vânzare cu amănuntul: veniturile obținute din accizarea țigaretelor au 

crescut de la 1,73 miliarde de lei în 2016 până la 2,04 miliarde de lei în 2017 (aproximativ 1,16 procente din PIB). Conform Figurii 1, se 
anticipează că majorarea cotelor de impozitare a produselor din tutun, adoptate de Parlament pentru perioada 2018-2020, va spori și mai 
mult veniturile obținute din accize, până la 2,45 miliarde de lei în 2018 (145 milioane de dolari SUA) sau 1,27 procente din PIB în 2018; 
2,87 miliarde de lei (169 milioane de dolari SUA) sau 1,37 procente din PIB în 2019; și 3,31 miliarde de lei (194 milioane de dolari SUA) 

sau 1,45 procente din PIB în 2020. Dacă în Republica Moldova ar fi adoptată o structură fiscală uniformă atât pentru țigaretele cu filtru,  
cât și pentru cele fără filtru, și ar fi majorate cotele de impunere fiscală cu aproximativ 25 procente anual în perioada 2021-2025, Republica 
Moldova ar putea beneficia de atenuarea riscurilor de sănătate datorate consumului redus, ar colecta venituri fiscale suplimentare în scopul 

lărgirii spațiului fiscal pentru programele și investițiile prioritare în favoarea întregii populații și ar atinge rata minimă de 90 de euro/1.000 
bucăți din Directiva Uniunii Europene (UE), așa cum se prevede în cadrul actualului Acord de Asociere cu UE. Majorarea accizelor la 
țigarete poate necesita o coordonare sporită cu țările vecine (în special Belarus și Ucraina) pentru a reduce comerțul ilicit cu produse din 

tutun, care profită de diferențele de prețuri. Controalele lanțului de distribuție și îmbunătățirea tehnologiilor de "urmărire și trasare" pot 
contribui la îmbunătățirea administrării vamale și la completarea reformelor în domeniul impunerii fiscale a produselor din tutun. Pe termen 
lung, impactul fiscal pozitiv suplimentar ar trebui să fie generat de reducerea cheltuielilor pentru sănătate.  

Impunerea fiscală a produselor din tutun ar putea fi benefică pentru grupurile sărace ale populației. Taxele pentru produsele din 
tutun sunt considerate a fi regresive, deoarece se susține, că fumătorii cu venituri mici alocă o parte mai mare din veniturile lor achiziționăr ii 

produselor din tutun, în special când se atestă prețuri mai mari datorită taxelor majorate. Cu toate acestea, cercetarea realizată de Banca 
Mondială în Republica Moldova, utilizând datele anchetelor bugetelor gospodăriilor casnice, denotă că grupurile sărace tind să reacționeze 
mai mult la creșterea prețurilor, prin reducerea consumului produselor din tutun în proporții mai mari față de segmentele înstărite ale 

populației (elasticitatea cererii pentru cel mai mic grup de venituri a fost estimată la -0,53 și, pentru grupul superior de venituri, la -0,13).3 
Grație elasticității mai mari a cererii și bazei de venituri mai mici, grupurile mai sărace ale populației beneficiază mai mult de reducerea 
cheltuielilor pentru sănătate asociate tratamentului bolilor  asociate consumului produselor din tutun, care depășesc efectele creșterii 
prețurilor.   

Perspective 

Experiența recentă din Republica Moldova denotă, că guvernul ar putea descuraja fumatul nu doar prin acțiuni de sensibilizare 
în raport cu riscurile, dar și prin adoptarea unor cote de impunere fiscală mai mari pentru a favoriza creșterea prețurilor la țigări 
și implementarea altor măsuri de combatere a consumului produselor din tutun, cum ar fi interzicerea fumatului în locurile publice. 

Cotele de impunere fiscală a produselor din tutun  ar trebui, de asemenea, să fie unificate atât pentru țigaretele cu filtru, cât și 
pentru țigaretele fără filtru în scopul prevenirii consumul mărcilor de țigarete mai ieftine după creșterea taxelor pentru mărcile 
consumate anterior. Într-un sistem fiscal de accize mixte, așa cum este cel utilizat în Republica Moldova, cotele specifice trebuie să fie 

ajustate în timp pentru a ține pasul cu inflația și, de preferință, într-un ritm mai rapid, astfel încât accesibilitatea să fie redusă pe termen 
lung. Ar trebui să se țină cont de adoptarea unui cadru/instrument, care ar permite creșteri anuale în timp (cum ar fi escalatorul taxei pentru 
produsele din tutun din Regatul Unit). Astfel, creșterea taxelor majorează prețurile cu aceeași sumă mare pentru toate mărcile simultan, 
determinând fumătorii să renunțe la fumat sau să reducă consumul, în loc de a-i determina să consume mărci mai ieftine. 

Informații: Marcel Chistruga (mchistruga@worldbank.org),Elisa Gamberoni (egamberoni@worldbank.org)  
(+ 373) 22 262262    www.worldbank.org/md 

                                                 
2 Credit Suisse. 2015. Anuarul global de rentabilitate a investițiilor, 2015. Zurich: Institutul de Cercetări, Credit Suisse.  
3 Fuchs, A., ș i  Meneses, F. 2018. Elasticitatea prețurilor la produsele din tutun ș i progresivi tatea taxelor în Republica Moldova.  

Washington, D.C.: Grupul Banca Mondială. 

Caseta 1: Tendința impunerii fiscale a țigărilor 
în Republica Moldova, 2014-2017. 

Figura 1: Republica Moldova – tendințele pieței țigărilor, 2017–2025, și 
cotele minime ale accizelor în UE (estimări)  

 

Țigarete 2015 2016 2017 

Total țigarete cu filtr u 
taxate (miliarde de 
bucăți) 
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4,42  

           
3,66  

Total țigarete fără 
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Total țigarete taxate  
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5,91  

           
6,19  

           
5,55  

Sursa: Biroul Național de Statistică, Ministerul 

Finanțelor (MF) și Serviciul Vamal. 
  

Sursa: Estimările colaboratorilor GBM; date privind veniturile din accize și totalul țigaretelor impozitate, 
obținute de la MF și Serv iciul Vamal. 
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