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EVOLUŢIA COMERŢULUI EXTERIOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA
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Alina CEBAN2, cercetător ştiinţific stagiar, INCE

În articol este prezentată analiza comerţului exterior al Republicii Moldova în ultimii ani
(2007-2014). Analiza a fost efectuată pe grupe principale de mărfuri, grupe principale de ţări (UE, CSI şi
alte ţări), dar şi pe principalii parteneri de comerţ în parte. De asemenea, în lucrare este examinată
schimbarea preţurilor şi a volumului fizic al exportului şi importului cu ajutorul indicilor Laspeyres.
Sunt cercetate cauzele ce au determinat aceste modificări în anumite perioade ale dezvoltării economiei RM
şi sunt prezentate câteva soluţii de redresare a situaţiei. Actualitatea temei constă în interesul şi importanţa
acestui sector economic pentru întreaga economie naţională, mai ales în contextul semnării Acordului de
Asociere între RM şi UE şi, drept urmare, crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător
(ZLSAC), ceea ce oferă Republicii Moldova posibilitatea de a penetra pieţele alternative de desfacere.
Scopul analizei efectuate este reflectarea principalelor tendinţe în evoluţia comerţului exterior al RM
de-a lungul perioadei 2007-2014. Metodologia cercetării. Pentru analiză au fost utilizate metodele
fundamentale de cercetare: observarea, compararea, selectarea şi gruparea, analiza, sinteza, dar şi metoda
indicilor Laspeyres. Surse de informaţie au constituit lucrările ştiinţifice în domeniu, anuarele statistice şi
site-urile de specialitate. În calitate de sursă de bază a servit statistica comerţului exterior a Republicii
Moldova, furnizată de Biroul Naţional de Statistică. Rezultatele cercetării. În rezultatul studiului,
s-a constatat că Republica Moldova deţine un deficit comercial istoric cu exporturi, deşi în creştere, dar
care nu acoperă nici jumătate din importurile ţării. Principalii parteneri de comerţ sunt statele europene, în
particular România şi Federaţia Rusă. Embargoul rusesc şi tensiunile geopolitice din estul Ucrainei au
rezultat în creşterea exporturilor spre pieţele europene în detrimentul statelor CSI, astfel că Rusia – partener
tradiţional de export – cedează poziţia de lider României, concomitent având loc o reducere a concentrării
exportului pe ţări. Analiza demonstrează că în ultimii doi ani s-a înregistrat reducerea cotei produselor
industriale în exporturi în favoarea complexului agro-alimentar, fapt care indică o reducere
a competitivităţii şi a industrializării proceselor de producţie.

Cuvinte cheie: comerţ exterior, import, export, grupe de mărfuri, UE, CSI, CAI, nomenclator, indicii
Laspeyres.

The article presents the analysis of external trade of the country in recent years (2007-2014). Analysis
was carried out on the main commodity groups, the main groups of countries (EU, CIS and other countries)
and major trade partners separately. Also the work presents changes in prices and volumes of exports and
imports by Laypeyres indices. Below are analyzed the causes that led to these changes in certain periods of
RM’s evolution and economic development and are given some solutions to improve the situation.The
interest of the topic consists of the importance of this sector for the entire national economy, especially in the
context of signing the Association Agreement between Moldova and the EU and thereby creating the
DCFTA, thus providing alternative markets for local exporters.The aim of the work is to reflect the major
trends in the development of foreign trade of the country over the period 2007-2014. Research methodology.
For analysis were used fundamental methods of research: observing, comparing, selecting and grouping,
analysis, synthesis method, Laspeyres indices. Sources of information were scientific works in the field,
statistical yearbooks and specialized websites. As a basic source served Moldova's foreign trade statistics
provided by the National Bureau of Statistics. The research results. The study found that Moldova has
a historic trade deficit, with exports, although increasing, but that does not cover even half of the imports of
the country. The main trading partners are European countries, particularly Romania and the Russian
Federation and Italy. Russian embargo and geopolitical tensions in eastern Ukraine resulted in increased
exports to European markets to the detriment of the CIS, so that Russia – a traditional partner – gives
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leadership on export to Romania, while a reduction in the concentration of exports by country is being
noticed. The analysis shows that in the last two years, there has been recorded a reduction of the share
in exports of industrial products for the agro-food complex, which points to a descrease in competitiveness
and industrialization of production processes.

Key words: foreign trade, import, export, commodity groups, UE, CIS, Laspeyres indices.

JEL Classification: L89; Q37; Q33; F14; E31.

Dinamica comerţului exterior al Republicii Moldova. În anul 2014, comerţul exterior al Republicii
Moldova a înregistrat modificări esenţiale atât ale importurilor, cât şi ale exporturilor. Anul 2014 a fost anul
embargoului impus de Rusia asupra fructelor şi legumelor (iulie) şi asupra produselor de carne (octombrie),
acestea fiind suplimentare restricţiilor impuse în 2013 asupra vinurilor moldoveneşti.

În anul 2014, valoarea exporturilor a cifrat 2339,5 mil. USD, fiind în scădere cu 3,7% faţă de anul
precedent. În componenţa exporturilor, în 2014, cota principală revine ţărilor UE (53,3%), care înregistrează
o creştere structurală de 6,5 puncte procentuale (p.p.) faţă de anul 2013. Exportul în statele CSI a deţinut
o cotă de 31,4% în 2014, în scădere cu 6,6 p. p. în perioada similară. Cota „Altor ţări” în exportul total al RM
în anul 2014 nu suportă modificări esenţiale şi se egalează cu 15,3%.

