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COMERŢUL EXTERIOR – INDICATOR AL COMPETITIVITĂŢII NAŢIONALE

MOROI Elena, COREŢCHI Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. National competitiveness represents the capacity of a nation to create value
through the entities that activate within it and thereby increasing and maintaining a high standard
of living for its citizens. Being an expression that shows the possibilities of a country to create
added value and increased real income for its citizens, as well as its ability to maintain a large
market share in world exports (which attests to the country's performance on foreign markets), as
competitiveness indicators in the literature are very often used the analysis of the total
productivity of production factors or the examination of exports’ performance.

Keywords: national competitiveness, foreign trade, export, import.

INTRODUCERE
Asocierea dintre exporturi şi creşterea economică, este un fenomen larg studiat şi corelaţia

pozitivă dintre acestea nu poate fi contestată. În special pentru economiile mici, cum este şi cazul
Republicii Moldova, exporturile joacă un rol deosebit de important în asigurarea sustenabilităţii
creşterii economiei naţionale.

Exporturile au o contribuţie majoră pentru economia ţării: exploatarea economiilor de
scară, care sunt foarte dificil de atins în cazul unei pieţe interne mici, prezintă influxuri de valută
străină în economie şi perfecţionare, dar au şi un rol social important – sporind numărul locurilor
de muncă etc. Astfel, schimbările structurale şi dinamica exporturilor sunt un bun indicator de
evaluare a competitivităţii entităţilor naţionale pe pieţele externe.

MATERIAL ŞI METODĂ
În acest articol, sunt analizate aspectele dezvoltării comerţului extern ca indicator al

competitivităţii naţionale. Scopul cercetării constă reliefarea situaţiei create la nivelul ţării
privind comerţul extern, cu punctarea soluţiilor oportune pentru impulsionarea economiei
naţionale pe calea dezvoltării sustenabile. Această cercetare s-a axat pe consultarea literaturii
naţionale şi din străinătate, precum şi pe analiza datelor statistice. Cercetarea respectivă s-a bazat
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pe următoarele metode: metoda comparativă, analiza, sinteza, inducţia şi deducţia, analiza
cantitativă etc.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
În cazul Republicii Moldova, necesitatea unor schimbări structurale şi calitative ale

exporturilor sunt vitale, întrucât dezvoltarea economiei naţionale pe parcursul ultimului deceniu
se bazează pe consum (un indicator în acest sens sunt importurile care depăşesc de mai mult de 3
ori exporturile) şi nu se orientează spre exporturi şi investiţii.

În anii 2014-2016 a avut loc nu numai o schimbare a ponderii diferitor grupe de ţări în
structura geografică a comerţului exterior, ci şi o micşorare substanţială a valorii exporturilor şi
importurilor, ca rezultat al micşorării volumelor fizice (tabelul 1).

Tabelul 1. Analiza dinamicii comerţului exterior al Republicii Moldova

Indicatorii Anii Abaterea, +/-
Anului 2016 faţă de:

2014 2015 2016 2014 2015
Export total, mii USD. din care: 2339529,6 1966837,2 2044610,76 -294918,84 77773,56

ţările CSI 735647,7 492294,6 414185,25 -321462,45 -78109,35
ţările UE 1245980,0 1217587,1 1331898,46 85918,25 114311,36
alte ţări 357901,9 256955,5 298527,05 -59374,85 41571,55

Import total, mii USD. din care: 5316958,9 3986820,3 4020356,96 -1296601,9 33536,66
ţările CSI 1449245,9 1018110,7 1027442,11 -421803,79 9331,41
ţările UE 2567695,4 1954251,1 1973711,55 -593983,85 19460,45
alte ţări 1300017,6 1014458,5 1019203,30 -280814,3 4744,8

Sursa: elaborat de autori în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.

Astfel, valoarea exporturilor în anul 2016 s-a micşorat cu 12,6% faţă de anul 2014.
Totodată în această perioadă se atestă o micşorare valorică a importurilor cu 24,4% în perioada
analizată (de 5316,9 mil. dolari SUA în anul 2014 la 4020,4 mil. dolari SUA în anul 2016).

În anul 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 2425,1 mil. dolari SUA, volum superior
celui realizat în anul 2016 cu 18,6%. Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1640,7 mil.
dolari SUA (67,7% din total exporturi), fiind în creştere cu 21,5% faţă de anul 2016, care a
contribuit la majorarea pe total exporturi cu 14,2%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 784,4 mil. dolari SUA (32,3% din total
exporturi), majorându-se cu 13,1% comparativ cu anul 2016. Reexporturile de mărfuri după
prelucrare(îmbrăcăminte, încălţăminte şi părţi de încălţăminte, scaune, fire şi cabluri electrice) au
deţinut 21,9% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit
transformări esenţiale (medicamente, ţesături, materiale tricotate sau croşetate, mobilier, uleiuri
esenţiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumuseţare, combustibili, vehicule) –
10,4%.

