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World trade is growing increasingly slow pace through accelerated dynamics is characterized only
certain segments of trade in services, which open new opportunities for export growth from emerging
countries in Moldova. Relevant in this case is to create a system of state export assistance services in our
country has not yet received the necessary development.
Key words: international trade statistics, export of services, economy.
Comerţul mondial este în creştere cu ritmuri tot mai lente, prin dinamism accelerat se caracterizează
doar anumite segmente ale comerţului cu servicii, care deschid noi oportunităţi pentru creşterea exporturilor din
ţările emergente în Republica Moldova. Relevant, în acest caz, este de a crea un sistem de asistenţă de stat în
exportul de servicii, care, în ţara noastră, nu a primit încă dezvoltarea necesară.
Cuvinte cheie: comerţ internaţional statistic, export de servicii, economie.
JEL Clasification: C1, C15, N7
Introducere. Creşterea comerţului mondial, în termeni reali, în anul 2012, a fost de doar 2%, cea
mai rea cifra din 1981. Acest rezultat a fost de 0,5% mai mic decât au estimat experţii OMC în septembrie
2012, în conformitate cu revizuirea analitică anuală a comerţului internaţional al OMC [14].
Încetinirea bruscă a comerţului mondial, în 2012, a fost unul dintre motivele pentru creşterea
economică slabă în ţările dezvoltate, care a condus la o creştere a scepticismului cu privire la viitorul zonei
euro. Accelerarea volumului PIB-ului mondial în 2012 cu 2,1% şi a comerţului mondial în termeni reali a
constituit 2,1% pentru exporturi şi 1,9% pentru importuri (în comparaţie cu 5,2 şi, respectiv, 5,1% în 2011).
În termeni nominali, în 2012, volumul comerţului internaţional cu bunuri a crescut cu doar 0,2% până la 18,2
trilioane USD. În mare măsură, acest lucru s-a datorat diminuării puternice a preţurilor la nivel mondial
pentru o serie de produse tradiţionale de export, cum ar fi: cafeaua (-22%), bumbacul (42%), cărbunele
(21%) şi minereul de fier (-23%). Cu toate acestea, preţurile la energie au rămas, practic, nemodificate
(+1%).
Conţinutul de bază. În 2013, conform datelor OMC, volumul comerţului mondial a crescut doar cu
3,3% (prognoza anterioară presupune un ritm de 4,5%), iar în 2014 – circa 5,0%. Pentru comparaţie,
creşterea medie anuală a comerţului mondial în 20 de ani (1992-2012) a constituit 5,3%. Recesiunea în
Europa va continua să posede un impact negativ asupra importurilor mondiale, potrivit unui raport OMC.
Criza va avea impact şi asupra exporturilor din China, dar va creşte şi consumul în perioada 2013-2014.
Aceste date şi previziuni sunt în contradicţie cu estimările FMI, potrivit cărora volumul comerţului
mondial a crescut în 2012 cu 2,5%, în 2013 – cu 3,6%, în timp ce rata de creştere pentru 2014 este
preconizată la 5,3%. Această discrepanţă a datelor OMC se datorează unei estimări mai optimiste a experţilor
FMI privind dezvoltarea economiei globale. Astfel, rata de creştere a economiei mondiale, în conformitate cu
previziunile FMI va depăşi 3,3-3,4% în 2014. În general, FMI a estimat riscurile pentru economia mondială
pe termen scurt ca fiind în descreştere.
Experţii ONU sunt suficient de optimişti: potrivit raportului "World Economic Situation and Prospects
2013" de creştere a comerţului mondial, în 2014, se estimează o creştere uşoară pe termen lung de 5% [1; 2].
Tabelul 1. Creşterea economică globală
Mondial

Economiile ţărilor avansate

SUA

Zona euro

2012
3.2
1.4
2.8
-0.7
2013
3.0
1.3
1.9
-0.5
2014
3.6
2.2
2.8
1.2
2015
3.9
2.3
3.0
1.5
Sursa: World Economic Outlook: April 2014, IMF. Newsletter: Volume 7, No. 6.
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Japonia
1.4
1.5
1.4
1.0