Tabelul 1

Comerţul exterior al Republicii Moldova, anii 2013-2014

Indicator 2014 Structura, %

Gradul de
influenţă la

creşterea (+),
scăderea

(-) indicatorilor

mil. dolari SUA în % faţă de anul
precedent 2013 2014 2013 2014

Export – total 2339,5 96,3 100 100 12,3 -3,7
Ţările CSI – total 735,7 79,7 38,0 31,4 -0,2 -7,7
Ţările Uniunii Europene – total 1246,0 109,6 46,8 53,3 5,7 4,5
Alte ţări 357,9 97,3 15,1 15,3 6,8 -0,4
Import - total 5317,0 96,8 100 100 5,4 -3,2
Ţările CSI – total 1449,2 86,7 30,4 23 0,9 -4,1
Ţările Uniunii Europene – total 2567,7 103,9 45,0 48,3 2,9 1,7
Alte ţări 1300,0 96,4 24,5 24,5 1,5 -0,9
Deficitul balanţei comerciale – total -3064,1 97,2 100 100 0,4 -2,8
Ţările CSI – total -749,1 95,3 24,4 24,4 1,8 -1,2
Ţările Uniunii Europene – total -1334,8 99,0 43,6 43,6 0,9 -0,4
Alte ţări -980,2 96,1 32,0 32,0 -2,3 -1,2
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.

Panorama dinamicii exporturilor pe grupe principale de ţări indică o dezvoltare nefavorabilă a statelor
CSI, nivelul cărora s-a diminuat cu 20,3% în anul 2014. În cadrul acestei grupe de ţări, scăderi notabile
ale exportului s-au produs în relaţiile comerciale cu Federaţia Rusă (-32,9%) şi cu Ucraina (-22,2%).

Pe fundalul scăderii exportului către blocul CSI, acesta creşte cu 9,6% pentru statele membre UE.
Principalii parteneri de export din statele UE sunt România (18,5%) şi Italia (8,4%), urmate de Germania
(5,9%) şi Anglia (4,6%). Cele mai însemnate creşteri anuale au fost înregistrate de partenerii cu cote
subunitare în totalul exportului: Letonia (+126%), Danemarca (+58), Slovenia (+48), Croaţia (+42%).

Blocul „Alte ţări”, care deţine o cotă de 15% în totalul exporturilor anului 2014, înregistrează
o scădere a exporturilor de 2,7% faţă de anul precedent. Principalii parteneri din acest bloc cu care
Republica Moldova deţine relaţii de comerţ sunt Turcia (4,5%) şi Elveţia (2,1%), urmate de SUA (1,4%) şi
Georgia (1%). Exporturile spre Turcia şi spre Georgia scad, respectiv, cu 17 şi 13%. Către Elveţia şi
către SUA, exporturile cresc cu 27%.
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Exportul. Graficul de mai jos (Figura 1) indică de-a lungul perioadei analizate o evoluţie oscilatorie a
exportului Republicii Moldova, determinată de evenimentele internaţionale, de care exportul este,
în principiu, dependent şi determinat. Astfel, în anul 2009, exportul naţional scade cu aproape 20%,
ca urmare a crizei economice mondiale. În următorii doi ani, exportul se relansează şi creşte până la maximul
înregistrat în perioada analizată (43,8% faţă de anul precedent în 2011), urmat în anul 2012 de o nouă
scădere în mărime de 2,5% faţă de anul precedent, cauzată de reducerea cererii de pe pieţele internaţionale,
dar şi din cauza anului agricol nefavorabil. După o redresare în anul 2013, în 2014 exportul se reduce
cu 3,7% sub impactul embargoului rusesc, dar şi a scăderii preţurilor principalelor produse pe pieţele
internaţionale.

Fig. 1.Dinamica exporturilor de bunuri ale Republicii Moldova, 2007-2014, mil. dolari SUA
Sursa: Elaborată de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.

Figura 2 afişează o creştere a ponderii blocului european în relaţiile de export ale Republicii Moldova
de la 51% în 2007 la 53% în 2014. Perioada postcriză (după anul 2009) aduce cu sine o scădere a exportului
spre zona UE de până la 47% în structura totală, dar evenimentele geopolitice şi economice din spaţiul estic
(conflictul armat din Ucraina, sancţiunile asupra economiei ruseşti, embargoul rusesc asupra vinurilor,
fructelor, legumelor şi produselor de carne din Republica Moldova) au reorientat exporturile moldoveneşti
spre pieţele europene, în detrimentul pieţei estice, astfel că în anul 2014, ponderea blocului CSI scade
până la 31%. Concomitent, creşte cota exportului spre „Alte ţări”.

Fig. 2. Dinamica structurii exportului Republicii Moldova în perioada 2007-2014, %
Sursa: Elaborată de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.

În 2013, topul 3 al partenerilor de export al RM era constituit din Federaţia Rusă (26%), România
(17%) şi Italia (8%), Tabelul 2. În 2014, topul devine mai puţin concentrat (de la 51 la 47%) şi se schimbă
în defavoarea Rusiei, care cedează poziţia fruntaşă României (18,5%), Rusiei revenindu-i aproximativ
aceeaşi cotă de 18% (o scădere de 8 p. p.). Italia obţine un avans de 3 p. p. în cota importurilor.