Figura 1. Structura exporturilor pe grupe de ţări,%
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
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Însemnătatea poziţiei geografice şi rolului asemănării funcţionării a produselor, create în
diferite ţări şi menite pentru satisfacerea diferitor forme de preferinţe umane, lărgesc interesele
locale, concomitent să-şi constituie raporturi durabile şi echilibrate în cadrul UE continentale,
însă nu prin participarea directă la toate structurile instituţionale internaţionale.

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1596,9 mil.
dolari SUA (cu 19,9% mai mult faţă de anul 2016), deţinând o cotă de 65,8% în total exporturi
(65,1% – în anul 2016).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 19,1% (20,3% - în
anul 2016), ce corespunde unei valori de 462,9 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către
aceste ţări s-au majorat cu 11,8%, comparativ cu anul 2016.

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în anul 2017, comparativ cu anul 2016, relevă
majorarea exporturilor în România (+17,1%), Turcia (de 1,7 ori), Germania (+31,2%), Italia
(+19,3%), Polonia (+40,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+19,1%),
Federaţia Rusă (+9,2%), Ucraina (+31,8%), Austria (+50,1%), Spania (+48,9%), Serbia (de 3,0
ori), Belarus (+6,3%), Franţa (+13,6%), China (+30,9%), Cipru (de 2,1 ori), Kazahstan
(+29,3%), Slovacia (+47,1%), Belgia (+31,2%), Canada (de 2,0 ori), Bulgaria (+2,8%), Arabia
Saudită (de 2,2 ori), Azerbaidjan (+41,2%) şi Statele Unite ale Americii (+10,7%), care a
favorizat creşterea pe total exporturi cu 18,0%.

În acelaşi timp s-au redus livrările în Irak (-49,9%), Israel (-50,6%), Liban (-29,0%), Egipt
(-70,8%) şi Malaysia (-24,5%).

Republica Moldova, fiind o ţară încă dependentă de sectorul agricol, nu doar datorită
ponderii sectorului în VAB, dar şi a rolului dominant al industriei alimentare în structura
generală a industriei, exportă în principal produse alimentare şi vegetale.

În anul 2017, comparativ cu anul 2016, s-au marcat creşteri la exporturile de legume şi
fructe (+46,1%), seminţe şi fructe oleaginoase (+19,5%), cereale şi preparate pe bază de cereale
(+15,2%), carne şi preparate din carne (+27,7%), produse lactate şi ouă de păsări (+9,7%), care
au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 19,0%.

Totodată s-au micşorat exporturile de zahăr, preparate pe bază de zahar; miere (-22,0%),
cauciuc prelucrat (-82,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru
toaleta, produse pentru înfrumuseţare (-20,0%), animale vii (-22,7%), articole de voiaj; sacose şi
similare (-15,1%), articole din minerale nemetalice (-5,4%).

Analizând importurile, putem menţiona că lipsa produselor minerale în Republica Moldova
şi mai cu seamă, a resurselor energetice determină că principalul import al ţării să fie produsele
minerale şi anume combustibili şi uleiurile minerale, materiile bituminoase şi cerurile minerale.
În anul 2017 importurile de mărfuri au constituit 4831,4 mil. dolari SUA, volum superior celui
înregistrat în anul 2016 cu 20,2%.

Importurile de mărfuri din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2389,1 mil. dolari
SUA (cu 21,1% mai mult faţă de anul 2016), deţinând o pondere de 49,4% în total importuri
(49,1% - în anul 2016).

Figura 2. Structura importurilor pe grupe de ţări,%
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
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Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1206,1 mil. dolari
SUA (cu 17,4% mai mare decât în anul 2016), care echivalează cu o cotă de 25,0% în total
importuri (25,6% - în anul 2016). Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în anul 2017, comparativ
cu anul 2016, relevă creşterea importurilor din România (+25,9%), Ucraina (+33,1%), China
(+28,4%), Germania (+23,4%), Italia (+18,0%), Federaţia Rusă (+6,8%), Polonia (+25,4%),
Turcia (+11,9%), Franţa (+25,3%), Ungaria (+24,4%), Statele Unite ale Americii (+31,8%),
Bulgaria (+28,6%), Vietnam (de 1,7 ori), Belarus (+13,1%), Republica Cehă (+21,5%), Spania
(+21,6%), Japonia (+33,4%), Belgia (+25,5%), Austria (+8,9%), Grecia (+30,7%), Slovacia
(+32,8%), Coreea de Sud (+21,7%), India (+19,8%), Olanda (+10,0%) şi Taiwan, provincie a
Chinei (+26,2%), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 19,7%.