Ţări emergente şi în curs
de dezvoltare economică
5.0
4.7
4.9
5.3
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În ciuda diferenţelor notabile, în ratele de creştere între diferite grupuri de ţări, mişcările ciclice în
creştere rămân sincronizate (figura 1). În timp ce media creşterii pe grupuri de ţări cu venituri medii continuă
să fie cea mai mare creştere pentru ţările mai puţin avansate, este de aşteptat să se consolideze în anii
2014-2015 (tabelul 1).
Creşterea PIB
1 - ţările cu
venituri mai mari
de medii
2 - tarile cu
venituri mai mici
de medii
3 - ţările cel mai
puţin dezvoltate
4 - ţările
venituri mici

cu

5 – ţările cu
venituri mari
Figura 1. Creşterea PIB-ului pe cap de locuitor în ţări după nivelul de dezvoltare
Sursa: UN/DESA. A Growth rate for 2013 is partially estimated. Estimates for 2014 and 2015 are
forecast.
Dintre ţările dezvoltate, Statele Unite ale Americii au remarcat un ritm foarte mic, de 1,6 la sută în
2013, semnificativ mai mic decât creşterea de 2,8 la suta a anului precedent. Înăsprirea fiscală şi o serie de
blocaje politice pe buget, problemele în timpul anului au contat foarte mult privind creşterea economică.
Politica monetară a fost extrem de elastică, dar a avut un efect mai mare asupra creşterii preţurilor de capital
decât stimularea economiei reale. Aşteptările, care au apărut la mijlocul anului 2013 cu privire la strategiile
programului de relaxare cantitativă au provocat unele bulversări de pe pieţele financiare, au deplasat în sus
ratele dobânzilor pe termen lung. Îmbunătățireamoderată în 2013 din domeniul locuinţelor şi ocupării forţei
de muncă spre sfârşitul anului au pierdut impulsul. În perspectivă, se presupune că dezvoltarea monetară va
fi netedă, PIB-ul este de aşteptat să crească cu 2,5 şi 3,2 la sută pentru 2014 şi 2015, respectiv, riscurile
rămân în sensul decelerării, cu toate acestea, în special pentru că se ţin dispute politice asupra bugetului
poate pentru mai mulţi ani.
Tabelul 2. Ritmul de creştere a producţiei mondiale, perioada 2007-2015
Perspectivele şi
Perioada
schimbarea
situaţiei
economice
mondiale
2007-2010 2011
2012
2013
2014
2015
2013
2014
Mondial
1,8
2,8
2,4
2,1
3,0
3,3
-0,3
-0,2
Economia
ţărilor 0,3
1,5
1,3
1,0
1,9
2,4
-0,1
-0,1
dezvoltate
SUA
0,3
1,8
2,8
1,6
2,5
3,2
-0,1
-0,1
Japonia
0,0
-0,6
1,9
1,9
1,5
1,2
1,3
0,7
UE
0,2
1,7
-0,4
-0,1
1,4
1,9
-0,7
-0,3
-UE-15
0,1
1,5
-0,5
-0,1
1,4
1,8
-0,6
-0,2
- Noii membri UE
2,0
3,0
0,6
0,5
2,1
2,7
-1,5
-0,8
- Zona euro
0,2
1,6
-0,7
-0,5
1,1
1,6
-0,8
-0,3
Alte ţări europene
1,1
1,6
1,9
1,7
2,6
2,9
0,2
0,7
Alte ţări dezvoltate
1,6
2,4
2,5
2,0
2,6
2,9
0,0
-0,4
Economii în tranziţie
2,9
4,6
3,2
2,0
3,3
4,0
-1,6
-0,9
Sud-estul Europei
2,6
1,9
-0,9
1,8
2,6
3,1
0,6
0,0
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CSI şi Georgia
Rusia
Economii în curs de
dezvoltare
Africa
Africa de Nord
Africa de Est
Africa Centrală
Africa de West
Nigeria
Africa de Sud
China
India
America Latină şi
Caraibe
America de Sud
Brazilia
Mexic
Caraibe
Sursa: UN, DESA, 2014.