Topul e continuat de Germania şi de Republica Belarus, care au cote apropiate (5,8%). La distanţe
mici una faţă de cealaltă se poziţionează Ucraina, Anglia şi Turcia, cu cote de aproximativ 4,6%.
La reducerea exportului total cu 3,7% faţă de anul precedent, au contribuit, în sens direct, reducerea
exportului spre: Rusia (-8,6 p. p.), ca urmare a embargourilor introduse, Ucraina (-1,3 p. p.) – în urma
tensiunilor militare din estul ţării, Turcia (-0,9%), Polonia (-0,9%), dar şi alte state neincluse în lista primilor
18 parteneri de export ai RM. Principala contribuţie la evoluţia exportului total al RM îi revine Italiei
(+2,4 p. p.) şi Republicii Belarus (+1,8 p. p.).
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Tabelul 1

Primele 18 ţări partenere în export (88,3% în total exporturi)

Denumirea ţării

EXPORT 2014 Structura, % Gradul de influenţă la creşterea
(+), scăderea (-) importurilor

Total,
mil. $

% faţă de
anul

precedent
2013 2014 2013 2014

T O T A L 2339,5 96,3 100,0 100,0 12,3 -3,7
România 434,0 105,6 16,93 18,55 2,5 0,9
Federaţia Rusă 423,7 67,1 26,02 18,11 -1,1 -8,6
Italia 243,4 131,4 7,63 10,40 -0,8 2,4
Germania 137,5 121,6 4,66 5,88 2,0 1,0
Republica Belarus 134,7 149,1 3,72 5,76 0,4 1,8
Ucraina 109,2 77,8 5,78 4,67 0,8 -1,3
Marea Britanie 108,2 102,6 4,34 4,62 1,0 0,1
Turcia 104,7 82,3 5,24 4,47 3,3 -0,9
Polonia 64,4 75,6 3,51 2,75 0,5 -0,9
Elveţia 49,2 103,0 1,97 2,10 2,0 0,1
Kazahstan 45,3 115,4 1,62 1,94 -0,5 0,3
Bulgaria 37,9 116,3 1,34 1,62 -0,1 0,2
Franţa 37,6 106,0 1,46 1,61 0,2 0,1
Statele Unite ale Americii 32,1 127,0 1,04 1,37 -0,2 0,3
Republica Cehă 29,9 116,7 1,06 1,28 0,4 0,2
Grecia 26,7 105,5 1,04 1,14 0,6 0,1
Georgia 24,5 87,3 1,15 1,05 0,4 -0,1
Austria 23,8 124,1 0,79 1,02 0,1 0,2
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.

Circa o pătrime din totalul exporturilor moldoveneşti în anul 2014, ca şi în anul 2013 (Tabelul 3),
îi revine grupei de mărfuri II, conform Nomenclatorului Mărfurilor (NM) „Produse ale regnului vegetal”
(23,5%), care în anul 2014 a înregistrat o creştere de 8,4% şi a constituit 549,7 mil. dolari SUA.
Cu ponderi mai mici, produsele vegetale sunt urmate de grupa IV „Produse alimentare, băuturi alcoolice,
fără alcool şi oţet; oţet” (16%), grupa XI „Materiale textile şi articole din aceste materiale” (14%),
grupa XVI „Maşini şi aparate, echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi
imaginile” (13%). Aceste patru grupe deţin în total 67% din exportul total.

Deşi grupele de mărfuri menţionate îşi păstrează poziţiile faţă de anul precedent, în structura listei se
înregistrează modificări importante. Gradul de concentrare a exporturilor la nivelul primelor 4 grupe
creşte de la 65% în 2013 la 67% în 2014. Astfel, are loc o majorare a cotei „Produse ale regnului vegetal” cu
2,6 p. p., a grupei „Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală” cu 1,5 p. p. (datorată creşterii de 76%
faţă de anul precedent). E necesar de evidenţiat faptul că în urma embargoului impus de Rusia scade exportul
grupei IV „Produse alimentare, băuturi alcoolice, fără alcool şi oţet; tutun” pe piaţa CSI cu 12,6%, în cadrul
căreia s-au redus subgrupele Băuturi alcoolice, fără alcool şi oţeturi (-34%), Preparate din legume, fructe
sau din alte părţi de plante (-22%), Preparate alimentare diverse (-20%). În mod semnificativ, se reduce şi
subgrupa Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi (-61%). Totodată, grupa „Metale comune şi articole din
metale comune” scade cu 56% faţă de anul precedent şi îşi reduce ponderea cu 2,7 p. p., ca urmare
a reducerii cu 86% a exportului de fontă, fier şi oţel.

Tabelul indică creşteri ale mărfurilor agroalimentare şi reduceri la nivelul mărfurilor cu un nivel
de industrializare mai înalt, ceea ce denotă competitivitate şi tehnologizare redusă a proceselor
de producţie.
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Tabelul 2

Primele 14 grupe de mărfuri, care deţin 96,4% din total exporturi

Cod
NM Denumirea secţiunii de mărfuri

2014 Structura, % Modificări
structurale, p. p.

mil.
dolari
SUA

în % faţă
de anul

precedent
2013 2014 2014

EXPORT - total 2339,5 96,3 100 100 x
II Produse ale regnului vegetal 549,7 108,4 20,9 23,5 2,6

IV Produse alimentare, băuturi alcoolice, fără
alcool şi oţet; tutun 378,4 88,6 17,6 16,2 -1,4

XI Materiale textile şi articole din aceste
materiale 330,1 99,9 13,6 14,1 0,5

XVI
Maşini şi aparate, echipamente electrice;
aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul
şi imaginile

309,4 97,9 13,0 13,2 0,2

VI Produse ale industriei chimice sau ale
industriilor conexe 168,3 100,2 6,9 7,2 0,3

XX Mărfuri şi produse diverse 117,1 98,5 4,9 5,0 0,1

III Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau
vegetală 77,5 176,0 1,8 3,3 1,5

