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INTRODUCERE 
 

Promovarea nemijlocită a exportului de produse autohtone pe piaţa externă trebuie să fie 
percepută ca o continuare organică a politicii de stat privind reglementarea comerţului exterior, 
orientat spre formarea unei economiei naţionale competitive.  

Cadrul juridic bilateral dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană se bazează, 
preponderent, pe Acordul de Parteneriat şi Cooperare şi Planul de acţiuni UE - Republica Moldova, 
semnat la Bruxelles la începutul anului 2005, care prevăd un şir de acţiuni şi măsuri necesare a fi 
realizate de Republica Moldova pentru asigurarea trecerii la o etapă mai avansată de colaborare. 
Aceste măsuri prevăd reformarea cadrului legislativ şi instituţional în vederea conformării 
Republicii Moldova la valorile europene, şi nu în ultimul moment obţinerea preferinţelor 
comerciale în relaţiile cu UE la toate produsele cu unele excepţii pentru produsele sensibile, care fac 
obiectul unor reglementări separate (de exemplu băuturile alcoolice, produsele din tutun, produsele 
siderurgice, etc.). 

MATERIAL ŞI METODA 
 

Analiza schimburilor comerciale bilaterale dintre Republica Moldova şi ţările Uniunii 
Europene a fost efectuată în baza materialelor primite de la Direcţia Generală Politici comerciale a 
Ministerului Economiei şi Comerţului, Departamentul de Statistică şi Sociologie al RM, ce 
caracterizează dinamica circulaţiei de mărfuri şi servicii dintre Republica Moldova şi ţările Uniunii 
Europene. Pentru efectuarea cercetării au fost folosite metode fundamentale ca: analiza, comparaţia, 
sinteza, deducţia folosind indicatori economici specifici. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
Pieţele de export sunt greu de cucerit şi de menţinut. Schimbările pozitive reale, produse 

în competitivitatea internaţională pot fi, în mod special, un rezultat al calităţii forţei de muncă sau al 
utilizării tehnologiilor performante. Date fiind dimensiunile enorme şi proximitatea economică a 
ţării, principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova ar trebui sa fie ţările Uniunii Europene. 
Cota UE în exporturile moldoveneşti, rămâne foarte joasa comparativ cu nivelul pe care l-ar putea 
înregistra în condiţii de relaţii comerciale normale.  

În cazul accesului mărfurilor moldoveneşti pe pieţele europene, UE trebuie să ofere mai 
multe concesii Republicii Moldova, inclusiv pentru produsele sectorului agroalimentar. Această 
măsură este necesară şi din motivul că Republica Moldova la momentul aderării la OMC a creat 
condiţii extrafavorabile pentru mărfurile ce provin din alte ţări, ceea ce nemijlocit s-a reflectat 
asupra economiei ţării 



Valoarea totală a schimburilor comerciale, calculată în baza datelor Biroului Naţional de 
Statistică, în anul 2005 a constituit 3,4 mlrd. dolari SUA, înregistrând o creştere cu 23,6% (+649,3 
mil. dolari SUA), această creştere fiind sub nivelul înregistrat în anul 2004 (25,6%).  

Rata de creştere a importurilor (+30,7%) a depăşit-o esenţial pe cea a exporturilor 
(+10,8%) şi, prin urmare, soldul negativ al balanţei comerciale s-a majorat de 1,6 ori. 
 
Tabelul 1. Evoluţia schimburilor comerciale cu ţările Uniunii Europene, mil. dolari SUA 

 2004 2005 Structura, 
% 

In % faţă 2004

Comerţul exterior - total 2753,7 3403,1 100,0 123,6 

Comerţul exterior cu ţările UE 877,4 1076,6 31,6 122,7 

Exportul - total 985,2 1091,3 100,0 110,8 

Exportul în ţările UE 296,3 324,3 29,7 109,5 

Importul - total 1768,5 2311,8 100,0 130,7 

Importul din ţările UE 581,1 752,3 32,5 129,5 

Deficitul balanţei comerciale - total -783,4 -1220,5 100,0 de 1,6 ori 

Deficitul balanţei comerciale cu UE -284,8 -428,1 35,1 de 1,5 ori 

Sursă: Biroul Naţional de Statistică 
 
Schimburile comerciale ale Republicii Moldova cu ţările Uniunii Europene s-au cifrat în 

anul 2005 la 1076,6 mil. dolari SUA, majorându-se cu 22,7% faţă de anul precedent (+199,2 mil. 
dolari SUA). De menţionat este, că ritmurile de creştere ale importurilor din Uniunea Europeană le-
au depăşit esenţial pe cele ale exporturilor, determinând astfel aprofundarea deficitului balanţei 
comerciale, care a înregistrat în perioada de raport - 428,1 mil. dolari SUA. 
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Figura 1 Schimburile comerciale cu ţăril Uniunii Europene
 în anul 2005