2,9
2,4
5,9

4,8
4,3
5,9

3,4
3,4
4,7

2,0
1,5
4,6

3,4
2,9
5,1

4,1
3,6
5,3

-1,8
-2,1
-0,5

-1,0
-1,3
-0,5

4,8
4,6
6,5
4,8
6,0
6,9
2,6
10,8
8,1
3,4

0,8
-6,1
6,5
3,9
6,1
6,8
3,5
9,3
7,3
4,4

5,7
7,2
6,0
5,8
6,7
6,5
2,5
7,7
5,1
3,0

4,0
2,3
6,0
4,2
6,7
6,5
2,7
7,7
4,8
2,6

4,7
3,3
6,4
4,8
6,9
6,9
3,3
7,5
5,3
3,6

4,3
4,3
6,4
4,1
6,8
6,7
3,7
7,3
5,7
4,1

-0,3
-0,4
-0,2
-1,3
-1,3

-0,3
-0,5
-0,5
-1,2
-0,8

4,5
4,6
1,2
3,5

4,6
2,7
4,0
2,7

2,5
0,9
3,9
2,8

3,2
2,5
1,2
2,4

3,4
3,0
4,0
3,3

4,1
4,2
4,2
3,8

-0,
-1,5
-0,6
-1,3

-1,0
-1,4
-0,6
-0,5

Principalii exportatori şi importatori
Ţările în curs de dezvoltare au fost mai rezistente la recesiune, dar importanţa lor în comerţul
mondial este legată de integrarea progresivă în lanţul de tehnologie la nivel mondial. Totodată, pe parcursul
anului 2013, în lista principalilor exportatori şi importatori de bunuri s-au produs modificări minime.
Conform rapoartelor OMC, în 2012, China (2.049 de miliarde USD, 11,2% din exportul mondial) a ocupat
din nou locul top în clasamentul celor mai mari furnizori, depăşind SUA (1.547 miliarde USD, 8,4%) şi
Germania (1.407 miliarde USD, 7,7%).
Fruntea listei celor mai mari importatori o deţine SUA (2.335 de miliarde USD, 12,6% din
importurile mondiale), pe cea dea doua poziţie – s-a clasat China (1,818 trilioane USD, 9,8%), pe locul trei –
Germania (1.167 de miliarde USD, 6,8%).
Recesiunea în UE, pe seama căreia revine o treime din comerţul mondial, va afecta, în mod negativ,
dinamica importurilor mondiale şi, în special, un impact semnificativ asupra dinamicii livrărilor de gaz către
Europa din Asia şi America.
Exporturile mondiale de servicii comerciale, în 2012, au crescut cu 2%, constituind 4,3 miliarde
USD. Prestarea serviciilor de transport a crescut, în conformitate cu tendinţa globală, de 2%, exportul altor
tipuri de servicii comerciale au crescut cu doar 1%, iar cea mai mare creştere (4%) a fost înregistrată de
"călătorii".
Printre alte tipuri de servicii comerciale, cele mai dinamice exporturi se realizează în domeniul
calculatoarelor şi serviciilor IT (o creştere de 6%). Dezvoltarea segmentului de servicii în domeniul global
TIC formează creierului centrului de informaţii economice, deoarece aici se creează umplutura intelectuală a
bunurilor şi serviciilor, tehnologiilor industriale, proceselor de afaceri. După volumul furnizării de produse
"inteligente" şi inovative lider în continuare este SUA şi ţările UE, unde este concentrată cea mai mare parte