I Animale vii şi produse ale regnului animal 59,7 160,7 1,5 2,6 1,0

XIII Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest,
produse ceramice; sticlă şi articole din sticlă 58,7 100,9 2,4 2,5 0,1

XV Metale comune şi articole din metale
comune 55,1 44,7 5,1 2,4 -2,7

VII Materiale plastice şi articole din acestea;
cauciuc şi articole din cauciuc 45,6 72,8 2,6 1,9 -0,6

XVI
II

Instrumente optice, fotografice sau
cinematografice, instrumente şi aparate
chirurgicale; instrumente muzicale;

36,0 87,4 1,7 1,5 -0,2

VIII Piei brute [materie primă], piei tăbăcite,
blănuri naturale şi produse din acestea; 34,7 103,8 1,4 1,5 0,1

XII Încălţăminte, obiecte de acoperit capul,
umbrele etc. 34,0 94,4 1,5 1,5 0,0

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.

În Tabelul 4 sunt prezentate datele privind exportul şi importul pe diviziunea grupelor de mărfuri din
complexul agroindustrial (CAI). În structura exportului, cota CAI se echivala cu 37,4% în anul 2008,
după care a urcat rapid cu 9,7 p. p. şi a atins o cotă de 41,7% în anul 2009. În acest an al crizei, pe fundalul
reducerii exportului general al RM cu 20%, cresc indicii volumului fizic la aceste 4 grupe de mărfuri în
condiţiile reducerii indicilor fizici la celelalte grupe de mărfuri. Astfel, se explică creşterea ponderii
înregistrată în 2009. În anul 2011, volumul fizic al grupelor menţionate era depăşit de cel al altor grupe,
ceea ce a determinat ponderea CAI să se reducă până la 41,4%. În 2014, s-a înregistrat o nouă sporire a cotei
CAI până la 45,5%, datorată, în principal, creşterii primelor două grupe de mărfuri (în componenţa cărora
se includ cerealele (+44,3%), carnea (+79,4%), zahărul (+93,8%)). Reducerea cotei CAI de la 73,5% (1996)
la 61,7% (2000) şi, în continuare, la 45,5% (2014) indică diversificarea şi industrializarea proceselor de
producţie şi creşterea exportului mărfurilor cu o valoare adăugată mai înaltă [1, p. 39].

În ceea ce priveşte importurile, complexul CAI îşi variază cota de la 12,6% în anul 2007 la 13,5%
în anul 2014. Majorările esenţiale înregistrate în 2009 şi în 2011 sunt tipice grupelor de mărfuri mai puţin
elastice în comerţul internaţional, care nu variază atât de puternic la şocurile economice, caz înregistrat
pentru grupele de mărfuri CAI.
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Tabelul 3

Comerţul exterior pe secţiuni conform sistemului armonizat, mil. dolari SUA
COD
SA

Denumirea secţiunilor, a
capitolelor

EXPORT
2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 1091,3 1 340,11 591,11 282,91 541,52 216,82 161,92 428,32 339,5

I. Animale vii şi produse ale
regnului animal 17,2 13,6 10,1 9,1 27,0 38,0 37,8 37,2 59,7

II. Produse ale regnului vegetal 131,9 162,7 210,1 263,9 340,7 471,0 360,5 507,0 549,7

III.
Grăsimi şi uleiuri de origine
animală sau vegetală şi
produse ale disocierii lor

37,8 55,3 62,9 50,7 47,6 77,5 89,7 44,0 77,5

IV.
Produse alimentare; băuturi
alcoolice, fără alcool, oţet;
tutun

396,2 274,6 311,9 281,0 316,9 330,6 390,9 427,3 378,4

Produse C.A.I 583,1 506,2 595,0 604,7 732,2 917,1 878,9 1 015,51 065,4
ponderea în export, % 53,4 37,8 37,4 47,1 47,5 41,4 40,7 41,8 45,5

COD
SA

Denumirea secţiunilor, a
capitolelor

IMPORT
2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 2311,8 3 689,54 898,83 278,33 855,35 191,35 212,95 492,45 317,0
I. Animale vii şi produse ale

regnului animal 57,3 61,7 100,3 75,3 94,7 107,8 130,3 146,8 158,8

II. Produse ale regnului vegetal 67,1 150,4 166,8 132,6 168,9 199,1 204,6 203,5 195,4
III. Grăsimi şi uleiuri de origine

animală sau vegetală şi produse
ale disocierii lor;

9,9 16,0 20,9 16,1 19,3 25,1 28,4 30,0 25,6

IV. Produse alimentare; băuturi
alcoolice, fără alcool, oţet; tutun 150,6 237,9 343,4 289,7 308,6 355,8 380,0 403,5 339,6

Produse C.A.I 284,9 465,9 631,4 513,6 591,5 687,8 743,3 783,8 719,3
ponderea în import, % 12,3 12,6 12,9 15,7 15,3 13,2 14,3 14,3 13,5

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.

Importul. De-a lungul perioadei 2007-2014, importul Republicii Moldova a prezentat o evoluţie
ascendentă, sporind anual, în medie, cu 5,35%, Figura 3. Principala contractare a importului s-a înregistrat
în 2009 – anul crizei financiare internaţionale – atunci când importul a înregistrat o scădere de 33,1%.
Deşi creşterea importului continuă până în 2013, anul 2014 se încheie cu o scădere de 3,2%.

