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PRELIMINARII 

 

Cursul „Economia mondială” este parte componentă a instruirii 

economice de învăţământ superior. Pentru studenţii, masteranzii, 

doctoranzii înscrişi la studii economice/politice, disciplina Economie 

mondială şi Relaţii economice internaţionale este una din 

disciplinele speciale şi se bazează pe subiecte studiate anterior. 

Cursul este fundamentat pe studiul la subiectul de specialitate a 

conceptelor „comerţ internaţional”, „întreprindere de comerţ exterior”, 

„relaţii monetare internaţionale”, „aspecte internaţionale în materie de 

proprietate intelectuală”, „cooperare internaţională”, „migraţia forţei 

de muncă”, „problemele globale ale omenirii” etc. 

În conformitate cu programa de studii de formare a specialiştilor, 

cursul este conceput din prelegeri, seminarii, lucru individual, 

pregătirea unui proiect (studiu de caz), teste şi alte evaluări în scopul 

de a studia esenţa şi motivaţia unor procese şi fenomene economice 

la scară mondială, regională şi naţională. 

Obiectivele cursului: familiarizarea studenţilor, masteranzilor, 

doctoranzilor cu tendinţele dezvoltării economice mondiale şi 

relaţiilor economice internaţionale la etapa actuală, pregătirea 

specialiştilor de nivel ştiinţific superior, capabili să sesizeze 

principiile şi tendinţele politicii economice externe şi relaţiilor 

economice internaţionale. 

Formele de monitorizare şi evaluare a materialelor însoţite la 

cursul audiat: 

1) temele pentru acasă – o formă de monitorizare curentă; 

2) rapoarte/referate – o formă de monitorizare pentru a scrie o luc-

rare în termen; 

3) lucrări de control şi independente – un control intermediar; 

4) examen – forma finală de control, al cărei conţinut este 

determinat de programa cursului „Economie mondială”, prezentată în 

secţiunea relevantă din curriculum; 

5) susţinerea unui proiect/studiu de caz – o formă de control 

asupra finalităţilor în activitatea independentă. 

Evaluarea finală a cunoştinţelor la cursul „Economie mondială” – 

respectiv programei, profesorilor şi testelor de evaluări – ca rezultat 
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cumulativ al activităţii curente în timpul semestrului şi răspunsul la 

examen, şi ca urmare a punerii în aplicare şi susţinerea proiectului. 

Lucrul organizaţional-metodic  

1. Scopul cursului 

Scopul cursului este de a oferi studenţilor/masteranzilor/doctoranzi-

lor un sistem complex de cunoştinţe teoretice cu privire la tendinţele 

din economia mondială, formele de relaţii economice internaţionale, 

precum şi de a dezvolta o abordare creativă în evaluarea perspectivelor 

şi provocărilor globalizării, să insufle capacitatea de a utiliza aceste 

cunoştinţe creativ în studiul ulterior al economiei şi activităţii practice. 

Cursul vizat este destinat şi pentru aprofundarea cunoştinţelor în 

domeniul categoriilor economice ce reflectă o realitate istorică a 

evoluţiei unor probleme globale ale societăţii umane atât pe plan 

naţional, cât şi planetar, precum şi a interrelaţiilor comerciale, 

financiare şi tehnologice, de cooperare şi de altă natură economică ce 

se statornicesc şi se dezvoltă între naţiunile diferitelor state. 

2. Locul disciplinei în procesul de instruire 
Disciplina „Economie mondială şi Relaţii economice 

internaţionale” este inclusă în secţiunea intitulată „Disciplina 

fundamentală şi de specialitate”. Acest curs va ajuta 

studenţii/masteranzii să analizeze evenimentele economice majore la 

scară naţională/regională/mondială, pentru a găsi şi a folosi 

informaţiile necesare de ghidare a principalelor evoluţii actuale din 

economia internaţională, situaţia geopolitică, doctrina economică 

externă. 

Disciplina se bazează pe unele categorii studiate anterior: „teoria 

economică”, „macroeconomie”, „microeconomie”, „economie 

regională”, „mondoeconomie” „istoria economiei”, „geografia 

economică a ţărilor lumii”, „finanţe internaţionale” etc. Principalele 

postulate ale disciplinei vor fi utilizate ulterior la studierea 

disciplinelor „Economia relaţiilor economice externe”, „Activitatea 

economică externă a întreprinderilor”, „Relaţii financiar-valutar-

creditare internaţionale”, „Marketing internaţional”, „Politica de 

promovare a produselor/serviciilor” etc. 

3. Cerinţe pentru nivelul de pregătire al conţinutului de curs 

Drept rezultat al studierii disciplinei, studentul/masterandul trebuie: 
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– să posede înţelegerea situaţiei din economia mondială, 

relaţiilor economice internaţionale, ca un element integrant al 

economiei emergente pe piaţa mondială; 

– să deprindă conceptele de bază, procesele, fenomenele şi 

categoriile care alcătuiesc unitatea de cunoaştere a economiei 

mondiale şi relaţiilor economice internaţionale; 

– să cunoască obiectele relaţiilor economice externe, formele de 

reglementare la nivel naţional şi internaţional, comportamentul subiec-

ţilor REI; 

– să dobândească cunoştinţe şi abilităţi de analiză a sistemului 

de relaţii economice internaţionale şi a unităţilor sale individuale, să 

realizeze estimări şi propuneri pentru un comportament adecvat şi să 

pună în aplicare deciziile economice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Capitolul 1. INTRODUCERE LA CURSUL „ECONOMIE 

MONDIALĂ”. NOŢIUNI GENERALE DESPRE  

ECONOMIA MONDIALĂ.  

ECONOMIA MONDIALĂ CA SISTEM 

 

Obiective 

Masterandul va fi capabil: 

 Să identifice definiţia şi strategia economiei mondiale 

 Să identifice abordarea comparativă a etapelor principale de 

constituire a economiei mondiale  

 Să cunoască legităţile dezvoltării economiei mondiale 

 Să explice principiile planificării dezvoltării economice şi 

tipologia ţărilor. Criteriile de clasificare a ţărilor în economia 

mondială 

 
Perspectivele economiei mondiale pentru anii 2012-2013 sunt pe 

cale de diminuare, aflându-se în balansare. Reconsiderabil în 2011, 
iar în 2012-2013 se aşteaptă o mică creştere.  

Obstacole în creşterea economică sunt multiple şi 
interdependente, cea mai actuală sarcină de înlăturare a lor este 
continuarea luptei cu criza în domeniul ocupării, reducerea 
perspectivelor de creştere economică, cu precădere în ţările în curs 
de dezvoltare. În timp ce şomajul rămâne înalt, circa 9%, iar 
veniturile nu cresc, relansarea frânează pe termen mediu din cauza 
lipsei cererii. Dar pe măsură, ce tot mai mulţi angajaţi, cu precădere 
tineri, rămân fără serviciu pe o perioadă îndelungată de timp, 
perspectivele de dezvoltare pe termen mediu se înrăutăţesc din cauza 
impactului nefast al şomajului asupra calificării şi deprinderilor 
profesionale. 

Răcirea rapidă a intervenit concomitent cu criza datoriilor în zona 
euro, problemelor financiare din alte ţări. Criza datoriilor suverane 
din multe ţări europene s-a acutizat în 2011 împovărând sectorul ban-
car. Chiar şi unii paşi întreprinşi de ţările din zona euro pentru 
atingerea unei reglări cu datoria Greciei, au fost însoţiţi cu bulversări 
îndelungate pe pieţele financiare şi creşterea suspiciunilor privind 
falimentul în unele ţări dezvoltate mari, în particular în Italia. 
Măsurile dure întreprinse subminează mai mult perspectivele 
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creşterii economice şi de reducere a şomajului, ce face corectarea 
bugetară şi ameliorarea solvabilităţii financiare tot mai deficitară.  

În economia SUA, de asemenea, se menţine şomajul la nivel înalt, 

incertitudinea în dispoziţia businessului şi consumatorilor, dezvoltare 

fragilă în sectorul financiar. UE şi SUA – două economii mari, care 

sunt strâns legate între ele. Problemele lor pot fi uşor răspândite una 

asupra alteia şi conduce la declinul economic. Ţările în curs de 

dezvoltare, economia cărora s-a restructurat repede după criza din 

2009, ar fi în acest caz influenţate negativ prin canale financiare şi 

comerciale. Linia curbă întreruptă a creşterii economice cu pericolul 

celui de-al doilea val al crizei, introduce amprenta sa în speranţa unei 

soarte economice mai blânde. În acest context, insuflă speranţă 

previziunea creşterii PIB-ului mondial cu 2,6% în scenariul de bază 

pentru 2012 şi 3,2% pentru 2013. Acest scenariu pentru 2012 se baza 

pe premise optimiste, inclusiv presupunerea că criza datoriilor 

suverane în Europa nu va depăşi hotarele uneia sau câtorva ţări mici 

şi că aceste probleme pe termen lung pot fi depăşite într-un mod 

lejer.  

Cu toate acestea, dacă creatorii economiei, cu precădere în SUA, 

nu vor depăşi criza şomajului şi nu vor stăpâni criza datoriilor, 

instabilitatea sectorului financiar, atunci economia mondială poate 

intra în următoarea curbă de criză. În scenariul alternativ, diminuarea 

situaţiei cu creşterea PIB-ului mondial până la 0,5% în 2012 

semnificând diminuarea venitului mediu pe cap de locuitor în toată 

lumea. O dinamică optimistă privind angajarea în toată lumea va 

necesita unele măsuri mai radicale şi coordonate pe plan mondial, 

comparativ cu cele actuale. Producţia globală poate creşte cu circa 

4,0% în 2012 şi 2013, dar şi în aşa perspectivă curba de extrapolare 

optimistă va rămâne departe de realitate. 

Problemele economice din multe ţări dezvoltate sunt o frână 

pentru economia mondială. Majoritatea ţărilor dezvoltate suportă 

consecinţele crizei financiare. Creşterea economică în SUA în 2011 a 

încetinit. Creşterea PIB-ului se va diminua în continuare în 2012, 

fiind în diminuare chiar în scenariul de bază care poate fi aşteptat.  

Perspectivele dezvoltării economice nu sunt în creştere, nu sunt 

clar determinate de creşterea volumului producţiei globale. 

Japonia a intrat în această criză la începutul anului 2011 cauzată 

de criza mondială şi de consecinţele cutremurului. Cu toate că 
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creşterea economică se resimte după înlăturarea consecinţelor 

cutremurului, creşterea PIB-ului Japoniei este mică, dar în 

perspectivă se aşteaptă creşterea cu 2% anual. 

Creşterea produsului mondial brut, % 

 
Sursa: Raportul ONU, 2012 

1.1. Economia mondială în sistemul ştiinţei economice 

Disciplina „Economia mondială” reprezintă o parte integrantă a 
pregătirii economiştilor cu profil larg şi de profilare în pregătirea 
economiştilor-specialişti în probleme de politică internaţională. Ea se 
atribuie la numărul disciplinelor economice fundamentale, se 
bazează pe teoria economiei de piaţă şi contribuie la dezvoltarea ei 
constituind veriga de legătură dintre aşa cursuri universitare, cum 
sunt microeconomia şi macroeconomia, şi disciplinele economice 
concrete: marketing, management, finanţe, evidenţă contabilă şi 
audit, monedă şi credit, activitatea bancară etc. 

În sistemul teoriei economice, „Economia mondială” iniţial ocupa 
un loc periferic şi se baza pe anumite principii din compartimentele 
micro- şi macroeconomiei care cuprindeau analiza relaţiilor 
economice internaţionale din domeniul comerţului exterior, a 
mişcării interstatale a factorilor de producţie, a sistemului financiar-
valutar, care determină această mişcare. 
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Separarea „Economiei mondiale” ca disciplină de sine stătătoare a 

fost predeterminată de stabilirea, dezvoltarea şi funcţionarea relaţiilor 

economice mondiale ca sistem organic special, unitar, desăvârşit. 

Crearea acestui sistem a fost condiţionată de evoluţia diviziunii mon-

diale a muncii, de procesele de internaţionalizare a vieţii economice 

a ţărilor din comunitatea mondială, de integrarea unui grup de ţări în 

complexe (alianţe) economice regionale cu reglementarea interstatală 

şi suprastatală a proceselor socioeconomice, transnaţionalizarea 

producţiei, funcţionarea sferei financiar-valutare mondiale ca 

activitate independentă, care nu este legată direct de comerţul 

exterior şi de mişcarea factorilor de producţie [12; 13; 19]. 

Trăsătura distinctivă a existenţei „Economiei mondiale” ca 

disciplină independentă este caracterul său deschis în relaţiile fiecărei 

ţări cu comunitatea mondială. Situaţia actuală a relaţiilor economice 

mondiale ne dă posibilitate să evidenţiem două niveluri ale 

caracterului deschis: 

1) nivelul gradului de antrenare a ţărilor în circulaţia mondială a 

mărfurilor şi a factorilor lor de producţie, precum şi în activitatea 

investiţională de producţie mondială; 

2) nivelul cooperării reciproce a economiilor naţionale şi 

economiei mondiale în întregime în condiţiile globalizării pieţelor 

financiare [10; 12; 13]. 

La nivelul întâi, prin „caracter deschis”, de obicei, se înţelege 

dezvoltarea a trei canale-cheie care leagă sistemele economice 

naţionale, determină gradul şi formele de atragere a ţărilor în 

circuitul mondial al mărfurilor, capitalului şi forţei de muncă. 

În calitate de indicator al caracterului deschis la nivelul întâi poate 

servi ponderea specifică a exportului (cota de export) şi importului 

(cota de import) în produsul intern brut (PIB). 

,100









PIB

E
Ce                                                              (1.1) 

unde 
e

C  – cota de export; 

 E  – volumul exportului. 

,100









PIB

I
Ci                                                             (1.2) 

unde iC – cota de import; 
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 I – volumul importului. 

Combinarea cotei de export şi celei de import ne oferă o imagine 

cu privire la dimensiunile relaţiilor anumitor economii naţionale cu 

economia mondială. 

Indicator al caracterului deschis la nivelul întâi serveşte, de 

asemenea, şi intensitatea migraţiei, care este determinată de 

compararea numărului de migranţi cu numărul populaţiei ţării. În 

acest caz, se calculează coeficientul emigraţiei  eC , imigraţiei  iC  

şi circuitul de migraţiune  cC : 

,1000
P

N
C e

e                 (1.3) 

,1000
P

N
C i

i                                                                       (1.4) 

,1000



P

NN
C ie

c                (1.5)  

unde P  – numărul mediu anual al populaţiei ţării; 

eN – numărul emigranţilor; 

iN  – numărul imigranţilor. 

Coeficienţii migraţiei, de obicei, se definesc în promile (‰). 

Diferenţa dintre numărul imigranţilor şi numărul emigranţilor 

 ei NN   alcătuieşte soldul migrant al ţării; el poate fi pozitiv sau 

negativ. Rolul capitalului străin (în primul rând, ISD) în economia 

ţării se determină prin partea sa în suma totală de investiţii capitale în 

ţară (inclusiv investiţiile rezidenţilor). 

Alt indicator îl constituie cota de investiţii străine (în special ISD) 

în PIB: 

100
PIB

I
,                                                                      (1.6) 

unde I  – investiţiile străine. 

La nivelul doi, „caracterul deschis” al economiei se determină, 

îndeosebi, după gradul de independenţă al sistemului financiar-

valutar care se realizează prin intermediul funcţionării pieţelor 

financiare internaţionale. Un indicator principal în funcţionarea 

economiei de piaţă, în fond, serveşte eficacitatea monitoringului şi a 

reglementării economiei naţionale şi economice mondiale în 

întregime. 
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1.2. Obiectul şi structura cursului de „Economie mondială”: 

microeconomia mondială şi macroeconomia mondială 

Economia mondială constituie o parte componentă a teoriei 

economice moderne. Structura celei din urmă are un asemenea 

aspect: 

 microeconomia (microeconomics); 

 macroeconomia (macroeconomics); 

 economia mondială (international economics). 

Componentele teoriei economice contemporane sunt 

interdependente şi această legătură reciprocă reflectă tabloul integru 

al funcţionării şi dezvoltării economiei de piaţă. Însă obiectul micro- şi 

macroeconomiei este limitat, în mod esenţial, în cadrul economiilor 

naţionale. 

Microeconomia studiază legităţile comportării de piaţă a unui 

consumator şi firme, iar macroeconomia – funcţionarea economiei 

naţionale în întregime şi a componentelor sale principale. 

Spre deosebire de micro- şi macroeconomie, economia mondială, 

în sens larg – este teoria care se aplică la studierea, în linii generale, a 

economiei legăturilor economice mondiale ca fenomen unitar. De 

aceea în economia mondială, în ceea ce priveşte teoria economiei de 

piaţă, relaţiile economice mondiale, influenţa economică externă 

asupra economiei naţionale sunt examinate nu ca fenomene 

secundare. Creşterea nivelului caracterului deschis al ţărilor, 

apropierea şi interlegăturile economiilor lor, internaţionalizarea şi 

integrarea legăturilor economice mondiale alcătuiesc un obiect aparte 

de cercetare. 

Economia mondială (funcţional) constă din: 

 microeconomia mondială (international microeconomics); 

 macroeconomia mondială (international macroeconomics). 

O astfel de succesivitate nu este întâmplătoare. Din punct de 

vedere istoric, s-a stabilit astfel că relativ componentele 

independente ale economiei mondiale s-au format anume într-o 

asemenea succesivitate. 

Comerţul internaţional cu mărfuri şi factori de producţie a fost 

istoriceşte primul şi, până la un anumit timp, forma principală a 

relaţiilor economice internaţionale. Abia spre sfârşitul secolului XX 
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şi-a pierdut rolul principal care au început să-l ocupe diverse forme 

de operaţii economice internaţionale. Anume de studierea legităţilor 

traficului internaţional de mărfuri şi a factorilor lor de producţie se 

ocupă microeconomia mondială. Unele ţări sunt analizate în 

microeconomia mondială ca unităţi de bază, similar gospodăriei 

casnice sau firmelor din microeconomia tradiţională, iar sistemul 

financiar-valutar mondial – ca mijloc în deservirea traficului de 

mărfuri şi factori de producţie. Analizarea proceselor de integrare în 

microeconomia mondială este predeterminată doar de faptul că ele, 

în forma lor dezvoltată, prevăd intensificarea liberalismului în 

mişcarea internaţională atât a mărfurilor, cât şi a factorilor de 

producţie. 

Astfel microeconomia mondială – este compartimentul 

economiei mondiale care se ocupă de studierea mişcării interstatale a 

mărfurilor şi factorilor lor de producţie, adică de studierea 

comportării pieţei anumitei mărfi şi a caracteristicilor sale de bază. 

Aceasta înseamnă stabilirea bine-cunoscută a părţii în teoria 

economiei mondiale, care deja de mult timp este predată în 

universităţile şi colegiile din SUA şi Europa Occidentală [17]. 

Spre deosebire de microeconomia mondială, o definiţie a teoriilor 

macroeconomiei mondiale deocamdată nu există. Obiectul acestui 

compartiment al economiei mondiale până în prezent mai rămâne 

discutabil, contradictoriu, ceea ce uneori îl face eclectic. Alegerea 

componentelor principale în studierea macroeconomiei mondiale este 

orientată asupra importanţei practice şi utilităţii în rezolvarea 

problemelor concrete de funcţionare a economiilor libere şi de 

dezvoltare a economiei mondiale în întregime. 

Prin urmare, macroeconomia mondială lărgeşte esenţial obiectul 

analizei teoriei mondiale, efectuând-o la nivelul interacţiunii 

economiilor naţionale libere şi economiei mondiale în întregime. 

Această extindere este bazată pe existenţa sistemului financiar-

valutar internaţional nu doar ca mecanism, care deserveşte mişcarea 

mărfurilor şi a factorilor lor de producţie, dar şi ca sistem 

independent al economiei mondiale. De aceea locul principal în 

macroeconomia mondială, mai întâi de toate, îl ocupă: 

 cercetarea fenomenului sistemului financiar-valutar mondial 

contemporan; 
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 studierea problemelor ce ţin de cursul valutar şi de 

mecanismul său de formare, de starea balanţei de plăţi care 

determină locul economiilor naţionale în relaţiile economiilor 

mondiale; 

 analiza pieţelor financiare internaţionale, comerţului cu instru-

mente financiare concrete – valută, credit, hârtii de valoare. 

Funcţionarea economiei naţionale libere şi a economiei mondiale 

în întregime include, de asemenea, în obiectul economiei mondiale 

chestiunile de reglementare a ei, care se realizează prin activitatea or-

ganizaţiilor financiare şi economice internaţionale. 

În asemenea mod, macroeconomia mondială – este sectorul 

economiei mondiale, care dezvoltă teoria macroeconomiei în 

condiţiile economiei libere, se ocupă de studierea particularităţilor de 

interacţiune a economiilor naţionale şi a economiei mondiale în 

întregime, a specificului funcţionării şi reglementării lor în condiţiile 

globalizării. 

Microeconomia mondială şi macroeconomia mondială – sunt 

sectoare în raporturi de reciprocitate ale economiei mondiale ca parte 

integrantă a teoriei economice contemporane. Având acest rol, 

economia mondială studiază procesele şi fenomenele din viaţa 

economică a societăţii, care au un caracter internaţional şi mai 

departe, într-o măsură mai mare, supranaţional (global). Obiectul 

„Economiei mondiale” ca disciplină independentă îl reprezintă 

relaţiile care se stabilesc între subiecţii economici din sferele 

economiei mondiale (de mărfuri şi servicii), în traficul internaţional 

de factori de producţie (capital, forţă de muncă, tehnologii), în sfera 

financiar-valutară internaţională ca manifestare independentă a 

economiei în legăturile economice mondiale, căreia îi sunt proprii 

mecanismele dezvoltate de monitoring şi reglementare [12; 13; 17; 

18; 29; 38]. 

Tabelul 1  

Preţul mondial la diferite produse primare, 2000-2011  

(variaţii anuale procentuale şi USD/baril) 

 2009 2010 2011 2000-11 2005-11 

Total produse -30 26 26 12 14 

Metale  -19 48 14 15 18 
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Băuturi (inclusiv ceai, cafea) -15 11 20 8 11 

Produse alimentare  2 14 17 10 13 

Materii prime agricole  -17 33 23 5 9 

Energie  -37 26 32 15 15 

Preţul la petrolul brut,  

USD per baril 

62 79 104 56 76 

Sursa: Statistica financiară internaţională, FMI 

Volumul comerţului mondial a crescut cu 5,0% în 2011, Asia af-

lându-se în topul regiunilor cu o creştere de 6,6%. Volumul 

exportului din Africa s-a diminuat, datorându-se războiului din Libia 

şi reducerea cu 75% a livrărilor de petrol. Exportul Japoniei a scăzut 

lejer cu 0,5%, pe când din CSI a crescut cu 1,8%. Importurile în CSI 

au crescut cu 16,7%. Exporturile Indiei au crescut cu 16,1%. Rata de 

creştere a exporturilor din China a constituit 9,3%. În CSI reducerea 

exporturilor a coincis cu creşterea volumului importurilor, datorân-

du-se creşterii preţurilor la resurse energetice.  

Bibliografie selectivă: 

1. Gribincea A. Competitivitatea ţărilor Europei Centrale şi de Est în 
condiţiile globalizării. Chişinău, 2009. 142 p.  

2. Gribincea A. Organizarea şi tehnica promovării comerţului exterior. 
Chişinău: CEP USM, 2011. 375 p.  

3. Gribincea A. Relaţiile economice dintre polii economici: noţiuni, 
concepte, experienţă. Chişinău: USM, 2009. 126 p. 

4. Gribincea A. ş.a. Evoluţia comerţului exterior al Republicii Moldova în 
perioada postcriză. În: Economie şi sociologie, 2012, nr.2, p.53-61.  

5. Gribincea A., Bârdan V., Epuraş O. Global problem - substitution of tra-
ditional fuels. În: Economie şi sociologie, 2011, nr.3, p.47-57. 

6. Gribincea A., Andreeva T. Regional economic conglomerates and their 
classifications on the modern stage of the world economy. În: Analele 
ULIM, seria Economie, 2012, vol.12, p.50-58. 

7. Gribincea A., Ştahovschi A., Butulescu V. Organizarea managerială a 
serviciilor şi produselor bancare a României în perioada pre- şi postade-
rare la Uniunea Europeană. Chişinău: ULIM, 2010. 234 p.  

8. Gribincea A., Tabacaru L., Guşilo S. Dezvoltarea comerţului dintre 
China şi spaţiul economic european. The development of trade between 
China and European Economic space. În: Economie şi sociologie, 2012, 
nr.1, p.75-85. 
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9. Gribincea A., Todorova L. Globalization – factor of balance or balance 
breach of economic activities in the country. În: Revista COGITO, 
vol.III, nr.2/iunie 2011 (România).  

10. Gribincea A., Todorova L., Coreţchi B. Economic aspects and means of 
effective decisions of global environmental and social issues. În: Revista 
COGITO, http://cogito.ucdc.ro/numar-curent.html, vol.III, nr.3/sept., 
2011, Bucureşti, 2011 (România).  

Întrebări pentru recapitulare 

1. Cauzele dezvoltării relaţiilor economice internaţionale. 

2. După care criterii sunt împărţite ţările lumii (tipologia ţărilor). 

3. Caracteristica celor patru revoluţii în istoria omenirii şi situaţia 

actuală. 

4. Necesitatea diviziunii internaţionale a muncii. Locul Republicii 

Moldova. 

5. Dezvoltarea economiei mondiale ca sistem. 

6. Caracteristica principalilor indicatorii ai dezvoltării mondiale. 

7. Interacţiunea dintre dezvoltarea naţională şi cea mondială. 

Impactul dezvoltării social-economice mondiale asupra 

economiilor naţionale. 

8. Care este obiectul economiei mondiale? 

9. Care este produsul intern brut global? 

10. Care este produsul naţional brut al Republicii Moldova? 

11. Care este produsul intern brut real? 

12. Care este produsul intern brut nominal? 

13. Ce este indicele de preţ? 



16 

Capitolul 2. PARTICULARITĂŢILE ŞI NOŢIUNILE 

DE BAZĂ ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL 

 

Obiective 

Masterandul va fi capabil: 

– Să identifice definiţia comerţului internaţional, necesitatea şi 

strategia sa în economia mondială 

– Să identifice abordarea comparativă a etapelor comerţului 

internaţional  

– Să cunoască legităţile dezvoltării comerţului internaţional 

– Să cunoască structura şi dinamica comerţului internaţional 

– Să explice principiile diminuării riscurilor financiare şi 

comerciale 

– Să explice criteriile de clasificare a ţărilor în economia 

mondială după ponderea în comerţul internaţional 

 

2.1. Esenţa comerţului internaţional, însemnătatea sa  

 şi trăsăturile specifice 

În lumea contemporană, una dintre forţele motrice principale în 

dezvoltarea economică este comerţul internaţional – ce constituie 

sfera relaţiilor economice mondiale şi prezintă în sine ansamblul 

comerţului exterior cu mărfuri, servicii, produsele muncii 

intelectuale în toate ţările lumii. 

Comerţul internaţional – este comerţul dintre rezidenţii din 

diferite ţări care pot fi persoane fizice şi juridice, firme, CTN, 

organizaţii noncomerciale etc. El prevede schimbul liber de mărfuri 

şi servicii între părţile tranzacţiei comerciale. Întrucât acest schimb 

este benevol, ambele părţi ale tranzacţiei trebuie să fie sigure că vor 

obţine profit în urma acestui schimb, în caz contrar, tranzacţia nu va 

fi încheiată. 

Tabelul 2  

Comeţul în Uniunea Europeană [27], 2011 

Indicatori de bază 
Populaţia (2011) 

 503 680 

Rating în 

comerţul 

mondial, 2011 

Export Import 
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PIB (milioane  

USD, 2011) 17584 434 Mărfuri  - - 

GDP (milioane  
PPP USD, 2011) 16485289 

Exceptând 
comerţul intra EU  1 1 

Balanţa curentă 
(milioane USD, 
2010) - 108 913 servicii comerciale  - - 

Comerţul per capita 
(USD, 2008-2010)  10 097 

Exeptând comerţul 
intra-EU 1 1 

Rata comerţului  
în PIB (2008-2010)  29,8 

 

  Variaţii anuale, % 

2011  2005-2011 2010 2011 

PIB real (2005=100) 106 1 2 2 

Exportul de produse  
şi servicii (volum, 
2005=100) 

122 3 11 6 

Importul de produse  
şi servicii (volum, 
2005=100) 

118 3 10 4 

Politica comercială 
Fondarea  

OMC (WTO) 

01.01.1995 Contribuţia OMC  

la buget 

- 

Aderarea 

Republicii 

Moldova la OMC 

8.05.2001 Taxele de import 
colectate (%, 2008-
2010) 

 

   în veniturile  
fiscale totale 

0,6 

Tarife şi 

importurile scutite 

de taxe vamale 

 total importuri 1,0 

Tariff binding  
coverage (%) 

 100 Numărul de  
notificări către OMC  
şi măsurile în vigoare 

 

tarifele MFN Final Aplicat 
2011 

Notificările restante  
în cadrul OMC  
Registrul Central 

23 

Media simplă a  
taxelor de import 

  Notificările restante  
în cadrul OMC  
Registrul Central 

32 - 9 

toate bunurile 5,2 5,3 Antidumping  140 
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(30 iunie 2011) 

Bunuri Agricole  
(AOA) 

Bunuri neagricole 

13,8 13,9 Taxe compensatorii  
(30 iunie 2011) 

11 

3,9 4,0 Garanţii  
(26 octombrie 2011) 

0 

Non - ad valorem  
(% taxe de linii  
tarifare totale) 

4,8 4,7 Numărul de  
litigii  
(reclamantul - pârât) 

 

MFN importurilor cu 
taxe gratuite (%, 
2010) 

  Cererile de consultare 87 - 72 

de produse  
agricole (AOA) 

 42,9 Panou original / organu-
lui de apel (AB) rapoarte 

36 - 30 

Produse neagricole  58,8 Conformare panou / 
AB rapoarte  
(articolul 21.5 ÎSL) 

4 - 4 

Sectoarele de servicii 
cu angajamentele  
GATS 

 115 Sentinţele arbitrale  
(articolul 22.6 ÎSL) 

4 - 3 

Comerţul internaţional este o trăsătură caracteristică a existenţei 
pieţei mondiale, prezentând în sine sfera relaţiilor marfă-bani dintre 
ţări, bazându-se pe diviziunea internaţională a muncii şi pe alţi facto-
ri de producţie. Marfa, care se află pe piaţa mondială în faza de 
schimb, îndeplineşte funcţia de informare, deoarece transmite 
informaţii despre mărimile medii ale cererii şi ofertei totale. Aceasta 
le dă posibilitate ţărilor să evalueze şi să adapteze parametrii 
producţiei sale şi producerii (adică ce, cât, pentru cine trebuie să 
producă) la cerinţele pieţei mondiale. 

Însemnătatea comerţului internaţional în sistemul economiei 
mondiale este determinată de faptul că la baza sa stau factori 
importanţi şi oportunităţile în schimbul de mărfuri şi servicii. 

La factorii care predetermină necesitatea comerţului internaţional 
se atribuie: 

– apariţia pieţei mondiale; 
– inegalitatea în dezvoltarea unor ramuri în diverse ţări. 
Produsele din ramurile cele mai dezvoltate, care nu este posibil a 

fi realizate pe piaţa internă, sunt expediate în străinătate. Cu alte 
cuvinte, apare cerinţa de vânzare a producţiei pe pieţele externe şi 
necesitatea de a primi anumite mărfuri din afară: 
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 tendinţa de a lărgi nelimitat volumul de producţie. Deoarece 
capacitatea pieţei interne este limitată de cererea de insolvabilitate, 
producţia depăşeşte hotarele pieţei interne şi întreprinzătorii fiecărei 
ţări duc lupta pentru pieţele externe; 

 năzuinţa de a căpăta venit mult mai înalt în legătură cu 

folosirea forţei de muncă ieftine şi materiei prime din ţările 

nedezvoltate. 

O însemnătate esenţială a comerţului internaţional se confirmă 

prin faptul că în prezent nici o ţară din lume nu se poate lipsi de 

comerţul internaţional. Însă măsura dependenţei lor este diferită. Ea 

se stabileşte ca raportul jumătăţii din expresia valorică a volumului 

circulaţiei din comerţul exterior (export+import) la produsul intern 

brut. Conform acestui indicator, toate ţările pot fi împărţite în trei 

grupe: ţări puternic dependente (45-93%), cu grad de dependenţă 

medie (14-44%) şi practic independente (2,7-13%). 

Ţările puternic dependente – de regulă, ţările în curs de dezvoltare 

sau ţările cu teritorii nu prea mari, ceea ce determină în prealabil 

nivelul înalt spre economia liberă: Brunei – 45,3%; Emiratele Arabe 

Unite – 49,5%; Macedonia – 69,8%; Belgia şi Luxemburg – 49,6%; 

Panama – 30,3%; Singapore – 93%, inclusiv Republica Moldova. 

Ţările cu grad de dependenţă medie sunt în fond ţările mari 

dezvoltate (Germania, Marea Britanie, Franţa). 