În acelaşi timp s-au diminuat livrările din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
(-7,9%), Israel (-21,2%), Hong Kong RAS a Chinei (-70,4%) şi Lituania (-13,0%).

În anul 2017, comparativ cu anul 2016, au sporit importurile carne şi preparate din carne
(+46,1%), produse lactate şi ouă de păsări (+27,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere
(+37,2%), tutun brut şi prelucrat (+15,2%), hrană destinată animalelor (+16,2%), grăsimi şi
uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (de 1,6 ori), peşte, crustacee, moluşte
(+9,3%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+8,1%), produse tanante şi
colorante (+13,4%), facilitând astfel creşterea pe total importuri cu 19,0%. Totodată au scăzut
importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-11,8%).
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Figura 3. Tendinţele comerţului exterior de mărfuri, mii USD
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.

Analizând decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor Republicii
Moldova a determinat acumularea în anul 2017 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de
2406,3 mil. dolari SUA, cu 430,5 mil. dolari SUA (+21,8%) mai mare faţă de cel înregistrat în
anul 2016. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un
deficit de 792,2 mil. dolari SUA (în anul 2016 – 641,8 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de
743,2 mil. dolari SUA (în anul 2016 – 613,3 mil. dolari SUA).

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2017 a fost de 50,2%, comparativ
cu 50,9% în anul 2016.

Persoanele fizice au importat în anul 2017 mărfuri şi produse în valoare de 194,4 mil.
dolari SUA, de 2,2 ori mai mult în raport cu anul 2016. Creşterea a fost condiţionată, în
principal, de majorarea importurilor de autoturisme (de 2,5 ori), cărora le-a revenit 86,3% din
importurile realizate de persoanele fizice.

CONCLUZII
Perioada analizată are o tendinţă de micşorare a ponderii exportului în PIB. Reducerea cu

7,46% a ponderii exportului în PIB în anul 2016 faţă de anul 2014 denotă un nivel al
competitivităţii economiei Republicii Moldova foarte scăzut. Această situaţie influenţează
negativ asupra gradului de integrare a economiei Republicii Moldova în economia mondială.
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Odată cu relansarea creşterii economice în Republica Moldova pe parcursul anilor 2011-2016,
raportul dintre PIB per capita s-a majorat la 27,8%. Pentru a spori performanţele exporturilor
moldoveneşti se văd necesare o serie de schimbări calitative şi cantitative: diversificarea pieţelor
de export, diversificarea produselor exportate – dezvoltarea avantajelor comparative existente,
precum şi a altor noi, sporirea esenţială a calităţii produselor exportate. Pentru obţinerea unor
performanţe reale – calitatea produsului trebuie să fie perceput ca un element vital în asigurarea
succesului de lungă durată al exportatorilor.
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SECURITATEA ECONOMICĂ PRIN PRISMA INOVAŢIILOR:
APLICATIVITATEA REGULII DE AUR

COREŢCHI Boris, MOROI Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. In this scientific article is analyzed the economic security of the Republic of
Moldova through the innovations. Its basis is represented by the statistic data and informational
sources about the national economic security. The objective of the investigation consists in
highlighting the innovational impact on the economic security by highlighting the indicators of
interdependence between them by applying the “Golden Rule”. The analysis of the statistic data
highlights the methodological solution of the addressed problem that permits: highlighting the
criterion by which the problem is resolved; the lack of such methodological treatment could
generate the growth of the economy as a whole, and the reduction of the population’s livelihood.
Based on the methodology applied and reproduced in the article, it can be said that in some
countries the level of unproductive consumption is reduced due to the low level of technical
endowment of the work potential, and in other countries the non-productive consumption is
reduced due to the overworking of labor with productive capital.

The purpose of this methodology does not reduce at the ascertainment, but becomes
constructive, suggests ideas, principles, treatments, methods of insurance of the economic
growth. The economic security can be ensured by innovational organization of the innovative
structures.

Keywords: national competitiveness, foreign trade, export, import.

INTRODUCERE
Securitatea economică constituie o parte componentă a economiei naţionale, asigură

calitatea vieţii, satisfacerea unor necesităţi vitale de bunuri materiale. Securitate populaţiei poate
fi pusă în pericol către unele forţe agresive din exteriorul ţării, de către conflictele militare din
interiorul ţării, din ţările partenere economic, vecine, de către fort-majore, de guvernarea
neadecvată, de creşterea tensiunilor sociale, de rata înaltă al şomerilor, de discriminarea
populaţiei după naţionalitate, sex, rasă, vârstă, de deficitul cronic de apă, de resurse naturale, de
nivelul înalt de poluare, de acutizarea unor probleme ecologice, de dependenţa economiei
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