Fig. 3. Dinamica importurilor de bunuri, mil. dolari SUA
Sursa: Elaborată de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.
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În structura importului de-a lungul perioadei analizate, a dominat cota statelor UE-27, urmată de
blocul statelor CSI şi de „Alte ţări”. În evoluţie, structura înregistrează modificări, iar ponderea importului
din UE-27 şi din „Alte ţări” creşte în defavoarea statelor CSI. Astfel, dacă în anul 2007, blocului CSI
îi reveneau 36%, atunci în anul 2014, ca urmare a tensiunii geopolitice în Europa de est, cota acestuia scade
pînă la 27%, în timp ce cota UE-27 creşte de la 43% în 2008 la 48% în anul 2014, iar importul din „Alte ţări“
obţine un avans de 6 p. p., ajungând la 24% în totalul importurilor.

Fig. 4. Dinamica structurii importurilor de bunuri, %
Sursa: Elaborată de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.

Micşorarea importurilor cu 3,2% în 2014 a fost influenţată, în mare parte, de evoluţia relaţiilor
cu statele CSI (-4,1 p. p.) şi cu „Alte ţări” (-0,9 p. p.). Cererea crescândă dinspre statele europene a contribuit
la compensarea scăderii cu 1,7 p. p.

Analiza structurală a importurilor pe ultimii doi ani indică o creştere a cotei principalului partener de
import – UE, de la 45% în anul 2013 la 48,3% în anul 2014. Ritmul de dinamică a importurilor din zona
europeană în anul 2014 a echivalat cu 3,9%, principalii parteneri de import rămân: România (15%), cu un
ritm de dinamică a importurilor de 11,2%, Germania (8%) cu un spor de 8% şi Italia (6%) cu o majorare de
2%. La o serie de state partenere, se înregistrează o diminuare a importurilor: Austria (-14%), Franţa (-8%),
Ungaria (-15%) etc.

La nivelul partenerilor CSI, majoritatea statelor înregistrează scăderi de ponderi. Federaţia Rusă,
deşi rămâne a fi partenerul de bază, deţinea 13,5% în anul 2014, în scădere cu circa 1 p. p. faţă de anul
precedent. Dinamica importurilor este negativă şi pentru: Ucraina (-17%, cu o pondere de 10,3%),
Republica Belarus (-20%, cu o pondere de 3%), Kazahstan (-17%), Armenia (-10%), Azerbaidjan (-58%),
Turkmenistan (-100%).

În cadrul blocului „Alte ţări”, cea mai mare cotă a importurilor îi revine Chinei (9%), fiind urmată de
Turcia (5,7%) şi de SUA (1,4%). În timp ce importurile din unele state înregistrează creşteri – SUA (3,8%),
Japonia (23%), Brazilia (de 2,6 ori), Serbia (+24%), scade esenţial importul din Turcia (-21%), Israel (-51%),
dar şi din alte ţări, care deţin ponderi nesemnificative în total importuri.

În 2014, lista primilor 18 parteneri de import ai RM era condusă de România (15%), Federaţia Rusă
(14,4%) şi Ucraina (10,3%). În anul analizat s-a remarcat o sporire a importurilor din România (111,2%),
Polonia (109,2%), Germania (107,9%), Regatul Unit al Marii Britanii (110,4%) etc.

În acelaşi timp, ritmuri negative au fost înregistrate în cazul importurilor din Federaţia Rusă (-9%),
Ucraina (-17,1%), Turcia (-21%), Republica Belarus (-20,4%), dar şi din unele state europene (Austria,
Franţa, Ungaria, Bulgaria). Aceste diferenţe de dinamică au determinat România să ia poziţia de top în lista
primilor 18 parteneri de import ai Republicii Moldova, poziţie pe care o deţinea Rusia, încă din anul 2010.
La micşorarea importurilor totale ale RM, a contribuit, în cea mai mare măsură, reducerea importurilor
din Ucraina (-2,1 p. p.), Turcia (-1,5 p. p.) şi Federaţia Rusă (-1,3 p. p.).

În Tabelul 6 sunt afişate primele 15 grupe de mărfuri care deţin 98% din totalul importurilor
Republicii Moldova în anul 2014. Topul 3 al grupelor de mărfuri intrate în ţară în 2014 a fost constituit
din grupa V „Produse minerale” (21,7%), grupa XVI „Maşini şi aparate, echipamente electrice; aparate de
înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile” (15,1%) şi grupa VI „Produse ale industriei chimice sau ale
industriilor conexe” (11,7%), care cuprindeau aproape jumătate din valoarea totală a importurilor în anul
2014 (48,5%).
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Tabelul 4
Primele 18 ţări partenere în import (85,9% din total import)

Denumirea ţării
IMPORT 2014 Structura, %

Gradul de influenţă
a ţărilor la creşterea
(+) şi la scăderea (-)

importurilor
Total, mil. $ în % faţă de anul precedent 2013 2014 2013 2014

Import - total 5317,0 96,8 100,0 100,0 5,4 -3,2
România 803,1 111,2 13,15 15,10 1,9 1,5
Federaţia Rusă 717,2 91,0 14,35 13,49 -0,6 -1,3
Ucraina 546,4 82,9 12,00 10,28 1,2 -2,1
China 481,2 100,5 8,72 9,05 1,2 0,0
Germania 427,0 107,9 7,20 8,03 0,2 0,6
Italia 351,3 101,8 6,28 6,61 0,3 0,1
Turcia 300,9 79,0 6,94 5,66 -0,1 -1,5
Polonia 155,8 109,2 2,60 2,93 -0,2 0,2
Republica Belarus 142,0 79,6 3,25 2,67 0,1 -0,7
Austria 110,5 86,1 2,34 2,08 0,1 -0,3
Franţa 93,8 92,3 1,85 1,76 0,0 -0,1
Ungaria 85,6 85,3 1,83 1,61 0,2 -0,3
Bulgaria 81,3 98,0 1,51 1,53 0,1 0,0
Statele Unite ale Americii 76,4 103,8 1,34 1,44 -0,1 0,1
Regatul Unit al Marii Britanii
şi al Irlandei de Nord 69,0 110,4 1,14 1,30 0,1 0,1

Republica Cehă 66,6 96,1 1,26 1,25 0,1 0,0
Olanda 56,2 114,7 0,89 1,06 0,0 0,1
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.