Ţările practic independente sunt cele care se orientează potrivit 

potenţialului economic propriu, şi ţările slab dezvoltate din punct de 

vedere economic, care nu pot să treacă la economia liberă. La acest 

grup se referă: Zair – 2,7%; Liberia – 3,8%; Brazilia şi Japonia – 

7,2%; SUA – 8,7%; Somalia – 11,2%; Belarus – 13%. 

Comerţul internaţional este oportun, atunci când aduce un 

oarecare câştig. El poate fi obţinut la nivel de ţară, de firmă 

internaţională autohtonă, precum şi de consumatori. 

Participând în comerţul internaţional, ţările obţin: 

– posibilitatea de a exporta acele mărfuri la a căror producere se 

utilizează pe larg resursele de care dispun în cantităţi destul de mari; 

– posibilitatea de a importa mărfurile la producerea cărora a fost 

nevoie de un consum comparativ mare de resurse proprii restricţionate; 

– efectul economiei asupra volumelor mari de producţie, specia-

lizându-se la o selectare de mărfuri mult mai îngustă. 
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Activitatea de export a ţării înviorează anumite aspecte ale 

economiei naţionale: asigură cu comenzi furnizorii de mărfuri 

naţionale, creează locuri de muncă pentru lucrătorii din statul lor, 

permite a plăti dividende acţionarilor naţionali ai companiilor. 

Totodată, importul de mărfuri din alte ţări poate determina 

producătorii autohtoni să micşoreze preţurile la producţie, pentru a 

ridica nivelul competitivităţii lor. Incapacitatea companiei de a 

reacţiona adecvat la concurenţă poate să ducă la falimentul 

întreprinderii, la închiderea sa şi la concedierea lucrătorilor. 

Câştigul firmelor internaţionale autohtone din comerţul 

internaţional poate fi analizat din punctul de vedere al posibilităţilor 

de export/import. 

Din activitatea de export, întreprinderile obţin avantaje pe contul: 

– utilizării capacităţilor de producţie excedentare pe care uneori 

companiile le au la dispoziţia lor, dar care nu se bucură de cererea 

internă corespunzătoare. La ele se pot atribui rezervele explorate ale 

resurselor naturale, capacităţile concrete pentru producerea anumitei 

producţii care nu pot fi folosite la producerea altor mărfuri. Deseori 

tehnologia producţiei poate da posibilitate companiei să fabrice cu 

rentabilitate produsele doar în condiţiile producerii în serie în volume 

mai mari decât sunt necesare pentru asigurarea cererii în ţara sa; 

– obţinerii de venituri mai mari. Graţie deosebirii mediului 

concurenţial pe piaţa străină faţă de cea autohtonă, producătorul 

poate să-şi vândă producţia obţinând un mare profit. Aceasta ţine de 

faptul că pe piaţa externă marfa se poate afla la o altă etapă a ciclului 

său de viaţă. Astfel, etapa maturităţii în interiorul ţării, de regulă, 

duce la scăderea preţurilor interne, iar pentru etapa maturităţii 

producţiei peste hotare va fi caracteristică creşterea de venituri şi de 

vânzări. Creşterea rentabilităţii poate fi obţinută pe seama 

deosebirilor în interiorul ţării şi peste hotare a măsurilor statului 

asupra impunerii pe venit, reglementării preţurilor; 

– volumelor considerabile din vânzările în străinătate, care îi fac 

pe producătorii naţionali de mărfuri mai puţin dependenţi de 

condiţiile economice interne; 

– reducerii cheltuielilor de producţie ce ţin de acoperirea 

consumurilor condiţional-constante pe seama fabricării unui volum 

mare de producţie, cu creşterea eficacităţii pe seama experienţei 
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căpătate la producerea de loturi mari de mărfuri; cumpărării masive 

de materiale şi transportării lor în loturi considerabile; 

– distribuirii riscului. Producătorul poate micşora fluctuaţiile 

cererii, organizând vânzări pe pieţele de peste hotare, întrucât 

ciclurile activităţii de afaceri a ţărilor se află în faze diferite, iar 

mărfurile similare se află la diferite etape ale ciclului de viaţă; 

– cunoştinţelor şi experienţei căpătate de firme în procesul de 

lucru pe pieţele din străinătate, fapt ce contribuie la creşterea 

randamentului în activitatea lor efectuând operaţii de market pe piaţa 

internă.  

În activitatea de import a întreprinderii se obţin profituri din: 

– evitarea restricţiilor pe piaţa internă, scăzând cheltuielile de 

producţie, sau ridicând calitatea producţiei (de exemplu, 

compensarea modificărilor neaşteptate la accesul surselor de materie 

primă autohtone prin modificări contrare la importul materiei prime); 

– obţinerea materialelor de calitate înaltă ieftine, de completare, 

tehnologiilor pentru utilizarea lor în producţia sa. Graţie acestui fapt, 

compania devine mult mai puternică în lupta cu concurenţa din 

partea produselor finite de import sau ea însăşi poate concura mai 

eficient pe pieţele de export; 

– folosirea capacităţilor excedente din reţeaua de realizare 

comercială; 

– lărgirea grupelor asortimentului de mărfuri existente, fapt 

care-i dă posibilitate firmei să majoreze oferta şirului său de mărfuri; 

– posibilitatea repartizării riscurilor operaţionale, deoarece 

lărgind cercul furnizorilor, compania depinde mai puţin de dictatul 

unicului furnizor. 

Influenţa comerţului internaţional asupra firmelor naţionale concu-

rente la import este ambiguă. Conflictul de interese al firmei cu con-

curenţa din partea importului poate duce la consecinţe negative în 

formă de eliberare a unei părţi a forţei de muncă sau la micşorarea 

salariului acesteia. Efectul defavorabil al concurenţei din partea 

importului este în special evident, dacă ramura care concurează în 

import funcţionează într-o sferă specifică. Însă pierderile menţionate, 

provocate de concurenţa din import, sunt temporare. În economia în 

curs de dezvoltare, resursele neutilizate se vor transfera în ramuri mult 

mai productive, de exemplu, în ramurile care fabrică produse de ex-
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port, iar firmele concurente în import vor fi adaptate la perceperea 

noilor tehnologii, la cerinţele mărfurilor şi serviciilor noi şi de 

producere a lor. 

Consumatorii sunt cointeresaţi în comerţul internaţional pentru: 

– ca să fie importate mărfuri de consum la preţuri mai mici, în 

comparaţie cu cele autohtone, sau care după anumiţi parametri s-ar 

deosebi de ele în sens mai bun; 

– ca să se importe materie primă şi mărfuri industriale care să 

scadă cheltuielile interne de producţie, ceea ce va da posibilitate să se 

renunţe la fabricarea articolelor a căror preparare depinde în 

exclusivitate de furnizorii străini; 

– ca să fie exportate mărfuri naţionale, iar mijloacele obţinute să 

fie folosite pentru plata importului. 

– Aşadar, consumatorii câştigă din creşterea cantităţii şi 

diversităţii de mărfuri, de la preţuri mai mici, datorită acestui fapt 

creşte nivelul bunăstării lor. 

Tabelul 3 

Exportul mondial de produse şi servicii comerciale, 

2005-2011 (miliarde USD, şi variaţii anuale procentuale) 

 Valoare Variaţii anuale, % 

2011 2009 2010 2011 2005-11 

Produse  18,217 -22 22 19 10 

Servicii comerciale 4,149 -11 10 11 9 

Transport  855 -23 5 8 7 

Călătorii  1,063 -9 9 12 7 

Alte servicii comerciale 2,228 -7 8 11 10 

Sursa: Raportul OMC, UNCTAD pentru servicii comerciale, 2012 

Comerţul internaţional, ca sferă specială a economiei mondiale, 

are un şir de trăsături specifice care îl deosebesc de comerţul intrana-

ţional: reglementarea guvernamentală a comerţului internaţional; po-

litica economică naţională independentă; diferenţele socioculturale 

ale ţărilor; riscurile comerciale şi financiare. 

Reglementarea guvernamentală a comerţului internaţional. Fie-

care ţară funcţionează în mediul său juridic. Guvernul său se 

amestecă activ şi supune unui control strict relaţiile de comerţ 

exterior şi operaţiile comerciale legate de ele, relaţiile financiar-

valutare. Acest amestec şi control se deosebesc vădit de gradul şi 
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caracterul acelor măsuri care se aplică cu privire la comerţul intern. 

Guvernul fiecărei ţări suverane prin politica sa comercială şi 

financiar-bugetară dă naştere sistemului său propriu de licenţiere a 

exportului şi importului, a cotelor de import şi export, taxelor 

embargoului, subvenţiilor de export, legislaţiei fiscale proprii etc. 

O barieră serioasă în comerţul internaţional pot să devină deciziile 

guvernamentale privind reglementarea valutară (sistemul controlului 

valutar la intrarea valutei străine în ţară şi a scurgerii valutei din ţară 

reglementează traficul internaţional de mărfuri, servicii şi capital), 

precum şi hotărârile care ţin de standardele calităţii, securităţii, 

ocrotirea sănătăţii, igienei, patentelor, mărcilor comerciale, 

ambalajului mărfurilor şi volumului de informaţii care se indică pe 

ambalaje. 

În timpul realizării operaţiilor comerciale internaţionale, firma 

trebuie să ia în consideraţie nu doar legile ţării sale, dar şi legile ţării-

partener, de care depind metodele de realizare a acestor tranzacţii. 

Legile fiecărei ţări determină alegerea pieţelor, preţurilor la mărfuri 

pe care firma le poate propune, costul resurselor (forţa de muncă, 

materiile prime, tehnologiile) etc. 

Hotărârile guvernului şi legile, care abordează creşterea 

volumului de cheltuieli ale întreprinderii, pot influenţa asupra 

competitivităţii lor internaţionale. Astfel guvernul ţării poate obliga 

companiile sale industriale să le plătească muncitorilor diverse 

ajutoare în bani, ceea ce poate să se răsfrângă asupra costului de 

producţie şi, respectiv, să reducă posibilităţile companiei în sfera 

concurenţei de preţuri pe piaţa externă. 

Politica economică naţională independentă. Politica economică 

naţională poate să aprobe fluxul liber de mărfuri şi servicii dintre ţări, 

să-l reglementeze sau să-l interzică (aşa limitarea comerţului poate 

trece în forma „restricţionării benevole”, de boicotare a mărfurilor 

ţării, refuz al tarifelor preferenţiale şi eliberării de noi credite, 

limitarea accesului la mărfurile cu tehnologii înalte). Toate acestea 

influenţează considerabil asupra comerţului internaţional. 

Pentru a menţine gradul de echilibrare între plăţile internaţionale, 

ţara trebuie să coordoneze economia sa cu economia mondială, deci 

să ducă o politică ce ar asigura competitivitatea preţurilor şi 

consumurilor, în comparaţie cu alte ţări, şi nu ar admite divergenţe 
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între legislaţia internă şi reglementarea internaţională, care ar putea 

declanşa situaţii conflictuale în sfera comerţului extern. 

În caz că politica economică internă a statului dăunează 

stabilitatea sa externă, atunci consecinţele negative ale acestui fapt le 

vor resimţi toate ţările din comerţ. Pentru funcţionarea comerţului 

internaţional în atmosferă liberă, guvernele ţărilor trebuie să ducă o 

politică internă şi internaţională în acord cu partenerii comerciali, 

care să nu prejudicieze interesele niciunei părţi. Dacă politica 

economică naţională din sfera comerţului internaţional se bazează 

doar pe interesele statului, fără acordul sau fără consultarea 

partenerilor săi comerciali, aceasta duce la apariţia tensiunilor 

politice dintre parteneri (introducerea de taxe la unele mărfuri, 

stabilirea taxelor de import etc.). Aşadar, comerţul internaţional 

deseori devine obiectul de influenţă al politicii economice naţionale 

independente a anumitor state. 

Deosebirile socioculturale dintre ţări. Ţările participante în 

comerţul internaţional se deosebesc una de alta prin obiceiuri, limbă, 

priorităţi, cultură. Şi chiar dacă aceste deosebiri nu influenţează în 

mod esenţial comerţul internaţional, ele complică relaţiile dintre 

guverne şi includ multe elemente noi în activitatea întreprinderilor 

internaţionale. Cunoaşterea insuficientă a obiceiurilor, legilor ţării 

exportatorului sau importatorului duce la incertitudine şi neîncredere 

între vânzător şi cumpărător. 

Negocierea şi diferenţe culturale 

Oamenii din ţări diferite se deosebesc prin valori, atitudini şi 

experienţă. Ei au forţe şi slăbiciuni diferite unii faţă de ceilalţi. În 

opinia noastră, un negociator competent trebuie să îşi creeze un stil 

potrivit propriilor sale forţe – inclusiv celor caracteristice culturii din 

care provine. El nu ar trebui să încerce să urmeze stilul unei alte 

culturi, nu ar trebui să urmeze un stil în care alţi oameni au forţe pe 

care el nu le are, un stil care va duce la evidenţierea slăbiciunilor lui 

naturale, mai degrabă decât la evidenţierea forţelor sale. 

El trebuie să devină conştient de forţele lui şi să îşi exerseze 

priceperea în a le exploata. Trebuie, de asemenea, să fie conştient că 

alţi oameni lucrează altfel. Este important a le respecta modul de 

lucru diferit, fără a fi servil în faţa lor. De exemplu, un detaliu despre 

modul în care arabii comunică unii cu ceilalţi este faptul că la ei 
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contactul fizic este diferit de cel al locuitorilor Europei de Vest: o 

unire a degetelor, sau chiar contact facial. Dar, negociatorii arabi 

sunt încrezători faţă de occidentalii care adoptă aceste gesturi. Ei 

respectă cealaltă parte atunci când aceasta, respectând tradiţiile arabe, 

îşi păstrează propriile politeţi. Diferenţele dintre culturile naţionale nu 

numai că influenţează acest comportament de suprafaţă, dar 

condiţionează totodată valorile fundamentale deţinute de negociatori. 

Fiecare persoană aduce la masa de negocieri anumite presupuneri de 

care, deşi adânc înrădăcinate, e posibil să nu fie conştient. În ceea ce 

urmează, încercăm să scoatem la iveală unele dintre aceste presupuneri 

şi practici fundamentale. Una dintre cele mai semnificative distincţii se 

poate face între concepţiile despre negociere ale americanilor şi ale 

europenilor. 

Americanii. Stilul de negociere american este, probabil, cel mai 

influent din lume. Este stilul care domină literatura şi pe care mulţi 
oameni încearcă să-l copieze. Este caracterizat, înainte de toate, de 

personalităţi debordante care transmit instantaneu sinceritate şi 
căldură, personalităţi care sunt încrezătoare şi sigure pe ele şi care au 

uşurinţa de a trece imediat la o conversaţie exuberantă. Negociatorul 

intră în camera de negocieri încrezător şi vorbind afirmativ. 
În cadrul culturii americane, respectul este asociat succesului eco-

nomic. Există o tradiţie bine definită: „wheeler-dealing”, care se 
referă la preocuparea de a obţine simbolurile succesului material. 

Negociatorul american, începând negocierile cu entuziasm, 
apreciază această atitudine de urmărire a câştigului economic. 

Forţele lui sunt mari în special în fazele de tocmeală ale negocierii. 
El se mişcă natural cu rapiditate în aceste faze ale negocierii. Modul 

în care el „joacă” presupune că şi alţi negociatori ar trebui să fie 
guvernaţi de aceleaşi reguli. Îi admiră pe cei care sunt experţi în a se 

descurca în procesul de tocmeală şi pe cei care joacă după aceleaşi 
reguli ca şi el. El însuşi este expert în a folosi anumite tactici pentru 

obţinerea de avantaje şi se aşteaptă ca şi ceilalţi să aibă acelaşi 
profesionalism. 

Cu acest tip de atitudine, concentrat pe procesul de tocmeală, 
negociatorul american este interesat de „pachete”. Un vânzător se 

aşteaptă ca cel ce cumpără să fie capabil să facă un bilanţ al 

pachetului pe care îl solicită; pe de altă parte, cumpărătorul se 
aşteaptă ca vânzătorul să ofere un pachet clar. Şi folosesc intenţionat 
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cuvântul „pachet”, deoarece cuprinde ceva despre ideea de produs şi 

ceva mai mult despre forma în care acest produs este prezentat. 

Sunt deci patru caracteristici pe care le-am identificat în legătură 
cu abordarea negociatorului american: 

 exuberanţă; 

 profesionalism; 

 abilitate de a se tocmi; 

 interes pentru pachete. 
Parţial, aceste caracteristici pot fi descoperite în istoria americană, 

la pionierii care căutau o nouă formă de a trăi, riscând enorm prin 
lărgirea frontierelor, fiind serios influenţaţi de instinctele comerciale 

ale locuitorilor evrei. 

Germanii. Stilul de negociere german arată cu totul diferit. În 

special pregătirea pentru negocieri a germanilor este absolut superbă. 

Negociatorul german identifică înţelegerea pe care speră să o facă. El 

identifică forma exactă a acelei înţelegeri. Identifică problemele care 

consideră că ar trebui să fie cuprinse în negociere. Apoi pregăteşte o 

ofertă rezonabilă acoperind cu grijă fiecare chestiune a înţelegerii. 

În timpul negocierii, el va arăta elementele şi oferta clar, ferm şi 

afirmativ. Nu este deschis compromisului în mod semnificativ. 

Tiparul negocierii este surprinzător de asemănător cu anumite 

interpretări ale caracterului german: direct, sistematic, bine pregătit, 

inflexibil şi nedispus să facă compromisuri. 

Este un stil de negociere foarte puternic atunci când este practicat 

de negociatori pricepuţi. Forţele lui ies la iveală în special în faza de 

ofertă a negocierii. Odată enunţate, ofertele par să capete un grad de 

sfinţenie, aşa că partea de tocmeală este micşorată. 

Cum se poate face faţă? Din punctul de vedere al procedurii este 

de preferat ca cealaltă parte să se asigure ca explorarea şi declaraţiile 

proprii să aibă loc în faza premergătoare înaintării acestor oferte. Ei 

pot astfel să-şi prezinte perspectivele, dar trebuie să facă acest lucru 

tranşant, având în vedere că negociatorul german este atât de bun la a 

se pregăti şi se mişcă cu atâta naturaleţe şi viteză în faza de ofertare. 

Francezii. Negociatorii francezi sunt recunoscuţi pentru trei 

caracteristici principale în înţelegerile internaţionale: multă fermitate, 

insistenţa de a folosi limba franceză la negocieri şi un stil de negociere 

fără doar şi poate lateral. Adică, preferă să facă o înţelegere schiţată, 
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apoi o înţelegere de principiu, mai apoi să stabilească titulatura, şi aşa 

mai departe, acoperind pe rând întreaga lărgime a înţelegerii; aceasta 

contrastând cu modul de abordare pas cu pas al americanilor. Şi, la fel 

ca De Gaule, ei au o mare capacitate de a câştiga spunând „non”. 

Englezii. Sunt văzuţi de celelalte naţionalităţi ca fiind: 

 amatori, spre deosebire de profesioniştii americani; 

 mai degrabă prost pregătiţi decât bine pregătiţi; 

 drăguţi, prietenoşi, sociabili, agreabili; 

 flexibili şi receptivi la iniţiative. 

Nord-europenii. Nord-europeanul abordează negocierile mult mai 

tăcut decât americanii sau germanii. Există o anumită reticenţă în 

modul în care se implică din punct de vedere social la începutul 

negocierilor. Este tăcut, vorbeşte încet şi poate fi cu uşurinţă copleşit 

în această fază. 

Este foarte deschis în declaraţiile pe care le face şi este dispus să 

ajute imediat cealaltă parte să obţină informaţii despre poziţia pe care 

o adoptă. Este, totodată, foarte bun în a recunoaşte posibilităţile 

creative şi în a ajunge la decizii creative. 

Finlandezii şi norvegienii se încadrează în acest tipar; suedezii se 

încadrează şi ei, dar sunt influenţaţi într-un mai mare grad de 

americani şi de birocraţia suedeză. Danezii tind să aibă un stil 

scandinav şi unul german. 

Motivele ce stau la baza acestor caracteristici, în orice caz pentru 

ţările scandinave, nu sunt greu de înţeles: morala creştină, stabilitatea 

politică, economiile bazate până nu de mult în principal pe 

agricultură şi pescuit. Forţa nord-europeanului stă în francheţea lui şi 

în deschiderea pe care o are în fazele de explorare ale negocierii, care 

îi determină abilităţile creative din faza următoare. Nu se plasează pe 

acelaşi nivel cu americanii şi germanii în ceea ce priveşte abilitatea 

de a face oferte, nici cu americanii în privinţa capacităţii de a se 

tocmi, dar poate fi încăpăţânat. 

Pentru a-l putea influenţa, aşteptaţi-vă ca el să exploreze, să fie 

flexibil şi creativ. 

Mediteraneenii. Cultura mediteraneană este, în primul rând, mai 

călduroasă. Saluturile şi aspectele sociale degajă căldură, sunt 

utilizate cu exuberanţă posturile şi gesturile. Este dificil a fixa 
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discuţiile la nivelul anumitor înţelegeri sau la nivelul anumitor faze 

de negociere. 

În unele regiuni, anumite înţelegeri trebuie să fie „unse”, această 

problemă a „ungerii” este o temă centrală în culturile anumitor ţări 

mediteraneene. Este privită ca o practică normală şi nu are caracterul 

repulsiv (ca pentru nord-europeni) de „mită”. 

Abordarea negocierii în aceste culturi trebuie să reţină tipurile de 

educaţie pe care le-am deosebit; şi, totodată, să ţină seama de nevoia 

de a „unge”. Cum nici o companie occidentală respectabilă nu 

doreşte să fie asociată cu ideea de mită, este necesar ca aceasta să-şi 

asigure o agenţie locală şi să aibă grijă ca acea agenţie să se poată 

descurca cu „ungerea”. 

Comuniştii. Abordarea comunistă este în mod obişnuit una 

birocratică, uneori cu tonuri politice. Aspectul birocratic duce la un 

grup de oameni care sunt implicaţi în negociere. Ei au obligaţii faţă 

de bugete, proceduri şi obiective care în mod normal ar fi 

necunoscute negociatorului care provine dintr-o altă cultură şi a căror 

semnificaţie este greu de apreciat de către negociator. 

Metodele, la fel ca şi ţelurile, sunt birocratice. Trebuie urmate 
protocoalele, sistemele, regulile şi procedurile birocratice. 

În unele ţări comuniste, acest lucru este impus de către sistemul 

politic în care nu este neobişnuit ca în echipa de negociere să aibă un 

reprezentant care să verifice conformitatea şi performanţele celorlalţi 

membri ai echipei. Nu este de dispreţuit nici cazul în care 

comunitatea, în forma statului, îşi asumă responsabilitatea pentru 

problemele economice. În plus, interesele membrilor comunităţii – 

muncitori de rând – cer ca performanţele celor care pot influenţa 

succesul economic să fie verificate. 

În această situaţie, negociatorii au o preocupare de securitate 

necunoscută celor din societatea vestică. Abilitatea lor de a-şi păstra 

slujbele depinde de succesul pe care îl au de la o negociere la alta, de 

rapoartele făcute pe baza acestor negocieri, pe natura, forma şi forţa 

comportamentului lor în timpul negocierilor. 

Cum se poate face faţă? Anticipaţi: 

 trafic preliminar dificil, probabil incluzând anumite specificaţii; 

 schimbări de formă după ce înţelegerea începe să fie discutată; 
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 eforturi puternice de a reduce treptat preţurile care le-au fost 

oferite (un proces de reducere a preţurilor este diferit de „tocmeală”; 

 utilizarea dispozitivelor birocratice, cum ar fi falsificarea 

proceselor verbale ale unei întâlniri; 

 achitări de datorii detaliat prezentate în scris şi nevoia de a 

continua negocierile pentru proiectarea acestor achitări; 

 nevoia de a avea semnăturile tuturor celor care au participat 

într-un fel sau altul la negociere – şi de obicei cel puţin una în plus. 

Orientul Mijlociu. Negociatorul din Orientul Mijlociu vine dintr-o 

tradiţie a deşertului – o tradiţie tribală în care comunităţile sunt apro-

piate şi compacte, o tradiţie în care ospitalitatea este forţa care guver-

nează. Timpul este neesenţial: încrederea este importantă, iar vizita-

torul trebuie să câştige această încredere. Profetul Mohamed a fost 

războinic şi contraatacul este mai respectat decât compromisul. 

Consecvenţa tiparului negocierii pune accent pe primele faze ale 

negocierii. Aspectele sociale – o formă extinsă a creării de 

climat/spargerii gheţii – durează foarte mult. În timpul fazei 

dominante „sociale” unele aspecte ocazionale ale explorării intră în 

discuţie – deşi uneori incident. Din această discuţie vastă, socială şi 

uşor comercială, poate apărea respectul reciproc şi pot ieşi la iveală 

relaţii acceptabile de posibilităţi comerciale. Apoi, dintr-odată 

înţelegerile pot fi încheiate. 

Dar, înainte de aceasta, fiţi pregătiţi pentru întârzieri şi 

întreruperi. Uşa stă tot timpul deschisă şi chiar când negocierile au 

atins un punct critic, o a treia persoană le poate întrerupe venind să 

discute o cu totul altă problemă. Bineînţeles că va fi bine-venit şi 

întâmpinat în cea mai bună tradiţie arabă. 

Negociatorul european lipsit de experienţă se poate dezechilibra 

în urma acestei pierderi a terenului câştigat. El trebuie să-şi dezvolte 

capacitatea de a se adapta la acest tipar, de a accepta lipsa relativă a 

importanţei timpului şi de a fi capabil, la un moment dat, să conducă 

discuţia înapoi şi să recâştige teren. 

Tiparul este deci unul care pune accent pe formarea climatului şi 

pe faza de explorare despre care am discutat în procesul de 

negociere. În mod eficient, acest tipar tradiţional oriental poate 

împiedica serios fazele de ofertă şi de tocmeală în drumul către o 

înţelegere. 
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Tiparul tradiţional a fost în unele puncte înlocuit de revoluţia 

petrolieră, cu tot mai mulţi arabi fiind expuşi tiparelor americane de 

educaţie şi influenţă şi preluând abordarea americană, bazată pe 

ofertă şi tocmeală. 

Indienii. Indienilor le place să se tocmească – o tocmeală tipică 

pieţei – şi se simt privaţi dacă negocierile nu includ un ritual potrivit 

de tocmeală. 

Chinezii. Negociatorul chinez se distinge prin: preocuparea 

pentru „faţadă”, specializare, suspiciune faţă de occidentali. 

Problema „faţadei” este cea mai importantă. Negociatorul chinez 

trebuie să fie văzut negociind cu o persoană care are o poziţie-cheie 

şi autoritară, o persoană a cărei carte de vizită directorială este 

prezentată elegant, o persoană care are o maşină scumpă şi şofer 

îmbrăcat într-o uniformă corespunzătoare. El nu trebuie să fie forţat 

să piardă din imagine prin a fi nevoit să-şi retragă spusele ferme din 

timpul negocierilor, iar noi nu ne putem menţine faţada impunătoare 

în cazul în care retragem o afirmaţie fermă pe care am făcut-o. 

Înţelegerea finală trebuie să îi permită să îşi menţină – sau de preferat 

să-şi îmbunătăţească – imaginea percepută de către cunoştinţele lui. 

Specializarea înseamnă că la negociere vor fi nenumăraţi experţi – 

expertul tehnic, financiar, expertul de distribuţie şi alţi trei experţi. 

Acest lucru duce inevitabil la negocieri tergiversate, fiecare expert 

stabilindu-şi şi păzindu-şi faţada în timpul negocierilor; şi cunosc un 

explorator care alocă o zi umană ca timp de negociere pentru fiecare 

10.000 lire pe care speră să-i facă din afacere. 

E o regulă utilă. Înseamnă, de exemplu, că pentru a negocia o 

afacere de 100.000 lire sunt desemnaţi doi oameni pe o perioadă de o 

săptămână, sau o echipă de cinci oameni pe o perioadă de o lună 

pentru o afacere de 1.000.000 lire. 

Chinezii sunt suspicioşi cu occidentalii. Le displac în special 

încercările occidentalilor de a-i conduce spre discuţii politice. 

Chinezii acceptă mai bine interesul pentru familiile lor. Un cadou 

pentru fiu (un mic dar în care a fost pus un gând, nimic ostentativ) 

este preţios, în contrast cu un prânz de afaceri luxos, care este inutil. 

Orice cultură are o abordare diferită şi analizând o serie de culturi, 

am identificat o serie de modalităţi diferite de a aborda negocierea. 
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Sugerăm ca negociatorii din fiecare cultură să îşi dezvolte forţele 

naturale, mai degrabă decât să adopte abordări care le vor evidenţia 

inevitabil slăbiciunile. 

Când întâlnesc altă cultură, ei ar trebui să respecte şi să 

promoveze (fără a fi subiectivi) obiceiurile de negociere ale acelei 

culturi. 

Tabelul 4 

Negocieri internaţionale – particularităţi naţionale 

ale negociatorilor 

India  Africa  Orientul Mijlociu  America Latină 

Atentă Superficială Rapidă Rapidă 

Medie Lungă Lungă Lungă 

Liber Ambiguu Colorat Liber 

Mare Foarte mare Mis Mare 

Prietenie Suspiciune Politeţe Prietenie 

Prietenie Nesiguranţă Motivitate Veselie 

Medie Mică Mică Mică 

Redusă Medie Medie Redusă 

Mediu Mic Mic Mare 

Medie Mică Mică Mare 
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Tabelul 5  

Tipuri de negociatori şi modalităţi de abordare a acestora 

(în relaţiile comerciale) 
Partenerul primitor 

Este bucuros sa-l vadă pe 
specialist şi să se întreţină cu el. 
Ascultă argumentele şi 
propunerile. Poate fi sau nu 
interesat să cumpere. 

S-ar putea ca partenerul să nu aibă 
competenţa, să nu încheie 
contractual. Specialistul va trebui 
să-i pună întrebări la care acesta va 
fi obligat să-i răspundă, cum ar fi: 
Cum va utiliza produsul oferit ? 
Când intenţionează să cumpere? 
Poate să recomande pe cineva care 
ar efectua cumpărătura imediat?  

Partenerul vorbăreţ 

Este vesel şi de multe ori se 
îndepărtează de tema negocierilor. 
Dacă specialistul nu este atent, 
discuţia cu partenerul vorbăreţ 
poate să se scurgă rapid, fără a se 
atinge scopul tratativelor – 
respectiv încheierea contractelor. 

Acestui tip de partener i se va 
acorda un timp rezonabil pentru 
discuţia generală, dar specialistul 
trebuie să exploateze orice ocazie 
pentru a-l aduce la subiectul 
tratativelor. Specialistul nu trebuie 
să înceteze să-şi prezinte 
argumentele în maniera proprie. 

Partenerul impulsiv 

Pare nerăbdător şi-l va întrerupe 
des pe specialist. Se poate 
întâmpla ca după ce îşi dă acordul 
pentru cumpărare să revină asupra 
deciziei, încercând să amâne 
discuţia. Se enervează uşor. 

Specialistul trebuie să trateze rapid 
cu acest gen de oameni, subliniind 
avantajele şi făcând încercări 
multiple de a concluziona. 
Specialistul nu va încerca sa-l 
preseze, într-o manieră comercială 
dar serioasă, să ia o decizie 
pozitivă. Dacă pare supărat, se va 
renunţa la detalii, vor fi subliniate 
avantajele principale şi se va 
„forţa” finalizarea. 

Partenerul ezitant 

Acest tip de partener detestă să ia 
decizii. Este nervos, are un 
caracter indecis, îşi exprimă 
indecizia atât verbal, cât şi 
nonverbal. 

Cea mai bună cale de a-l ajuta este ca 
specialistul să-şi concentreze atenţia 
asupra unei singure linii de conduită. 
I se vor prezenta dovezi fără replică, 
raţionamente logice de urmărire a 
propunerii făcute. 
Este necesară multă fermitate. 
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Partenerul cumpătat 

Cuvintele, gesturile, actele sale 
sunt calme, serioase. El ascultă cu 
grijă, pune întrebări detaliate şi 
studiază în profunzime fiecare 
element al propunerii. 

Specialistul trebuie să fie foarte 
bine documentat. Vor fi prezentate 
numeroase dovezi pentru a sublinia 
valoarea şi avantajele produsului 
oferit. Specialistul va încerca să-i 
furnizeze toate datele solicitate, de-
oarece acest tip de partener 
intenţionează realmente să 
cumpere. 

Partener tăcut 

Rămâne tăcut, fără să se pronunţe, 
fără să ofere prin gesturi sau 
mimică cel mai mic indiciu care să 
permită identificarea intenţiilor 
sale.  

Singurul mijloc de influenţă a acestui 
tip de cumpărător este evidenţierea 
de fapte. Specialistul trebuie să-i fur-
nizeze dovada avantajelor pe care le 
va obţine acceptând propunerea. Tre-
buie tratat cu atenţie şi respect. Este 
necesar să i se pună întrebări. Trebuie 
determinat să vorbească utilizând 
propria lui tactică.  

Tabelul 6 

Negocieri internaţionale – tipologia negociatorilor 

Ţările anglo-saxone,  
ţările nordice, Germania 

Ţările de origine latină, Franţa 

Nu fac decât un singur lucru odată. Fac mai multe lucruri deodată. 

Se consacră total şi exclusiv execu-
tării proiectului, fără a se referi la 
context, prioritate fiind raporturile 
dintre indivizi, cu sarcini precise. 