Total În ţările UE

 
Exportul efectuat de către agenţii economici din Republica Moldova în ţările Uniunii 

Europene a însumat în perioada de referinţă 324,3 mil. dolari SUA, înregistrând o creştere cu 9,5% 
în raport cu anul 2004. Ponderea exporturilor către UE în totalul exporturilor înregistrate în anul 
2005 a fost de 29,7%, ceea ce este cu 0,4 puncte procentuale (p.p.) mai puţin faţă de anul 2004. 

În structura exporturilor Republicii Moldova către piaţa Uniunii Europene, în anul 2005, 
predominate au fost următoarele secţiuni de mărfuri: materiale textile şi articole din acestea (36,9% 
din totalul exporturilor către piaţa Uniunii Europene), piei brute, piei tăbăcite (17,6% sau cu 3.9 
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p.p. mai puţin comparativ cu 2004), produsele regnului vegetal (14,2% din totalul exporturilor 
Republicii Moldova în ţările UE), etc. 

 
Tabelul 2. Exportul principalelor grupe de mărfuri către ţările Uniunii Europene 

Ianuarie-decembrie 2005 Structura, %  
 mil. dolari 

SUA 
în % faţă de 

2004 
2005 2004 

Exportul către ţările UE - total 324,3 109,5 100,0 100,0 
din care:     
Materiale textile şi articole din acestea 119,7 104,5 36,9 38,6 
Piei brute, piei tăbăcite, blănuri şi produse din 
acestea 

57,2 89,8 17,6 21,5 

Produse ale regnului vegetal 46,2 de 1,5 ori 14,2 10,1 
Metale comune şi articole din acestea 27,3 de 2,3 ori 8,4 3,9 
Produse alimentare, băuturi şi tutun 27,1 105,9 8,3 8,6 
Încălţăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele 21,7 124,0 6,7 5,9 

Sursă: Biroul Naţional de Statistică 
 
Exportul principalelor grupe de mărfuri către piaţa Uniunii Europene, consemnat în anul 

2005, reprezintă 92,1% în totalul exporturilor Republicii Moldova către piaţa UE şi este în continuă 
creştere (în anul 2004 - 88,6%) 

Comparativ cu anul 2004 s-au majorat esenţial exporturile către Slovacia (de 8,8 ori), 
Polonia (de 3,9 ori), Franţa (+44,7%), Belgia (+23,6%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord (+11,2%), etc. Scăderi mai evidente s-au înregistrat la exporturile către Germania (-33,4%), 
Portugalia (-18,6%), Italia (-2,1), etc. 
Tabelul 3 Cele mai importante ţări-partenere din cadrul UE în derularea exporturilor 

Ianuarie-decembrie 2005 Ponderea, %  
 mil. dolari 

SUA 
în % faţă de 

2004 2005 2004 

Exportul către ţările UE - total 324,3 109,5 100,0 100,0 
din care in:     
Italia 133,6 97,9 41,2 46,0 
Germania 47,4 66,6 14,6 24,1 
Polonia 25,3 de 3.9 ori 7,8 2,2 
Franţa 16,5 144.7 5,1 3,8 
Slovacia 15,1 de 8,8 ori 4,7 0,6 
Ungaria 14,7 101.4 4,5 4,9 
Belgia 14,6 123,6 4,5 4,0 
Regatul Unit a! Marii Britanii şi Irlandei de Nord 11,1 111,2 3,4 3,4 

Sursă: Biroul Naţional de Statistică 
 
Importurile Cota importurilor din ţările Uniunii Europene în anul 2005 a constituit 32,5% 

din valoarea totală a importurilor Republicii Moldova, fiind cu 0,4 p.p. mai mică decât în anul 2004. 
Suma importurilor din această regiune a constituit 752,3 mil. dolari SUA şi s-a majorat cu 29,5% 
comparativ cu anul 2004. Importurile au provenit, în mare parte, din Germania (8,3% în volumul 
total al importurilor) şi Italia (6,6%) şi s-au majorat cu 27,1% şi 15,7%, respectiv. 

