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ABSTRACT. The development of international trade plays an important role in ensuring the 
integration of the Republic of Moldova in the European trade circuit. In the present research, the aspects 
of the commercial integration of the Republic of Moldova in the European space were analyzed, based 
on the analysis of the foreign trade evolution with the member countries of the European Union. In this 
context, the structure of exports by main countries of destination of goods and the structure of imports by 
main countries of origin of goods were studied, the evolution of imports and exports by groups of goods 
was analyzed and it was found out that the geographical redirection of foreign trade has become a strategic 
necessity for our country, the sales market of the European Union, due to its high degree of development, is 
one of the most attractive markets for Moldova.
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INTRODUCERE
Europa este cel mai mare exportator mondial de bunuri prelucrate și de servicii și reprezintă, la 

rândul său, cea mai mare piață de export pentru circa 80 de țări [5]. Între creșterea exporturilor și creșterea 
economică există o legătură directă, foarte concludentă mai ales pentru economia Republicii Moldova. 
Comerțul Republicii Moldova cu țările membre ale Uniunii Europene are o importanță crucială pentru țara 
noastră, deoarece piața de desfacere a Uniunii Europene, datorită gradului înalt de dezvoltare, reprezintă 
una din cele mai atractive piețe.

Potrivit experților, dinamica exportului de bunuri și servicii din Republica Moldova este în strânsă 
corelare cu evoluția economică din Uniunea Europeană. Coeficientul de corelație dintre valorile Produsului 
Intern Brut (PIB) al Uniunii Europene și exportul moldovenesc este de 94%. Această constatare relevă faptul 
că exportul moldovenesc este puternic influențat de evoluțiile economice din spațiul Uniunii Europene. S-a 
constatat că creșterea PIB-ului Uniunii Europene cu 1% determină majorarea exporturilor de bunuri și 
servicii moldovenești cu circa 0,87% [3].

MATERIAL ȘI METODE
În scopul realizării acestui studiu s-a apelat la diverse metode de cercetare precum: metoda 

comparativă, analiza, sinteza, inducţia şi deducţia, preluarea statistică a datelor, metoda monografică. 
Suportul informațional și statistic al investigațiilor efectuate a fost asigurat de datele generalizatoare ale 
Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, datele Ministerului Economiei și Infrastructurii.

REZULTATE ȘI DISCUȚII
Luând în calcul argumentul că creșterea exportului către Uniunea Europeană facilitează integrarea 

Republicii Moldova în circuitul comercial european, considerăm important să analizăm tendințele de 
dezvoltare a comerțului între Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Republica Moldova este situată între două piețe mari: Uniunea Europeană, care absoarbe mai mult de 
jumătate din exporturile Moldovei și Federația Rusă. În structura exporturilor pe grupe de ţări, sau înregistrat 
schimbări importante, şi anume: relansarea exporturilor pe piaţa Uniunii Europene şi, respectiv, diminuarea 
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exporturilor pe piaţa CSI şi o majorare nesemnificativă la capitolul alte ţări. Creșteri considerabile au 
fost înregistrate în perioada 2017-2020 în comparație cu perioada 2014-2016. Uniunea Europeană și-a 
consolidat poziția de partener principal al exporturilor, circa 70% din exporturile din Republica Moldova 
fiind direcționate spre această piață. Importurile au fost efectuate într-un volum de circa 50%. Astfel, țările 
membre ale Uniunii Europene continua să reprezinte principalul partener economic al Republicii Moldova.

Tabelul 1
Comerțul exterior al Republicii Moldova cu țările Uniunii Europene în perioada 2017-2020

mii dolari SUA

Anul Importuri din 
UE

Ponderea UE în 
total importuri, 

%
Exporturi în 

UE
Ponderea UE în 
total exporturi, 

%
Balanța 

comercială

2017 2389159,5 49,45 1596839,6 65,85 -792319,9
2018 2790862,6 48,45 1783044,5 65,89 -1007818,1
2019 2831246,8 48,46 1780612,3 64,07 -1050634,6
2020 2470383,7 45,62 1658388,7 66,73 -811994,99

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor Biroului Național de Statistică a Republicii Moldova

În perioada 2019-2020 exportul de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene a atins o valoare de 
1719,5 mil. dolari SUA, deținând o pondere de 65,4%, mai puțin cu 0,47% în comparație cu perioada 2017-
2018. Importurile în aceeași perioadă, s-au cifrat la 2650,8 mil dolari SUA, deținând o pondere de 47% cu 
aproape 2% mai puțin față de perioada 2017-2018.

Decalajul în evoluția exporturilor și importurilor a determinat acumularea unui deficit al balanței 
comerciale de -931,3 mil. dolari, cu 31,2 mil. dolari mai mare față de cel înregistrat în perioada 2017- 2018 
(tabelul 1). Structura dezechilibrată a exporturilor Republicii Moldova către Uniunea Europeană este 
una din cauzele agravării continue a deficitului comercial. Cele mai mari deficite se înregistrează în 
relațiile cu Germania. Valoarea acestui deficit a fost de -226,7 mil. dolari SUA în 2020 și de -238,2 mil. 
dolari SUA în 2019. Pe următoarele poziții în privința deficitului se află Italia, Polonia, Franța. Vom 
remarca că tot aceste state se află printre primele locuri în privința ponderii în relațiile comerciale 
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Deficitul comercial este determinat în mare parte 
de structura produselor destinate exportului.