Se admit întreruperi şi schimbări de 
ocupaţii. Comunicarea face referire 
adesea la context. 

Urmăresc cu scrupulozitate 
programul stabilit. 

Relaţiile dintre indivizi sunt mai im-
portante decât atingerea obiectivului 
fixat. 

Se străduie să nu deranjeze pe ni-
meni. De regulă, sunt distanţaţi şi 
rezervaţi. 

Proiectele şi programul sunt deseori 
modificate, prioritar este viitorul. 

Proprietatea este bine definită. Nu 
se împrumută decât forţaţi de un 
program. 

Schimburile, împrumuturile de obiecte 
sunt frecvente şi admise. 

Exactitatea este impusă la extrem. Exactitatea este relativă. 

Relaţiile sunt superficiale şi efemere. Relaţiile sunt intense şi mai durabile. 

Indivizii sunt mai lenţi, mai 
metodici, mai puţin angajaţi. 

Indivizii sunt lipsiţi de răbdare, intem-
pestivi, tind să treacă direct la acţiune. 
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Angajamentele ţin cont de termene, 
date, perioade. 

Angajamentele se bazează îndeosebi 
pe persoane, pe elementul uman. 

Un mic studiu experimental, întreprins între subiecţii angajaţi în 
diplomaţie, negocieri din ţara noastră, ne arată un apetit deosebit 
pentru interrelaţia umană în cadrul colectivelor umane specifice 
pentru misiuni diplomatice. În momentul scrierii calităţilor necesare 
în munca de diplomat, subiecţii au clasificat trăsăturile necesare 
acestei deosebit de solicitante activităţi ca fiind extrem de complexe 
şi într-o dinamică specifică. Pe primul plan, au aşezat nevoia de 
informare cu seriozitate asupra problemelor complexe din ţara 
respectivă, apoi necesitatea statuării unui set de relaţii, de schimburi 
de idei între diplomaţi; „deschiderea” spre problematica 
socioculturală a zonei în care se desfăşoară activitatea, dar şi a ţării 
din care provine diplomatul respectiv, rolul de „negociator” al 
diplomatului care să dovedească fermitate, dar şi flexibilitate 
adecvată la problemele diplomaţiei, capacitatea de a lua decizii 
profunde, bine gândite, respectarea şi motivarea unor conduite de 
loialitate faţă de ţară, spirit constructiv şi nonconflictogen în relaţiile 
din microcolectivitateta în care îşi desfăşoară activitatea, tact 
psihologic în toate ocaziile, răbdare, toleranţă şi în ansamblu 
capacităţi pentru o bună cooperare. 

Riscurile financiare şi comerciale. La riscurile financiare se 
atribuie riscurile valutar şi de credit. 

Comerţul internaţional se realizează între ţări cu diferite sisteme 
valutare, care determină schimbul unei valute contra alteia. Din 
cauza instabilităţii cursurilor valutare, apare riscul valutar. Riscul 
valutar în comerţul internaţional – îl prezintă pericolul de pierderi 
valutare în urma schimbării cursului valutei preţului în raport cu 
valuta de plată în perioada dintre semnarea tranzacţiei de comerţ 
extern şi efectuarea plăţii conform acestei tranzacţii. 

Una dintre problemele importatorului este necesitatea de a primi 
valută străină pentru realizarea plăţii. Riscul valutar pentru el apare, 
în caz că creşte cursul valutei preţului în raport cu valuta de plată. 

Exportatorului îi poate apare problema la schimbul valutei străine 
contra valutei ţării sale, el va suporta pierderi la scăderea cursului va-
lutei preţului în raport cu valuta de plată, deoarece va primi un preţ 
mai mic, în comparaţie cu cel contractual. 

Clasificarea riscurilor 
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Orice activitate, comercială sau nu, este expusă la numeroase 
riscuri. Iată categoriile cele mai importante: 

Riscuri naturale (hazarde naturale): 

– cutremure şi erupţii vulcanice; 

– riscuri geomorfologice (alunecări de teren, tasări etc.); 

– riscuri climatice (furtuni, secetă, inundaţii etc.); 

– riscuri cosmice (asteroizi, comete etc.); 

– riscuri biologice (invazii de lăcuste, epidemii etc.). 

Riscuri de securitate fizică: 

– furt; 

– sabotaj şi incendiere; 

– şantaj, extorcare. 

Riscuri politice: 
– naţionalizarea si exproprierea; 

– modificarea legislaţiei; 

– conflicte militare etc. 

Riscuri financiare şi economice: 

– cursul valutar; 

– inflaţia; 

– fraude financiare, escrocare; 

– întârzieri la plată etc. 

Riscuri informatice: 

 viruşi, viermi, troieni; 

 intruziune neautorizată; 

 furt de date etc. 

Riscuri tehnologice si industriale: 

– explozii; 

– radiaţii; 

– scăpări de substanţe toxice; 

– accidente de muncă etc. 

Riscul valutar poate fi micşorat graţie semnării contractelor 

valutare forward, opţiunilor valutare, împrumuturilor în valută 

străină după cursul valutar fixat, iar apoi achitarea împrumutului din 

contul viitoarelor încasări în această valută. 

La realizarea comerţului internaţional, este necesar anumit timp 

pentru transportarea mărfurilor, de aceea exportatorul este expus 

riscului de credit şi încearcă dezavantaje ce ţin de distanţă şi de timp 
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care sunt necesare expedierii mărfurilor peste hotare şi de obţinerea 

plăţii. Decalajul de timp între comanda furnizorului străin şi 

recepţionarea mărfii ţine, de regulă, de durata perioadei de transportare 

şi de necesitatea de pregătire a documentaţiei respective. Pentru a 

finanţa pregătirea şi transportarea mărfii peste hotare, exportatorul 

poate avea nevoie de mijloace suplimentare după care se adresează să 

le obţină de la bancă. Totodată, creditul este necesar pentru o 

perioadă mai îndelungată decât ar avea nevoie, dacă el ar vinde 

mărfurile pe piaţa internă din ţara sa. Exportatorul este dator să-şi 

îndeplinească obligaţiunile sale în conformitate cu termenul şi 

condiţiile tranzacţiei de credit. Însă poate să apară riscul de 

nerestituire a datoriei. Aceasta poate avea loc în următoarele condiţii: 

a) dacă marfa se află în altă ţară, cumpărătorul a devenit 

posesorul mărfii, iar apoi a renunţat s-o achite; 

b) dacă cumpărătorul a refuzat să primească marfa după ce 

aceasta a fost adusă la destinaţie în ţara sa. 

Exportatorul dispune de câteva variante pentru a decide problema 

destinului de mai departe a mărfii care se află în altă ţară: să găsească 

un alt cumpărător; să renunţe la marfă, să treacă cliringul (să cureţe 

marfa de taxele pentru export), să plătească taxa vamală şi să 

transmită marfa la depozitul de mărfuri sau să expedieze marfa 

înapoi în portul autohton. 

Totuşi, aceste variante enumerate nu sunt atrăgătoare şi sunt 

legate de pierderi. 

Riscul de credit poate, de asemenea, să apară când guvernul ţării 

primeşte împrumut de la creditorul străin sau când dă garanţie asupra 

împrumutului de la terţa parte din ţara sa, iar apoi sau guvernul, sau 

terţa parte refuză să achite împrumutul şi anunţă despre imunitatea în 

urmărirea penală. Exportatorul va fi neputincios să perceapă forţat 

datoria, deoarece i se va interzice să pună în aplicare cerinţele sale 

prin judecată. 

Riscurile comerciale ce ţin de posibilitatea de a nu obţine venit 

sau de apariţie a pagubelor în procesul realizării operaţiilor 

comerciale se pot manifesta în asemenea cazuri: 

– incapacitatea de plată a cumpărătorului la momentul de plată a 

mărfii; 

– refuzul clientului de a plăti produsele; 
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– schimbarea preţurilor la produse după încheierea contractului; 

– reducerea cererii de produse; 

– imposibilitatea transferului de mijloace în ţara exportatorului 

în legătură cu restricţiile valutare în ţara cumpărătorului 

(importatorului) sau din lipsa de valută, sau refuzul guvernului ţării 

importatoare de a acorda această valută aducând oricare alte motive. 

Comerţul internaţional este format din două fluxuri opuse de 

mărfuri şi servicii: exportul şi importul [38, p.39-40; 59, p.32-37]. 

În conformitate cu definiţiile Comisiei Statistice ONU, prin 

export se înţelege: 

– exportul din ţară a mărfurilor fabricate, cultivate sau obţinute 

în ţară, precum şi mărfurile importate de peste hotare şi supuse 

prelucrării pe teritoriul vamal; 

– exportul de mărfuri, importate mai înainte, care au fost 

prelucrate sub controlul vamal; 

– exportul peste hotare a mărfii importate mai înainte şi care nu 

a fost supusă niciunui fel de prelucrare în ţara de export. Astfel de 

export se numeşte reexport. Obiectul reexportului, de exemplu, sunt 

mărfurile realizate la licitaţii internaţionale şi la bursele de mărfuri. 

La reexport se atribuie, de asemenea, exportul de mărfuri de pe 

teritoriul zonelor libere şi din depozitele anexate. 

Prin import se înţelege: 

– importul în ţară a mărfurilor de origine străină direct din ţara 

producătorului sau din ţara intermediarului pentru consum propriu, 

pentru întreprinderile industriale, de construcţii, agricole şi altele sau 

pentru prelucrare în scopul de consum în interiorul ţării, sau în 

scopul exportului din ţară; 

– importul de mărfuri din zonele libere sau din depozitele anexate; 

– importul de peste hotare a mărfurilor autohtone exportate mai 

înainte care nu au fost supuse niciunei prelucrări. Astfel de import se 

numeşte reimport. La reimport, de exemplu, se referă mărfurile care 

nu au fost vândute la licitaţie, întoarse de la depozitul de consignaţie, 

rebutate de cumpărător etc.; 

– importul de mărfuri pentru prelucrare sub controlul vamal. 

Acestea sunt mărfurile care se importă în ţară pentru prelucrare în 

scopul exportului ca produse finite care să conţină în sine marfa dată 

în variantă prelucrată sau modificată. Drept exemplu poate servi 

importul uleiului de măsline pentru producerea conservelor de peşte 
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pentru export. Totodată, importatorul, de obicei, este eliberat de plata 

taxelor vamale. 

În costul exportului şi importului se includ, la fel, toate mărfurile 

care sunt furnizate de companiile-mame CTN către firmele filiale ale 

lor care se află pe teritoriul altor ţări. Astfel se ţine cont de schimbul 

din interiorul firmei realizat în cadrul CTN, inclus în schimbul de 

mărfuri internaţional. 

Comerţul internaţional se caracterizează prin soldul comercial şi 

rotaţia comercială. 

Soldul comercial – este diferenţa în expresie valorică dintre 

volumele exportului şi importului. Se diferenţiază soldul comercial 

activ – depăşirea exportului de mărfuri şi servicii asupra importului, 

şi soldul pasiv – depăşirea volumului importului asupra exportului. 

Rotaţia comercială – este suma în expresie valorică a volumelor 

exportului şi importului. 

Piaţa mondială este sfera balanţei cererii şi ofertei internaţionale 

de mărfuri care se exportă şi se importă de către diferite ţări. 

Relaţiile reciproce funcţionale de bază dintre cererea şi oferta 

internă, cererea şi oferta de mărfuri pe piaţa mondială, volumele de 

cantităţi ale importului şi exportului, nivelul preţului la care se 

realizează comerţul, se pot ilustra prin intermediul aşa-numitului 

model cel mai simplu al comerţului internaţional sau modelului 

echilibrului parţial, în care se utilizează curbele cererii şi ofertei 

(Fig.1). 

а) ţara А b) piaţa mondială de marfă Х c) ţara В 

 

 

  

 

   

 

  

 

 
Fig.1. Balanţa cererii şi ofertei pe pieţele mondiale 
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Să presupunem că în două ţări A  şi B se produce şi se consumă 

una şi aceeaşi marfă X . Cheltuielile pentru producerea mărfii X în 
aceste ţări sunt diferite.  

În condiţiile inexistenţei comerţului extern, marfa X  este 

vândută în ţările A  şi B  la preţuri diferite, iar intersecţia curbelor 

naţionale de cereri (
A

XD  şi 
B

XD ) şi oferte (
A

XS  şi 
B

XS ) în fiecare ţară 

atribuie importanţă de echilibru preţurilor şi volumelor de vânzări. 

În ţara A volumul de echilibru 
A

XQ  se vinde la preţul de echilibru 

AP , iar în ţara B volumul de echilibru 
B

XQ  – la preţul BP . Totodată, 

BA PP  . Acest raport dintre preţuri creează stimulente în fiecare ţară 

pentru schimb mutual avantajos: 

– ţara A este cointeresată să vândă marfa X în străinătate, 

deoarece va obţine venit (în ţara B preţul este mai mare); 

– ţara B este cointeresată să cumpere marfa X , deoarece ea 

este mai ieftină, şi ea nu are necesitate să folosească resursele 

ineficient în producţia sa. 

În condiţiile comerţului liber, ţara A  vinde marfa în ţara B . Preţul 

de echilibru AP înseamnă valoarea minimă a costului mărfii X pe 

piaţa mondială şi exportul său la un preţ mult mai ieftin este imposibil. 

Preţul de echilibru BP  semnifică valoarea maximală a preţului 

mondial al mărfii X şi importul său la preţul ce depăşeşte BP  în ţara 

B va fi dezavantajos. 

În acest model foarte simplu, oferta excedentară a mărfii X în ţara 

A  trebuie să răspundă cererii sale excedentare în ţara B . Cu alte 

cuvinte, exportul din ţara A  trebuie să echivaleze cu importul în ţara 

B . 

Această egalitate înseamnă: BBAA QQQQ  . 

Cunoscând valorile min şi max ale preţului mondial pentru marfa 

X şi valorile de mărimi egale ale exportului şi importului acestei mărfi, 

se pot construi curbe ale cererii CD  şi ofertei 
CS  pe piaţa mondială. 
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Volumele exportului şi importului echivalează unul cu altul şi 

coincid pe segmentul CC EP . Preţul mondial al mărfii X va alcătui 

2

BA
C

PP
P


 . 

Echilibrul atins de marfa X în punctul 
CE pe piaţa mondială are 

un caracter stabil. Oricare deviere a preţului mondial de la valoarea 

sa de echilibru 
CP  creează premise pentru revenirea automată la 

nivelul său iniţial. 

Dacă preţul mondial 
CP  creşte, atunci va creşte volumul de 

export. Însă volumului crescut al exportului i se va împotrivi 

posibilitatea redusă a importului, iar micşorarea cererii va întoarce 

preţul la nivelul său de echilibru CP .  

Dacă preţul mondial scade, acest lucru majorează putinţele 

importului. Însă ele nu se vor putea realiza în practică din cauza 

ofertei limitate a mărfii .X  

Prin urmare, modelul cel mai simplu al comerţului internaţional 

mărturiseşte despre faptul că: 

– pe piaţa mondială se întâlnesc cererea şi oferta de mărfuri care 

se importă de unele ţări şi se exportă de altele; 

– volumul exportului depinde de surplusul pe piaţa naţională a 

mărfii date, iar volumul importului – de volumul deficitului; 

– la comparaţia preţurilor interne de echilibru, pe piaţa 

mondială, se poate stabili prezenţa ofertei excedentare a acestei mărfi 

în unele ţări şi cererii excedentare de această marfă a altor ţări; 

– preţurile de echilibru minimale şi maximale pe piaţa internă în 

diferite ţări ale unui şi aceluiaşi produs determină limitele inferioară 

şi superioară ale preţului mondial la care se realizează acest produs 

pe piaţa mondială; 

– fluxurile internaţionale de mărfuri se acumulează sub influenţa 

năzuinţei statelor de a exporta relativ mărfuri ieftine în condiţiile 

lipsei comerţului, şi de a importa comparativ scumpe; 

– între volumele exportului şi importului unui oarecare produs, 

pe de o parte, şi nivelul preţului mondial al acestuia, pe de alta, există 

o legătură reciprocă şi o interdependenţă. Schimbarea preţului 

mondial duce la schimbarea cantităţii de mărfuri exportate şi 
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importate pe piaţa mondială, iar schimbarea cantităţii de mărfuri 

exportate şi importate – la schimbarea preţului mondial; 

– pe piaţa concurentă apar tendinţe centripete care anulează 

devierea preţului efectiv pe piaţa mondială la marfa dată de la 

valoarea sa de echilibru [13, p.32; 38, p.99-108; 47, p.74-75]. 

2.2. Structura şi dinamica comerţului internaţional 

În 2011, Comitetul pentru comerţ şi dezvoltare (CTD) a organizat 

patru reuniuni oficiale privind ajutorul pentru comerţ în care membrii 

OMC au examinat progresul programului de lucru 2010-2011, şi 

membrii, partenerii şi organizaţiile au raportat pe munca lor. Ajutorul 

pentru comerţ este o sugestie pentru programul de lucru pentru 

perioada 2012-2013, care se bazează pe tema „Sporirea coerenţei”, 

pentru a sublinia necesitatea de a convergenţă între Ajutorul pentru 

Comerţ şi Dezvoltare în domenii, cum ar fi securitatea alimentară, 

emanciparea femeilor, economia verde şi de energie. Programul 

„Consolidarea coerenţei”, publicat în noiembrie 2011, sub 

responsabilitatea preşedintelui CCD, subliniază că viitoarele discuţii 

ar trebui să includă îmbunătăţirea eficacităţii ajutorului pentru 

comerţ. Acesta indică că, pentru a menţine ritmul, trebuie să ne arate 

rezultatele palpabile. În aşteptarea opiniei globale (2013), Comitetul 

va avea activităţi axate pe mobilizarea resurselor în continuare, 

integrarea comerţului în planurile de dezvoltare economică naţional şi 

regional, consolidarea integrării comerciale regionale, îmbunătăţirea 

dialogului cu sectorul privat şi dezvoltarea unor mecanisme de 

evaluare şi follow-up pentru a revizui punerea lor în aplicare. 

În ultimele decenii, în economia mondială s-au produs schimbări 

calitative deosebite, pe care specialiştii le denumesc diferit: 

„interdependenţe economice”, „interdependenţe internaţionale”, 

„integrare globală”, „economie globală” etc. Este evident că se petrece 

un proces de integrare globală, de globalizare a economiei mondiale, 

pe fondul altor procese, sub influenţa mai multor factori propulsori, 

şi anume: 

– progresul tehnico-ştiinţific accelerat, care are o asemenea 

amploare şi profunzime încât analiştii sunt unanim de acord că 

asistăm la o veritabilă revoluţie tehnico-ştiinţifică, proces de natură 

tehnologică – care antrenează mutaţii de structură în toate sferele 

activităţii social-economice; 
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– reducerea sau înlăturarea barierelor naţionale în faţa 

fluxurilor internaţionale de bunuri, servicii, tehnologii, capitaluri etc. 

– proces de natură economică. 

Acest proces de integrare globală, spun specialiştii, este în „esenţă 

rezultatul unui declin continuu al importanţei economice a graniţelor 

politice naţionale şi o intensificare fără precedent a relaţiilor şi 

interacţiunilor economice până la un punct în care diferenţa între 

tranzacţiile interne şi externe devine nesemnificativă sau dispare”. 

În acest context, s-a produs o schimbare rapidă şi profundă şi a 

condiţiilor în care se dezvoltă ţările lumii şi care, la rândul lor, sunt 

determinate de existenţa mai multor factori care acţionează simultan 

şi la toate nivelurile – naţional, regional şi internaţional. 

– la nivel naţional, în majoritatea ţărilor lumii se desfăşoară un 

proces de trecere spre diferitele forme ale economiei de piaţă si ca 

urmare, o „deschidere” spre capitalul străin; 

– la nivel regional, are loc o tendinţă de concentrare-regionaliza-

re a activităţii economice, în special în trei regiuni – Europa 

Occidentală, America de Nord şi Asia, în jurul celor trei poli de 

putere economică, UE, SUA şi Japonia; 

– la nivel internaţional, noile tehnologii şi perspectiva 

schimbării lor rapide, expansiunea globală a industriilor-cheie 

(telecomunicaţii şi transporturi), dezvoltarea sectorului de servicii. 

Ca urmare, se vor produce în continuare modificări de structură în 

economia mondială şi se va crea un nou cadru pentru dezvoltarea 

economică, diferit de cel care a caracterizat deceniile anterioare. 

„Globalizarea economiei mondiale ar putea fi definită ca fiind un 

proces deosebit de dinamic al creşterii interdependenţelor dintre 

statele naţionale. Este o urmare a extinderii şi adâncirii legăturilor 

transnaţionale în sferele vieţii economice, politice, sociale şi 

culturale şi în consecinţă, fac ca atât problemele care apar în aceste 

sectoare social-economice, cât şi soluţionarea lor să devină 

mai curând globală decât naţională”. 

Procesul de globalizare se realizează deci pe suportul altor 

procese economice cu implicaţii globale, de adâncire a 

interdependenţelor, de multilateralizare a relaţiilor economice 

internaţionale, de cooperare, integrare, transnaţionalizare, 

regionalizare. 
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Economia mondială, sub impactul noilor tehnologii în sectoarele 

telecomunicaţiilor şi informaţiei, se află în prezent în plin proces 

de transformări profunde, care produc modificări în caracterul 

diviziunii mondiale a muncii şi în modul de participare la 

schimburile internaţionale. Se produce trecerea de la economia 

bazată pe energie şi transporturi, la economia bazată pe informaţii şi 

telecomunicaţii. „Economia tradiţională se caracteriza prin 

dezvoltarea deosebită a reţelelor de transport (şosele, căi ferate, linii 

aeriene). Aceasta a determinat dezvoltarea ramurilor industriei 

constructoare de maşini. O astfel de dezvoltare a necesitat 

consum mare de energie şi materii prime. În societatea industrială, 

resursa strategică era capitalul. 

Noua economie se caracterizează prin dezvoltarea circulaţiei 

informaţiei (mai mult decât circulaţia bunurilor materiale). Aceasta 

determină dezvoltarea ramurilor economice bazate pe 

microelectronică şi telecomunicaţii. În noua societate, 

resursa strategică este informaţia. Tehnologiile combinate – telefon, 

computer, televiziune, au fuzionat într-un sistem integrat de 

informare şi comunicare, care transmite date şi permite intersecţiuni 

instantanee. Este un proces istoric, numit de 

specialişti „dezindustrializare”, de trecere de la societatea industrială 

la societatea informaţională. Aceste tehnologii din sfera comu-

nicaţiilor au o dimensiune globală prin natura lor. Ele nu recunosc şi 

nu respectă graniţele naţionale. Tehnologiile de vârf sporesc viteza 

de transmitere şi deci sporeşte „vizibilitatea transfrontalieră” a diferi-

telor evenimente naţionale. 

Economia devine globală pentru că informaţia se difuzează 

instantaneu pe întreaga planetă, comunicaţiile devin universale – 

magistralele informaţionale, transporturile supersonice, armele 

moderne planetare. 

Concluzia este că toate aceste transformări, ca şi 

interdependenţele care le generează, au făcut ca economia mondială 

să devină un mecanism integrat în afara căruia nici o ţară nu se poate 

dezvolta în mod firesc. 

Schimbările produse în acest sistem integrat au influenţat şi 

raportul de forţe dintre diferitele componente ale economiei 

mondiale. Sub impactul revoluţiei tehnico-ştiinţifice, încă din anii '80 

s-a accentuat dezvoltarea economică şi socială a ţărilor lumii şi ca 
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urmare, la modificarea raportului de forţe dintre state, au prevalat 

factorii economici, ştiinţifici şi tehnologici, în detrimentul celor 

politici şi militari. Evaluarea poziţiei unei ţări în comunitatea 

mondială este determinată de acum de forţa sa economică, de 

competitivitatea sa pe piaţa mondială. De acum, s-a produs o 

multiplicare a centrelor de putere pe plan economic. De 

asemenea, caracterul multipolar al economiei mondiale se manifestă 

nu numai prin formarea unor centre de putere economică la nivelul 

unor ţări, dar şi prin apariţia unor noi centre de putere la nivel 

regional (UE, zona Pacificului etc.). Se remarcă că ţările dezvoltate 

industrializate nu mai sunt singurele care generează şi 

stimulează creşterea economică a restului lumii. Trecerea de la o 

structură bipolară la una multipolară a comunităţii mondiale nu a fost 

şi nu este însă lipsită de frământări. 

Specialiştii sunt aproape unanim de acord că lumea de azi este 

profund schimbată, că se află într-o tranziţie economică şi politică 

majoră, că deceniul 90 se confruntă cu multiple şi complexe 

probleme în spaţiul relaţiilor economice internaţionale. 

Fenomenele care s-au petrecut şi care susţin aceasta apreciere 

sunt numeroase: modificarea ordinii postbelice în plan geopolitic, prin 

schimbarea structurilor sale – alianţe militare, graniţe naţionale, state 

naţionale; încercarea de a găsi noi alianţe economice şi politice 

strategice, inclusiv prin organizarea unor economii de piaţă libere şi 

consolidarea unor regiuni democratice în ţările în curs de dezvoltare 

şi în ţările Europei de Est; accentuarea tensiunilor 

protecţioniste determinate de dezechilibrele comerciale ale unor state 

dezvoltate; dezvoltarea unor procese de cooperare-integrare, 

regionalizare, transnaţionalizare. 
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 - exportul  -PIB 

Fig.2. Creşterea comerţului mondial de produse în volum 

şi a PIB-ului, 2000-2011 (variaţii procentuale) 

Comerţul internaţional de mărfuri a fost istoriceşte până la un 
anumit timp sfera principală în relaţiile economice mondiale. Abia 
spre sfârşitul sec. XX rolul principal în sistemul economiei mondiale 
au început să-l ocupe diverse forme de tranzacţii financiare. Însă 
importanţa comerţului internaţional şi în prezent este foarte mare. 
Dovada acestui fapt este creşterea volumelor în comerţul 
internaţional. Potrivit datelor experţilor OMC, volumul comerţului 
internaţional în 2006 a crescut cu 7,6%, în 2007 – cu 15,2%, în 2008 
– cu 15,4%. O asemenea dezvoltare accelerată a comerţului 
internaţional ţine, în primul rând, de intensificarea procesului de 
liberalizare a relaţiilor internaţionale, de sporirea cererii de mărfuri 
industriale, a căror parte în volumul total de export constituie 70%. 
Totuşi, în 2009, din cauza crizei financiare mondiale, are loc 
scăderea volumelor comerţului internaţional cu 13,1%. 

Tabelul 7  

Economia ţărilor dezvoltate, 2012 

Economia  Volumul, milioane USD 

Uniunea Europeană E-27 3.905.710.0 

SUA 239.320.0 

China 172.033.0 

Elveţia 155.113.0 

Federaţia Rusă 136.907.0 

Turcia 91.764.0 
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Sursa: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm? 

solution=WTO&path 

Ritmurile intense în dezvoltarea comerţului internaţional 

influenţează benefic asupra economiei ţărilor în curs de dezvoltare, 

stimulând exportul acestora. Creşterea medie anuală a exportului 

acestor ţări a constituit în anii 2003-2008 circa 18% (Tab.8; Fig.3.)  

[http://www.un.org]. 

Tabelul 8 

Dinamica dezvoltării comerţului internaţional  

de mărfuri şi servicii 

Indicatorii 
Ritmurile creşterii, % 

2005 2006 2007 2008 

Comerţul internaţional de 

mărfuri şi servicii 
7,4 7,6 15,2 15,4 

Importul     

Ţările industrial-dezvoltate 6,5 6,3 12,9 11,7 

Ţările în curs de dezvoltare şi 

ţările cu economia în tranziţie 
12,0 11,0 13,2 27,7 

Exportul     

Ţările industrial-dezvoltate 5,9 6,8 14,6 11,7 

Ţările în curs de dezvoltare şi 

ţările cu economia în tranziţie 
9,9 9,7 24,6 38,2 

În prezent, comerţul internaţional, ca şi cândva, rămâne stimulentul 

important al dezvoltării economice. Fluxurile comerciale 

internaţionale depăşesc vădit creşterea volumului producţiei mondiale 

(Fig.4). 

Aceasta se întâmplă ca rezultat al adâncirii diviziunii internaţionale 

a muncii, specializării şi cooperării care stau la baza integrării 

economice mondiale şi schimbului intrafirmă.  
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Fig.3. Creşterea economică în ţările în curs 

de dezvoltare în comparaţie cu ţările industrial-dezvoltate 

În legătură cu acest fapt, este suficient a menţiona că în UE – 

gruparea economică internaţională cea mai integrată – comerţul 

depăşeşte producerea de trei ori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Ritmurile de creştere a volumelor 

comerţului internaţional şi a PIB 

Creşte rolul comerţului extern în economia majorităţii ţărilor în 

baza relaţiilor de lungă durată dintre exportatori şi importatori, ceea 

ce se confirmă prin sporirea cotei de export a unor ţări (Tab.9). 

Caracteristica principală a comerţului internaţional este structura 

sa comercială şi geografică, adică structura din punctul de vedere al 

împărţirii geografice şi umplerii (completării) cu mărfuri. 

Tabelul 9 

Dinamica cotei de export din unele ţări, % 

Ţara 1960 1980 2006 2009 

SUA 4,0 7,2 7,7 9,0 

Marea Britanie 13,9 14,3 20,0 20,6 

Germania 15,8 21,2 39,6 50,2 

Franţa 11,4 15,5 22,7 28,4 

Italia 9,8 20,3 25,3 29,6 
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Ţările de Jos  35,9 43,1 67,5 93,7 

Belgia şi Luxemburg 29,8 44,6 88,2 122,1 

Suedia 21,0 25,1 46,8 53,6 

Elveţia 22,4 23,9 43,0 64,0 

Danemarca 24,9 24,6 36,6 57,2 

Sursa: [www.wto.org] 

Structura geografică a comerţului internaţional – aceasta 

reprezintă repartizarea fluxurilor comerciale între anumite ţări şi 

grupări ale acestora, create după principiul teritorial şi 

organizaţional. 

Structura geografică teritorială generalizează datele cu privire la 

proporţiile comerţului internaţional sau dintre ţări care aparţin 

asociaţiilor politico-comerciale internaţionale sau comerţului dintre 

ţări incluse într-un anumit grup potrivit criteriului selectat (ţările 

exportatoare de petrol, ţările debitoare etc.). 

Structura geografică a comerţului mondial s-a format sub 

influenţa diviziunii economice mondiale a muncii şi progresului 

revoluţiei tehnico-ştiinţifice (Tab.10). 

Tabelul 10 

Structura geografică a comerţului internaţional  
de mărfuri în anumite regiuni în anul 2009 

Exportul  

Regiunea 

Importul 

Volumul Volumul 

mld. $ % mld. $ % 

12 490,0 100,0 Globul pământesc 12 682,0 100,0 

1602,4 12,8 America de Nord  2178,0 17,2 

458,9 3,7 America Latină 442,9 3,5 

5016,0 40,2 Europa 5161,5 40,7 

4587,0 36,7 Uniunea Europeană 4732,7 37,7 

451,6 3,6 CSI 333,1 2,6 

303,4 2,4 Federaţia Rusă 191,8 1,5 

383,9 3,1 Africa  405,2 3,2 

689,7 5,5 Orientul Apropiat 493,9 3,9 

3887,7 31,1 Asia  3667,8 28,9 

580,7 4,6 Japonia 552,0 4,4 

1201,5 9,6 China  1005,7 7,9 

162,6 1 India  250,0 2,0 

Sursa: [www.un.org] 
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Primul loc după volumul exportului şi importului pe piaţa 

mondială îl ocupă Europa, al doilea – Asia, locul trei – ţările din 

America de Nord. 

Tabelul 11 

PIB-l şi comerţul cu produse pe regiuni, 2009-2011 

(variaţii anuale procentuale) 

 PIB Exportul Importul 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Mondial -2,6 3,8 2,4 -12,0 13,8 5,0 -12,9 13,7 4,9 

America de Nord -3,6 3,2 1,9 -14,8 14,9 6,2 -16,6 15,7 4,7 

 SUA -3,5 3,0 1,7 -14,0 15,4 7,2 -16,4 14,8 3,7 

America de Sud 

şi Centrală 

-0,3 6,1 4,5 -8,1 5,6 5,3 -16,5 22,9 10,4 

Europa -4,1 2,2 1,7 -14,1 10,9 5,0 -14,1 9,7 2,4 

UE-27 -4,3 2,1 1,5 -14,5 11,5 5,2 -14,1 9,5 2,0 

Ţările CSI -6,9 4,7 4,6 -4,8 6,0 1,8 -28,0 18,6 16,7 

Africa  2,2 4,6 2,3 -3,7 3,0 -8,3 -5,1 7,3 5,0 

Orientul Mijlociu 1,0 4,5 4,9 -4,6 6,5 5,4 -7,7 7,5 5,3 

Asia  -0,1 6,4 3,5 -11,4 22,7 6,6 -7,7 18,2 6,4 

China  9,2 10,4 9,2 -10,5 28,04 9,3 2,9 22,1 9,7 

Japonia  -6,3 4,0 -0,5 -24,9 27,5 -0,5 -12,2 10,1 1,9 

India  6,8 10,1 7,8 -6,0 22,0 16,1 3,6 22,7 6,6 

Noile State Indus-

trializate (Hong 

Kong,  

Rep. Coreea, Sin-

gapore, Taiwan) 

-0,6 8,0 4,2 -5,7 20,9 6,0 -11,4 17,9 2,0 

Ţările dezvoltate  -4,1 2,9 1,5 -15,1 13,0 4,7 -14,4 10,9 2,3 

Ţările în dezvol-

tare şi CSI 

2,2 7,2 5,7 -7,4 14,9 5,4 -10,5 18,1 7,9 

Sursa: Raport WTO, 2012 

Contribuţia în comerţul mondial a Americii Latine, Orientului Ap-

ropiat şi Africii este neînsemnată. Ţările din Europa Centrală, precum 

şi cele din CSI, de asemenea, joacă un rol important în comerţul inter-

naţional, relaţiile lor economice externe se află în etapele de formare. 