a potenţialului intelectual la nivel mondial din acest domeniu.
De rând cu calculatoarele şi serviciile IT, de asemenea, a crescut exportul de servicii de construcţii şi
de asigurări (3 şi 2%, respectiv), cu 2% s-au majorat şi alte tipuri de servicii de afaceri, care acoperă servicii
juridice şi de contabilitate/audit, consultanţă, publicitate, marketing, iar acest lucru este important pentru
comercializarea pe segmente inovatoare – ca engineering.
Poziţia pe piaţa mondială de lider în domeniul serviciilor de engineering este ocupată ferm, în mod
constant, de către: SUA, Franţa, Anglia, Japonia, Germania, Italia, Canada şi Suedia. Geografia structurii
pieţei serviciilor de engineering se caracterizează printr-o predominanţă a serviciilor exporturilor de
engineering către ţările în curs de dezvoltare, dintre care cea mai mare pondere cade asupra ţărilor
producătoare/exportatoare de petrol din Orientul Mijlociu şi Asia. În ultimii ani, companiile de engineering
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din ţările dezvoltate se confruntă cu concurenţa acerbă din partea firmele locale şi operatorii economici din
Brazilia, Mexic, India, Coreea, China etc.
Cu toate acestea, cel mai mult în 2012 a suferit exportul serviciilor financiare (- 4%). În general, în
2012 s-a remarcat o scădere a ofertei serviciilor financiare din ţările dezvoltate cu 6%, cu o creştere paralelă
a exporturilor din ţările în curs de dezvoltare şi ţările CSI cu 3%. În plus, oferta serviciilor comunicaţionale
s-a redus, inclusiv serviciile poştale, de curierat şi de telecomunicaţii (- 3%), precum şi royalty (redevenţe) şi
taxe de licenţă (-2%).
La nivel global, în furnizarea de servicii comerciale, în 2012, liderii nu s-au schimbat. Prima poziţie
a reocupat-o SUA (614 miliarde USD, cu ponderea exporturilor la nivel mondial – de 14,1%), Marea
Britanie (278 miliarde USD, 6,4%) şi Germania (255 miliarde USD, 5,9%). În rândul consumatorilor, pe
prim plan se plasează SUA (406 miliarde USD, ponderea în importurile mondiale - 9,9%), cea de a doua
poziţie – Germania (285 miliarde USD, 6,9%), iar poziţia a treia – China (281 miliarde USD, 6,8%).
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2013. Biroul Naţional de Statistică
informează, că exporturile de mărfuri, realizate în luna decembrie 2013, s-au cifrat la 202,1 mil. USD, cu
20,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 7,9% mai mult comparativ cu luna decembrie 2012.