Epidemia cauzată de coronavirus reprezintă o lovitură puternică pentru economia europeană. În 
majoritatea țărilor, în urma crizei sanitare generate de COVID-19 care s-a declanșat într-un timp relativ 
scurt, a devenit necesară adoptarea unor măsuri care au avut ca efect închiderea, în diferite grade, a 
activităților economice și restrângerea schimburilor internaționale. Tendințele economice înregistrate de 
Republica Moldova în primele luni ale anului 2020 reflectă primele semne ale pandemiei COVID-19, ce 
a rezultat în scăderea exporturilor și diminuarea producției unor ramuri, odată cu sistarea sau restrângerea 
temporară a activităților întreprinderilor [4].

La nivel de țări, cel mai important partener ca destinație de export rămâne a fi România cu o pondere 
de 28,4% la export și 11,7% la import (2020). Pe locul secund dintre statele membre Uniunii Europene se 
situează Germania, fiind urmată de Italia, Polonia, Franța.
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Fig. 1. Structura exporturilor pe principalele țări de destinație a mărfurilor, 2017-2020
Sursa: Calculele autorilor în baza datelor Biroului Național de Statistică a Republicii Moldova

Principala destinație a exporturilor Republicii Moldova rămân țările Uniunii Europene. Exporturile 
destinate statelor membre ale Uniunii Europene reprezintă în 2020, 1658,4 mil dolari SUA, cu o pondere 
de circa 67% în total export, înregistrându-se o creștere de 2,66% în comparație cu anul precedent. În 
ceea ce privește importurile, ponderea acestora în totalul importurilor, s-a redus în 2020 cu 2,84% față de 
2019. Referitor la geografia exporturilor Republicii Moldova către Uniunea Europeană vom remarca că 
este repartizat neuniform pe țări. Putem constata, în primul rând, că sub aspect geografic, comerțul exterior 
al Republicii Moldova nu s-a efectuat cu toate țările membre, nu se export produsele moldovenești în 
Luxemburg, Malta iar în unele țări volumul exportului e foarte scăzut (Slovenia, Suedia, Irlanda).

În al doilea rând, vom remarca că principalii parteneri sunt România (28,4% din total export), Italia 
(8,6%), Germania (9,08%), Polonia (4,42%), Republica Cehă (3,24%), Bulgaria (2,34%) și Spania  (1,4%). 
Totodată, cele mai importante creșteri ale volumului exporturilor au fost înregistrate cu următoarele țări: 
Finlanda de 81,6 ori, Cipru – de 40,8 ori, Portugalia de 1,8 ori, Republica Cehă – cu 27,9%, Letonia – cu 
18,4%, Polonia – cu 18,3% etc.

Similar situației exporturilor, importurile Republicii Moldova nu provin din toate țările membre 
ale Uniunii Europene. Primele țări partenere în derularea importurilor sunt: România care în anul 2020 
deține 11,7% din totalul importurilor, Germania (8,35%), Italia (6,40%). Pe lângă aceste țări care dețin 
locuri prioritare în comerțul exterior al țării noastre cu Uniunea Europeană, putem adăuga Polonia, Franța, 
Bulgaria etc. Celelalte țări membre ale Uniunii Europene dețin o importanță mai redusă, ceea ce înseamnă 
că potențialul acestor piețe nu este suficient exploatat.
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Fig. 2. Structura importurilor pe principalele țări de origine a mărfurilor, 2017-2020
Sursa: Calculele autorilor în baza datelor Biroului Național de Statistică a Republicii Moldova

Analiza evoluției importurilor pe țări în anul 2020, comparativ cu anul 2019, relevă diminuarea 
importurilor din România (-2,74%), Italia (-0,56%), Franța (-0,28%). În același timp  au crescut 
importurile din Polonia (+0,56%), Germania (+0,06%), Bulgaria (+0,2%) etc.

Exporturile Republicii Moldova sunt concentrate pe câteva categorii de mărfuri. Pentru anul 2020 
principalele produse exportate sunt din următoarele grupe mari de mărfuri (figura 3): mașini și echipamente 
pentru transport - 22,8%; produse alimentare și animale vii - 21,2%; articole ma nu fac tu rate diverse - 
20,9%; materiale brute necomestibile - 10,7%; băuturi și tutun - 7,5%, mărfuri ma nu facturate (7,0%). 
Aceste categorii de mărfuri au deținut împreună 90,1% din total exporturi.
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Fig. 3. Structura exporturilor și importurilor pe categorii de mărfuri în anul 2020, (în procente)
Sursa: Elaborată de autori  în baza datelor Biroului Național de Statistică a Republicii Moldova

În structura importurilor din anul 2020 (figura 3), șase grupe de mărfuri au deținut împreună 
95,3% din total importuri, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (26,2%); mărfuri 
manufacturate (19,7%); produse chimice (15,1%); produse alimentare și animale vii (12,2%); articole 
manufacturate diverse (11,2%); combustibili minerali (10,9%).
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CONCLUZII
În concluzie putem menționa că Uniunea Europeană este un partener comercial important al Republicii 

Moldova. În anul 2020, aceasta absorbea 66,7% din exporturile totale. În baza examinării raportului dintre 
exporturi și importuri se atestă un deficit al balanței comerciale. În acest sens, este necesar de a întreprinde 
măsuri concrete pentru reducerea deficitului balanței comerciale cu țările membre ale Uniunii Europene, prin 
asigurarea unei creșteri mai rapide a exporturilor, de asemenea este important de a intensifica promovarea 
exportului Republicii Moldova pe piața Uniunii Europene.

Comerțul exterior se prezintă drept un factor de importanță decisivă pentru Republica Moldova, 
deoarece în virtutea dimensiunilor sale, piața internă nu poate asigura o creștere suficientă pentru 
întreprinderile autohtone. În acest context, asigurarea unei creșteri stabile a exporturilor către țările membre 
ale Uniunii Europene este o modalitate sigură pentru ameliorarea balanței comerciale și creșterea PIB-ului 
Republicii Moldova.
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