Structura de mărfuri a comerţului internaţional se formează sub inf-

luenţa avantajelor competitive de care dispune economia naţională a 
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ţării. Ţara dispune de avantaje în acele cazuri când preţurile la mărfu-

rile de export (sau preţurile interne) sunt mai mici decât cele mondiale. 

Diferenţele preţurilor sunt determinate de diverse cheltuieli de 

producţie care depind de două grupe de factori. 

Prima grupă – factorii sunt formaţi din avantajele competitive 

naturale. Aceştia includ factorii geografici naturali: clima, existenţa 

zăcămintelor minerale, fertilitatea solului etc. 

Grupa a doua – factorii (social-economici) formează avantajele 

competitive obţinute. Aceşti factori caracterizează nivelul tehnic şi 

economic în dezvoltarea ţării, aparatul său de producţie şi producţia 

în serii şi volumele sale, infrastructura socială şi de producţie, dimen-

siunile lucrărilor de cercetare ştiinţifică. Ei condiţionează avantajele 

competitive care au fost dobândite în procesul de dezvoltare a 

economiei naţionale. 

În comerţul de mărfuri, o tendinţă caracteristică reprezintă 

creşterea ponderii specifice a comerţului cu produse ale industriei 

prelucrătoare (circa ¾ din volumul în expresie valorică a volumului 

exportului mondial) şi reducerea ponderii specifice de materii prime 

şi produse alimentare (circa ¼). În producţia industriei prelucrătoare 

locul principal aparţine utilajului şi mijloacelor de transport (circa 

50% din exportul de mărfuri al acestei grupe), precum şi produselor 

chimice, metalelor feroase şi neferoase, textilelor. Printre materia 

primă şi produsele alimentare poziţiile de lider le ocupă comerţul cu 

produse alimentare şi băuturi, combustibil mineral (Tab.12). 

În comerţul mondial cu sorturi de mărfuri pentru comerţ, cel mai 

înalt indice de creştere în perioada anilor 2000-2008 îl are producţia 

industriei prelucrătoare (6,0%). Pentru exportul mondial de 

combustibil şi producţie extractivă este caracteristic indicele cel mai 

mic de creştere (3,0%). Ritmurile de creştere a exportului mondial 

depăşesc de două ori creşterea producţiei de mărfuri mondiale. 

Structura de mărfuri din punct de vedere zonal se caracterizează 

prin datele prezentate în Tab.13. 

Tabelul 12  

Creşterea volumelor exportului mondial de mărfuri 

şi a producţiei privind grupele principale de mărfuri, % 

 2000-2008 2006 2007 2008 

Exportul mondial de mărfuri 5,0 8,5 6,0 1,5 
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Produsele agricole 4,0 6,0 5,0 2,5 

Combustibilul şi producţia 

extractivă 
3,0 4,0 3,5 0,5 

Industria prelucrătoare 6,0 10,5 7,5 2,0 

Producţia mondială de mărfuri  2,5 4,0 1,5 -0,5 

Agricultura 2,5 1,5 2,5 3,0 

Industria extractivă minieră 1,5 1,0 0,0 1,0 

Industria prelucrătoare 2,5 55,5 1,5 -1,5 

PIB mondial 3,0 3,5 3,5 1,5 

Sursa: [www .un.org] 

Tabelul 13 

Structura exportului mondial al principalei grupe 

de mărfuri conform zonelor în anul 2009 

Zona 
Agricultura 

Industria 

extractivă 

Industria 

prelucrătoare 
Total 

mld. $ % mld. $ % mld. $ % mld. $ % 

Europa 602,6 9,5 767,9 12,1 4953,6 78,3 6324,1 100 

Asia 260,0 6,1 540,2 12,7 3447,8 81,2 4248,0 100 

America 
de Nord 

212,1 10,9 345,9 17,8 1389,2 71,3 1947,2 100 

America 
Latină 

156,9 26,8 255,8 43,7 172,6 29,5 585,3 100 

CSI 47,7 6,9 470 67,9 174,8 25,2 692,5 100 

Africa 37,9 7,1 393,9 74,1 99,9 18,8 531,7 100 

Orientul 
Apropiat 

24,2 2,4 756,5 75,6 220,3 22,0 1001,1 100 

Total 1341,4 8,8 3530,2 23,0 10458,2 68,2 15329,8 100 

Sursa: [www.un.org] 

Datele prezentate în Tab.13 sunt o dovadă a legăturilor reciproce 

dintre nivelul dezvoltării economice al ţărilor şi structura volumului 

comerţului exterior al acestora. Astfel, pentru ţările din Europa 

Occidentală, America de Nord şi Asia, care fac parte din grupul 

ţărilor industrial-dezvoltate, în care predomină avantajele 

competitive căpătate, în structura exportului predomină producţia 

industriei prelucrătoare, în ţările din Orientul Apropiat şi Africa, care 

dispun de bogate resurse naturale este destul de înaltă cota industriei 

extractive. Ţările CSI utilizează intens avantajele lor competitive 

naturale, iar apoi în structura de mărfuri care se distinge de indicii 
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mondiali medii, ponderea specifică înaltă a producţiei din ramurile 

extractive ale industriei (devierea de la indicele mediu constituie 44,9 

puncte procentuale) şi comparativ mică – producţia industriei 

prelucrătoare (devierea de la indicele mediu alcătuieşte 43 de puncte 

procentuale). 

2.3. Tipurile principale de pieţe şi de mărfuri 

Pieţele pot fi clasificate după diferite criterii. Clasificarea unanim 

acceptată este prezentată în Tab.14 [29, p.31-33]. 

Tabelul 14 

Clasificarea pieţelor 

Criteriul 
de clasificare 

Tipurile de pieţe 

1. Apartenenţa de ramură 
a mărfii ca obiect de 
schimb 

Pieţele de mărfuri. Ele cuprind pieţele de 
marfă concretă sau grupe de mărfuri legate 
între ele prin anumite criterii ce ţin de 
caracterul de producţie sau care servesc la 
satisfacerea uneia şi aceleiaşi necesităţi (de 
exemplu, piaţa de încălţăminte, piaţa de 
metale neferoase, piaţa de automobile, 
pieţele de materii prime). 

2.   Obiectul de schimb şi 
limitele cuprinderii sale 

Pieţele de mărfuri ale ţărilor şi pieţele de 
mărfuri regionale. La baza subdiviziunii stă 
apartenenţa la ţări sau apartenenţa la o 
ramură regională a obiectelor de schimb. 
Aceste pieţe cuprind piaţa unei mărfi 
concrete, grupe de mărfuri sau mărfuri a 
unei anumite ramuri ale unei ţări sau regiuni 
(de exemplu, piaţa de încălţăminte a Turciei, 
piaţa de electrotehnică de uz casnic a 
Ucrainei, piaţa de automobile a UE). 

3. Sfera schimbului de 
mărfuri internaţional şi 
apartenenţa de ramură 
a obiectelor de schimb 

Pieţele mondiale de mărfuri – este 
ansamblul de pieţe naţionale. La baza 
relaţiilor economice dintre participanţii la ele 
stă diviziunea internaţională a muncii (de 
exemplu, piaţa mondială de cereale, piaţa 
mondială a produselor de cauciuc tehnic). 
Obiectele de pe piaţa mondială de mărfuri 
reprezintă produse concrete sau grupe de 
mărfuri. Trăsăturile de bază ale pieţei 
mondiale constau în aceea că: 
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 constituie o categorie a producţiei de 
mărfuri care a ieşit în căutarea realizării 
produselor sale după hotarele naţionale; 

 se revelă în deplasarea interstatală a 
mărfurilor, care se află sub influenţa nu doar 
a cererii şi ofertei interne, dar şi externe; 

 optimizează folosirea factorilor de 
producţie, sugerând producătorului în care 
ramuri şi regiuni aceştia pot fi aplicaţi mai 
eficient; 

 îndeplineşte rolul de asanare înlăturând 
din schimbul internaţional mărfurile şi chiar 
producătorii incapabili să asigure standardul 
internaţional de calitate la preţuri competitive. 

Particularităţile distinctive ale pieţei mon-
diale constau în faptul că: 

 asupra acesteia au influenţă hotarele inters-
tatale şi politica economică externă a unor ţări; 

 asupra ei acţionează sistemul de preţuri 
mondiale; 

 structura şi direcţia comerţului anumitor 
ţări pe piaţa mondială se determină de schi-
mbarea competitivităţii mărfurilor şi 
serviciilor lor; 

 comerţului mondial îi este caracteristică 
neuniformitatea creşterii atât a comerţului 
unor ţări, cât şi a întregului volum de 
operaţii comerciale mondiale; 

 se dezvoltă formele interstatale de 
reglementare pe piaţa mondială: 
organizaţiile comerţului internaţional, 
organizaţiile economice de integrare 
regionale. 

4.Comportarea în ce pri-
veşte hotarele naţiona-
le ale sferei de schimb 

Piaţa internă (locală) şi piaţa externă 
(străină). Piaţa internă – este o formă de 
relaţii economice când toate articolele 
destinate pentru vânzare se realizează de către 
producător însuşi în interiorul ţării. Piaţa 
externă cuprinde toată sfera de relaţii 
comerciale, care trece peste frontierele 
naţionale ale unei ţări concrete. Piaţa 
mondială, pieţele ţărilor, pieţele mondiale de 
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mărfuri sunt externe (străine) doar pentru o 
ţară concretă. Relaţiile economice dintre 
participanţii schimbului de mărfuri presupun 
că participanţii au apartenenţă naţională 
diferită şi obiectul de schimb trece peste 
hotarele vamale naţionale ale acestor ţări. 

5. Caracterul obiectului 
schimbului de mărfuri 

Piaţa de mărfuri, piaţa de servicii, pieţele de 
tehnologii, pieţele de capitaluri, forţei de 
muncă, a hârtiilor de valoare. 

6. Caracterul şi nivelul de 
cerere şi ofertă pe piaţă 

Piaţa vânzătorului pe care cererea depăşeşte 
oferta (cu deficit de ofertă). 

7. Caracterul relaţiilor re-
ciproce dintre vânzător 
şi cumpărător 

Pieţele libere, izolate. Pe pieţele libere nu 
există restricţii pentru încheierea tranzacţiilor 
comerciale între parteneri. În comerţul cu 
mărfuri diverse, cota pieţelor libere este diferită 
(de exemplu, pe piaţa petrolului – 70%, pe pia-
ţa zahărului – 30%). Prin pieţele izolate 
(închise) de obicei se subînţeleg livrările CTN 
intercorporative care alcătuiesc în totalitate 
circa 40% din volumul operaţiilor comerciale 
mondiale. 

Din pieţele dirijate (reglabile) fac parte pie-
ţele care cad sub influenţa tranzacţiilor de 
mărfuri internaţionale îndreptate la stabilizarea 
lor. 

La baza clasificării mărfurilor pot fi puse diverse criterii: 

mobilitatea internaţională, destinaţia, termenele valabile, nivelul de 

cerere şi preţul, caracterul consumului şi gradul de prelucrare, 

metoda de fabricare [29, p.33; 13, p.19-20]. 

Mobilitatea internaţională. În scopul de a recunoaşte comerţul ca 

internaţional, vânzarea de mărfuri – exportul, iar cumpărarea – 

importul, este necesar ca marfa să treacă hotarul statului şi acest fapt 

să fie înregistrat în gestiunea respectivă. În această împrejurare, nu 

are importanţă dacă marfa schimbă proprietarul sau nu. Astfel, dacă 

televizorul a fost vândut (transmis) de către compania niponă filialei 

sale din Republica Moldova, el se consideră exportul Japoniei şi 

importul Republicii Moldova, cu toate că proprietarul mărfii a rămas 

compania niponă. 
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În economia mondială, marfa este examinată nu ca produs al 

producerii, ci ca obiect de cerere şi ofertă. Marfa (serviciul) se 

transformă astfel în următoarele condiţii: 

– dacă cineva are nevoie de ea; 

– dacă asupra ei sunt îndreptate două forţe principale ale 
economiei de piaţă – cererea şi oferta; 

– în caz că măcar una dintre aceste forţe (cererea sau oferta) 
operează peste hotare. 

Capacitatea de a fabrica produsul pentru piaţa internă nu 
înseamnă că acesta va fi recunoscut drept marfă pe piaţa mondială, 

adică va fi cumpărat în străinătate. Mărfurile pot să nu fie realizate în 

străinătate din următoarele cauze: 
– în legătură cu incapacitatea de concurenţă; 

– din imposibilitatea originară de a le expune pe piaţa internă; 
– din motivul gradului lor de necomercializare principial. 

Ţinând seama de mobilitatea internaţională, mărfurile se distribuie 
în „de piaţă”, adică cele care se vând, vandabile (MP), şi 

„necomercializabile”, care nu se vând, nevandabile (MN). 
„Mărfurile de piaţă” – mărfurile care pot fi deplasate în diferite ţări. 

„Mărfurile necomercializabile” – mărfurile care se consumă în 
aceeaşi ţară în care se produc şi nu pot fi deplasate între ţări. 

Deosebirile principale dintre mărfurile „de piaţă” şi 
„necomercializabile” sunt indicate în Tab.15. 

Tabelul 15  

Deosebirile dintre MP şi MN după principalii indici 

Indicii Mărfurile „de piaţă” 
Mărfurile  

„necomercializabile” 

Preţurile Se stabilesc în raport cu ce-

rerea şi oferta pe piaţa mon-

dială şi se află sub influenţa 

cererii şi ofertei de ele atât 

în ţară, cât şi în străinătate 

Se stabilesc în raport cu cere-

rea şi oferta pe piaţa naţio-

nală. Fluctuaţiile preţurilor la 

astfel de mărfuri în alte ţări 

nu au importanţă 

Menţinerea 
balanţei inte-
rne a cererii 
şi ofertei 

Menţinerea balanţei nu este 
îndeosebi de esenţială, 
deoarece insuficienţa cererii 
interne se poate compensa 
prin creşterea cererii în străi-
nătate, iar insuficienţa 

Menţinerea balanţei este 
foarte importantă. Cu încăl-
carea ei sunt posibile dispro-
porţii social-economice 
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consumului interior – 
creşterea livrărilor de 
mărfuri străine 

Preţurile 
interne 

Dinamica şi nivelul lor ur-
mează după dinamica şi 
nivelul preţurilor din alte ţări 

Ele se pot deosebi 
substanţial de preţurile din 
alte ţări, iar schimbarea lor 
nu poate să ducă la 
schimbarea preţurilor la 
asemenea mărfuri în 
străinătate 

La mărfurile „de piaţă”, de regulă, se atribuie mărfurile din 

agricultură, pescărit, din industriile extractivă şi prelucrătoare; la cele 

„necomercializabile” – serviciile comunale şi de construcţie, 

comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, restaurantele, hotelurile, 

sistemele de apărare, serviciile sociale, ocrotirea sănătăţii, lucrul 

obştesc etc. 

Distribuirea mărfurilor în cele „de piaţă” şi cele 

„necomercializabile” depinde mult de cheltuielile pentru transport la 

deplasarea lor peste hotare şi de barierele comerciale care există în 

această cale. Reducerea cheltuielilor de transport în dezvoltarea 

tehnologiei duce la mărirea cantităţii de mărfuri „de piaţă”, iar 

creşterea protecţionismului – la scăderea lor. 

Mărfurile „de piaţă” se împart în exportate şi importate (Fig.5). 

Destinaţia. Potrivit acestui criteriu, mărfurile se distribuie în: 

– mărfurile cererii de consum, destinate pentru consum propriu, 

de uz individual şi care se disting prin nomenclatură extinsă şi asorti-

ment (televizoare, frigidere, maşini de spălat, videomagnetofoane, 

automobile etc.); 

– mărfuri cu destinaţie de producţie, utilizate în fabricarea altor 

mărfuri, determinând specificul unei ramuri de producţie concrete 

(utilaj tehnologic) sau având destinaţie generală (motoare, macarale, 

robinete). La acestea aparţin, de asemenea, mijloacele de transport şi 

dispozitivele folosite în procesul de producţie. 

Termenul de valabilitate (întrebuinţare). Mărfurile se 

repartizează în mărfuri de folosinţă îndelungată şi de folosinţă pe 

termen scurt. 

Nivelul cererii şi preţul. Potrivit acestui criteriu, mărfurile se 

clasifică în: 
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– mărfuri de cerinţă zilnică (de cerere curentă) care se procură 

sistematic, orientându-se asupra anumitor caracteristici calitative; 

– mărfuri la cerere selectivă, care sunt procurate fiind comparate 

cu mărfuri analoage după gradul de satisfacere a cerinţelor, nivelul 

de calitate, preţuri etc.; 

 

Fig.5. Clasificarea mărfurilor „de piaţă” 

– mărfurile de prestigiu, posedând trăsături unice, care sunt 

determinate de modă, de confortul înalt; 

– obiectele de lux, care satisfac cerinţele individuale ale 

oamenilor cu mijloace mari, ce depăşesc substanţial necesităţile lor 

zilnice. 

Caracterul consumului şi gradul de prelucrare. Acestea le 

constituie – materia primă, semifabricatele, articolele finite, piesele 

accesorii, detaliile. 

Modul de preparare. Producţia se împarte în standardizată (se 

produce pentru consumatorul final necunoscut) şi unică (se prepară 

în baza comenzilor prealabile ale cumpărătorului şi se produce ţinând 

seama de parametrii tehnico-economici coordonaţi în prealabil de 

către furnizor şi cumpărător). 

2.4. Formele şi metodele comerţului internaţional 

2.4.1. Formele comerţului internaţional 

În funcţie de obiectul şi caracterul efectuării operaţiilor de comerţ 

extern, există diverse forme ale comerţului internaţional. Mai 

frecvent acestea se clasifică după două astfel de criterii, precum 

Mărfurile de piaţă 

Exportate Importate 

Mărfurile 

exportului 

real 

Mărfurile 

importului 

real 

Substituţii exportului, adi-

că mărfurile autohtone 

care în momentul dat se 

vând doar pe piaţa 

internă, dar la dorinţă pot 

fi vândute în străinătate 

Substituţii 

importului, adică 

mărfurile au-

tohtone care la do-

rinţă pot fi schim-

bate pe mărfuri 

străine 
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obiectul de comerţ şi metoda şi organizarea relaţiilor reciproce între 

parteneri. Analiza comerţului internaţional, din punctul de vedere al 

formelor sale, dă posibilitate a caracteriza minuţios volumele şi 

structura comerţului anumitei ţări, unui grup de ţări şi a lumii în 

totalitate, precum şi a determina avantajele şi neajunsurile comerţului 

pentru exportator sau importator. 
Tabelul 16  

Comerţul internaţional cu mărfuri, 2011 

 Volumul, 
mil. USD 

Activitate Anual Procen
te 

Varia
ţia 

2011 2006 2011 2005-11 2010 2011 

Total export FOB  17816372 100 100 10 22 20 

Total import CIF 18057 065 100 100 9 21 19 

Lideri export       

UE-27 6 038 597 40 34 7 12 17 

extra-EU (27)  
export  

2 132 888 13 12 8 17 19 

China  1 898 381 7 11 16 31 20 

SUA 1 480 432 9 8 9 21 16 

Japonia  822 564 6 5 6 33 7 

Koreea de Sud 555 214 3 3 12 28 19 

Federatia Rusă 522 013 2 3 14 32 30 

Hong Kong, China  455 650 - - 8 22 14 

exort intern 16 832 0 0 -3 -12 14 

re-export 438 818 - - 8 23 14 

Canada 452 440 4 3 4 23 17 

Singapore 409 503 2 2 10 30 16 

 domestic export 223 688 1 1 10 33 23 

 re-export 185 590 1 1 10 28 10 

Lideri import       

Uniunea Europeană 
(27)  

6 255 558 40 35 7 13 17 

extra-EU (27)  
import 

2 349 849 14 13 8 19 17 

SUA 2 265 894 16 13 5 23 15 

China  1 743 484 6 10 18 39 25 

Japonia  854 998 5 5 9 26 23 

Koreea de Sud 524 413 2 3 12 32 23 

Hong Kong, China  510 855 - - 9 25 16 

Importuri reţinute  130 237 1 1 10 27 16 
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Canada  462 635 3 3 6 22 15 

India  462 633 1 3 22 36 32 

Singapore  365 770 2 2 11 26 18 

Importuri reţinute  180 180 1 1 11 24 27 

Mexic  361 068 2 2 8 28 16 

Susa:http://webservices.wto.org/resources/profiles/MT/AG/2011/AGR_e.pdf 

Formele comerţului internaţional în funcţie de obiectul de 

comerţ 
În conformitate cu obiectul de comerţ, se deosebesc patru forme 

ale comerţului internaţional: 

I. Comerţul cu mărfuri industriale, cu maşini, utilaj, inclusiv: 

a) cu mărfuri de larg consum. De exemplu, îmbrăcăminte, 

încălţăminte, detergenţi, mărfuri pentru igiena personală, parfumerie 

şi cosmetică, accesorii, bijuterii, articole din blănuri, automobile; 

b) cu producţie de maşini şi tehnică, inclusiv: 

– producţia finită. Aceasta e livrarea de maşini şi utilaj în 

varianta finită pentru exploatare. De exemplu, mijloacele de 

transport, produsele din construcţia de maşini-unelte; mărfuri tehnice 

cu destinaţie socioculturală; 

– producţia demontată. Această formă a comerţului este 

dezvoltată îndeosebi în industria automobilelor (cota automobilelor 

demontate şi de articole de completare pe piaţa dată alcătuieşte 40-

50%), în ramurile de producţie a tractoarelor, motocilcletelor, 

utilajelor electrotehnice, aparaturii radio şi electronice, maşinilor 

agricole; 

– utilajului complet. Prin „obiecte complete” se înţeleg 

întreprinderile industriale şi altele în ansamblu, anumite ateliere, 

instalaţii, agregate, care formează un complex tehnologic finit sau o 

anume parte a acestuia. Totodată, instalaţie completă se consideră 

sistemul de maşini şi utilaje unite organic într-un proces tehnologic 

unic care asigură lansarea de obiecte finite sau finalizează stadiul 

tehnologic. În contractele pentru utilaj complet în volumul de livrări 

intră: documentaţia de proiectare, tehnologică (serviciile de inginerie 

şi consultare); echipamentul unei anumite productivităţi cu indicarea 

consumului de materie primă, combustibil şi lansarea producţiei 

finite, servicii tehnice (montaj, corectare, lansarea utilajului în 

exploatare, instruirea specialiştilor). 
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II. Comerţul cu materii prime din care fac parte: materia primă 

minerală, produsele de îmbogăţire a sa şi de prelucrare (metalele 

feroase şi neferoase), materia primă agricolă de origine vegetală şi 

animală şi produsele din prelucrarea primară a lor, precum şi 

mărfurile alimentare. 

III. Comerţul cu servicii, la care, de exemplu, se referă serviciile 

de transport, turism, arendă, computerizate, financiare, de inginerie, 

serviciile de comunicaţii etc. 

IV. Comerţul cu produsele muncii intelectuale (schimbul 

tehnologic internaţional). Obiecte de vânzare-cumpărare sunt 

cunoştinţele tehnico-ştiinţifice, reprezentând rezultatele cercetărilor 

ştiinţifice, lucrărilor de proiectare şi construcţii, şi experienţei lor de 

valorificare industrială. 

Aceste forme ale comerţului internaţional vor fi examinate în 

capitolele ulterioare. 

Formele comerţului internaţional după metoda şi organizarea 

relaţiilor reciproce între parteneri 

Formele principale ale comerţului internaţional, în funcţie de 

caracterul şi metoda de organizare a relaţiilor reciproce dintre 

exportatori şi importatori, includ: comerţul de întâmpinare, comerţul 

electronic, cooperaţia de producţie, leasing. Aceste forme ţin de 

colaborarea de producţie, reflectă aspectul operaţional al comerţului 

internaţional, în special cu utilizarea tehnologiilor de informare 

computerizate. 

Comerţul de troc internaţional  

Esenţa comerţului de întâmpinare (de troc) constă în faptul că 

operaţiile de export-import se completează de către parteneri prin 

luarea angajamentelor de întâmpinare cu privire la livrarea 

(achiziţionarea) mărfurilor şi serviciilor de comun acord. Comerţul de 

întâmpinare internaţional contribuie la stabilirea colaborării eficiente, 

de lungă durată, reciproc avantajoasă a participanţilor direct în sfera de 

producţie. În volumul operaţiilor comerciale, cota sa constituie circa 

50%. 

Pentru comerţul de întâmpinare, sunt caracteristice trăsăturile care 

urmează: 

– acesta este instrumentul important în reglementarea 

schimbului de mărfuri internaţional, deoarece încheierea acordurilor 

interguvernamentale în privinţa tranzacţiilor de schimb de mărfuri, 
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precum şi acordurilor de colaborare economică şi industrială în bază 

compensatorie dă posibilitate să se determine pentru câţiva ani 

tipurile şi volumele de mărfuri în livrările reciproce, valoarea lor 

totală şi ordinea decontărilor, caracterul şi preţul serviciilor tehnice 

concomitente sau oferite separat şi cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice; 

– flexibilitatea care le permite contractanţilor să se adapteze la 

condiţiile în schimbare pe pieţele de mărfuri mondiale; dă 

posibilitate ţărilor să-şi diversifice cu un anumit scop exportul, să 

iasă pe pieţele netradiţionale de desfacere, pe pieţele greu accesibile 

ale ţărilor dezvoltate cu bariere tarifare şi nontarifare; creează 

condiţii pentru economia de valută, accelerarea procesului 

schimbului de mărfuri internaţional; 

– să stabilească legătura exportului cu achiziţionarea de întâmpi-

nare a mărfurilor de la firma importatoare sau ţara importatoare, şi 

invers. 

Tipurile comerţului de întâmpinare internaţional: 

– operaţii de barter (troc); 

– achiziţii de întâmpinare; 

– răscumpărarea tehnicii uzate; 

– operaţii cu materie primă ce aparţine clientului; 

– operaţii compensatorii simple; 

– acorduri de compensare compuse. 

Operaţia de barter (schimb de mărfuri) se întocmeşte prin 

contract de barter sau contract cu forma de plată mixtă (plata 

livrărilor de export/import parţial este prevăzută în formă naturală) 

între parteneri stipulând preţul echilibrat în schimbul de mărfuri, la 

lucrări, servicii în oricare combinare, neintermediat de circulaţia 

mijloacelor în numerar sau fără numerar. 

Particularitatea principală a operaţiei de barter constă în faptul că 

un astfel de schimb de mărfuri fără valută se realizează în baza 

egalităţii preţurilor mărfurilor de schimb cu preţurile mondiale. 

Achiziţii de întâmpinare. Achiziţiile de întâmpinare prezintă în 

sine tranzacţii comerciale care se încheie în formă de câteva contracte 

cu legături stabilite. Exportatorul conform contractului se obligă să 

achiziţioneze mărfuri pentru importator în suma care alcătuieşte cota 

negociată în prealabil din livrările sale proprii. Astfel de tranzacţie se 

face în temeiul a două sau câteva contracte. În ele se stipulează că fie-
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care partener se obligă să plătească în numerar pentru mărfurile pri-

mite. 

Răscumpărarea tehnicii uzate, pe lângă cumpărarea de modele şi 

modificări noi. În această variantă de comerţ, exportatorul capătă 

posibilitatea de a vinde producţie mai modernă şi mai scumpă, iar 

importatorul – posibilitatea de a scăpa de tehnica uzată moral, precum 

şi s-o vândă la un preţ la valoarea rămasă, adică să fie inclusă în preţul 

tehnicii noi achiziţionate. Preţul tehnicii uzate se calculează în preţul 

pentru tehnica nouă şi alcătuieşte, în funcţie de starea ei, model, anul 

fabricării şi de alte condiţii, aproximativ 10-20% din costul celei noi. 

Operaţii cu materie primă ce aparţine clientului – este livrarea 

de către o ţară a materiei prime, semifabricate, detalii de completare 

pentru prelucrarea ulterioară a lor, asamblare în ţara partenerului 

comercial şi retrolivrarea articolelor finite în ţara primului 

exportator. 

Conţinutul economic al operaţiilor date constă în faptul că 

proprietarul materiei prime care nu dispune de capacităţi pentru 

prelucrarea ei o pune la dispoziţie întreprinderii prelucrătoare care se 

află în altă ţară, în volumul necesar pentru asigurarea producerii 

cantităţii de producţie finită, acoperirea cheltuielilor legate de 

prelucrare, precum şi pentru a asigura o anumită normă de venit 

întreprinderii de prelucrare. 

Operaţii compensatorii simple. În acest tip de comerţ de 

întâmpinare, exportatorul livrează utilaj de producţie în condiţiile 

creditului comercial, iar importatorul după instalarea sa şi punerea în 

funcţiune, achită, compensează costul său şi costul creditului prin 

livrarea producţiei confecţionată cu acest utilaj, treptat, ca şi la 

eşalonarea plăţii. 

Acorduri de compensare compuse. Acestea sunt operaţii de 

compensare de durată cu caracter la scară mare (100 mil. $ şi mai 

mult). Particularitatea acestor tranzacţii este faptul că exportatorul nu 

este interesat el însuşi să utilizeze producţia de compensare în 

asemenea volume. Deseori el renunţă la ea în interesele terţei părţi, 

care pe măsura vânzării producţiei compensează exportatorului 

preţul utilajului şi creditul. În asemenea mod, tranzacţia de 

compensare complicată este trilaterală. 

Comerţul electronic 
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O trăsătură importantă a comerţului internaţional modern îl 

reprezintă comerţul electronic [31, p.309]. 

Termenul „comerţ electronic” include distribuţia, marketingul, 

vânzarea sau livrarea de mărfuri, servicii prin mijloacele electronice. 

Ritmurile creşterii rapide a comerţului electronic se remarcă graţie 

utilizării Internetului în scopuri comerciale. 

Comerţul electronic (în engl. Electronic Commerce sau e-Com-

merce) este activitatea de cumpărare sau vânzare prin intermediul 

transmiterii de date la distanţă, activitate specifică politicii expansive 

a marketingului companiilor comerciale. Prin intermediul 

Internetului se dezvoltă o relaţie de servicii şi schimb de mărfuri 

între ofertant şi viitorul cumpărător. În anii 1990 compania IBM, 

printr-o campanie publicitară corespunzătoare, a făcut popular şi 

termenul echivalent Electronic Business. Un termen înrudit este E-

Trade, care se referă la tranzacţiile bursiere electronice. 

Utilizarea tuturor mijloacelor electronice pentru participarea la o 

activitate de comerţ electronic poartă denumirea de tranzacţie 

electronică. 

Strâns legate de comerţul electronic pot fi şi alte activităţi 

electronice, de exemplu servirea cumpărătorilor, livrarea mărfii (dacă 

e vorba de medii electronice), colaborarea cu partenerii de afaceri 

sau/şi conducerea unei organizaţii prin mijloace electronice. 

În tranzacţiile comerciale clasice se disting următoarele etape: 

1. informarea comercială referitoare la tranzacţie, şi anume, 

cercetarea de marketing; 

2. încheierea contractului comercial general; 

3. comandarea/vânzarea produsului sau a serviciului; 

4. plata. 

În cadrul comerţului electronic pot fi tranzacţionate bunuri şi 

servicii digitale (sunt excluse fazele logistice), iar locul în care sunt 

tranzacţionate aceste bunuri digitale poartă denumirea de piaţă 

electronică (în limba engl. e-marketspace) – contextul virtual în care 

cumpărătorii şi vânzătorii se găsesc unii pe alţii şi tranzacţionează 

afaceri electronice. 

Comerţul electronic reprezintă totalitatea actelor de schimb, 

vânzare sau cumpărare de bunuri, servicii sau informaţii, 

utilizând sisteme de calcul şi tehnologii de comunicaţii. E-comm 
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se referă însă şi la modalităţile de plată, siguranţa tranzacţiei în 

sine, livrarea mărfii (dacă este cazul). 

Cea mai utilizată formă de e-commerce este cumpărarea on-line 

de produse. În general, firmele şi magazinele mari au şi un site de 

unde poţi achiziţiona produsele pe care le oferă pe piaţă. De 

exemplu, firma CISCO, care se ocupă cu proiectarea şi realizarea 

tehnologiilor din domeniul telecomunicaţiilor, îşi derulează peste 

80% din activităţile comerciale cu ajutorul cataloagelor electronice. 

Odată ce îşi fac cunoscut site-ul (deci tehnicile de marketing sunt şi 

ele importante în comerţul electronic), persoanele fizice sau 

companiile pot cumpăra acele produse. În funcţie de cine e 

cumpărător şi cine e ofertant, comerţul electronic se poate împărţi în: 

B2B (business to business), adică tranzacţiile se efectuează între 

două companii, B2C (business to consumer), adică tranzacţiile se fac 

între o firmă şi o persoană fizică, C2B (consumer to business), adică 

o persoană fizică îşi oferă serviciile sau bunurile spre o firmă, C2C 

(consumer to consumer), adică comerţul se face între două persoane 

fizice. 