Figura 2 . Evoluţia lunară a exporturilor, 2009-2013
Sursa: BNS: http ://www .statistica .md/newsview.php?l=ro&id=4462&idc=168
În anul 2013, exporturile de mărfuri au totalizat 2399,0 mil. USD, volum superior celui realizat în
anul precedent cu 11,0%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1617,3 mil. USD (67,4% din total exporturi),
înregistrând o creştere de 16,4% faţă de anul 2012, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 10,5%.
Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 781,7 mil. USD, care echivalează cu o cotă de
32,6% în total exporturi. Comparativ cu anul 2012, reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 1,2%.
Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1140,9 mil. USD
(cu 12,5% mai mult faţă de anul 2012), deţinând o cotă de 47,6% în total exporturi (46,9% în anul 2012).
Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 38,5% (în anul 2012 –
42,9%), ceea ce corespunde unei valori de 924,0 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări
s-au micşorat cu 0,4%, comparativ cu anul 2012.
În anul 2013, printre primele 31 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,4% din
volumul total (2399,0 mil. dolari SUA), au fost: Federaţia Rusă (632,0 mil. dolari SUA), România (413,1
mil. dolari SUA) şi Italia (185,3 mil. dolari SUA).
Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în anul 2013, comparativ cu anul precedent relevă, că majorarea
livrărilor către Turcia (de 2,3 ori), România (+15,8%), Germania (+61,2%), Elveţia (de 9,3 ori), Regatul Unit
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+25,9%), Ucraina (+15,3%), Grecia (+89,7%), Polonia (+15,1%),
Belarus (+11,9%), Georgia (+52,4%), Republica Cehă (+51,6%), Noua Zeelandă (+21,4%), Franţa
(+17,6%), Cipru (+95,4%), Austria (+13,1%), Slovacia (+33,7%) şi Azerbaidjan (+20,5%) au contribuit la
creşterea pe total exporturi cu 15,1%.
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Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-3,5%), Italia (-8,4%), Ungaria (-45,3%),
Kazahstan (-22,0%), Irak (-41,3%), Statele Unite ale Americii (-15,7%), Spania (-27,2%), Belgia (-12,9%) şi
China (-21,2%), atenuând astfel creşterea pe total exporturi cu 4,0%.
Conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, structura exporturilor de mărfuri indică o
continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre. Primele trei locuri au fost ocupate de:
Primul loc: exporturile de produse alimentare şi animale, cu o pondere de 21,8% în totalul valoric al
exporturilor.
Locul doi: exporturile de articole manufacturate diverse, reprezentând 21,3% în total exporturi.
Locul trei: exporturile de maşini şi echipamente pentru transport, deţinând o cotă de 15,2% în total
exporturi.
Următoarele locuri în total exporturi au fost ocupate de: exporturile de materiale brute necomestibile,
exclusiv combustibili (10,6%); exporturile de băuturi şi tutun (10,5%); exporturile de mărfuri manufacturate,
clasificate după materia primă (10,3%); exporturile de produse chimice şi produse derivate (7,4%); exporturile
de Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală” (1,8%).
În anul 2013, comparativ cu anul 2012, s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi
preparate pe bază de cereale (de 2,7 ori), seminţe şi fructe oleaginoase (+67,6%), maşini şi aparate electrice
(+23,7%), articole prelucrate din metal (+89,2%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (+76,2%), produse
medicinale şi farmaceutice (+20,3%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+7,4%), mobilă şi părţile ei (+15,6%),
articole din minerale nemetalice (+42,0%), legume şi fructe (+4,5%), petrol, produse petroliere şi produse
înrudite (de 2,0 ori), îmbrăcăminte şi accesorii (+2,4%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de
control (+21,6%), hârtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+46,0%), produse
lactate şi ouă de păsări (+53,9%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+10,1%), materiale plastice prelucrate
(+33,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+31,2%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai
acestora (+30,7%), metale neferoase (+65,3%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 17,1%.
Totodată, s-au micşorat exporturile de grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate
(-50,9%), fire, ţesături şi articole textile (-14,7%), tutun brut şi prelucrat (-38,9%), hrană destinată animalelor
(-54,7%), vehicule rutiere (-9,0%), încălţăminte (-10,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-10,1%),
cauciuc prelucrat (-17,7%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-27,7%), îngrăşăminte
naturale şi minerale naturale (-23,1%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru
toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-4,4%), carne şi preparate din carne (-13,3%), articole din lemn, exclusiv
mobilă (-21,3%), animale vii (-17,7%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului şi imaginii (-31,9%), atenuând, astfel, creşterea pe total exporturi cu 5,5%.
În anul 2013, importurile au totalizat 5492,7 mil. USD, volum superior celui realizat în anul anterior
cu 5,4%.
Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2472,8 mil. USD (cu 6,6% mai mult
decât în anul 2012), deținândo pondere de 45,0% în total importuri (44,5% în anul 2012).
Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1671,9 mil. USD (cu 3,0% mai
mult decât în anul 2012), care echivalează cu o cotă de 30,4% în total importuri (31,2% în anul 2012).