Grupa de pe locul întâi însumează 1153,8 mil. dolari SUA şi a înregistrat o diminuare de 8,2% faţă de
anul precedent. Principala pondere în cadrul acestei grupe o deţine gazul natural (35,5%), motorina (34,2%),
benzina auto (13%). Ponderi semnificative mai deţin gazul lichefiat (5,5%) şi energia electrică (4,5%).
Scăderi considerabile de import s-au înregistrat la nivelul motorinei (-6,3%), al cărei indice valoric constituia
92,3%, al benzinei auto (-12%), care a scăzut atât fizic, cât şi valoric cu cel puţin 6%, al energiei electrice
(-50%), care a scăzut din contul reducerii cu 50% a volumului fizic importat. Este necesar de menţionat
faptul că ponderea energiei electrice s-a redus în cadrul grupei de la 8,2% în anul 2014 la 4,5% în anul 2013
(cu o cotă de 1% în totalul importurilor), din cauza reducerii exportului de energie electrică a Ucrainei.

Tabelul 5

Primele 15 grupe de mărfuri, care deţin 98,0% în total importuri

Cod
NM Denumirea secţiunii de mărfuri

2014 Structura, % Modificări
structurale, p. p.

mil.
dolari
SUA

în % faţă
de anul

precedent
2013 2014 2013 2014

Total, mil. USD 5 317,0 96,8 100 100 x x
V. Produse minerale 1 153,8 91,8 22,9 21,7 -0,5 -1,2

XVI.
Maşini şi aparate, echipamente electrice;
aparate de înregistrat sau de reprodus
sunetul şi imaginile

801,2 95,4 15,3 15,1 0,2 -0,2

VI. Produse ale industriei chimice sau ale
industriilor conexe 624,4 99,6 11,4 11,7 0,7 0,3

XI. Materiale textile şi articole din aceste
materiale 357,0 92,3 7,0 6,7 -0,3 -0,3
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XV. Metale comune şi articole din metale
comune 345,9 107,4 5,9 6,5 0,4 0,6

IV. Produse alimentare, băuturi alcoolice, fără
alcool, oţet; tutun 339,6 84,2 7,3 6,4 0,1 -1,0

XVII. Vehicule, aeronave, vase şi echipamente
auxiliare de transport 329,7 109,8 5,5 6,2 -0,4 0,7

VII. Materiale plastice şi articole din acestea,
cauciuc şi articole din cauciuc 328,4 102,4 5,8 6,2 0,0 0,3

II. Produse ale regnului vegetal 195,4 96,0 3,7 3,7 -0,2 0,0
I. Animale vii şi produse ale regnului animal 158,8 108,1 2,7 3,0 0,2 0,3

XIII. Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest,
ceramică; sticlă şi produse similare 134,3 95,6 2,6 2,5 0,1 0,0

XX. Mărfuri şi produse diverse 121,5 92,4 2,4 2,3 -0,2 -0,1

X. Pastă de lemn; hârtie şi carton şi articole
din acestea 121,0 96,5 2,3 2,3 2,3 0,0

IX. Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 102,5 105,7 1,8 1,9 0,0 0,2
XVIII. Instrumente şi aparate optice 95,6 115,3 1,5 1,8 0,0 0,3
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.

Grupa de pe locul doi – grupa XVI „Maşini şi aparate, echipamente electrice; aparate de înregistrat sau
de reprodus sunetul şi imaginile” a cifrat, în anul 2014, 801,2 mil. dolari SUA (în scădere cu 4,6% faţă de
anul precedent) şi deţine o cotă de 15,1%. În cadrul grupei nominalizate, ponderea cea mai mare revine
importurilor de fire, cabluri şi alţi conductori electrici (16%), aparate electrice pentru telefonie (9%), aparate
de comutare pentru telefonie (7%), maşini de prelucrare automată a datelor (6%), maşini şi utilaje pentru
recoltat şi treierat (6%). În comparaţie cu anul precedent, s-au redus importurile la fire şi cabluri (-28%),
aparate de comutare pentru telefonie (-9%), aparate electrice pentru telefonie (-13%), televizoare (-5%),
maşini de prelucrare automată a datelor (-2%), aparate şi dispozitive de laborator (-20%), dar şi altele.

Locul trei în totalul importurilor îl ocupă grupa VI „Produse ale industriei chimice sau ale industriilor
conexe” (în scădere cu 0,4% faţă de anul precedent) cu o cotă de 11,7%. În cadrul grupei de mărfuri
nominalizate, cea mai mare pondere revine produselor farmaceutice (47%), pondere care a crescut cu 10%
faţă de anul precedent. Alte ponderi semnificative revin produselor cosmetice (14%), insecticidelor,
fungicidelor (11%), îngrăşămintelor minerale (10%) şi detergenţilor (6%).