Către comerţul electronic se referă: 

 schimbul electronic de informaţii (Electroniс Data 

Interchange, EDI); 

 circulaţia electronică a capitalului (Electronic Funds Transfer, 

EFS); 

 comerţul electronic (e-trade); 

 banii (moneda) electronici (e-cash); 

 marketing electronic-cybermarketing (e-marketing); 

 banking electronic (e-banking); 

 e-tur; 

 servicii electronice de asigurare (e-insurance). 

Comerţul electronic serveşte ca un „egalizator”, permiţând 

întreprinderilor noi, întreprinderilor mici sau mijlocii să ajungă în 

piaţa globală. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că fără o 

strategie adecvată de e-business, comerţul electronic poate face 

discriminare împotriva întreprinderilor mici şi mijlocii, deoarece va 

scoate în evidenţă informaţii proprietare/secrete referitoare la 

structura preţului. Un plan de e-business bun nu va ignora valorile 

vechii economii, nefuncţionarea „dotcom”-ului fiind dovada acesteia. 
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Comerţul electronic face posibilă „personalizarea de masă”. 

Aplicaţiile de comerţ electronic din această arie cuprind sisteme de 

comenzi uşor de utilizat care permit clienţilor să aleagă şi să cumpere 

produse în funcţie de specificaţii personale şi unice. De exemplu, o 

companie producătoare de autovehicule cu o strategie e-commerce 

va permite ca prin ordinele on-line să se construiască o maşină 

conform specificaţiilor consumatorilor. Acest lucru poate fi mai 

eficient dacă procesul de fabricaţie este avansat şi integrat în sistemul 

de comenzi date de clienţi. 

Comerţul electronic permite „producţia de reţea” – acest lucru se 

referă la împărţirea procesului de producţie către contractori care 

sunt dispersaţi din punct de vedere geografic, dar care sunt conectaţi 

unii cu alţii prin reţele de calculatoare. Printre beneficiile producţiei 

în reţea se numără: reducerea costurilor, marketing direct şi 

facilitarea vânzărilor de produse şi servicii adiţionale la momentul la 

care e nevoie de acestea. Tot prin producţia în reţea, o companie 

poate distribui anumite sarcini care nu fac parte din competenţele 

sale de bază către fabrici din întreaga lume, care sunt specializate în 

asemenea produse (exemplu: asamblarea de componente specifice). 

Din punctul de vedere al consumatorilor, aceştia au o mai mare 

influenţă în alegerea modalităţii de creare a produselor şi de 

efectuare a serviciilor, mai ales în tranzacţiile C2B, lărgind astfel aria 

de alegere a consumatorilor. Comerţul electronic permite, de 

asemenea, aflarea informaţiilor despre produse şi despre piaţă ca 

întreg, crescând în acelaşi timp transparenţa preţului, permiţând 

astfel clienţilor să ia cea mai bună decizie în cunoştinţă de cauză. 

Pentru organizaţii, comerţul electronic leagă clienţii, muncitorii, 

furnizorii, distribuitorii şi competitorii în reţele, în care firmele mici 

depind de firmele partenere pentru furnizarea de bunuri şi servicii, 

pentru îndeplinirea mai eficientă a cererilor consumatorilor. 

Pentru gestiunea acestui lanţ de reţele care leagă clienţi, furnizori, 

distribuitori etc., este nevoie de o soluţie integrată şi extinsă de tip 

Supply Chain Management (SCM). SCM este definit ca şi procesul 

de supervizare a materialelor, informaţiilor şi finanţelor în drumul 

acestora de la furnizor, la producător, la angrosist, la detailist şi la 

consumator, presupunând coordonarea şi integrarea acestor fluxuri 

atât în interiorul organizaţiei, cât şi între organizaţii. Scopul oricărui 

sistem eficient de gestiune a lanţului de aprovizionare este 
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aprovizionarea din timp cu bunuri şi servicii a următoarei legături din 

lanţ, reducând astfel nivelul stocurilor la fiecare nivel. 

În managementul lanţului de aprovizionare există trei fluxuri 

principale: 

 fluxul produsului, care cuprinde mutarea bunurilor de la 

furnizor către client, ca şi toate retururile de la clienţi, precum şi 

toate serviciile necesare; 

 fluxul informaţiei, care presupune transmiterea comenzilor şi 

actualizarea stării transferurilor; 

 fluxul financiar, care constă în termene de creditare, planificări 

de plăţi şi aranjamentele privind transferul şi proprietatea titlurilor de 

valoare. 

Кастомизация (din engl. customer – în rus. клиент, потребитель – 

în rom. a customiza: a personaliza, a imbunatati, a edita, a modifica) в об-

щеупотребительном смысле — это «изготовление массовой продук-

ции под конкретный заказ потребителя путем её комплектации до-

полнительными элементами или принадлежностями». Это можно 

сказать и значительно проще: кастомизация — это адаптирование 

имеющегося продукта под конкретного потребителя. 

Массовая кастомизация — производство продуктов и услуг для 

узкой аудитории с учетом её интересов и требований. 

Основная задача кастомизации – создать у потребителя ощуще-

ние, что работа делается лично для него и удовлетворяет его личные 

потребности. 

Кастомизация считается идеалом взаимодействия по линии «пос-

тавщик товаров/услуг  – клиент». Он не только привлекателен по эти-

ческим соображениям, но и экономически выгоден, поскольку обес-

печивает конкурентное преимущество благодаря созданию более 

высокой стоимости (ценности) для клиента. 

Данная концепция также получила научное развитие у ряда иссле-

дователей под названием «сервисная фабрика». 

Основным инструментом, используемым для улучшения взаимо-

действия между производителем и потребителем, являются CRM-

системы. 
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Fig.6. Dezvoltarea şi previziunea e-comerce în lume, 

2010-2015 (bilioane USD) 

Sursa: http ://ecommercehow .blogspot .com/2012/01/blog-post_8321.html 

Piaţa comerţului în reţelele sociale, în anul 2001, a constat 
aproape din reţelele sociale, preponderent din SUA. Dar nu va fi aşa 
întotdeauna. Se estimează că până în 2015, comerţul pieţei prin reţele 
sociale (Comertul social) din SUA va creste de până la 6 ori, iar cele 
mai multe reţele sociale vor avea alte ţări. 

În ultimii 5 ani, piaţa ucraineană de e-commerce prezintă o rată 
anuală de creştere de 50% până la 60%, indiferent de fluctuaţiile eco-
nomice permanente. Această piaţă are un potenţial mare. De 
exemplu, în Germania, capacitatea de piaţă de e-commerce este de 
aproximativ 36 mld. USD. În Ucraina, capacitatea pieţei de comerţ 
electronic nu este mai mare de $ 400-500 mil. USD. Pe piaţă, există 
multe nişe promiţătoare, care sunt fie extrem de fragmentate sau 
practic neocupate. Cercetările efectuate în Ucraina pe un eşantion de 
3.260 respondenţi au cuprins studiul persoanelor cu vârstă 15 şi 54 
ani, teritorial-geografic Ucraina a fost împărţită în cinci regiuni: 
Nord, Sud, Vest, Est, Centrală. Cercetările au demonstrat că adesea 
prin intermediul e-com cetăţenii ucraineni procură haine, telefoane 
mobile, calculatoare, articole de toaletă, cărţi. 
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Fig.7. Structura e-comerce în Ucraina, 2012 

Operaţia comercială se împarte în trei etape: publicitate şi căutare; 

comandă şi plată; livrare. În comerţul electronic, există şase mijloace 

principale: telefonul, faxul, televiziunea, sistemul de plăţi electronice 

şi viramente bancare, schimbul de date electronic şi Internetul. 

Instrumentul mult mai universal, comparativ cu alte mijloace de 

comerţ electronic, este Internetul, întrucât prin intermediul acestuia 

majoritatea etapelor în operaţiile comerciale pot fi efectuate în regim 

interactiv cu una sau mai multe persoane, fără restricţii în timp sau 

spaţiu, şi cu cheltuieli relativ mici. 

Volumele comerţului electronic în fiecare an cresc. Partea 

considerabilă a volumelor totale ale comerţului electronic revine 

SUA (93% din comerţul electronic total). În SUA acest comerţ 

constituie 16,28% din toate operaţiile naţionale dintre întreprinderi, 

iar ritmurile de creştere în fiecare an – 6,1%. În 2008 cota operaţiilor 

electronice deţinea 1,9% din volumul total de vânzări cu amănuntul 

(de două ori mai mult decât în 2001). Ritmurile de creştere ale 
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comerţului electronic cu amănuntul alcătuiesc în fiecare an 28,1%, 

iar ale comerţului cu amănuntul în general – doar 8,8%. 

Folosirea mijlocului electronic pentru desfacerea mărfurilor şi 

serviciilor sporeşte şi în Europa, cu toate că ritmurile unei astfel de 

creşteri sunt mai mici decât în SUA. 

Ţările în curs de dezvoltare rămân semnificativ în urma ţărilor 

dezvoltate după posibilităţile tehnice de introducere a comerţului 

electronic. Aceasta se explică prin dezvoltarea insuficientă a 

infrastructurii de telecomunicaţii, preţul înalt pentru utilizarea 

Internetului, insuficienţa specialiştilor de calificare înaltă pentru a 

activa în această sferă. 

În dezvoltarea comerţului electronic dintre firme sunt lideri astfel 

de sectoare ale economiei, precum electronica, chimia, logistica, 

acestea au efectuat în 2008 prin Internet 30% din tranzacţiile dintre 

firme. Ramurile industriale tradiţionale (construcţia de maşini, 

construcţia de automobile, prelucrarea metalelor) în anul 2008 au 

realizat prin intermediul Internetului circa 27% din tranzacţiile lor 

comerciale. 

La avantajele comerţului electronic se atribuie: 

– reducerea barierelor în aria difuzării informaţiei şi extinderii 

comerţului; 

– asigurarea consumatorilor şi întreprinderilor cu informaţie cu 

privire la existenţa în lume a feluritelor mărfuri şi servicii, preţuri, 

condiţii de vânzare, ceea ce le dă posibilitate să găsească furnizori 

cât mai rentabili; 

– asigurarea furnizorilor cu operaţie informativă privind 

serviciile pe piaţă, oferind posibilitatea de a face afaceri, fără a crea 

sucursale şi fără a angaja agenţi în străinătate; 

– ameliorarea relaţiilor dintre participanţii de pe piaţă şi 

neadmiterea reţinerilor în furnizarea mărfurilor sau serviciilor cu 

ajutorul magazinelor virtuale şi centrelor de contact în Internet; 

– viteza şi caracterul garantat al livrărilor dau posibilitate 

întreprinderilor să reducă volumul şi nomenclatura rezervelor, ceea 

ce duce la micşorarea cheltuielilor. 

La neajunsurile comerţului electronic trebuie să atribuim, în 

primul rând, micşorarea veniturilor ţării. Întrucât asemenea mărfuri 

precum cărţile, filmele şi înregistrările muzicale pot fi transformate 

în format digital, sunt transmise direct consumatorului, evitând astfel 
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taxele vamale. Cu aceste mărfuri, la fel, este foarte dificil a percepe 

impozite indirecte. 

Comerţul electronic poate crea probleme cu respectarea 

drepturilor de proprietate intelectuală. Din lipsa hotarelor în reţeaua 

mondială a comerţului electronic, în diferite teritorii pot să existe 

mărci comerciale similare, fapt care poate provoca conflicte. 

Comerţul cu mijloace electronice duce la naşterea chestiunilor de 

drept cu privire la originea mărfurilor, cu alte cuvinte, când mărfurile 

achiziţionate pe cale electronică trebuie considerate „locale” şi când 

„importate”. De asemenea, nu este clar cum urmează a acţiona în cazul 

când legislaţia naţională şi convenţiile internaţionale, ce ţin de operaţiile 

comerciale internaţionale, necesită existenţa contractelor în „formă 

scrisă”, documentelor „originale” sau semnăturilor „autentice” (efec-

tuate cu mâna). În asemenea mod, utilizarea comerţului electronic cere 

nu doar decizii tehnologice, ci şi existenţa mediului juridic respectiv. 

Pentru a ajuta guvernele să facă faţă acestor neajunsuri la nivel 

internaţional UNCITRAL a elaborat Legea-tip cu privire la comerţul 

electronic şi Legea-tip cu privire la semnăturile electronice. 

Leasingul internaţional 
Leasing – este o formă a operaţiei de lungă durată ce ţine de 

transmiterea în folosinţă a utilajului, mijloacelor de transport şi altor 

bunuri mobile şi imobiliare, în afară de loturile de pământ şi alte 

obiecte naturale. 

Termenul de leasing este necunoscut în limba română, fiind preluat 

din jargonul economic şi comercial englez, unde s-a impus de 

aproximativ un secol, fiind apoi preluat de ţările europene occidentale. 

Definiţia leasingului poate fi dată atât din punct de vedere econo-

mic, cât şi juridic. 

Din punct de vedere juridic, leasingul reprezintă un contract 

complex care permite unei persoane să obţină şi să utilizeze un lucru, 

fără a plăti imediat preţul. 

Prima definiţie legală a leasingului în Europa continentală 

provine din Franţa, referindu-se doar la leasingul imobiliar, 

operaţiunea numindu-se credit-bail. Operaţiunile de credit-bail sunt 

cele prin care o întreprindere dă în locaţie bunuri imobiliare în 

vederea unei utilizări profesionale, cumpărate de ea sau construite 

prin efortul ei financiar, dacă aceste operaţiuni, indiferent de 
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calificarea lor, permit locatarului să devină proprietarul bunurilor fie 

printr-o promisiune unilaterală de vânzare, fie prin achiziţionarea 

directă ori indirectă a dreptului de proprietate a terenului pe care au 

fost edificate imobilele închiriate, fie prin transferul de plin drept a 

dreptului de proprietate asupra construcţiilor edificate pentru acel 

locator. O definiţie mai recentă a leasingului în Franţa pune în 

evidenţă funcţiile economice ale acestuia: leasingul reprezintă o 

finanţare, în principiu integrală, a unei investiţii productive garantată 

de beneficiar. 

O definiţie foarte sumară a leasingului a fost dată în Germania prin 

circularele fiscale din anul 1971 şi, respectiv, 1972, stabilind drept 

criteriu unic în caracterizarea contractului, durata sa fixă şi perioada în 

care este reeşalonată restituirea capitalului investit de finanţator. 

Leasingul internaţional prevede încheierea contractelor de leasing 

care se realizează de către subiecţii leasingului aflaţi în jurisdicţia 

diverselor state, sau în caz când bunurile sau plăţile traversează 

hotarele de stat. 

Volumul mondial de operaţii de leasing al utilajului în ultimii ani 

creşte în fiecare an cu 4,1% şi alcătuieşte 0,5% trilioane $. Cea mai 

mare regiune după volumul total al tranzacţiilor de leasing este 

America de Nord (55% din piaţa mondială sunt servicii de leasing). 

Europei îi revin 26%, Asiei – 16%, celorlalte ţări – 3%. Cota celor 5 

state mai puternice constituie 80,1% din volumul mondial de operaţii 

de leasing: SUA – 52,1%, Japonia – 13,9%, Germania – 6,5%, 

Marea Britanie – 3,8%, Franţa – 3,8%. 

Nivelul de dezvoltare al operaţiilor de leasing internaţionale se 

consideră un indice specific al caracterului dinamic al economiei 

statului şi flexibilităţii mecanismului său economic. Astfel, în SUA 

leasingul este instrumentul investiţional de bază, partea căruia în 

decursul a câţiva ani constituie 40% din investiţii în maşini şi utilaj; în 

majoritatea ţărilor dezvoltate industrial, acest indice depăşeşte 25%. 

Ponderea leasingului în volumul de investiţii în producţie pe 

continente alcătuieşte: Asia – 27%, Africa – 1,3%, America de Nord – 

41,5%, America de Sud – 31,1%, Europa – 24,6%, Australia şi Noua 

Zeelandă – 1,7%. 

Таbelul 17 
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Ponderea leasing-ului în PIB în unele ţări, 1990-2009 

Ţara 1990 1995 2000 2005 2009 

SUA, % 1,15 1,96 2,78 3,79 4,86 

Europa, % 1,94 2,14 3,75 4,29 5,40 

Japonia, % 1,01 1,12 1,27 2,31 3,61 

Sursa:http://raexpert.kz/docs/research/Rynok_Lizinga_ 
molodoi-perspektivnyi.pdf 

Firmele care ies pe piaţa de leasing în rolul de arendatori se 
împart în patru grupe: filialele băncilor, filialele companiilor 
industriale, companiile de leasing „legate” şi firmele independente. 

Dezvoltarea relaţiilor de leasing internaţionale a provocat 
necesitatea de reglementare internaţională a lor şi armonizarea bazei 
juridico-normative în diferite ţări. 

Cooperarea internaţională în producţie  
Pentru comerţul cooperatist comercial, este caracteristic acordul 

prealabil de durată lungă asupra relaţiilor de producţie imediate, 
precum şi interesul părţilor în obţinerea rezultatelor activităţii în 
comun. 

Cooperarea internaţională în producţie – este tipul cel mai răspân-
dit de relaţii tehnico-industriale internaţionale dintre întreprinderi. Ea 
este consecinţa specializării industriilor naţionale care acţionează re-
ciproc în sistemul diviziunii internaţionale a muncii, este bazată pe 
specializarea în tipuri de produse şi se manifestă ca formă a 
diviziunii generale şi particulare a muncii în economia mondială. 

Cooperarea internaţională în producţie înseamnă includerea ţării în 
diviziunea internaţională a muncii, în cadrul aşa-numitului „model ver-
tical al diviziunii internaţionale a muncii”, cu alte cuvinte, cu condiţia 
de păstrare a autonomiei procesului de producţie în hotarele naţionale. 

Astfel, cooperarea internaţională în producţie – este schimbul 
stabil de articole între state, bazat pe diviziunea internaţională a 
muncii în urma realizării în temeiul contractului a activităţii în 
comun, reprezentând elementele produselor finite şi care se fabrică 
cu o mai mare eficienţă economică [31, p.314]. 

Operaţiile cooperării în producţie includ: 

– livrarea de materie primă, materiale, subansambluri, piese de 

rezervă, semifabricate, piese de completare şi alte articole cu 

destinaţie ramurală şi interramurală, care tehnologic sunt coordonate 

reciproc şi sunt necesare la fabricarea în comun a produselor finite; 
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– oferirea de servicii la îndeplinirea lucrărilor de proiectare şi 

reparaţie, la deservirea tehnică şi efectuarea operaţiilor tehnologice, 

care sunt legate de producerea şi desfacerea produselor finite. 

Particularităţile cooperării internaţionale în producţie:  

– subiecţii cooperării sunt întreprinderile industriale din diferite 

ţări; 

– cooperarea nu este însoţită de crearea anumitor structuri 

organizaţionale; 

– părţile în baza clauzelor contractuale, convenite în prealabil cu 

privire la activitatea în comun, adaptează producţia lor la înfăptuirea 

cooperării; 

– punerea în aplicare a unificării obiectului cooperării, deci 

introducerea cerinţelor tehnice generale, documentaţiei tehnice, 

cerinţelor tehnicii securităţii; 

– fixarea în ordine contractuală, în calitate de obiecte principale 

de cooperare, tipurile de piese de completare, semifabricate, 

tehnologii etc.; 

– repartizarea între părţi în cadrul programului acordat a 

sarcinilor, delimitarea specializării de producţie şi coordonarea 

activităţii lor economice; 

– respectarea graficului de îndeplinire a programelor de 

producţie în volumele, asortimentul şi calitatea convenite; 

– relaţii între parteneri pe termen lung, stabilitatea şi 

regularitatea în acest tip de relaţii duce la creşterea interesului şi la 

stabilirea între cooperanţi a relaţiilor tehnologice şi de producţie 

stabile, la interacţiune strânsă şi dependenţă reciprocă; 

– caracterul socioeconomic diferit al relaţiilor dintre parteneri, 

ceea ce depinde de faptul dacă este cooperarea intrafirmă sau interfir-

mă. 

În cooperarea internaţională în producţie, se disting trei forme: 

1) livrarea sau schimbul de piese de completare dintre cooperanţi, 

în vederea efectuării asamblării ulterioare a produsului finit la 

întreprinderile fiecărui partener sau al unuia dintre ei; 

2) cooperarea în baza organizării producţiei în comun. Părţile 

unesc eforturile şi mijloacele pentru a realiza programe concrete în 

vederea creării şi lansării unui produs finit nou unic; 
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3) cooperarea prin coordonarea programelor de producere. Ea se 

efectuează în baza distribuirii asortimentului de producţie între 

întreprinderi, precum şi prin desfăşurarea de cercetări ştiinţifice în 

comun [31, p.316]. 

2.4.2. Metodele comerţului internaţional 

Subiecţii comerţului internaţional, ieşind pe piaţa mondială în 

vederea desfacerii producţiei lor, selectează o metodă sau alta pentru 

organizarea activităţii comerţului exterior. Metoda comerţului 

internaţional – aceasta reprezintă forma de organizare şi ordinea de 

efectuare a operaţiilor de comerţ exterior. 

În practica comerţului internaţional, se utilizează două metode 

principale în desfăşurarea operaţiilor comerciale: direct sau indirect. 

Asupra selectării metodei pentru activitatea comerţului exterior 

influenţează caracterul producţiei lansate, volumul producţiei, 

particularităţile pieţelor cu destinaţie specială, pe care se planifică 

desfacerea producţiei, dar şi formele comerţului internaţional. 

În metoda directă, prin efectuarea operaţiilor comerţului exterior, se 

prevede stabilirea legăturilor directe dintre producător (furnizor) şi 

consumatorul final, cu alte cuvinte, marfa se livrează direct 

consumatorului final, dar se achiziţionează – direct de la însuşi 

producător, în baza contractului de vânzare-cumpărare internaţional. 

Circa 50% din schimbul de mărfuri internaţional are loc în temeiul 

legăturilor directe. 

Metoda directă, de regulă, se foloseşte: 

– la vânzarea CTN a produselor de dimensiuni mari şi scumpe 

cu destinaţie industrială; 

– la efectuarea operaţiilor de import-export între CTN mari de liv-

rare a materiei prime, semifabricate, piese de completare şi detalii etc.; 

– la livrările mărfurilor prin subdiviziunile internaţionale CTN 

care dispun de reţele cu amănuntul pentru efectuarea importului/expor-

tului de materie primă industrială în baza contractelor pe termen lung; 

– la achiziţionările materiei prime agricole de la fermierii ţărilor 

în curs de dezvoltare; 

– în procesul efectuării activităţii de comerţ exterior de către 

întreprinderile de stat şi instituţiile din ţările în curs de dezvoltare pe 

calea organizării şi efectuării licitaţiilor. 
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Vânzarea directă dispune de un şir de avantaje: dă posibilitate 

exportatorilor să stabilească legături strânse cu consumatorii străini, 

să realizeze un control strict asupra operaţiilor comerciale; să capete 

profit mult mai înalt pe seama reducerii cheltuielilor în suma 

comisionului intermediarului; să studieze starea şi tendinţele în 

dezvoltarea pieţei; mai rapid să adapteze programele de producţie la 

cerinţele şi nevoile pieţei exterioare; să se reducă riscul şi dependenţa 

rezultatelor activităţii comerciale de incorectitudinea organizaţiei 

intermediare. 

La insuficienţele metodei directe a comerţului, putem include: 

prezenţa gradului de risc înalt, care este determinat de distincţiile 

condiţiilor economice, juridice şi sociale din diferite ţări, precum şi 

de necesitatea de a atrage personal de calificare comercială înaltă (în 

caz contrar, cheltuielile financiare pot să crească substanţial). 

În cazul metodei indirecte, cumpărarea şi vânzarea mărfurilor se 

efectuează prin unitatea de comerţ intermediară în temeiul 

contractului încheiat cu mijlocitorul comercial, care stipulează 

îndeplinirea de către cel din urmă a obligaţiunilor fixate privind 

desfacerea mărfurilor vânzătorului. 

Mijlocitorii comerciali – sunt persoane juridice (firme, 

organizaţii, instituţii etc.), care contribuie la schimbul de mărfuri şi 

sunt independente de producători şi consumatori. Funcţia lor directă 

– stabilirea de legături între vânzători şi cumpărători, coordonarea 

cererii şi ofertei. 

Mijlocirea comercială cuprinde un mare domeniu de servicii: 

– căutarea partenerului străin; 

– pregătirea şi încheierea contractului; 

– creditarea părţilor şi acordarea garanţiilor de achitare a 

mărfurilor de către cumpărător; 

– efectuarea operaţiilor de expediere/transportare; 

– asigurarea mărfurilor pentru transport; 

– îndeplinirea formalităţilor vamale; 

– desfăşurarea măsurilor de publicitate în mişcarea mărfurilor pe 

pieţele străine; 

– realizarea deservirii tehnice şi altor servicii. 

Mai mult de jumătate din ansamblul de mărfuri, antrenate în 

schimbul de mărfuri internaţional, se vinde prin intermediul 
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mijlocitorilor comerciali. Serviciile lor sunt utilizate la scară mare în 

comerţul străin de către SUA, Marea Britanie, Ţările de Jos, Suedia, 

Japonia etc. 

Se recurge la utilizarea unităţii de comerţ intermediare: 

– la desfacerea utilajului industrial standard şi mărfurilor de 

consum; 

– la vânzarea de către firmele mari a sortimentelor de producţie 

secundară; 

– la vânzarea produselor pe pieţele îndepărtate, pe pieţele greu 

accesibile şi puţin studiate, pe pieţele cu capacitate mică; 

– la promovarea mărfurilor noi; 

– în lipsa reţelei proprii de desfacere în ţările importatoare; 

– la monopolizarea de către firmele comerciale intermediare a 

importului în ţară a anumitor mărfuri; 

– la firmele mari în operaţiile de import-export de volum mic; 

– la efectuarea operaţiilor de comerţ exterior episodic de către 

firmele mici şi mijlocii. 

Avantajele metodei indirecte în comerţ constau în faptul că: 

– firma exportatoare nu investeşte mijloace în organizarea reţelei 

de desfacere pe teritoriul ţării importatoare, întrucât firmele de 

comerţ intermediare dispun de bază tehnico-materială proprie 

(încăperi pentru depozit, ateliere de reparaţii). Aceasta facilitează 

valorificarea pieţelor noi; 

– exportatorul se eliberează din activitatea ce ţine de vânzarea 

mărfii (livrarea importatorului, ambalarea, adaptarea la cerinţele 

pieţei locale, perfectarea documentaţiei); 

– mijlocitorii au la dispoziţie mari posibilităţi pentru a organiza 

publicitatea, expoziţii, târguri; 

– apare necesitatea de a folosi capitalul firmelor comerciale 

intermediare pentru finanţarea tranzacţiilor în baza acordării de 

credite pe termen scurt şi pe termen mediu; 

– mijlocitorii comerciali menţin relaţii de afaceri stabile cu 

băncile, companiile de asigurare şi de transport; 
– pe pieţele unor mărfuri, monopolizate de firmele de comerţ 

intermediare, poţi nimeri doar prin utilizarea unităţii intermediare. 
Ineficienţa metodei indirecte în comerţ este lipsirea exportatorului 

de contacte directe cu pieţele de desfacere, precum şi dependenţa sa 
de conştiinciozitatea şi activitatea mijlocitorului comercial. 
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La particularităţile activităţii mijlocitorilor comerciali în 

condiţiile actuale se referă: 

– extinderea direcţiilor şi sferelor activităţii comerciale 

intermediare ale unor mărfuri (nomenclatura), tipuri de activitate 

(angro, cu amănuntul, de expediţie), operaţii efectuate (export-

import), de servicii prestate, caracterul tranzacţiilor şi funcţiilor. Se 

lărgeşte specializarea mijlocitorilor în operaţiile cu o anumită grupă 

de mărfuri. Se extinde acordarea diverselor tipuri de servicii în 

complex; 

– apropierea mijlocitorilor comerciali de producătorii de maşini 

şi utilaje; 

– concentrarea marii majorităţi de operaţii comerciale 

intermediare în mâinile unui număr mic CTN care dispun de 

companii financiare şi de asigurare proprii, flotă, depozite de piese 

de rezervă; 

– intensificarea influenţei asupra mijlocitorilor comerciali ai 

corporaţiilor transnaţionale, care coordonează sfera şi caracterul 

activităţii lor pe calea diviziunii pieţelor de desfacere; 

– subordonarea firmelor de comerţ intermediare mici şi mijlocii 

marilor companii industriale pe calea sistemului de franciză, adică 

prin contracte de lungă durată cu acordarea dreptului exclusiv de 

vânzare a mărfurilor şi serviciilor păstrând marca comercială a 

producătorului; 

– subordonarea firmelor exportatoare şi producătorilor mici şi 

mijlocii din ţările în curs de dezvoltare monopolurilor comerciale. 

Prin intermediul lor, se realizează achiziţionarea de materii prime ca-

re se prelucrează independent şi se vând de către ei prin magazinele 

cu amănuntul proprii; 

– participarea firmelor comerciale intermediare la consorţiile de 

realizare a marilor proiecte de construcţii (efectuează operaţii de 

achiziţionare-desfacere pentru aceste întreprinderi). 
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Întrebări pentru recapitulare 

1. Tendinţele moderne în piaţa mondială. 

2. Aprofundarea relaţiilor economice mondiale. 

3. Schimbările din compoziţia materiilor prime şi distribuţia 

geografică a comerţului internaţional în timp. 

4. Principalele direcţii de dezvoltare a comerţului internaţional în 

SUA, Japonia, Republicii Moldova şi ţările UE. 

5. Dezvoltarea comerţului internaţional în ţările în curs de dezvoltare. 

6. Relaţiile şi dezvoltarea comerţului dintre Republica Moldova şi 

ţările dezvoltate, UE, CSI. 

7. Relaţiile economice ale Republicii Moldova şi ţările CSI 

(Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus, Armenia, Azerbaidjan, 

Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kârgâzstan, Georgia). 
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Capitolul 3. TEORIILE FUNDAMENTALE ALE  

DEZVOLTĂRII COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 

 

Obiective 

Masterandul va fi capabil: 

 Să identifice definiţia teoriilor clasice ale comerţului internaţional 

 Să identifice abordarea comparativă a teoriei mercantilismului 

în comerţul internaţional  

 Să cunoască legităţile teoriei avantajelor comparative în 

comerţul internaţional 

 Să cunoască instrumentele de analiză a comerţului 

internaţional ce rezultă din modelul standard 

 Să explice principiile teoriilor alternative ale comerţului 

internaţional 

 Să explice deciziile privind aplicarea unui sau altui instrument 

din comerţul internaţional 

 

3.1. Teoriile clasice ale comerţului internaţional 

3.1.1. Teoria mercantilismului 

Precursorul teoriilor clasice este teoria mercantilismului. 

Mercantilismul prezintă în sine o direcţie a gândirii economice, 

elaborat de oamenii de ştiinţă europeni în sec.XVII-XVIII, care 

evidenţiază caracterul de marfă (comercial) al producţiei. Conform 

acestei teorii, lumea existentă se examina în statică, iar bogăţiile 

popoarelor – ca o manifestare fixată în fiecare moment. Din acest 

motiv, adepţii săi (T.Mann, A.Serra, A.Montchrestien) considerau că 

creşterea bunăstării unei ţări este posibilă pe calea repartizării din 

nou (redistribuirii) a bogăţiilor pe care le posedă o ţară, cu alte 

cuvinte, pe seama sărăciei altei ţări. Mercantiliştii asociau bogăţia cu 

rezervele de metale preţioase (aur şi argint). Ţara, în opinia lor, cu cât 

este mai bogată, cu atât mai multe metale nobile posedă, iar existenţa 

unui număr mare de bani în circulaţie stimulează dezvoltarea 

producţiei naţionale şi sporeşte gradul de ocupaţie. Statul, în opinia 

mercantiliştilor, este dator: 

– să stimuleze exportul şi să exporte mai multe mărfuri decât să 

importe. Aceasta va asigura afluxul de aur; 
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– să limiteze importul de mărfuri, îndeosebi al obiectelor de lux, 

ceea ce va asigura soldul comercial activ; 

– să interzică producerea articolelor finite în coloniile lor; 

– să interzică exportul materiei prime din metropole în colonii şi 

să se permită importul fără taxe al materiei prime, care nu se extrage 

în interiorul ţării; 

– să stimuleze exportul din colonii, mai ales, al mărfurilor de 

materii prime ieftine; 

– să interzică orice comerţ al coloniilor sale cu alte ţări, în afară 

de metropola care poate ea însăşi să revândă mărfurile coloniale 

peste hotare. 

În asemenea mod, la baza politicii mercantiliste a ţărilor 

principale era pusă tendinţa spre acumularea maximală a capitalului 

bancar şi micşorarea maximală a importului, adică statul trebuie să 

vândă pe piaţa externă cât posibil mai multe mărfuri diverse, şi să 

cumpere cât mai puţine. Totodată, în ţară trebuie să se acumuleze 

metale preţioase, aur, în urma unui comerţ extern intens, profitabil. 

Mercantiliştii, de asemenea, considerau necesar a efectua controlul 

de stat asupra tuturor felurilor de activitate economică şi justificau 

naţionalismul economic. 