Structura importurilor din ţările Uniunii Europene, consemnate în perioada analizată, 
denotă că ponderi ridicate prezintă, în special, importul de maşini şi aparate, echipamente electrice 
 71



 72

şi părţi ale acestora (21,5% din total importurile Republicii Moldova din ţările Uniunii Europene), 
produsele industriei chimice (15,1% din total importurile din UE), materiale textile şi articole din 
acestea (14,0%), şi mijloace şi materiale de transport (9,3%). 

Principalele categorii de mărfuri importate din Uniunea Europeană în anul 2005 deţin o 
pondere de 80,5% din totalul mărfurilor importate din aceste ţări de către Republica Moldova, 
înregistrând o diminuare nesemnificativă comparativ cu anul precedent (cu 0,2 p.p. mai puţin). 

 
Tabelul 4. Importul principalelor grupe de mărfuri din ţările Uniunii Europene 

Ianuarie-decembrie 2005 Structura, %  
 mil. dolari 

SUA 
în % faţă de 

2004 
2005 2004 

Importul din ţările UE - total 752,3 129,5 100,0 100,0 

din care:     

Maşini şi aparate, echipamente electrice şi părţi 
ale acestora 

162,1 120,9 21,5 23,1 

Produse chimice 113,3 155,0 15,1 12,6 

Materiale textile şi articole din acestea 105,6 109,7 14,0 16,6 

Mijloace şi materiale de transport 69,6 de 1,6 ori 9,3 7,5 

Materiale plastice şi articole din acestea 50,8 131,6 6,8 6,6 

Metale comune şi articole din acestea 49,6 141,3 6,6 6,0 

Produse ale regnului vegetal 29,6 105,0 3,9 4,9 

Pastă de lemn sau din alte materiale fibroase 
celulozice; hârtie şi carton etc. 

25,0 126,3 3,3 3,4 

Sursă: Biroul Naţional de Statistică 
 
Importurile de mărfuri din ţările Uniunii Europene au înregistrat creşteri mai 

semnificative, faţă de anul 2004, la importurile provenite din Suedia (de 1,6 ori), Ungaria (+47,3%), 
Polonia (+45,4%), Germania (+27,1%), Franţa (+22,4%), Italia (+15,7%), etc. 

 
Tabelul 5. Cele mai importante ţări-partenere din cadrul UE în derularea importurilor 

Ianuarie-decembrie 2005 Ponderea, % 
Ţările mil. dolari 

SUA 
în % faţă de 

2004 
2005 2004 

Importul din ţările UE - total 752,3 129,5 100,0 100,0 
din care din:     
Germania 190,9 127,1 25,4 25,8 
Italia 152,3 115,7 20,2 22,6 
Polonia 65,1 145,4 8,7 7,7 
Franţa 64,5 122,4 8,6 9,1 
Ungaria 33,8 147,3 4,5 3,9 
Olanda 31,0 de 1,8 ori 4,1 3,0 
Belgia 30,1 138,7 4,0 3,7 
Republica Cehă 28,8 134,0 3,8 3,7 
Suedia 20,5 de 1,6 ori 2,7 2,2 

Sursă: Biroul Naţional de Statistică 
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Soldul balanţei comerciale cu ţările Uniunii Europene este unul negativ, cifrându-se în anul 
2005 la -428,1 mil. dolari SUA comparativ cu valoarea de -284,8 mil. dolari SUA înregistrată în 
anul 2004. Deficite mai mari ale balanţei comerciale au fost înregistrate cu: Germania (-143,5 mil. 
dolari SUA), Franţa (-48,0 mil. dolari), Polonia (-39,8 mil. dolari), Olanda (-24,5 mil. dolari), 
Republica Cehă (-24,4 mil. dolari). 

De remarcat este că, ponderea deficitului balanţei comerciale înregistrat cu ţările Uniunii 
Europene în totalul deficitului comercial al Republici Moldova înregistrat în anul 2005 s-a diminuat 
cu 1,3 p.p. faţă de cel înregistrat în anul 2004. 

 
CONCLUZII 

 
Reieşind din tendinţele mondiale de globalizare şi liberalizare a comerţului exterior, pentru 

perioada anilor 2006-2015, UE oferă ţărilor în curs de dezvoltare, cu economie în tranziţie 
preferinţe comerciale unilaterale în cadrul unui nou sistem GSP, care este relativ stabil, previzibil, 
obiectiv şi simplu în administrare, inclusiv din punct de vedere a regulilor de origine. Mai mult ca 
atât, gradul de preferinţe acordat în cadrul noului GSP poate fi extins în condiţiile când ţara 
beneficiară respectă prevederile unor convenţii internaţionale. Această extindere de preferinţe 
comerciale poartă denumirea de sistemul „GSP+”. 
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