Structura grupelor de mărfuri s-a respectat, în linii generale, faţă de anul precedent, cu excepţia
grupei IV „Produse alimentare; băuturi alcoolice, fără alcool, oţet; tutun”, care a scăzut cu 1 p. p. faţă de
anul precedent şi a ajuns să deţină 6,4% în totalul importurilor. Coborârea cu 3 poziţii a acestei grupe se
explică prin micşorarea atât a volumelor fizice importate, cât, mai ales, a preţurilor la unele produse
agroalimentare. Astfel au ajuns să se reducă importurile de ţigarete (-21%), produse de patiserie şi brutărie
(-13%), rachiuri şi lichioruri (-14%), ciocolată (-15%), sosuri (-8%), bere (-17%), zahăr (-70%).

Fig. 5. Tendinţele comerţului exterior al Republicii Moldova în anii 2007-2014, mil. dolari SUA
Sursa: Elaborată de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.
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De-a lungul perioadei analizate (Figura 5), comerţul exterior al Republicii Moldova a avut un trend
ascendent, cu excepţia anului 2009. Analizând evoluţia indicatorilor în perioada de după anul 2009,
se constată că ritmul mediu anual de creştere a comerţului exterior s-a cifrat la 11%, exportul sporind anual,
în medie, cu 13%, iar importul – cu 10%. Balanţa comercială şi-a păstrat valoarea negativă, care a sporit
în mărime relativă cu 8%, în medie, anual.

Evaluarea preţurilor medii şi a volumelor fizice de export şi import
Pentru evaluarea preţurilor medii şi a volumelor fizice, de obicei, se utilizează indicele preţului şi

indicele volumului fizic, care se calculează în baza formulelor lui Laspeyres. În teoria indicatorilor preţurilor
la calcularea indicatorului Laspeyres pentru compararea preţurilor se utilizează volumele fizice de producţie
ale perioadei precedente din cele două perioade supuse analizei. Astfel, în cazul analizei prezente ca perioadă
de bază serveşte anul 2013.

1. (1)

2. (2)

unde:
– indicele preţului;
– Indicele volumului fizic.

Analizând indicii preţurilor medii şi ai volumelor fizice de export, în anul 2014 s-a înregistrat
o reducere a preţurilor medii cu 0,3% şi o majorare a volumelor fizice cu 4,3% (Tabelul 7). Întâietatea
privind volumul fizic s-a atestat la grupele: „Animale vii şi produse ale regnului animal” (+115,5%) şi
„Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală” (+104,2%). Creşteri mai puţin esenţiale au punctat:
„Maşini şi aparate, echipamente electrice” (+22,1%), „Produse ale regnului vegetal” (+15,8%) şi „Articole
din piatră, ipsos, ciment” (+0,1%).

Reduceri semnificative de volum s-au înregistrat la nivelul grupelor: „Vehicule, aeronave, vase şi
echipamente auxiliare de transport” (-56,6%), „Metale comune şi articole din metale comune” (-67,8%),
„Pastă de lemn; hârtie şi carton şi articole din acestea” (-32%), „Materiale plastice şi articole din acestea;
cauciuc şi articole din cauciuc” (-27%), „Produse minerale” (-31%) etc.

Cei mai mici indici ai preţurilor medii pe grupe de mărfuri s-au atestat la: „Grăsimi şi uleiuri de
origine animală sau vegetală” (-14%), „Produse alimentare; băuturi alcoolice, fără alcool, oţet; tutun” (-7,4%),
„Produse ale regnului vegetal” (-7,7%), „Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn” (-6,8%), „Maşini
şi aparate, echipamente electrice şi părţi ale acestora” (-6,3%) ş. a. Cele mai mari creşteri de preţuri
medii s-au observat la nivelul grupelor: „Metale comune şi articole din metale comune” (+29,1%),
„Materiale textile şi articole din aceste materiale” (+19,0%) şi „Piei brute [materie primă], piei tăbăcite,
blănuri naturale” (+18,0%).

Tabelul 6

Indicii volumelor fizice şi ai preţurilor medii de export
pentru principalele grupe de mărfuri în anul 2014

Nr. Gr. Grupe principale
2013 2014 Raportul

sumelor,
%

Indicele
preţurilor
medii, %

Indicele
volumelor
fizice, %

Suma,
mii $

Suma,
mii $

I. Animale vii şi produse ale regnului
animal 29 726,3 51 395,0 172,9 98,0 215,5

II. Produse ale regnului vegetal 479 359,6 509 257,4 106,2 92,3 115,8

III. Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau
vegetală 43 728,3 76 788,6 175,6 86,0 204,2

IV. Produse alimentare, băuturi alcoolice,
fără alcool, oţet, tutun 412 937,3 352 328,2 85,3 92,6 99,2

V. Produse minerale 30 689,4 20 365,8 66,4 98,2 69,3
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VI. Produse ale industriei chimice sau ale
industriilor conexe 160 930,0 162 184,9 100,8 109,8 92,0

VII. Materiale plastice şi articole din acestea;
cauciuc şi articole din cauciuc 50 625,1 38 509,8 76,1 112,2 73,3

VIII. Piei brute [materie primă], piei tăbăcite,
blănuri naturale şi produse din acestea 32 498,5 33 965,3 104,5 118,0 96,8

IX. Lemn, cărbune de lemn şi articole din
lemn; 4 104,0 3 274,6 79,8 93,2 87,7

X.
Pastă de lemn sau din alte materiale
fibroase celulozice; hârtie şi carton şi
articole din acestea

23 666,5 17 771,3 75,1 113,4 68,1

XI. Materiale textile şi articole din aceste
materiale

190
556,9 201 261,3 105,6 119,0 92,0

XII. Încălţăminte, pălării, umbrele de soare,
bastoane 35 924,7 33 960,9 94,5 105,6 91,1

XIII. Articole din piatră, ipsos, ciment 46 814,2 46 699,1 99,8 99,4 100,1

XV. Metale comune şi articole din metale
comune 63 211,1 20 962,3 33,2 129,1 32,2

XVI. Maşini şi aparate, echipamente
electrice şi părţi ale acestora 265 872,1 270 720,4 101,8 93,7 122,1

XVII. Vehicule, aeronave, vase şi
echipamente auxiliare de transport 34 973,1 13 459,2 38,5 100,4 43,4

XVIII. Instrumente şi aparate optice 26 182,9 22 309,8 85,2 95,3 90,3

Total 1 931
800,0

1 875
213,9 97,1 99,7 104,3

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.