Însemnătatea mercantilismului: 

1. Pentru prima dată, s-a încercat a crea o teorie a comerţului 

internaţional, care ar coordona direct legăturile comerciale cu 

dezvoltarea economică internă a ţării, cu creşterea sa economică. 

2. Mercantiliştii au elaborat unul din modelele posibile de 

dezvoltare a comerţului internaţional în temeiul naturii comerciale a 

producţiei. Ei au pus bazele aparatului categorial, utilizat în teoriile 

moderne ale comerţului internaţional. 

3. S-au pus bazele la ceea ce în economia contemporană poartă 

numele de balanţa de plăţi [13, p.81]. 

Totuşi mercantiliştii n-au putut să înţeleagă că îmbogăţirea unei 

ţări se poate produce nu doar pe seama sărăciei altora, cu care ea 

comercializează, că dezvoltarea economică este posibilă nu doar ca 

rezultat al redistribuirii bogăţiei care există deja, dar şi pe seama 

sporirii sale. Aşadar, ei gândeau că ţara poate să obţină profit din 

comerţ doar din contul altei ţări, ceea ce transformă comerţul într-un 

joc cu rezultat nul. 
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În prezent, se remarcă apariţii de mercantilism, când ţările cu un 

nivel înalt de şomaj încearcă să restructureze importul şi să stimuleze 

producerea internă şi gradul de utilizare a forţei de muncă. 

Şcoala mercantilistă a dominat în economie pe parcursul 1,5 

secole. La începutul sec.XVIII, în comerţul internaţional era valabil 

un mare număr de diverse restricţii. Legile comerţului acţionează 

împotriva cerinţelor producerii, industriei şi se simţea nevoia de 

tranziţie la comerţul liber. 

Teoriile comerţului internaţional au căpătat dezvoltare ulterioară 

în lucrările economiştilor reprezentanţi ai şcolii clasice. 

3.1.2. Teoria superiorităţilor absolute 

Dezvoltarea comerţului internaţional, în perioada de tranziţie a 

ţărilor principale la marea producţie mecanizată, a determinat 

apariţia teoriilor superiorităţilor absolute, al căror autor a fost 

A.Smith [13, p.83-86; 29, p.38-39; 38, p.47-52; 47, p.23-24]. În 

lucrarea Avuţia naţiunilor, cercetare asupra naturii şi cauzelor ei 

(1776), el a supus criticii mercantilismul. A.Smith se ţinea mai 

aproape de opiniile în conformitate cu care bogăţia naţiunii depinde 

nu atât de rezerva de metale nobile acumulate de ea, cât de 

posibilităţile economiei de a produce mărfuri şi servicii finite. De 

aceea sarcina principală a ţării constă nu în acumularea aurului şi 

argintului, ci în desfăşurarea de măsuri pentru dezvoltarea fabricării 

în baza cooperării şi diviziunii muncii. A.Smith a răspuns primul la 

întrebarea „De ce ţara este interesată de schimbul internaţional?” El 

considera că dacă două ţări sunt parteneri comerciali, atunci ele 

trebuie să obţină câştig din comerţ. Când una dintre ele nu câştigă 

nimic, ea va renunţa la comerţ. Pentru stat ar trebui să fie avantajoasă 

nu doar vânzarea, dar şi cumpărarea mărfurilor pe piaţa externă, şi 

A.Smith a încercat să stabilească anume mărfurile care aduc avantaje 

din export şi cele care aduc avantaje din import şi de unde apare 

câştigul în comerţ. 

Teoria comerţului internaţional a lui A.Smith este întemeiată pe 

astfel de premise: 

– munca este unicul factor de producţie. Numai ea influenţează 

asupra productivităţii şi preţului mărfii; 

– ocuparea completă a forţei de muncă, deci toate resursele de 

muncă existente sunt ocupate în fabricarea de mărfuri; 
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– în comerţul internaţional iau parte numai două ţări care fac 

comerţ între ele cu două mărfuri; 

– cheltuielile de producţie sunt constante, iar reducerea lor 

măreşte cererea de marfă; 

– preţul unui produs se exprimă în cantitatea de muncă 

consumată la producerea altuia; 

– cheltuielile de transport pentru expedierea mărfurilor dintr-o 

ţară în alta nu se iau în consideraţie;  

– comerţul exterior se realizează fără oarecare restricţii; 

– comerţul internaţional este echilibrat (importul se plăteşte prin 

export); 

– factorii de producţie nu se deplasează între ţări. 

Această teorie a primit numele de teoria superiorităţii 

(avantajelor) absolute, deoarece s-a fundamentat pe un avantaj 

absolut: ţara exportă acea marfă, a căror cheltuieli de producţie sunt 

mai mici decât în ţara partenerului comercial şi importă acea marfă 

care se produce peste hotare cu cheltuieli mai mici. Ambele ţări 

câştigă în urma specializării fiecăreia dintre ele la fabricarea acelei 

mărfi de la care ei au avantaj absolut. Aceasta le dă posibilitate să 

folosească resursele mult mai eficient şi drept rezultat producţia 

ambelor mărfuri va creşte. Creşterea producţiei ambelor mărfuri 

prezintă în sine un câştig din specializarea în producţia care se 

împarte între două ţări în procesul schimbului internaţional de 

mărfuri. 

Modelul teoriei superiorităţilor absolute poate fi ilustrat prin 

exemplul următor (Tab.18). 

Tabelul 18  

Principiul superiorităţii absolute 

Indicii Ţara A Ţara B 

Timpul necesar pentru fabricarea  

unei unităţi-produs I (ore) 
6 24 

Timpul necesar pentru fabricarea  

unei unităţi-produs II (ore) 
12 8 

Datele Tab.18. arată că la fabricarea produsului I în ţara A sunt 

necesare 6 ore, iar în ţara B – 24 ore, mai bine zis, în ţara A la 

producerea unei unităţi-produs se consumă mai puţin timp decât în 

ţara B. Aceasta este o dovadă despre superioritatea absolută a ţării A 
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la producerea produsului I. La producerea produsului II, superioritate 

absolută are ţara B. Dacă ţara A va înceta producerea produsului II şi 

va mări producerea produsului I, iar ţara B, dimpotrivă, va reduce 

producerea produsului I şi va mări lansarea produsului II, aceasta va 

fi o dovadă cu privire la divizarea internaţională a muncii 

(specializare internaţională) şi comerţul internaţional se va efectua în 

temeiul principiului superiorităţii absolute (Tab.19). 

Tabelul 19 

Câştigul din comerţul internaţional în 

baza teoriei superiorităţii absolute 

Tipurile de produse Ţara A Ţara B Lumea în total 

Produsul I  + 2 unit. - 1 unit. + 1 unit. 

Produsul II  - 1 unit. + 3 unit. + 2 unit. 

Dacă în ţara A producţia de marfă II se va micşora cu 1 unitate, 
atunci ţara va economisi 12 ore, pe care le va putea folosi la 

producerea a 2 unităţi de marfă suplimentară. O situaţie analogă poate 
fi observată şi în ţara B: în urma micşorării producţiei cu 1 unit. de 

produs I se vor economisi 24 ore, care se vor putea întrebuinţa pentru 
producţia a 3 unit. de produs II. Astfel producţia mondială de produs 

I va creşte cu 1 unit., iar de produs II – cu 2 unit., fără a utiliza resurse 
suplimentare (deci printr-un volum de muncă constant), doar graţie 

specializării internaţionale. 

Concluzia principală a teoriei superiorităţilor absolute constă în 
faptul că din comerţul internaţional câştigă fiecare ţară şi acest lucru 

are o însemnătate hotărâtoare pentru formarea sectorului exterior al 
economiei. Comerţul internaţional este un joc nu cu rezultat nul, dar 

cu rezultat pozitiv, deci diviziunea muncii este avantajoasă nu doar la 
nivel naţional, ci şi la nivel internaţional. Cu toate acestea, în prezent 

cu ajutorul principiului superiorităţii absolute se poate explica doar 
un segment mic al comerţului internaţional (de exemplu, o oarecare 

parte a comerţului dintre ţările dezvoltate şi ţările în curs de 
dezvoltare). Partea covârşitoare a comerţului internaţional, îndeosebi 

între ţările dezvoltate, această teorie n-o explică, întrucât nu 
examinează situaţia când ţările negociază între ele, una dintre care nu 

are superioritate absolută asupra nici unei mărfi. Acest lucru a fost 
explicat de D.Ricardo în teoria avantajelor comparative. 
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3.1.3. Teoria avantajelor comparative 

Regula specializării internaţionale, în funcţie de avantajele 

absolute, elimina din comerţul internaţional ţările care nu dispuneau 

de acestea. David Ricardo în lucrarea Principiile economiei politice 

şi ale impunerii (1817) a dezvoltat teoria valorii avantajelor absolute 

şi a arătat că existenţa avantajului absolut în producţia naţională a 

unui sau altui produs nu este o condiţie necesară în dezvoltarea 

comerţului internaţional – schimbul internaţional este posibil şi 

oportun în prezenţa avantajelor comparative. 

Teoria comerţului internaţional a lui D.Ricardo se bazează pe 

astfel de condiţii: 

– comerţul liber; 

– cheltuieli constante de producţie; 

– lipsa mobilităţii internaţionale a forţei de muncă; 

– lipsa cheltuielilor de transport; 

– lipsa progresului tehnic, cu alte cuvinte, nivelul tehnologic al 

fiecărei ţări rămâne invariabil; 

– folosirea completă a forţei de muncă; 

– există un singur factor de producţie (munca) [29, p.40; 38, p.53]. 

Teoria avantajelor comparative prevede că dacă ţările se 

specializează în producţia acelor mărfuri pe care le fabrică cu 

cheltuieli relativ mai mici, în comparaţie cu alte ţări, atunci comerţul 

va fi mutual avantajos ambelor ţări, independent de faptul – este 

producţia în una din ele absolut mult mai efectivă decât în cealaltă. 

Cu alte cuvinte: drept baza pentru apariţia şi dezvoltarea comerţului 

internaţional poate servi în exclusivitate diferenţa dintre cheltuielile 

relative de producţie ale acestor mărfuri, indiferent de mărimea 

absolută a acestor cheltuieli. Principiul avantajelor comparative este 

reperul pentru specializarea ţării: volumul total de punere în 

circulaţie va fi mai mare, când fiecare marfă va fi produsă de ţara 

unde sunt mai mici cheltuielile relative, adică alternative (preţul 

relativ sau alternativ). 

Cheltuielile relative (alternative) – este timpul de lucru necesar 

pentru fabricarea unei unităţi-produs, exprimat prin timpul de lucru 

necesar pentru fabricarea unei unităţi de alt tip de produs. Astfel în 

cazul când cheltuielile de producţie a unora şi aceloraşi două produse 

(I şi II) în ţara A sunt mai mici decât în ţara B, avem avantajul 
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relativ: 
B
II

B
I

A
II

A
I

a

a

a

a
  sau 















B
II
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II

B
I

A
I

a

a

a

a
 . În asemenea mod, avantajul 

relativ mărturiseşte faptul că cheltuielile de fabricare a produsului I, 

exprimate prin cheltuielile de fabricaţie a produsului II în ţara A sunt 

mai mici decât cheltuielile de fabricaţie a acestui produs în ţara B. 

Avantajul relativ depinde de corelaţiile productivităţii muncii în ţările 

A şi B. 

Să analizăm exemplul principiului avantajului comparativ. Vom 

lua două ţări – Anglia şi Portugalia şi presupunem că ele fac comerţ 

una cu alta. Având în vedere faptul că două economii nu exercită o 

acţiune reciprocă, ne putem aştepta ca preţurile la unele şi aceleaşi 

produse în Anglia şi Portugalia să difere. Această diferenţă a 

preţurilor D.Ricardo o explica prin productivitatea muncii diferită în 

aceste ţări. În afară de aceasta, consecinţa productivităţii muncii 

diferită constă şi în diferenţa dintre venituri, deoarece cheltuielile de 

muncă trebuie compensate luând în consideraţie productivitatea lor. 

Să amintim că fiecare ţară poate să aleagă direcţia în care să 

orienteze resursele sale de muncă: la producţia de bere, cereale sau la 

anumite combinări ale acestor produse. Timpul necesar producţiei lor 

şi timpul de care dispun se indică în Tab.20. 

Tabelul 20 

Principiul avantajului comparativ 

Indicatorii Anglia Portugalia 

Timpul necesar la producerea  

unui galon de bere, în ore 
6 7,5 

Timpul necesar la producerea 1 funt  

de cereale, în ore 
4 10 

Timpul de care se dispune, în ore 36 60 

Vom observa că Portugalia are eficacitate mai mică la producerea 

atât a berii, cât şi a cerealelor. Această productivitate mult mai mică 

şi influenţează asupra faptului că portughezii sunt mai săraci decât 

britanicii: muncitorul englez poate obţine 1 galon produs în 6 ore, iar 

portughezul – în 7,5 ore. Vorbind în limbajul economic – Anglia are 

avantaj absolut în fabricarea ambelor articole. Preţurile relative la 

articole în ambele ţări pot fi uşor calculate. Cheltuielile de producţie 

pentru 1 galon de bere în Anglia sunt de 1,5 ori mai mari decât 
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cheltuielile de producţie pentru 1 funt de cereale. Prin urmare, 1 funt 

de cereale va costa 0,66 galon de bere. Exact la fel în Portugalia, preţul 

relativ al unui funt de cereale este echivalent cu 1,33 galon de bere. 

Posibilităţile de producţie şi veniturile fiecărei ţări sunt prezentate în 

Fig.8. 

Anglia poate pune în funcţiune resursele sale de muncă în 

producţia de bere şi să consume apoi 6 galoane de bere, dar să 

rămână fără cereale (punctul A). Din contra, toată munca poate fi 

îndreptată la producerea a 9 funţi de cereale (punctul B). Anglia 

poate, de asemenea, să producă şi să consume oricare combinaţie a 

berii şi cerealelor care se află pe liniile AB. 
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Fig.8. Ilustrarea câştigului din comerţ  

după modelul lui D.Ricardo 

Presupunem că o astfel de combinaţie a fost aleasă: producţia 

totală şi de consum alcătuieşte 4 galoane de bere şi 3 funţi de cereale 

(punctul C). Observăm că nici un punct de la dreapta de linia ACB 

nu poate fi atins, deoarece Anglia, pur şi simplu, nu este în stare să 

producă mai mult din cauza insuficienţei timpului suplimentar de 

lucru. Oricare punct care se află la stânga liniei ACB înseamnă că nu 

toate resursele de muncă vor fi utilizate. Pe de altă parte, Portugalia 

poate produce şi utiliza 8 galoane de bere (punctul X) şi 6 funţi de 

cereale (punctul Z) sau orice combinaţie a acestor produse, care se 

află pe linia XZ: presupunem 2,66 galoane de bere şi 4 funţi de 

cereale (punctul Y). 

Când în Anglia este mai mare eficacitatea în producţia ambelor 

mărfuri, preţurile la bere în raport cu cel al cerealelor este mai mic în 



87 

Portugalia. Anglia are un avantaj absolut în producţia de bere şi de 

cereale, iar Portugalia dispune de avantaj comparativ în producţia de 

bere. 

Rezultatul analizei lui D.Ricardo arată astfel: comerţul va aduce 

profit ambelor ţări, cu toate că Anglia are avantaj absolut în 

producţia acestor mărfuri. Dacă Anglia şi Portugalia ar iniţia 

comerţul, atunci Anglia va plăti nu mai mult decât 1,5 funţi de 

cereale pentru 1 galon de bere, întrucât acesta este preţul pe piaţa 

interioară, iar Portugalia – nu mai mult de 1,33 galoane bere pentru 

fiecare funt de cereale. Să admitem că influenţa cererii şi ofertei a 

stabilit un preţ egal de 1 galon de bere contra 1 funt de cereale. 

Fiecare ţară se va specializa în producţia mărfii relativ mai ieftine. 

Luând în considerare acest lucru, întrucât în Anglia este mai ieftin 

să produci cereale decât bere, atunci e mai bine să îndrepţi toată 

munca la producţia a 9 funţi de cereale. În Portugalia este relativ mai 

ieftin să se producă bere. Dacă ea se va specializa în acest produs, va 

produce 8 galoane de bere. Deja potrivit preţurilor noi, britanicii 

pentru 9 funţi ai lor la cereale vor primi 9 galoane de bere, pe când 

până la comerţul cu Portugalia, fiecare funt de cereale putea fi vândut 

doar cu 0,66 galoane de bere. Exact la fel şi în Portugalia, acum 

cerealele vor costa mai ieftin. Noul nivel de consum este prezentat în 

figură printr-o linie punctată. Pentru britanici noul punct de consum 

va fi 1C , iar pentru portughezi – 1Y . Specializarea graţie avantajului 

comparativ a ridicat bunăstarea în ambele ţări. 

Astfel, pentru ca ambele ţări să obţină profit din vânzare, ele 

trebuie să importe marfă relativ mult mai ieftină decât ea ar putea fi 

produsă în interiorul ţării, şi să exporte marfă la preţ relativ mai mare 

decât ea ar fi putut fi vândută în interiorul ţării în condiţii de autarhie 

(Tab.21).  

Tabelul 21 

Avantajul relativ şi profiturile comerciale 

 Producţia  

şi consumul  

în lipsa  

comerţului 

Producţia  

în condiţiile 

specializării 

Consumul după 

vânzarea de căt-

re Anglia a 5 

funţi de cereale 

şi cumpărării de 

Creşterea con-

sumului graţie 

specializării şi 

comerţului 
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la ea a 5  

galoane de bere 

cereale bere cereale bere cereale bere cereale bere 

Anglia 3 4 9 0 4 5 1 1 

Portugalia 4 2,66 0 8 5 3 1 0,34 

Volumul 

total al pro-

ducţiei 

7 6,66 9 8 - - - - 

Fiecare ţară, participând în comerţul internaţional, poate separa 

consumul de producţie, ceea ce va asigura un nivel mai înalt în 

satisfacerea nevoilor consumatorilor. 

În urma specializării internaţionale, fiecare ţară obţine o 

eficacitate economică pozitivă (profitul din comerţ), care este 

realizată în forma creşterii producţiei (efectul de producţie) şi 

creşterii volumelor de consum (efectul de consum). 

În modelul lui D.Ricardo preţurile interne sunt determinate doar 

prin valoare, adică de condiţiile ofertei. Însă preţurile mondiale pot fi 

determinate şi de condiţiile cererii mondiale, fapt demonstrat de 

economistul englez J.Stuart Mill. În lucrarea Principii de economie 

politică, el a arătat la care preţ se efectuează schimbul de mărfuri 

dintre ţări. 

În condiţiile comerţului liber, schimbul de mărfuri va avea loc 

într-un asemenea raport al preţurilor care se stabileşte aproximativ în 

intermediul dintre preţurile relative existente la mărfurile 

comercializate în interiorul fiecărei ţări. Nivelul final al preţurilor, cu 

alte cuvinte al preţurilor mondiale, în comerţul mutual va depinde de 

nivelul mondial dintre cerere şi ofertă la fiecare din aceste mărfuri. 

În corespundere cu teoria elaborată de J.Stuart Mill (teoria cererii 

mutuale), preţul la marfa de import se stabileşte pornind de la preţul 

mărfii care trebuie exportată pentru a plăti importul. De aceea 

raportul final al preţurilor în comerţ se stabileşte de cererea internă 

de mărfuri în fiecare ţară care comercializează [13, p.88-89; 17, 

p.37]. 

Prin urmare, preţul mondial se stabileşte în baza raportului dintre 

cerere şi ofertă şi nivelul său trebuie să fie astfel încât venitul din 

exportul total al ţării să-i admită să achite importul. Însă, analizând 

avantajele comparative, se cercetează nu piaţa unui produs separat, ci 



89 

corelaţia dintre pieţele a două produse, care sunt fabricate 

concomitent în două ţări. De aceea urmează a analiza nu cantităţile 

absolute ale cererii şi ofertei de produse I şi II, ci cantităţile lor 

relative de cerere şi ofertă (Fig.9). 

În Fig.9 sunt analizate cererea mondială şi oferta mondială 

relative ale produsului I. Totodată, se admite că ţara A are avantaje 

relative la producerea produsului I 
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Fig.9. Formarea preţului mondial relativ şi de cerere  

mondială şi ofertă mondială relative 

Curba cererii relative este marcată prin RD, iar curba ofertei 
relative – RS. Preţul mondial relativ se determină prin punctul de 
intersecţie al curbelor RD şi RS, deoarece pentru a atinge echilibrul 
mondial general, este nevoie ca cererea relativă să fie echivalentă cu 
oferta relativă. 

Curba RS reprezintă în sine două segmente orizontale, care se 
unesc printr-un segment vertical drept. 

Pe segmentele orizontale, preţul mondial relativ este egal cu 

preţurile relative în ţările A şi B (adică în ţara 
A
II

A
I

II

I

a

a

P

P
A : , iar în 

ţara 
B
II

B
I

II

I

a

a

P

P
B : ). Prin asemenea valori ale preţului mondial relativ, 
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fiecare ţară va produce ambele mărfuri în orice corelaţii, deoarece şi 
pentru produsul I, şi pentru produsul II lucrătorii ţărilor A şi B 
primesc acelaşi preţ. Pentru ţări este indiferent care dintre aceste 
două articole să le producă şi din această cauză o specializare totală 
în producţie a produsului I sau II în ţări nu va fi. 

Dacă 
A
II

A
I

II

I

a

a

P

P
 , atunci produsul I nu se va fabrica. Curba RS 

indică lipsa ofertei de produs I. Ţările A şi B vor iniţia specializarea 
în fabricarea produsului II. 

Dacă 
B
II

B
I

II

I

a

a

P

P
 , atunci ambele ţări se vor specializa în fabricarea 

produsului I. Totodată, lansarea produsului II va înceta, de aceea 
oferta relativă de produs I va deveni infinit de mare. 

Curba cererii relative (RD) reflectă efectul substituirii produsului 

I de către produsul II. Cu creşterea preţului la produsul I, 

consumatorii îl vor cumpăra în cantităţi mici şi vor prefera produsul 

II. În caz de intersecţie a curbelor ofertei relative şi cererii relative pe 

segmentul vertical RS în punctul K, valoarea preţului mondial relativ 

se va afla între preţul relativ al produsului I în ţara A şi preţul relativ 

al produsului I în ţara B, care existau până la începutul comerţului. 

Atunci fiecare ţară se va specializa în produsul asupra căruia ea 

deţine avantajul relativ: ţara A fabrică doar produsul I, iar ţara B – 

produsul II. 

Însă există şi alte variante. Dacă, de exemplu, curba iniţială a 

cererii relative RD ocupă poziţia DR  , atunci punctul de intersecţie 

RS şi DR   K   se va afla pe segmentul orizontal inferior RS. În 

punctul K preţul mondial relativ al produsului I este egal cu 

cheltuielile sale relative 
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a
în ţara A. Aceasta înseamnă că 

economia ţării A nu are nevoie de specializare nici în produsul I, nici 

în produsul II. 

Astfel, această teorie reprezintă baza la stabilirea preţului mărfii 

ţinând seama de avantajele comparative. 

Totuşi, neajunsul acesteia îl constituie faptul că ea nu poate fi 

aplicată în raport cu ţările cu dimensiuni aproximativ similare, atunci 
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cererea internă în una dintre ele poate influenţa asupra nivelului 

preţurilor în cealaltă. 

În condiţiile specializării ţărilor în comerţul cu mărfuri, în 

fabricarea cărora ele dispun de avantaje relative, ţările pot obţine 

câştig din comerţ (efect economic). 

Ţara obţine câştig din comerţ, deoarece poate să procure contra 

mărfurilor sale mai multe mărfuri străine necesare ei de peste hotare 

decât de pe piaţa sa internă. Câştigul din comerţ se obţine atât din 

economiile cheltuielilor de muncă, cât şi din creşterea consumului. 

Importanţa teoriei avantajelor comparative constă în următoarele: 

– pentru prima oară a fost descrisă balanţa cererii totale şi ofertei 

totale. Preţul mărfii se stabileşte din raportul dintre cererea totală şi 

oferta de marfă, înaintată atât în interiorul ţării, cât şi peste hotare; 

– teoria este valabilă relativ la orice cantitate de marfă şi la orice 

număr de ţări, precum şi pentru analiza comerţului dintre diferiţi 

subiecţi ai săi. În acest caz, specializarea ţărilor în producerea unor 

sau altor mărfuri depinde de raportul nivelurilor salariale în fiecare 

ţară; 
– teoria a fundamentat existenţa câştigului din comerţ pentru 

toate ţările care participă la el; 
– a apărut posibilitatea de a elabora o politică economică externă 

pe bază ştiinţifică [13, p.96; 38, p.59]. 
Limita teoriei avantajelor comparative se reduce la acele premise 

iniţiale pe care ea se bazează. Ea nu ţine seama de influenţa 
comerţului extern asupra repartizării veniturilor în interiorul ţării, de 
fluctuaţia preţurilor şi salariilor, de mişcarea internaţională a 
capitalului, nu explică comerţul dintre două ţări aproape identice, 
niciuna dintre care nu are avantaj relativ asupra alteia, acordă atenţie 
doar unui factor de producţie – munca. 

3.1.4. Teoria asigurării relative a ţărilor cu factori de  

producţie şi testarea ei de W.Leontiev 
 

În teoriile clasice, comerţul dintre ţări se explică prin diversele lor 

consumuri de muncă relative şi absolute pentru fabricarea mărfurilor, 

cu alte cuvinte, avantajul comparativ apare doar în condiţiile 

deosebirii internaţionale în productivitatea muncii. Însă în aceste 
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teorii nu se explică apariţiile avantajelor comparative de care dispune 

o ţară sau alta partener-comercial. 
Cercetarea factorilor, ce influenţează asupra nomenclaturii 

comerciale şi volumului comerţului internaţional, a permis în anii 30 
ai sec.XX savanţilor suedezi E.Heckscher şi B.Ohlin să precizeze şi 
să completeze situaţiile-cheie în teoria avantajelor comparative şi să 
formuleze concepţia factorilor de producţie. 

În realitate, dezvoltarea comerţului se bazează nu doar pe 

diferenţele în productivitatea muncii, dar şi pe diferenţele în 
asigurarea ţărilor cu resurse (pământ, capital, materie primă). 

E.Heckscher şi B.Ohlin au încercat să demonstreze că asigurarea 
relativă în mod diferit a ţărilor cu resurse de producţie condiţionează 

deosebirea în preţurile relative la mărfuri, fapt ce duce la crearea de 

condiţii pentru comerţul internaţional. 
Teoria se bazează pe următoarele premise: 

– există două ţări (A şi B), două produse (I şi II) şi doi factori de 
producţie (munca L şi capitalul K). Fiecare ţară este asigurată cu 

aceşti factori în mod diferit; 

– produsul I necesită o cantitate relativ mare de muncă, produsul 

II – un volum mare de capital de la fiecare ţară; 

– în aceste ţări gusturile şi preferinţele consumatorilor sunt 

similare; 

– cheltuielile pentru transport lipsesc; 

– fabricarea ambelor produse în fiecare ţară se caracterizează 

prin efectul constant al volumului (creşterea volumului de muncă şi 

de capital, utilizate în fabricarea oricărui tip de produs, sporeşte 

lansarea de mărfuri în aceeaşi proporţie); 

– tehnologiile sunt similare în ambele ţări; 

– mişcarea internaţională a factorilor de producţie lipseşte; 

– specializarea totală a ţărilor în fabricarea unei numite mărfi nu 

poate fi [29, p.45]. 

Pentru a arăta rolul structurii factorilor de producţie în stabilirea 

direcţiilor şi urmărilor dezvoltării comerţului internaţional, E.Hecks-

cher şi B.Ohlin formulează ipoteza privind capacitatea diversă a 

factorilor (factorilor intensităţii) la unele mărfuri (un articol – 

necesită un volum mare de muncă, altul – un volum mare de capital) 
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şi divers grad de îndestulare cu factori a anumitor ţări (într-o ţară 

capitalul este relativ mai mare, în alta – mai mic). 

Factorul capacităţii (factorul intensităţii) – este indicatorul care 

determină cheltuielile relative ale factorilor de producţie la crearea 

anumitui produs. 

Potrivit teoriei Heckscher-Ohlin, un produs (produsul I) necesită un 

volum mare de muncă, iar al doilea (produsul II) – un volum mare de 

capital. Din cele spuse, rezultă că în ambele ţări, pentru fabricarea 

produsului I, este nevoie de muncă mai mare decât pentru produsul II, 

cu alte cuvinte, raportul dintre muncă şi capital 
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L
 este mai mare în 

fabricarea produsului I decât în fabricarea produsului II cu aceleaşi 

preţuri relative pentru factorii de producţie. Aceasta echivalează cu 

afirmaţia că raportul 
L

K
 este mai mic pentru produsul I decât pentru 

produsul II. Comparaţiile aduse au următorul aspect: 
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Totuşi aceasta nu înseamnă că raportul 
L

K
 este identic pentru 

produsul I şi în ţara A, şi în ţara B. Acest lucru este doar o dovadă că 

L

K
 în ambele ţări este mai mic pentru produsul I decât pentru produsul 

II. 

Să examinăm exemplul numeric. În lume există două produse (I şi 

II), dintre care produsul I necesită volum mare de muncă, iar 

produsul II – volumul de capital necesar 
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 [74, p.99-101]. 

Dacă pentru fabricarea unei unităţi de produs II sunt necesare două 

unităţi de capital (2K) şi două unităţi de muncă (2L), atunci 

1
2

2 
II

II

L

K
. Dacă pentru fabricarea unei unităţi de produs I este 
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nevoie de 1K şi 4 L, atunci 
4

1
I

I

L

K
. Pentru determinarea care din 

produse necesită volumul de capital necesar şi care un volum mare 

de muncă, este esenţial raportul 
L

K
, dar nu valorile absolute ale 

capitalului şi muncii. Astfel, dacă pentru fabricarea unei unităţi-

produs I va fi nevoie deja de 3K şi 12L (în loc de 1K şi 4L), iar 

pentru fabricarea unei unităţi-produs II va fi nevoie, ca şi înainte de 

2K şi 2L, totuşi produsul II  

– un volum mare de capital necesar, deoarece 1
2

2 
II

II

L

K
, iar 

4
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12
3 

I

I

L

K











I

I

II

II

L

K

L

K
 .  

Vom ilustra grafic volumul de muncă necesar pentru fabricarea 

produselor (Fig.10). 

În Fig.10, producţia este ilustrată prin raze care sunt trasate de la 

începutul coordonatelor. Înclinaţia lor indică raportul dintre capital şi 

muncă. Să cercetăm situaţia în ţara A. Ţara A poate să producă o 

unitate de produs II  II1 , utilizând 2K şi 2L. Dispunând de 4K şi 4L, 

ţara A poate să producă 2 unităţi de produs II  II2 . Aceasta reiese din 

condiţia despre efectul constant al volumului. Cu alte cuvinte, în cazul 

dat, ţara A a mărit de 2 ori cantitatea K şi L în favoarea produsului II, 

înseamnă că şi volumul fabricării unei unităţi de produs II va creşte de 

2 ori. Pe de altă parte, pentru a fabrica o unitate de produs I  I1 , este 

nevoie de 1K şi 4L, iar pentru fabricarea a două unităţi de produs I 

 I2  – 2K şi 8L. De aceea în ţara A 4
I

I

L

K
 şi înclinaţia razei 

produsului I este egală cu ¼ . Înclinaţia razei produsului II 










II

II

L

K
 este 

mai mare decât pentru produsul I, de aceea în ţara A produsul II 

necesită volum mare de capital, iar produsul I – volum mare de muncă. 
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Fig.10. Volumul de capital necesar şi volumul de muncă  

necesar la fabricarea produselor I şi II în ţările A şi B 

În ţara B înclinaţia razei pentru produsul II 










II

II

L

K
 este mai mare 

şi este egală cu 4, iar pentru produsul I 













I

I

L

K
- 1. De aceea în aceasta 

produsul II la fel necesită volum mare de capital, iar produsul I – 

volum mare de lucru. 

Aşadar, produsul II necesită un volum mai mare de capital în 

raport cu produsul I în ambele ţări. Totuşi în ţara B, raportul 
L

K
 este 

mai mare atât în fabricarea produsului II (în ţara B 4
II

II

L

K
, iar în 

ţara A 1
I

I

L

K
), cât şi în fabricarea produsului I (în ţara B 1

I

I

L

K
, 

iar în ţara A 
4

1
I

I

L

K
). 

După cum vedem din exemplu, producţia unor mărfuri cere 

diverse cheltuieli relative de capital şi de muncă, fapt ce se reflectă 

asupra indicatorilor factorului intensităţii (factorului capacităţii) şi dă 

posibilitate ca mărfurile să fie divizate în produse care necesită un 

volum de capital mare şi produse care necesită un volum mare de 

muncă. 
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Abundenţa de factori în ţară – este un indicator care determină 

asigurarea relativă a ţării cu factori de producţie. 

Există două metode de determinare a satisfacerii maxime a ţării 

cu factori de producţie: metoda I – prin mărimile absolute ale 

factorilor de producţie (K şi L); metoda II – cu ajutorul preţurilor 

relative ale fiecărui factor. De regulă, prin preţul capitalului se 

subînţelege cota procentuală (r), iar preţul muncii – este salariul (w) 

[13, p.102; 38, p.70; 47, p.101]. 