Figura 3. Evoluţia lunară a importurilor, 2009-2013
Sursa: BNS: http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&id=4462&idc=168
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În anul 2013, printre primele 36 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,1% din
volumul total, au fost aceleaşi ca şi în cazul exportului: Federaţia Rusă (788,0 mil. dolari SUA), România
(722,2 mil. dolari SUA) şi Ucraina (659,0 mil. dolari SUA).
Analiza evoluţiei importurilor pe ţări, în anul 2013, comparativ cu anul precedent relevă, că
majorarea livrărilor din România (+16,4%), Ucraina (+10,9%), China (+15,2%), Italia (+5,3%), Germania
(+2,3%), Ungaria (+12,7%), Belarus (+3,4%), Austria (+4,4%), Bulgaria (+6,2%), Republica Cehă (+6,5%),
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+7,7%), Spania (+12,2%), Elveţia (+15,7%), Belgia
(+14,9%), Japonia (+20,6%), India (+14,9%), Kazahstan (+23,5%), Slovenia (+23,5%) şi Serbia (+31,6%) a
contribuit la creşterea pe total importuri cu 6,3%.
Totodată, s-au diminuat importurile din Federaţia Rusă (-3,5%), Polonia (-6,2%), Grecia (-21,3%),
Turcia (-1,9%), Statele Unite ale Americii (-7,0%), Suedia (-13,6%) şi Brazilia (-31,5%), atenuând astfel
creşterea pe total importuri cu 1,4%.
Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică
dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate
consumului populaţiei.
Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,5% în total
importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămân a fi petrolul şi produsele petroliere
(52,5% din total secţiune şi 11,8% din total importuri), gazul şi produsele industriale obţinute din gaz (37,1%
din total secţiune şi 8,4% din total importuri), energia electrică (8,1% din total secţiune şi 1,8% din total
importuri), cărbunele, cocsul şi brichetele (2,3% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).
Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,6% în total importuri. În
cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (30,8% din
total secţiune şi 6,3% din total importuri), vehiculele rutiere (22,7% din total secţiune şi 4,7% din total
importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (15,3% din total secţiune şi 3,2% din total
importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (13,3% din total secţiune şi 2,7% din
total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea
sunetului şi imaginii (10,6% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau
pentru prelucrarea automată a datelor (4,1% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), maşinile
generatoare de putere şi echipamentele lor (1,6% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).
Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă, au deţinut o pondere
de 18,2% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (27,7% din total secţiune
şi 5,0% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,8% din total secţiune şi 2,7% din total
importuri), fierul şi oţelul (13,5% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), articolele din minerale
nemetalice (13,5% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), hârtia, cartonul şi articolele din pastă de
celuloză, din hârtie sau din carton (10,5% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), cauciucul prelucrat
(7,3% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (6,9% din total
secţiune şi 1,3% din total importuri), metalele neferoase (3,1% din total secţiune şi 0,6% din total importuri)
şi pielea şi blănurile prelucrate (2,7% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).
Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 14,2% în total importuri. În cadrul
acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (33,3% din
total secţiune şi 4,7% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate,
preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (18,1% din total secţiune şi 2,6% din total
importuri), materialele plastice prelucrate (13,1% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), materialele
plastice sub forme primare (7,5% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), îngrăşămintele minerale sau
chimice (6,7% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produsele tanante sau colorante (4,4% din total
secţiune şi 0,6% din total importuri), produsele chimice anorganice (2,3% din total secţiune şi 0,3% din total
importuri), produsele chimice organice (1,9% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).
Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,3% în total importuri.
În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămân a fi legumele şi fructele (22,2% din total secţiune
şi 2,3% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (14,4% din total secţiune şi 1,5% din
total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (10,1% din total secţiune şi 1,0% din total importuri),
peştele, crustaceele şi moluştele (9,4% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), produsele lactate şi
ouăle de păsări (8,6% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (8,5% din
total secţiune şi 0,9% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (6,7% din total
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secţiune şi 0,7% din total importuri), hrană destinată animalelor (4,3% din total secţiune şi 0,4% din total
importuri).
În anul 2013, comparativ cu anul 2012, au sporit importurile de produse medicinale şi farmaceutice
(+17,2%), energie electrică (+75,8%), petrol şi produse petroliere (+4,8%), maşini şi aparate electrice
(+8,2%), maşini şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (+9,7%), fier şi oţel (+15,6%), vehicule rutiere
(+5,3%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+5,9%), articole prelucrate din metal
(+9,2%), articole din minerale nemetalice (+7,9%), îmbrăcăminte şi accesorii (+11,5%), hârtie, carton şi
articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+8,8%), materiale plastice prelucrate (+9,0%),
instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+14,2%), îngrăşăminte minerale sau chimice
(+30,1%), produse lactate şi ouă de păsări (+22,8%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+12,6%), articole din
lemn, exclusiv mobilă (+4,3%), carne şi preparate din carne (+9,0%), zahăr, preparate pe bază de zahăr;
miere (+22,9%), metale neferoase (+33,5%), cărbune, cocs şi brichete (+11,9%), piele şi blănuri prelucrate
(+14,4%), hrana destinată animalelor (+12,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+20,0%),
produse chimice anorganice (+44,6%), favorizând astfel creşterea pe total importuri cu 6,3%.
Totodată, au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-7,8%), fire, ţesături,
articole textile (-2,1%), tutun brut şi prelucrat (-8,3%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii
pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-7,5%), atenuând astfel creşterea pe total importuri cu
1,1%.