Analizând indicii preţurilor medii şi ai volumelor fizice de import, în anul 2014 se constată
o diminuare atât a valorii unitare (preţul mediu) a grupelor de mărfuri, cât şi a volumelor fizice ale acestora.
Astfel, indicele preţurilor medii pe total import a diminuat cu 2,6%, iar indicele volumului fizic – cu 1,8%.

Cele mai semnificative reduceri de cantitate s-au înregistrat în rândul grupelor „Produse alimentare,
băuturi, tutun” (-16,3%), „Grăsimi şi uleiuri de origine animalieră sau vegetală” (-9,3%), „Instrumente şi
aparate optice” (-8,0%). Majorări ale cantităţii importate s-au observat la nivelul grupelor: „Mijloace de
transport” (+13,7%), „Produse ale regnului vegetal” (+11,9%), „Animale vii şi produse ale regnului animal”
(+9,9%), „Maşini, aparate şi echipamente electrice” (+7,1%) ş. a.

Scăderea generală a indicilor de preţ cu 2,6% se concretizează în indici reduşi de preţ pentru:
„Produsele regnului vegetal” (88,3%), „Grăsimi şi uleiuri de origine animalieră sau vegetală” (91,7%),
„Încălţăminte, pălării; umbrele de soare; bastoane” (85,9%), „Articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă şi
articole din sticlă” (89,9%) şi „Grăsimi şi uleiuri de origine animalieră sau vegetală” (91,7%).

Tabelul 7
Indicii volumelor fizice şi ai preţurilor medii de import pentru principalele

grupe de mărfuri în anul 2014

Nr. gr. Grupe principale 2013 2014 Raportul
sumelor,

%

Indicele
preţurilor
medii, %

Indicele
volumelor
fizice, %Suma, mii $ Suma, mii $

I.
Animale vii şi produse ale
regnului animal 130568,7 136342,5 104,4 95,7 109,9

II. Produse ale regnului vegetal 166202,7 160072,2 96,3 88,3 111,9

III.
Grăsimi şi uleiuri de origine
animalieră sau vegetală 29300,9 24727,6 84,4 91,7 90,7
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IV. Produse alimentare, băuturi, tutun 366292,2 299738,9 81,8 98,2 83,7

V. Produse minerale 1226226,7 1120122,9 91,3 96,6 94,9

VI.
Produse ale industriei chimice şi
produse conexe 521468,1 528375,5 101,3 101,5 99,8

VII.
Materiale plastice, cauciuc şi
articole din cauciuc 234993,0 245493,5 104,5 98,3 107,0

VIII.
Piei crude, tabăcite şi articole din
piele 28463,6 29345,4 103,1 112,0 97,0

IX.
Lemn, plută şi împletituri din
nuiele 79150,8 84566,4 106,8 101,0 106,1

X.
Hârtie şi carton şi articole din
acestea 117969,9 114428,0 97,0 102,4 98,1

XI.
Materii textile şi articole din
acestea 144222,4 139143,7 96,5 106,5 93,8

XII.
Încălţăminte, pălării; umbrele de
soare; bastoane 32236,4 28447,0 88,2 85,9 104,4

XIII.
Articole din piatră, ipsos, ciment,
sticlă şi articole din sticlă

62854,5 56317,3 89,6 89,9 99,5

XV.
Metale comune şi articole din
metale comune 239118,1 233287,7 97,6 95,5 102,3

XVI.
Maşini, aparate şi echipamente
electrice 572976,0 547842,7 95,6 97,3 107,1

XVII. Mijloace de transport 283373,7 293145,2 103,4 96,5 113,7
XVIII. Instrumente şi aparate optice 32649,3 49445,2 151,4 162,2 92,0

Total 426866, 4090841,7 95,8 97,4 98,2
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.

Concluzii. În condiţiile unui deficit balanţier istoric, în Republica Moldova sunt necesare unele măsuri
de redresare a situaţiei existente:

1. Diversificarea pieţelor de desfacere prin promovarea produselor autohtone;
2. Susţinerea producătorului autohton prin subvenţii, dar şi prin accesul la fonduri străine de finanţare;
3. Problema majoră rămâne stimularea producerii în republică a mărfurilor substituibile cu cele

de import. Astfel, importul depăşeşte exportul, în principal, la următoarele subgrupe de mărfuri: detergenţi
(de 157 ori), crupe (de 30 ori), produse de parfumerie şi cosmetică (de 3,3 ori), medicamente (2,2 ori) şi
altele. La poziţia Găini, raţe, gâşte şi alte păsări domestice, Republica Moldova nu înregistrează exporturi,
în schimb, importă circa 11 mil. buc.

4. Intensificarea eforturilor în direcţia dezvoltării grupelor de mărfuri cu un grad mai înalt de
industrializare, deci, cu o valoare adăugată mai înaltă.
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