Dacă vom determina factorii de satisfacere maximă prin metoda I, 

atunci ţara dispune de surplus de capital, în caz că raportul volumului 

total de capital la cantitatea totală de muncă 








TL

TK
 în ţara B este mai 

mare decât în ţara A, adică se îndeplineşte condiţia: 
A

A

B

B

TL

TK

TL

TK
 . 

Trebuie de acordat atenţie că aceasta nu este cantitatea relativă K şi 

L, ci raportul cantităţii totale de capital la cantitatea totală de muncă. 

Ţara B poate să aibă un volum de capital mai mic decât ţara A, dar se 

consideră o ţară cu capital din abundenţă, dacă 
A

A

B

B

TL

TK

TL

TK
 . 

Determinarea satisfacerii maxime cu factorii prin metoda I ia în 

consideraţie doar oferta factorilor şi nu examinează cererea. 

Conform metodei II, bazată pe preţurile relative ale factorilor, ţara 

B se socoate relativ mult mai asigurată cu capital (dispune de surplus 

relativ de capital), decât ţara A, dacă raportul preţului capitalului la 

preţul muncii 










L

K

P

P
 este mai mic decât în ţara A. Această 

confirmare răspunde legii economice simple care spune că tot ce e 

raritate costă scump, iar tot ce este abundent costă ieftin, adică 

factorii rari au un preţ ridicat, iar cei în surplus – un preţ mic. Dacă 

ţara B posedă un surplus relativ de capital, atunci el este comparativ 

mai ieftin decât munca. Astfel, pentru ţara B, trebuie să se 
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îndeplinească condiţia: 
A

L

A
K

B
L

B
K

P

P

P

P
  sau, ceea ce este acelaşi lucru, 

A

A

B

B

w

r

w

r
 . 

Aşadar, în cazul dat, avem de a face nu cu nivelul absolut r care 

determină existenţa sau lipsa surplusului de capital în ţară, ci cu 

relaţia 
w

r
. Aşa, în ţara B, r poate fi mai mare decât în ţara A, dar ţara 

B va fi cu abundenţă de capital, dacă 
A

A

B

B

w

r

w

r
 . 

Determinarea factorului din abundenţă în preţurile relative ale 

factorilor de producţie permite a examina atât cererea de factori, cât 

şi oferta lor, deoarece în condiţiile concurenţei contemporane preţul 

mărfii sau al factorului de producţie este determinat şi de cerere, şi 

de ofertă. Cererea de factor de producţie întotdeauna constituie o 

cerere derivată (ea se obţine graţie cererii de produs final, la 

fabricarea căruia este necesar acest factor). De exemplu, se poate 

întâmpla că există cererea de produs II, ce necesită volum mare de 

capital, şi de aceea şi cererea de capital în ţara B va fi în aşa măsură 

mai mare decât în ţara A, că deşi oferta de capital este relativ mai 

mare în ţara B, preţul relativ la capital în ţara B va fi mai înalt decât 

în ţara A. În acest caz, ţara B are surplus de capital la stabilirea 

indicatorului pentru capitalul din abundenţă prin metoda I (prin 

mărimile absolute K), adică are capital din abundenţă, iar prin 

utilizarea metodei II (prin preţurile relative K), ţara are surplus de 

muncă, adică este îndestulată cu braţe de muncă. În astfel de situaţie, 

este utilă metoda II. 

În legătură cu faptul că ţara B are surplus de capital, iar produsul 

II necesită volum mare de capital, ţara B poate să producă relativ mai 

mult produs II decât ţara A. Totodată, ţara A dispune de surplus de 

muncă, iar produsul I necesită volum mare de muncă, de aceea ea 

poate să producă relativ mai mult produs I, în comparaţie cu ţara B. 

De aceea graficul limitei capacităţilor de producţie pentru ţările A şi 

B are aspect diferit (Fig.11). 
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Fig.11. Limitele capacităţilor de producţie  

ale ţării A şi ţării B 

Graficul prezentat mărturiseşte că întrucât ţara A este cu braţe de 

muncă disponibile, iar produsul I – necesită volum mare de muncă, 

atunci limita capacităţilor de producţie ale ţării A este mai aproape 

de axa absciselor, care măsoară cantitatea de produs I. 

Limita capacităţilor de producţie ale ţării B este situată mai aproa-

pe de axa ordonatelor, întrucât ţara B dispune de surplus de capital, 

iar produsul II necesită un volum de capital mai mare. 

Teoria asigurării relative a ţării cu factori de producţie poate fi de-

monstrată prin două teoreme: teorema Heckscher-Ohlin şi teorema 

nivelării preţurilor cu factorii de producţie (teorema Heckscher-

Ohlin-Samuelson). 

Esenţa teoremei Heckscher-Ohlin consistă în următoarele: fiecare 

ţară va exporta acele mărfuri îndestulate cu factori, pentru fabricarea 

cărora ea foloseşte factori de producţie relativ ieftini şi excesivi, şi va 

importa acele mărfuri pentru fabricarea cărora sunt necesare resurse 

relativ scumpe şi deficitare. 

Teorema Heckscher-Ohlin, în primul rând, recunoaşte că 

comerţul se bazează pe avantaje comparative şi, în al doilea rând, 

arată că cauza deosebirilor dintre preţurile relative ale mărfurilor şi 

apariţia avantajului comparativ dintre ţări este diferenţa în dotarea 

ţărilor cu factori de producţie. 

Modelul Heckscher-Ohlin reprezintă modelul echilibrului general 

(Fig.12). 
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Fig.12. Echilibrul general în modelul Heckscher-Ohlin 

Cererea de mărfuri este determinată de gusturile şi preferinţele 

consumatorilor, precum şi de repartizarea veniturilor. Derivatul lor 

va fi cererea de factori de producţie (munca şi capitalul), care sunt 

necesari pentru prepararea mărfii. Cererea de factori de producţie, 

împreună cu oferta lor, determină preţul muncii şi capitalului în 

condiţiile concurenţei desăvârşite. Preţul produselor determină 

preţurile factorilor de producţie şi ale tehnologiilor utilizate. 

Pentru a explica diferenţele în preţurile relative ale produselor şi 

dezvoltării comerţului dintre ţări, în teoremă se subliniază deosebirile 

în ofertele factorilor de producţie în diferite ţări, când există gusturi 

şi tehnologii similare ale consumatorilor. Preferinţele similare ale 

consumatorilor şi repartizarea similară a veniturilor între ţări 

contribuie la apariţia cererii asemănătoare de produse şi de factori de 

producţie în diferite ţări. Astfel, deosebirile în oferta unor sau altor 

factori de producţie în diferite ţări constituie cauza diverselor preţuri 

relative la factorii de producţie în aceste ţări. Tehnologia similară în 

cazul diverselor preţuri factoriale condiţionează diverse preţuri 

relative la mărfuri, ceea ce are ca rezultat comerţul dintre ţări. 

Dezvoltarea ulterioară teorema Heckscher-Ohlin a căpătat-o în 

teorema nivelării preţurilor la factorii de producţie (teorema Heck-

scher-Ohlin-Samuelson). Ea dă răspuns la întrebarea: dacă se schimbă 

Gusturile 

consu-

matorilor 

Preţurile produselor finite 

Preţurile factorilor  

de producţie 

Cererea derivată de factori  

de producţie 

Cererea de produse finite 

Oferta 

factorilor de 

producţie 

Repartizarea proprietăţii 

asupra factorilor de 

producţie (repartizarea 

veniturilor) 

Tehnologia 
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preţul relativ al produsului în care s-a depus multă muncă, atunci cum 

se va schimba preţul relativ al muncii însăşi în ţara cu exces de muncă, 

care produce acest produs, precum şi dacă se schimbă preţul relativ al 

produsului care a necesitat un volum enorm de capital, atunci cum se 

va schimba preţul capitalului într-o ţară cu surplus de capital. 

Esenţa teoremei de nivelare a preţurilor la factorii de producţie 
constă în: comerţul internaţional duce la nivelarea preţurilor absolute 

şi relative la produse, iar aceasta, la rândul său, duce la nivelarea 
preţurilor absolute şi relative ale factorilor de producţie omogeni, cu 

ajutorul cărora au fost confecţionate aceste produse în ţările parteneri 
comerciali. 

Comerţul internaţional devine schimbul deplasării factorilor de 
producţie, cu alte cuvinte, el duce la aceea că salariul pentru munca 

(w) a lucrătorilor cu nivel omogen de studii, calificare, 
productivitate, precum şi cota procentuală pentru capital (r), care se 

caracterizează prin randament şi risc, devin similare în ambele ţări. 
Aşadar, preţurile relative şi absolute la factorii de producţie (muncă 

şi capital) se echilibrează în preţuri mondiale unice. Cum se 
realizează acest lucru în practică, vom ilustra printr-un exemplu care 

se folosea în trecut. Astfel, preţul relativ pentru muncă în ţara A este 
mai mic decât în ţara B, de aceea în condiţiile autarhiei preţul relativ 

al produsului I în ţara A este mai mic, în comparaţie cu ţara B. 

Întrucât ţara A se specializează în fabricarea produsului I, care 
necesită un volum mare de muncă, şi reduce producţia produsului II, 

care necesită capital mare, atunci cererea relativă de muncă creşte, şi 
preţul său (w) de asemenea creşte. Totodată, cererea relativă de 

capital scade şi preţul său (r) de asemenea se micşorează. În ţara B, 
care se specializează în producerea produsului II care necesită un 

volum mare de capital, au loc procese inverse: lansarea produsului I 
care cere volum mare de muncă se micşorează, creşte cota 

procentuală (cererea de capital creşte) şi scade cota de salariu 
(cererea de lucru scade).  

Aşadar, comerţul internaţional ridică (w)  în ţara A, care se 
caracterizează prin salarii mici şi, respectiv, reduce (w)  în ţara B, 

pentru care sunt caracteristice salariile mari. Ca rezultat are loc 
procesul de reducere a diferenţelor existente mai înainte în (w)  

dintre ţara A şi B. În mod analog, se reduce diferenţa dintre (r)  în 
ţările A şi B: graţie comerţului internaţional în ţara A cu un preţ înalt 
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al capitalului r se reduce, iar în ţara B cu capital ieftin (r) creşte. În 

mod teoretic, este posibilă situaţia când între ţări nu vor exista 

diferenţe la preţurile relative ale factorilor de producţie, ceea ce va 
duce la încetarea comerţului internaţional. În mod grafic, nivelarea 

preţurilor relative la factorii de producţie în procesul comerţului este 
prezentată în Fig.13. 
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Fig.13. Nivelarea preţurilor relative la factorii de producţie  

în două ţări parteneri comerciali 

Preţul relativ al muncii 








r

w
, ca factor de producţie, îl depunem 

pe axa absciselor, iar preţul relativ al produsului I 










II

I

P

P
 – pe axa 

ordonatelor. Întrucât fiecare raport 
r

w  este legat de raportul 
II

I

P

P
, 

atunci legătura reciprocă dinte ele (dintre 
r

w şi 
II

I

P

P
) în ţările care 

acţionează, potrivit admiterilor, în condiţiile concurenţei perfecte şi 

utilizează o tehnologie similară, va fi stereotipă. 

La începutul relaţiilor comerciale, echilibrul de piaţă în ţara A se 

atinge în punctul A, dacă 
Ar

w

r

w








  şi AP

P

P


11

1 , iar în ţara B – în 
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punctul B (dacă 
Br

w

r

w








 şi BP

P

P


11

1 ). Deoarece în condiţiile lipsei 

comerţului, relaţia 
r

w  este mai mică pentru ţara A şi mai înaltă 

pentru ţara B: BA PP  , atunci aceasta înseamnă că ţara A are un 

avantaj relativ în fabricarea produsului I care necesită volum de 

muncă grea. 

Odată cu iniţierea comerţului, ţara A se specializează în fabricarea 

produsului I care cere volum de muncă grea şi concomitent se reduce 

producţia produsului II. În consecinţă, cererea de muncă în ţara A 

creşte comparativ cu cererea de capital şi 
r

w  începe a creşte 

(salariul creşte, iar taxa procentuală scade), iar atare lucru provoacă 

creşterea 
II

I

P

P
 în ţara A (adică creşterea preţului factorial 

mărturiseşte cu privire la preţul relativ al produsului I care cere 

muncă grea). Începe mişcarea din punctul A în direcţia punctului S. 

Întrucât ţara B se specializează în producţia produsului II care 

necesită volum mare de capital, creşte şi preţul relativ de capital 
w

r  

(cu alte cuvinte, preţul relativ al muncii 
r

w  scade). Aceasta duce la 

creşterea preţului relativ 










I

II

P

P
 la produsul II în ţara B, sau, ceea ce 

este acelaşi lucru, scăderea preţului relativ 










II

I

P

P
 la produsul I. 

Urmărim o mişcare din punctul B în direcţia punctului S. Adică 

procesul de apropiere a punctelor A şi B va continua până când se va 

stabili egalitatea SS  , când SS PP   şi 
Sr

w

r

w








  în ambele ţări. 

În astfel de mod, în punctul  SS   este atinsă o nivelare totală a 

preţurilor comerciale şi factoriale. În acest caz, comerţul 

internaţional nu va exista, ceea ce este posibil doar teoretic. 

Astfel teorema Heckscher-Ohlin-Samuelson demonstrează că 
comerţul internaţional, în primul rând, exercită influenţă asupra 
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reducerii deosebirilor dintre ţări după nivelul absolut al salariului, care 

este plătit pentru tipurile similare de muncă, precum şi după cota pro-

centuală care este plătită pentru acelaşi tip de capital; în al doilea rând, 
se aduc la nivelare preţurile relative ale factorilor de producţie, cu 

ajutorul cărora a fost fabricat produsul; în al treilea rând, el se extinde 
până când nu se vor echivala complet preţurile relative ale produselor. 

Teoremei îi este proprie o oarecare limitare care consistă în faptul 
că ea examinează lumea în statică, stabilind factorii ce influenţează 

echilibrul macroeconomic într-un anumit moment şi, de asemenea, 
nu ia în consideraţie că produsele absolute ale factorilor de producţie 

sunt în diferite ţări diferite şi de aceea mărimile absolute ale 
veniturilor pe capital vor fi mari în acea ţară care are la dispoziţia sa 

capital mai mare. 
De aici rezultă că o nivelare totală a preţurilor la factorii de 

producţie în urma comerţului nu poate exista. 
Cu toate acestea, deşi există neajunsuri, teoria corelaţiei factorilor 

de producţie constituie un instrument important al analizei economiei 
mondiale, care indică principiul echilibrării generale, căruia se subor-

donează dezvoltarea economică. Acest model al comerţului 

internaţional s-a dovedit a fi cel mai eficace în explicarea proceselor 
comerţului dintre metropole şi colonii, când primele se manifestau ca 

ţări dezvoltate industrial, iar cele din urmă – ca anexe agrare şi de 
materii prime. 

Dar totuşi la analiza fluxurilor de mărfuri în „triunghiul” SUA–

Europa de Vest–Japonia, concepţia Heckscher-Ohlin se ciocneşte cu 

greutăţi şi contradicţii, cărora le-au acordat atenţie mulţi economişti 

şi, în special, laureatul Premiului Nobel, americanul W.Leontiev. El 

a aplicat teoria Heckscher-Ohlin la analiza comerţului exterior al 

SUA şi pe calea câtorva texte empirice a arătat că condiţiile teoriei în 

practică nu rezistă. Având în vedere că SUA se considera o ţară 

bogată în capital cu un nivel relativ înalt de remunerare a muncii, 

deci în conformitate cu teoria, ea trebuia să exporte mărfuri care 

necesită un volum mare de capital, dar să importe mărfuri care 

necesită un volum mare de muncă. Însă în realitate se exporta mai 

mult producţie care necesita un volum mare de muncă, iar volumul 

de capital necesar importului american depăşea cu 30% exportul. 

Aceasta însemna că SUA reprezintă nu un stat cu bunuri capital 

intensive, ci cu braţe de muncă disponibile. Rezultatele cercetărilor 
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efectuate de W.Leontiev au căpătat numele de „paradoxul Leontiev”: 

teoria Heckscher-Ohlin nu se afirmă în practică, întrucât ţările cu 

braţe de muncă disponibile exportă produse a căror fabricare cere o 

cantitate relativ mare de capital, iar ţările cu bunuri capital intensive 

– a căror fabricare cere o cantitate relativ mare de muncă. 

W.Leontiev explică acest paradox prin diviziunea forţei de muncă 

în calificată şi necalificată. Adică SUA exporta acele mărfuri a căror 

fabricare în alte ţări nu era posibilă sau ineficientă din cauza 

calificării proaste a forţei de muncă. W.Leontiev a creat modelul 

„calificarea forţei de muncă” conform căruia în producţie iau parte 

nu trei factori (capitalul, ţara, munca), ci patru: munca calificată, 

munca necalificată, capitalul, ţara. Bunăstarea relativă a 

personalului profesionist şi a forţei de muncă calificate predetermină 

exportul de mărfuri, a căror fabricare cere folosirea muncii calificate, 

iar surplusul de forţă de muncă necalificată contribuie la exportul de 

mărfuri, pentru a căror fabricare nu este nevoie de muncă de înaltă 

calificare [13, p.109-111; 38, p.77-81; 46, p.98-1001]. 

La întrebarea de a explica în ce constă paradoxul Leontiev, 

nimeni nu este în stare să dea un răspuns convingător. Explicaţiile 

principale spun: anul 1947, care a fost analizat de Leontiev, nu a fost 

reprezentativ, s-a utilizat modelul cu doi factori (capital şi muncă); 

tarifele americane, într-o măsură mai mare, apărau ramurile interne 

care cereau o cantitate mare de muncă pentru fabricare; nu era 

considerat capitalul uman. Verificarea teoriei Heckscher-Ohlin cu 

ajutorul datelor asupra unui număr mare de ţări au confirmat 

existenţa paradoxului Leontiev în alte ţări [3, p.186; 47, p.116]. 

3.2. Modelul standard al comerţului internaţional 

3.2.1. Avantajele comparative şi cheltuielile  

constante de substituţie 

Teoria avantajelor comparative a lui D.Ricardo, după cum s-a 
menţionat anterior, se fundamentează pe teoria valorii bazate pe 
muncă. Aceasta înseamnă că valoarea relativă a produsului este 
determinată de cantitatea de muncă consumată la fabricarea sa. 
Munca este factorul de producţie identic şi unic. Aceste presupuneri 
sunt incorecte, de aceea teoria valorii, bazată pe muncă, nu trebuie 
utilizată pentru a explica avantajele comparative. În viaţa de toate 
zilele, munca nu este unicul factor de producţie şi nu se foloseşte în 
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proporţie fixată egală la fabricarea tuturor produselor (există mărfuri 
care cer atât cantitate relativ mare de muncă, cât şi capital mare). 

La fabricarea multor produse, există anumite posibilităţi de 
substituţie (înlocuire) a unor factori de producţie prin alţii, iar unele 
tipuri de muncă se deosebesc după calificare, productivitate şi plată. 
La fundamentarea teoriei avantajelor comparative nu doar prin 
consum de muncă, dar şi prin alţi factori de producţie, a contribuit 
teoria de substituţie, pe care se bazează modelul standard al 
comerţului internaţional. Teoria avantajelor comparative în baza 
teoriei cheltuielilor de substituţie a fost explicată în 1936 de 
economistul austriac Gottfried von Haberler. 

În conformitate cu teoria cheltuielilor de substituţie, valoarea unui 
produs se stabileşte după cantitatea celui de al doilea produs, care 
trebuie donat pentru eliberarea resurselor, suficiente pentru 
fabricarea suplimentară a unei unităţi de primul produs. Ţara cu 
cheltuieli de substituţie mai mici de fabricare a oricărui produs 
dispune şi de avantaje comparative asupra acestui produs, precum şi 
concomitent de dezavantaj comparativ asupra celui de al doilea 
produs. 

Astfel de model al avantajelor comparative distinge situaţia în 
condiţiile de cheltuieli constante de substituţie [38, p.61-65; 47, p.31-
34]. Cheltuielile de substituţie pot fi redate grafic cu ajutorul limitei 
posibilităţilor de producţie (curba transformării posibilităţilor de 
producţie), care indică combinările alternative a două produse. 
Aceste combinări alternative ţara le poate fabrica utilizând în 
totalitate toate resursele de producţie şi cele mai bune tehnologii de 
care dispune. Să analizăm un exemplu concret cu curbe reprezentând 
posibilităţile de producţie pentru produsele I şi II în ţările A şi B 
(Tab.22, Fig.14).  

Tabelul 22 

Posibilităţile de producţie pentru două produse în două ţări 

Ţara A Ţara B 

Cantitatea 

produsul I produsul II produsul I produsul II 

180 0 60 0 

150 20 50 20 

120 40 4 40 

90 60 30 60 
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60 80 20 80 

30 100 10 100 

0 120 0 120 

Datele prezentate în Tab.22. mărturisesc că ţara A poate să 

producă 180 de unităţi de produs I (180 I) şi 0 unităţi de produs II (0 

II), sau 150 I şi 20 II şi aşa mai departe până la 0 I şi 120 II. Fiecare 

30 I, la a căror fabricare ţara A renunţă, eliberează resursele care dau 

posibilitate să se fabrice suplimentar 20 II. Aceasta este dovada 

faptului că 30 I = 20 II, adică acelaşi volum de resurse dă posibilitate 

să se producă 30 I sau 20 II. De aici şi cheltuielile de substituţie a 

unei unităţi de produs I în ţara A sunt egale cu 2/3 de produs II 

 III
3

21   şi rămân constante în toate combinările de producţie 

posibile a două produse. 

Ţara B poate majora fabricarea produsului II cu 20 de unităţi pe 

seama a 10 unităţi de produs I la care va renunţa, cu alte cuvinte, 

cheltuielile de substituţie în ţara B alcătuiesc III 21   şi rămân, de 

asemenea, constante. Posibilităţile de producţie ale ţărilor A şi B sunt 

prezentate de liniile posibilităţilor de producţie în Fig.14. Fiecare 

punct pe linie reprezintă o combinaţie alternativă de produs I şi II. 

Astfel, în punctul E ţara A produce 90 de unităţi de produs I şi 60 de 

unităţi de produs II, iar ţara B în punctul E   – 40 I şi 40 II. 

Punctele, situate mai jos de liniile posibilităţilor de producţie, 

reprezintă variantele posibile, dar ineficiente de fabricare a două 

produse (ţara fie nu utilizează pe deplin resursele sale, fie utilizează 

tehnologie mai proastă). Punctele, situate mai sus de limita 

posibilităţilor de producţie, reflectă variantele care nu puteau fi 

realizate cu resursele şi tehnologiile de care dispunea ţara. 
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Fig.14. Limitele posibilităţilor de producţie  

ale ţărilor A şi B 

Cheltuielile constante apar în caz că factorii de producţie sunt de 

acelaşi fel, de aceeaşi calitate şi de substituţie reciprocă. Atunci, de 

exemplu, dacă fiecare ţară va îndrepta resursele sale de producere la 

produsul II pentru fabricarea produsului I, atunci ea nu trebuie să uti-

lizeze un volum de resurse mai mic sau mai puţin util pentru 

fabricarea produsului I, indiferent de faptul cât produs I se produce în 

total. Prin urmare, cheltuielile constante sunt o dovadă că pentru 

fabricarea fiecărei unităţi suplimentare a celui de al doilea produs, 

trebuie să renunţi la cantitatea constantă a primului produs. 

Exemplul analizat arată că cheltuielile de substituţie a produsului I 

sunt echivalente cu acea cantitate de produs II, la care ţările trebuie 

să renunţe pentru a elibera resurse suficiente la fabricarea unei unităţi 

suplimentare de produs I. Aceasta se numeşte norma maximă de 

transformare (caracterizează oferta pe piaţă). Cheltuielile de 

substituţie în ţările A şi B nu sunt omogene şi această deosebire se 

manifestă prin unghiul diferit al liniei la limita posibilităţilor de 

producţie (curba transformării posibilităţilor de producţie). Unghiul 

curbei transformării pentru ţara A constituie 
3

2

180

120
 , adică este egal 

cu cheltuielile de substituţie a produsului I în ţara A şi este constant. 

Unghiul curbei transformării pentru ţara B constituie 2
60

120
  şi, de 

asemenea, este egal cu cheltuielile de substituţie. Făcând o 

presupunere precum că preţurile produselor sunt echivalente cu 
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cheltuielile de producţie şi ţările produc ambele produse, atunci în 

cazul cheltuielilor de substituţie a produsului I sunt egale cu preţul 

acestui produs relativ la preţul produsului II 
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1
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În condiţiile de cheltuieli constante, se ţine seama doar de oferta 

de mărfuri în fiecare ţară, iar cererea nu se analizează. La baza 

comerţului internaţional stă faptul că, în primul rând, cheltuielile 

fiecărei ţări sunt constante, dar diferite între ele, în al doilea rând, 

ţările dispun de avantaje comparative pentru diferite mărfuri, ceea ce 

se reflectă în diferenţa preţurilor relative la mărfuri. 

În condiţiile de autarhie, ţara consumă doar produsele care le 
produce, de aceea limita posibilităţilor de producţie este concomitent 
şi limita de consum. În condiţiile comerţului liber, ţara A se 
specializează la fabricarea produsului I şi îl produce în punctul C la 
limita sa de posibilităţi de producţie (180 I şi 0 II). Totodată, ţara B 

se specializează în produsul II şi îl produce în punctul C  (0 I şi 120 

II). Ţara A poate realiza, de exemplu, schimbul cu ţara B – 70 unităţi 
de produs I contra 70 unităţi de produs II, şi atunci încetează consumul 

în punctul N (110 I şi 70 II), iar ţara B încetează consumul în punctul 

N   (70 I şi 50 II). În cele din urmă, ţara A câştigă din comerţ 20 de 

unităţi de produs I (110 I - 90 I) şi 10 unităţi de produs II (70 II - 60 
II), iar ţara B – respectiv 30 şi (70 I - 40 I) şi 10 II (50 II - 40 II). 

În asemenea mod, poate fi calculat câştigul total din comerţ. În 

condiţiile de autarhie, ţările A şi B în comun au produs 130 I (90 I + 

40 I), iar prin specializare – 180 I (produsul I este fabricat doar de 

ţara A), deci câştigul total alcătuieşte 50 I (180 I - 130 I). Cu privire 

la produsul II, în condiţiile de izolare ţările produceau 100 II (60 II + 
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40 II), iar prin specializare – 120 II (produce doar ţara B) şi câştigul 

total constituie 20 II (120 II - 100 II). 

Modelul analizat privind avantajele comparative în condiţiile 

cheltuielilor de substituţie constante mărturiseşte despre faptul că 

legea avantajelor comparative se poate fundamenta nu doar pe teoria 

valorii bazate pe muncă, ci şi pe teoria cheltuielilor de substituţie. 

Acest model cercetează situaţia specializării perfecte a ţărilor în 

fabricarea mărfurilor la care dispun de avantajul lor relativ şi 

încetarea fabricării mărfurilor, în care avantajul relativ îl au alte ţări. 

Însă cheltuielile constante nu corespund condiţiilor de viaţă reale. 

Cercetarea lor serveşte drept trecere la cercetarea unei situaţii mult 

mai realiste, cu cheltuieli crescânde (cheltuielile de substituţie a unui 

produs prin altul, de regulă, sunt în creştere). 

3.2.2. Avantajele comparative şi cheltuielile de  

substituţie crescânde în modelul standard 

Modelul standard în comerţul internaţional se bazează pe cheltuie-
lile de substituţie în creştere şi cercetează cererea şi oferta totale. 

Cheltuielile de substituţie crescânde înseamnă că ţara, pentru a 

produce fiecare unitate suplimentară de produs II, trebuie să renunţe 

la lansarea cantităţii nu constante, ci crescânde (de la tot mai mult şi 

mai mult) a produsului I. 

În cheltuielile crescânde, curba posibilităţilor de producţie are 

forma nu a unei linii drepte, ci concave, în raport cu începutul 

coordonatelor sale. O astfel de curbă concavă a posibilităţilor de 

producţie indică volumele de ofertă internă (Fig.15). 

În Fig.15 sunt prezentate limitele presupuse ale posibilităţilor de 

producţie a două produse în două ţări, a căror formă este o dovadă că 

ţările se ciocnesc cu cheltuieli de substituţie crescânde în fabricarea 

ambelor produse. Ţara A are de gând să producă mai mult produs I, 

începând din punctul C. Întrucât în acest punct ţara A deja utilizează 

toate resursele şi cele mai avansate tehnologii, ea poate să producă 

mai mult produs I, doar reducând producerea produsului II. Pentru 

fiecare 20 de unităţi suplimentare de produs I, ea trebuie să renunţe 

la o cantitate tot mai mare de produs II. Cheltuielile de substituţie în 

creştere, care sunt exprimate în produsul II (în Fig.15 se ilustrează 
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prin săgeţi orientate în jos care se prelungesc), predetermină forma 

curbei posibilităţilor de producţie. 
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 Fig.15. Limitele posibilităţilor de producţie ale 

ţărilor A şi B în condiţiile de cheltuieli crescânde 

O situaţie analogă a dinamicii cheltuielilor de substituţie se 

observă şi în ţara B la fabricarea produsului II. Deplasându-se mai 

sus de punctul C   până la punctul K  , noi urmărim cantitatea în 

creştere a produsului I (săgeţile îndreptate la stânga care se 

prelungesc), la care ţara B trebuie să renunţe pentru fabricarea 

tuturor celor 20 de unităţi suplimentare de produs II. 

În condiţiile cheltuielilor de substituţie crescânde, norma maximă 

de transformare a produsului I pentru produsul II, de asemenea (a se 

vedea pct. 3.2.1), înseamnă cantitatea de unităţi ale produsului II, la a 

căror fabricare ţara trebuie să renunţe în favoarea fabricării fiecărei 

unităţi suplimentare de produs I. Aceasta este aceeaşi curbă a 

posibilităţilor de producţie, însă ea are o altă formă şi mărturiseşte 

despre cheltuielile de substituţie crescânde ale unui produs cu altul. 

În asemenea mod, norma maximă de transformare poate fi un alt 

nume al cheltuielilor de substituţie a produsului I, a cărei cantitate se 

indică pe axa absciselor, şi este redată prin înclinaţia curbei 

posibilităţilor de producţie în punctul de producţie. 

Să admitem că norma maximă de transformare a ţării A în punctul 

C este egală cu ¼ , atunci ţara trebuie să renunţe la ¼ unităţi de 

produs II, pentru a elibera resurse de producţie pentru o unitate 



111 

suplimentară de produs I în acest punct. Dar dacă cu creşterea 

producţiei (130 I) norma maximă de transformare în punctul K va fi 

egală cu 1, atunci ţara A în acest punct va trebui să renunţe deja la o 

unitate de produs II pentru producerea unei unităţi suplimentare de 

produs I. Adică producerea unei cantităţi mai mari de produs I este 

însoţită de cheltuieli de substituţie în creştere. 

Prin urmare, cheltuielile de substituţie crescânde apar ca rezultat al 

faptului că resursele (factorii de producţie) nu sunt omogene şi nu sunt 

utilizate în proporţii analoage stabilite. Acest lucru înseamnă că ţara, 

pe măsura măririi producţiei oricărui produs, trebuie să folosească 

resursele care devin mai puţin eficiente sau mai puţin utile pentru 

fabricarea acestui produs. Din cauza aceasta, ţara renunţă la cantităţi 

din ce în ce mai mari de produs II, pentru a elibera cantitatea de 

resurse necesară pentru fabricarea fiecărei unităţi suplimentare de 

produs I. 

Analizând în modelul standard factorii de producţie care se 

reflectă în limitele posibilităţilor de producţie, e necesar a acorda 

atenţie preferinţelor în cererea acestei ţări, ceea ce se realizează cu 

ajutorul curbelor indiferenţei sociale. Curbele indiferenţei sociale 

indică diferite combinaţii a două produse, care aduc satisfacerea 

identică a necesităţilor ţării. 

Un grad mai înalt de satisfacere indică curbele mai înalte, iar mai 

mic – cele inferioare. Curbele indiferenţei sociale sunt convexe în 

raport cu începutul coordonatelor. 

Admitem că curbele indiferenţei în ţările A şi B sunt diferite, 

întrucât avantajele cererii în ele nu sunt identice (Fig.16) [47, p.49]. 
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Fig.16. Curbele indiferenţei sociale în ţările A şi B 
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Punctele N şi C indică acelaşi grad de satisfacere a necesităţilor 

pentru ţara A, deoarece se află pe curba indiferenţei I. Unui nivel mai 

înalt de satisfacere a necesităţilor corespund punctele T şi K. 

Deşi în punctul T, în comparaţie cu punctul C, nevoia de produs 

II este mai mare şi de produs I mai mică, în general, nivelul de 

satisfacere a nevoilor în punctul T este mai mare, întrucât se află pe 

curba indiferenţei II. Punctul E pe curba indiferenţei III mărturiseşte 

un nivel mai înalt al satisfacerii. 

Curbele indiferenţei sociale au o înclinaţie negativă, întrucât ţara, 

consumând mai mult produs I, trebuie să consume mai puţin produs 

II, dacă ea doreşte să aibă acelaşi nivel de satisfacere a necesităţilor. 

Dacă ţara va continua să consume aceeaşi cantitate de produs II 

odată cu creşterea consumului de produs I, atunci ea se va afla pe o 

curbă mai înaltă a indiferenţei. 