Figura 4. Tendinţele comerţului exterior
Sursa: www. statistica.md / newsview.php?l=ro&idc=168&id=4319
Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea, în anul 2013,
a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 3093,7 mil. USD, cu 42,7 mil. USD (+1,4%) mai mare
faţă de cel înregistrat în anul 2012. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un
deficit de 1331,9 mil. USD (în anul 2012 – 1306,5 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI – de 747,9 mil. USD
(în anul 2012 – 695,6 mil. dolari SUA).
Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în anul 2013, a fost de 43,7% faţă de 41,5%, în
anul 2012.
Persoanele fizice au importat, în anul 2013, mărfuri şi produse în valoare de 171,2 mil. USD, cu
9,9% mai mult decât în anul 2012. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de
autoturisme şi autovehicule (+9,7%), cărora le-au revenit 91,7% din importurile realizate de persoanele
fizice.
Concluzii. Redresarea economică a Europei, începută în trimestrul doi al anului 2013, este de
aşteptat să continue între ţări, luând încet accelerare. Totodată, nu toate ţările au acelaşi ritm de creştere
economică post-criză. Cu toate acestea, redresarea rămâne fragilă.
Deci, ştirile economice pozitive privind creşterea PIB în acest an şi pe viitor sunt destul de optimiste.
PIB-ul UE s-a majorat cu 0,1% în 2013 şi este de aşteptat să crească cu 1,5% în 2014 şi 2,0% – în anul viitor,
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în timp ce creşterea în zona euro, care a fost per ansamblu de -0,4% în 2013, este de aşteptat să fie de 1,2%
în 2014 şi 1,8% în 2015. După doi ani de declin, cererea internă tinde uşor spre întărire.
Poziţiile fiscale ale UE şi în zona euro, în 2014, se aşteaptă să fie, în general, neutre. În acelaşi timp,
creşterea cererii pentru import înseamnă, că contribuţia comerţului la creşterea economică va deveni mai
redusă. În conformitate cu aceste evoluţii, rata şomajului ar trebui să scadă uşor. Prognoza de inflaţie în UE
şi în zona euro a fost redusă semnificativ. Inflaţia în UE este, în prezent, de aşteptat să diminueze la 1,2% în
2014, înainte de a creşte din nou la 1,5% în 2015. În zona euro, inflaţia este preconizată la 1,0% în 2014 şi
1,3% – în 2015.
Republica Moldova are mari perspective în dezvoltarea economică într-un termen mediu, FMI
remarcând o creştere economică a Republicii Moldova pe parcursul anului 2013 şi consideră că aceleaşi
succese va preceda şi în anii următori. Restricţiile impuse produselor din Republica Moldova de către
Federaţia Rusă impun exportatorii să caute noi pieţe de desfacere. UE şi-a propus serviciile de ajutor,
deoarece are nevoie de stabilitate şi dezvoltare economică la frontierele ei, iar într-un mod foarte pragmatic,
se dă o speranţă de dezvoltare economică şi de apropiere clară faţă de Uniunea Europeană. Pe de altă
parte, UE atrage într-un fel atenţia, că ea poate fi un ”furnizor de pace” şi că probleme de ordin social pot fi
rezolvate şi altfel decât prin conflict.
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