Cererea, care există pe piaţă, se caracterizează prin norma 

maximă de substituţie. 

Norma maximă de substituţie a produsului II de către produsul I 

în consum este egală cu cantitatea de produs II, la care ţara trebuie să 

renunţe, pentru a dispune de o unitate suplimentară de produs I şi, 

totodată, să asigure păstrarea nivelului de consum existent (adică să 

rămână aceeaşi curbă a indiferenţei). 

Norma maximă de substituţie se exprimă prin înclinaţia curbei 

indiferenţei în punctul de consum şi scade, deplasându-se în jos. Aşa 

norma maximă de substituţie în punctul N este mai mare decât în 

punctul C (curba indiferenţei I). Scăderea normei maxime de 

substituţie este o dovadă că cu cât mai mult produs I şi mai puţin 

produs II consumă ţara, cu atât mai scumpă este pentru ea sporirea 

unităţii de produs II pe seama fiecărei unităţi suplimentare de produs 

I. 

Să analizăm interacţiunea dintre ofertă (norma maximă de 

transformare) şi cerere (norma maximă de substituţie) în condiţiile 

autarhiei (Fig.17) [13, p.119; 47, p.52]. 

Pentru ţara A, curba indiferenţei L este cea mai înaltă pe care ea 

poate s-o atingă la limita capacităţilor de producţie. 
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Ţara A se află în stare de echilibru (maximizează bunăstarea sa), 

când producţia şi consumul se află în punctul E. Deci, cu alte 

cuvinte, ţara consumă o cantitate maximală de produse I şi II pe care 

le produce. În mod analogic, ţara B se află în stare de echilibru în 

punctul E  . Există numai câte un punct de satisfacţie maximală a 

necesităţilor pentru fiecare ţară, deoarece curbele indiferenţei nu se 

pot intersecta, iar o curbă mai înaltă în condiţiile de limitare a 

resurselor nu se poate atinge. 

Fig.17. Echilibrul în condiţii de autarhie 

În ţările A şi B, curbele capacităţilor de producţie şi curbele 
indiferenţei au configuraţie diferită, de aceea şi preţurile relative de 

echilibru ale produselor I şi II în punctele E şi E  vor fi diferite. 
Preţul relativ de echilibru al produsului I în ţara A este indicat de 

dreapta care trece prin punctul E şi constituie 
4

1EP  de produs II, 

iar în ţara B preţul relativ de echilibru al produsului I constituie 

4EP  unitate de produs II. În asemenea mod, întrucât în condiţiile 

du autarhie EE PP  , atunci ţara A dispune de avantaj relativ asupra 

produsului I, iar ţara B – asupra produsului II. 

Preţurile relative de echilibru în fiecare ţară se determină şi de 
cerere, şi de ofertă. 

Să examinăm interacţiunea dintre ofertă şi cerere în condiţiile 
comerţului (Fig.18) [13, p.122; 47, p.53].  
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Odată cu iniţierea relaţiilor comerciale, ţara A se specializează în 

fabricarea produsului I, pe care îl va exporta, ceea ce va duce la 

creşterea producţiei produsului I şi la reducerea producţiei produsului 

II. 

 

Fig.18. Echilibrul în condiţiile comerţului 

Punctul ramurii de producţie pe curba capacităţilor de producţie, 

începând cu punctul de echilibru, în condiţiile de autarhie (punctul 

E), se deplasează în jos şi, totodată, se va întâlni cu cheltuielile de 

substituţie în creştere la fabricarea produsului I. 

Înclinaţia curbei capacităţilor de producţie creşte. Ţara B, 

dispunând de avantaj comparativ în fabricarea produsului II, va mări 

producţia sa şi va scădea producţia în fabricarea produsului I. 

Punctul producţiei pe curba capacităţilor de producţie, începând de la 

punctul E  , se va deplasa în sus. Cheltuielile de substituţie, care le 

întâmpină ţara B, provoacă reducerea înclinaţiei curbei capacităţilor 

de producţie. Acest proces de specializare va continua, până când 

preţurile relative la produse (înclinaţia curbei capacităţilor de 

producţie) nu vor deveni identice în ambele ţări. Un astfel de preţ 

relativ total se va afla în intervalul dintre 
4

1EP  şi 4EP , şi la 

nivel când comerţul este echilibrat. În exemplul nostru, el se află în 

punctele C (ţara A) şi C  (ţara B) şi este egală 1 CC PP . Astfel, 

modelul standard precizează teoria avantajelor comparative, ţinând 

seama de cheltuielile de substituţie în creştere. 
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În modelul standard al comerţului internaţional se analizează, de 

asemenea, şi cererea. Având în vedere că în economia echilibrată 

volumul de consum este egal cu volumul de producţie, pe grafic ele 

se vor intersecta. Ţara A măreşte fabricarea produsului I şi se 

deplasează din punctul E în punctul C. Ea exportă 60 de unităţi de 

produs I (CK) şi le schimbă contra 60 de unităţi ale produsului II 

(KN) din ţara B. În consecinţă, această curbă a normei de substituţie 

maximale (cerere) se deplasează la un nivel II mult mai înalt şi se va 

atinge de curba preţului relativ balansat în punctul N, în care ţara va 

consuma produsul mai mult cu 20 de unităţi (70 I - 50 I) şi produsul 

II cu 20 de unităţi (80 II - 60 II). De asemenea, ţara B se deplasează 

din punctul E   în punctul Cpe curba capacităţilor de producţie şi 

schimbă 60 II  KC   contra 60 I  NK  . Curba normei de substituţie 

maxime la fel se deplasează la nivelul II mult mai înalt şi se atinge de 

dreapta preţului relativ balansat în punctul N  , în care ţara va putea 

consuma cu 20 de unităţi mai mult produs I (100 I - 80 I) şi produs II 

(60 II - 40 II). Astfel, posibilităţile de consum ale ambelor produse, 

atât în ţara A, cât şi în ţara B, au crescut graţie faptului că curba 

indiferenţei II este instalată mai sus de curba indiferenţei I. 

În condiţiile specializării şi comerţului, fiecare ţară poate 

consuma la limita capacităţilor sale de producţie, iar în condiţiile 

autarhiei limita capacităţilor de producţie constituie limita 

consumului său. 

Modelul standard în condiţiile cheltuielilor de substituţie în 

creştere se deosebeşte de modelul avantajelor comparative cu 

cheltuieli de substituţie constante, întrucât în cazul cheltuielilor de 

substituţie în creştere nu se realizează în totalitate specializarea ţării 

A în fabricarea produsului I, iar ţara B – în cea a produsului II. Cu 

toate că ţara A şi produce mai mult produs I, dar mai continuă, la fel, 

să producă o anumită cantitate de produs II. În mod analog şi ţara B, 

specializându-se în produsul II, continuă să fabrice şi produsul I. 

Aceasta ţine de faptul că ţara A, specializându-se în produsul I, şi 

ţara B, specializându-se în produsul II, se ciocnesc de cheltuielile de 

substituţie crescânde ale acestor produse. Cu specializarea fiecărei 

ţări, preţurile relative la produse se apropie până când devin 

echivalente. În acest moment, devine nerentabil a continua 

producerea produsului cu avantaj comparativ, deoarece s-a ajuns la 
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preţul de echilibru. Acest lucru se realizează până la atingerea 

specializării integre a ţărilor în industrie. Specializarea de mai 

departe nu are sens, deoarece în timpul cheltuielilor de substituţie 

crescânde aceasta va costa mai scump decât importul de mărfuri. 

Preţul relativ de echilibru dintre ţările din exemplul citat a fost 

stabilit pe calea controlului preţurilor relative diferite, până la 

momentul când a fost găsit acela prin care comerţul ar fi balansat (s-a 

utilizat metoda analizelor şi erorilor). Trebuie de acordat atenţie la 

faptul că cu cât mai înaltă este cererea de produs II în ţara A, 

exportat de ţara B, şi este mai mică cererea de produs I în ţara B, care 

se exportă din ţara A, cu atât mai aproape va fi preţul relativ de 

echilibru în condiţiile comerţului către preţul de vânzare prealabil 

relativ al ţării A (până la ¼) şi cu atât mai mică va fi partea câştigului 

din comerţ în ţara A. Ştiind preţul relativ de echilibru în condiţiile 

comerţului, se poate afla cum se va repartiza câştigul din comerţ între 

ţări. În exemplul nostru (Fig.18), preţul relativ de echilibru al 

produsului I  1 CC PP  garantează un câştig egal ambelor ţări (20 

I şi 20 II). Totuşi, cererea de mărfuri în fiecare ţară poate să difere, 

de aceea câştigul din comerţ se repartizează în proporţii diferite. 

Câştigul din comerţ este alcătuit din două componente: câştigul din 

schimb, câştigul din specializare (Fig.19) [47, p.57]. 

Presupunem că în condiţiile comerţului ţara A în unele 

împrejurări nu se poate specializa la fabricarea produsului I şi 

continuă să-l producă în aceleaşi cantităţi ca şi până la negoţ (punctul 

E pe curba capacităţilor de producţie). Însă preţul relativ mondial 

 1wP  este mai mare decât preţul relativ intern al ţării A  
4

1EP . 

De aceea ţara şi fără specializare are o anumită rezervă de preţuri: 

potrivit preţului mondial, ţara exportă 20 I şi importă 20 II. 

Consumul se majorează, graţie curbei indiferenţei II ocupă un nivel 

mult mai înalt şi punctul T se află mai sus de punctul E. Deoarece 

specializarea lipseşte, majorarea consumului mărturiseşte despre 

obţinerea de către ţara A a câştigului numai din schimb, adică 

datorită faptului că ea a intrat în relaţii comerciale cu ţara B. 

Dacă e să presupunem că ţara A se specializează totuşi în 

produsul I şi îl fabrică în punctul C, atunci ea poate schimba 60 I 

contra 60 II din ţara B. Astfel consumul va fi în punctul K pe curba 
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normei de substituţie maxime. Deplasarea consumului din punctul T 

în punctul K este o dovadă privind câştigul ţării din specializarea în 

producţie. 

Un caz special al modelului standard îl reprezintă comerţul dintre 

o ţară mică şi una mare. În circumstanţele de cheltuieli de substituţie 

constante, numai ţara mică se va specializa să fabrice produsul 

avantajului său comparativ. 

Fig.19. Câştigul din schimb şi din specializare 

Ţara mare, specializându-se la fabricarea produsului, în care 

deţine avantaj comparativ, va continua să fabrice ambele produse, 

deoarece ţara mică nu va putea să îndestuleze cerinţele ţării mari cu 

produsul în care ţara mică are avantaj comparativ. Însă în cazul 

cheltuielilor de substituţie crescânde se observă o specializare 

parţială şi în ţara mică. 

Să analizăm această situaţie cu ajutorul Fig.18. Să ne imaginăm 

că ţara I este o ţară foarte mică şi se află în echilibru în punctul E în 

condiţiile autarhiei, iar ţara B – o ţară foarte mare. Preţul de echilibru 

mondial al produsului I constituie 1wP . El a fost stabilit fără 

influenţa ţării mici în care preţul relativ intern este mai mic şi 

constituie 
4

1EP . În condiţiile comerţului ţara A se specializează 

să fabrice produsul I până când nu va atinge punctul C pe curba sa de 
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capacităţi de producţie, în care 1CP  (adică preţul relativ intern 

este egal cu preţul mondial). Însă o specializare totală în producţia 

produsului I ţara A nu va atinge. Ea exportă 60 I în schimbul a 60 II 

din ţara B şi atinge punctul N pe curba indiferenţei II mult mai sus. 

Aceasta dă posibilitate ţării A să consume cu 20 de unităţi de produs I 

şi cu 20 de unităţi produs II mai mult. Acelaşi lucru s-a întâmplat 

când noi nu am considerat că ţara A este mică. Diferenţa constă în 

faptul că în situaţia analizată ţara A nu influenţează asupra preţurilor 

relative ale ţării B mari, precum şi asupra preţului relativ mondial. În 

afară de aceasta, ţara A obţine tot câştigul din comerţ. 

În modelul standard, premisa iniţială a avantajelor relative este 

diferenţa în capacităţile de producţie şi nivelurile de consum. Un caz 

specific îl prezintă comerţul bazat pe gusturi diferite şi efectuat în 

condiţiile de coincidenţă totală a capacităţilor de producţie ale 

ţărilor-parteneri comerciali (Fig.20) [13, p.125; 47, p.59]. 

Deoarece curbele capacităţilor de producţie ale ambelor ţări 

coincid, în Fig.20 ele sunt prezentate printr-o curbă, adică pentru 

fabricarea fiecărei unităţi suplimentare de produs I în fiecare ţară 

trebuie să se renunţe la cantităţile similare de produs II. Astfel, 

niciuna dintre ţări nu are avantaj comparativ nici la produsul I, nici la 

produsul II. Pentru a explica, se va dezvolta oare în aceste condiţii 

comerţul internaţional, se desfăşoară studierea cererii. În Fig.20 se 

arată că ambele ţări au o curbă comună a capacităţilor de producţie şi 

curbele indiferenţei diferite (întrucât preferinţele consumatorilor 

diferă). Pentru ţara A şi ţara B, acestea, respectiv, sunt curbele 

indiferenţei I şi I', care se ating cu curba capacităţilor de producţie în 

punctele A şi A' respectiv. Punctul A mărturiseşte cu privire la nivelul 

maximal de îndestulare a nevoilor ţării A şi se află mai sus de punctul 

A'. De aceea ţara A dispune de avantaj relativ la produsul I, iar ţara B 

– la produsul II. 
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Fig.20. Comerţul bazat pe diferenţele de gusturi 

În condiţiile comerţului, ţara A, specializându-se în fabricarea 
produsului I, se deplasează în jos pe curba capacităţilor de producţie 
până în punctul B, iar ţara B, specializându-se în produsul II, se 

deplasează în sus către punctul B'. Specializarea continuă până 
II

I

P

P
 

nu se egalează în ambele ţări şi comerţul nu va deveni echilibrat. 
Aceasta are loc la suprapunerea punctului B cu punctul B' şi atunci 
apare preţul de echilibru  1 BB PP . La asemenea preţ, ţara A 

exportă 60 unităţi de produs I şi importă 60 unităţi de produs II (CB 
şi CE), iar ţara B vinde ţării A 60 II în schimbul 60 I (B'C' şi C'E'). 
Nivelul consumului în ţara A creşte până la punctul E pe curba 
indiferenţei II, iar în ţara B – până la punctul E' pe curba indiferenţei 
sale II'. 

Ambele ţări au sporit consumul lor cu 20 I şi 20 II. Aşadar, 
comerţul avantajos reciproc se poate baza doar pe diferenţele de 
gusturi ale ambelor ţări. E necesar a acorda atenţie că cu un astfel de 
model al comerţului, structura producţiei, pe măsură ce ţările pleacă 
de la autarhie, devine tot mai identică. 

Aşadar, modelul standard din comerţul internaţional posedă 
următoarele trăsături specifice: 

 modelul examinează cererea şi oferta globale. Cererea este 
caracterizată de norma de substituţie maximă, iar oferta – de norma 
de transformare; 
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 în model se prezintă o situaţie mai reală cu cheltuieli de 

substituţie în creştere, care apar ca rezultat al neomogenităţii 

resurselor, utilizate în diferite proporţii la fabricarea produselor; 

 în condiţiile autarhiei, echilibrul se stabileşte pe calea 

interacţiunii dintre norma maximă a transformării şi norma maximă 

de substituţie pe piaţa internă. Ţara se află în echilibru când atinge 

cea mai înaltă curbă a indiferenţei în limita dată a capacităţilor de 

producţie; 

 în condiţiile relaţiilor comerciale, preţul relativ de echilibru se 

stabileşte pe calea cercetării, cu alte cuvinte, se verifică corelaţiile 

diverselor preţuri relative la mărfuri în interiorul ţării şi peste hotare, 

până nu va fi găsit preţul de la care comerţul va deveni echilibrat. 

Ţările încep specializarea în fabricarea produselor lor cu avantaj 

comparativ şi se ciocnesc cu cheltuielile de substituţie în creştere. 

Specializarea continuă până când preţurile în ţări nu vor deveni 

similare şi comerţul nu se va afla în echilibru; 

 în cheltuielile de substituţie în creştere, specializarea nu este 

totală; 

 câştigul din comerţ se constituie din câştigul de la specializare 

şi câştigul din schimb. 

3.2.3. Dezvoltarea modelului standard:  

modelul echilibrului general 

Modelul standard a căpătat mai departe dezvoltare în lucrările 

economiştilor englezi Alfred Marshall, Francis Edgeworth, James 

Meade. Graţie cercetărilor efectuate de ei asupra modelului, s-a făcut 

o generalizare finală a cererii şi ofertei, atât pe piaţa internă, cât şi pe 

cea internaţională. În acest scop, s-a examinat un model mult mai 

exact al preţului relativ al mărfii în condiţiile comerţului, adică s-a 

efectuat o analiză a echilibrului general (echilibru, care cuprinde 

întreaga lume) prin intermediul curbelor schimbului sau curbelor 

cererii reciproce [13, p.126-130; 25, p.68-82; 44, p.81-85; 47, p.73-

81]. 

Curba schimbului (curba cererii mutuale) asamblează elementele 

cererii şi ofertei şi indică volumul mărfii de import, de care are nevoie 

ţara, pentru a înviora şi exporta o anumită cantitate a produselor sale. 

Prin urmare, curbele schimbului reflectă dorinţa ţării de a exporta şi 

importa în circumstanţele de preţuri relative diferite. 
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Vom menţiona că volumul comerţului internaţional se apreciază 

prin diferenţa dintre producţie şi consum în interiorul ţării. De aceea 

excedentul producţiei, în comparaţie cu consumul, impune ţara să 

exporte produsul, iar insuficienţa – să importe produsul. În condiţiile 

de echilibru general, importul produsului II trebuie să echivaleze cu 

exportul produsului I, înmulţit cu preţul său relativ. 

Să analizăm curba schimbului în ţara A (Fig.21). 

În condiţiile de autarhie, ţara A produce şi consumă în punctul A. 

Odată cu iniţierea legăturilor economice 
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Fig.21. Structura curbei schimbului în ţara A 

Ţara ajunge la punctul E pe curba indiferenţei III (Fig.21, a). 

Dacă 
2

1
II

I
F

P

P
P , ţara se deplasează din punctul A în punctul F de 

producţie şi schimbă 40 I contra 20 II. Nivelul maximal de consum 

este caracterizat de punctul H pe curba indiferenţei III. Legătura 

reciprocă dintre export şi import este demonstrată în Fig.21 b, în care 

punctul cererii reciproce E fixează volumul de export I aşteptat (60 I) 

pentru a garanta volumul necesar de import al produsului II (60 II). 

Acest punct constituie punctul de cerere reciprocă şi indică că prin 
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acest preţ relativ 
II

I

P

P
 ţara propune schimbul 60 I contra 60 II. La 

modificarea preţului relativ se modifică şi volumele de export şi de 

import. În exemplul nostru cu 
2

1FP  ţara consumă în punctul H şi 

exportă 40 I în schimbul a 20 II. 

La preţul relativ 
4

1AP  (preţul autarhiei) export şi import nu va 

exista. 

Unind punctul E cu punctul H, precum şi cu alte puncte, obţinute 

în mod analogic, se poate construi curba cererii reciproce (Fig.21, b). 

Pentru ţara B, curba cererii reciproce poate fi construită în acelaşi 

mod (Fig.22). 

Fig.22. Structura curbei de schimb a ţării B 

Spre deosebire de Fig.21, în cazul dat pe axa absciselor se depun 

necesităţile ţării B din importul I, iar pe axa ordonatelor – dorinţa de 

a exporta contra acestuia produsul II.  

Acum trebuie de efectuat o analiză a echilibrului general 

(internaţional), adică a cerceta cum anume legăturile reciproce ale 

curbelor schimbului dintre două ţări stabilesc preţul relativ de 

echilibru în circumstanţele comerţului (Fig.23) 

Unghiul înclinaţiei 0E ilustrează preţul relativ cu care se 

efectuează comercializarea, segmentul de pe axa absciselor 0G arată 

cantitatea produsului I, ce este exportată de ţara A şi importată de 
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ţara B, segmentul pe axa ordonatelor 0G' mărturiseşte despre 

cantitatea produsului II importat de ţara A şi exportat în ţara B. 

Preţul relativ de echilibru al mărfii la care comerţul va fi 

echilibrat îl indică punctul de intersecţie al curbelor de schimb al 

ţărilor A şi B  EE  . În punctul E apare echilibrul general la nivel 

internaţi- 
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(preţul relativ de echilibru al mărfurilor în comerţ) 

onal şi concomitent se echilibrează cererea şi oferta pe pieţele internă 
şi internaţională. La un alt preţ relativ, cantităţile necesare de export 

şi import ale ambelor mărfuri pot fi diferite. Aceasta acţionează 
asupra preţului relativ al mărfii şi, în consecinţă, el este treptat adus 

până la nivelul de echilibru. 
Curbele cererii reciproce ale ţărilor A şi B se intersectează în 

punctul E şi stabilesc echilibrul 1 BB
II

I PP
P

P
. Punctul E pe 

curba schimbului ţării A indică precum la BP  se realizează schimbul 

60 I contra 60 II, iar punctul E' pe curba schimbului ţării B indică 

precum că ţara propune 60 II contra 60 I. În alt sens 
II

I

P

P
 (adică la alt 

preţ relativ) comerţul nu va fi echilibrat: cererea va depăşi oferta sau, 

dimpotrivă, oferta – cererea. Astfel când 
2

1FP , 40 unităţi de 
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produs I, pe care ţara le va exporta (punctul H), vor deveni 

insuficiente pentru importul produsului I, de care are nevoie ţara B la 

un aşa preţ comparativ mic. 

La cererea excedentă, şi ofertă neîndestulătoare, preţul relativ 

trebuie să crească până la nivelul echilibrat, egal cu 1. 

Trebuie de acordat atenţie, în primul rând, preţului relativ de 

echilibru 1BP , care se stabileşte de intersectarea curbelor de 

schimb ale ambelor ţări; el a fost găsit cu ajutorul modelului 

echilibrului general, ce corespunde celui care a fost stabilit cu 

ajutorul modelului standard şi, în al doilea rând, ţările obţin un câştig 

similar din comerţ. 

 

3.2.4. Instrumentele de analiză a comerţului internaţional  

ce rezultă din modelul standard 
 

Condiţiile comerţului 
Câştigul din comerţul internaţional depinde de modificarea 

preţurilor de export-import. Se deosebesc condiţiile de mărfuri, 
profitabile şi factoriale, ale comerţului. 

Condiţiile de mărfuri ale comerţului pot fi exprimate prin 
corelaţia dintre preţurile de export şi de import la un anumit produs 
sau prin raportul indicelui de export şi indicelui de preţuri în general, 
dacă se studiază comerţul extern al tuturor mărfurilor din ţară. În cel 
din urmă caz, se aplică formula 3.1: 

im

x

P

P
T  ,                                                                         (3.1) 

unde xP – indicele preţurilor externe; 

 iix pxP – ( ix  – cota fiecărei mărfi i  în valoarea sumară a 

exportului în anul de bază); 

iP  – corelaţia preţului curent al mărfii i  la preţul său în anul 

de bază; 

imP  – indicele preţurilor de import; 

 iiim pimP ( iim – cota fiecărei mărfi i în valoarea sumară a 

importului în anul de bază). 

Dacă indicele condiţiilor comerţului 1T , aceasta înseamnă că 
preţurile de export şi de import ale comerţului au rămas invariabile. 
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Dacă 1T , înseamnă că fiecare unitate a mărfii exportate poate fi 
procurată contra mai multor mărfuri de import. Întrucât un volum 
mai mare de import devine posibil în loc de ex-cantitatea de export, 
bunăstarea ţării creşte. Astfel, condiţiile comerţului s-au ameliorat 
comparativ cu perioada de bază. Dacă indicele condiţiilor comerţului 

1T , aceasta înseamnă că contra fiecărei unităţi de marfă exportată 
pot fi procurate mai puţine mărfuri de import. Deoarece volumul mai 
mic de import devine posibil în loc de ex-cantitatea de export, 
bunăstarea ţării scade. În asemenea mod, condiţiile comerţului s-au 
înrăutăţit. 

Condiţiile profitabile ale comerţului – este indicele care arată 

capacitatea potenţială a ţării de a importa mărfuri pe seama câştigului 

obţinut din export în întregime. Acesta se calculează ca fiind 

circumstanţele comerţului multiplicate cu indicele cantitativ al 

exportului: 

Q
P

P
T

im

x
g  ,                                                                   (3.2) 

unde Q – indicele volumului de export. 
Sporirea indicelui este o dovadă că în urma profiturilor crescânde 

din export potenţialul de import sporeşte. 
Condiţiile factoriale comerciale – acesta este indicele care leagă 

preţurile de import cu productivitatea (eficacitatea) unuia sau a 
câtorva factori de producţie. Se remarcă ce cantitate de import poate 
fi obţinută contra unei unităţi de creştere a randamentului în 
sectoarele de export. 

Condiţiile unifactoriale ale comerţului  ufT  se calculează după 

formula: 

x
im

x
uf Z

P

P
T  ,                                                                 (3.3) 

unde xZ – indicele productivităţii în sectorul de export din ţară. În 

asemenea mod, ufT măsoară volumul de import pe care ţara îl 

primeşte contra unei unităţi a factorului de producţie intern, investit 
în export. 

Condiţiile bifactoriale ale comerţului  bfT  se calculează ca fiind 

condiţii de mărfuri ale comerţului, multiplicate cu indicele specific al 
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productivităţii (eficacităţii) ramurilor de export în ţara dată  xZ  şi 

indicele productivităţii ramurilor de export în ţara, din care mărfurile 

se importă, cu alte cuvinte, indicele productivităţii importului  imZ : 

100
im

x

im

x
bf

Z

Z

P

P
T                                                          (3.4)  

Astfel, bfT arată câte unităţi ale factorilor interni conţine exportul 

din ţară care se schimbă contra unei unităţi de factori străini pe care-i 
conţine importul. 

Elasticitatea exportului şi importului 
Modificarea exportului (oferirea mărfii pentru export) şi 

importului (cererea de mărfuri străine) depinde de modificarea 

condiţiilor comerţului. Această dependenţă se caracterizează de 
noţiunile „elasticitatea exportului” (oferta relativă de export) şi 

„elasticitatea importului” (cererea relativă de import) [13, p.137-

138]. 

Elasticitatea importului ( imE – este modificarea cererii de import 

ce decurge din modificarea condiţiilor comerţului. Elasticitatea 

importului se calculează ca raportul modificării volumelor de import 

la schimbarea exprimată în procente a preţului său, adică 

(%)

(%)

P

IM
Eim




                                                                       (3.5) 

Dacă preţurile la mărfurile de import scad, volumele importului 

cresc, dacă preţurile cresc, importul se reduce. Cererea de import se 

consideră elastică dacă 1imE . Aceasta înseamnă că scăderea 

preţurilor la mărfurile de import cu 1% a adus la sporirea cererii 
pentru ele cu mai mult de 1%. 

Cererea de import se consideră neelastică 1imE . Aceasta 

înseamnă că scăderea preţurilor la mărfurile de import cu 1% a adus 

la creşterea cererii pentru ele cu mai puţin de 1%. Ţara va majora 
cheltuielile de import la scăderea preţurilor (întrucât scăderea 

preţurilor de import înseamnă ameliorarea condiţiilor comerţului), 
dacă cererea de import este elastică, deoarece cererea de mărfuri de 

import sporeşte în mai mare măsură decât scade preţul lor. 
Ţara va reduce cheltuielile de import, dacă cererea de import nu 

este elastică. Dar întrucât volumul de import este limitat de 
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posibilităţile exportului (prin export se câştigă mijloace pentru 

import), în cazul elasticităţii importului şi scăderii preţului său, 

volumul exportului trebuie să crească. 

Elasticitatea exportului  xE  – aceasta este modificarea ofertei de 

mărfuri de export, ce decurge din schimbarea condiţiilor comerţului. 

Elasticitatea exportului se calculează ca raportul procentual al 

volumelor de export la schimbarea procentuală a preţului de import, 

deci 

(%)

(%)

P

X
Ex




  .                                                                   (3.6) 

La scăderea preţurilor la mărfurile de import, volumele exportului 
cresc, iar la creşterea preţurilor pentru import – se micşorează. 

În asemenea mod, elasticitatea cererii de import şi elasticitatea 
ofertei de mărfuri pentru export sunt în legătură reciprocă una cu 
alta. Elasticitatea la nivel înalt este o dovadă a dezvoltării 
mecanismului de piaţă. Aceasta dă posibilitate producătorilor de 
mărfuri să reacţioneze adecvat la modificarea preţurilor. Elasticitatea 
slabă este o dovadă a dezvoltării insuficiente a mecanismului de 
reglementare a proceselor economice. 

Tipurile dezvoltării economice 
Comerţul internaţional este influenţat direct de dezvoltarea 

economică. Caracterul acestei influenţe depinde de factorii de 
producţie care progresează – substituenţii importului sau expansorii 
exportului [213, p.140-142; 18, p.125-127; 47, p.146]. 

Din punctul de vedere al influenţei asupra comerţului mondial, 
dezvoltarea economică poate fi de expansiune a exportului, de 
substituţie a importului şi neutră. 

Dacă lansarea produselor de export ale unei ţări creşte într-o 
proporţie mai mare decât lansarea produselor care pot fi obiectul de 
import, dezvoltarea economică ce duce la expansiunea mai mare 
decât proporţională a comerţului se numeşte de expansiune a 
exportului. 

Dezvoltarea expansiunii exportului este determinată de creşterea 
fabricării produselor de export în ţară. Sporirea ofertei pe piaţa 

mondială duce la scăderea preţurilor relative, deoarece ţara este 
obligată să vândă la export mai multe mărfuri de export ale sale, al 

căror preţ relativ scade pentru a cumpăra ex-cantitatea de mărfuri de 
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import, al căror preţ relativ creşte. În urma acestui fapt, dezvoltarea 

expansiunii exportului duce la înrăutăţirea condiţiilor comerţului ţării 

date şi ameliorarea lor în ţările-parteneri comerciali. 

Dacă consumul produsului care este obiect de import în ţară 

creşte în proporţie mai mare decât consumul în ţară a produsului 

destinat pentru export, influenţa dezvoltării economice asupra 

consumului va duce la expansiunea comerţului într-o proporţie mai 

mare şi se va numi de substituţie a importului. 

Dezvoltarea procesului de substituţie a importului este 

determinată de fabricarea în ţară a produselor de substituţie a 

importului. Expansiunea producerii interne duce la scăderea cererii 

de import, a preţurilor relative la import şi la creşterea preţurilor 

relative la export. Astfel dezvoltarea substituţiei importului duce la 

ameliorarea condiţiilor pentru comerţ (scăderea cererii de import 

provoacă şi reducerea preţurilor la produsele de import) ale ţării date 

şi la înrăutăţirea lor în ţările-parteneri comerciali. 

Pentru o anume ţară concretă, este avantajos modelul de 

substituţie a importului în dezvoltarea economică internă şi modelul 

expansiunii exportului în străinătate, deoarece condiţiile comerţului 

ţării cu celelalte ţări se ameliorează. Modelul de substituţie a 

importului în dezvoltarea economică internă şi cel de expansiune a 

exportului peste hotare agravează condiţiile comerţului ţării date cu 

lumea din exterior. În dezvoltarea neutră a comerţului are loc 

creşterea volumului fizic al comerţului internaţional, fără 

modificarea condiţiilor comerciale dintre ţări. Dezvoltarea neutră a 

comerţului, în mod teoretic, este cu putinţă în cazul când are loc 

creşterea tuturor factorilor de producţie cu ritmuri asemănătoare în 

toate ţările.  

 

3.3. Teoriile alternative ale comerţului internaţional 

 

Teoriile contemporane ale comerţului internaţional, de obicei, se 

cercetează: 

– pe de o parte, ca alternative în raport cu teoria Heckscher-

Ohlin, deoarece aceştia analizează circumstanţele care nu sunt 

cuprinse de teoria raporturilor dintre factorii de producţie. Aceste 

teorii caracterizează comerţul internaţional îndeosebi în baza ofertei 

de mărfuri; 
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– pe de altă parte, ca alternative în raport cu teoriile clasice, care 

se consideră învechite. Aceste teorii analizează comerţul internaţional 

în baza cererii, din punctul de vedere al preferinţelor consumatorilor. 

 

3.3.1. Teoria decalajului tehnologic 

 

Teoria decalajului tehnologic a fost elaborată de economistul 

american Michael Posner în 1961. Aplicarea în analiza comerţului 

internaţional a acestei concepţii a însemnat refuzul ipotezelor teoriei 

Heckscher-Ohlin relativ la utilizarea în toate ţările a tehnologiilor 

similare în fabricarea aceloraşi produse. M.Posner pornea de la faptul 

că una şi aceeaşi tehnologie nu întotdeauna este utilizată concomitent 

în diferite ţări, iar răspândirea ei la scară mondială cere o anumită 

perioadă de timp. Drept rezultat, o ţară poate să folosească o 

tehnologie nouă sau alta, când într-o altă ţară această inovaţie încă nu 

a ajuns. În afară de aceasta, firma inovatoare nu este cointeresată ca 

aceste tehnologii noi să devină cât se poate de repede un bun al 

tuturor [29, p.69; 47, p.151]. 

M.Posner introduce noţiunile de loch de imitaţie şi loch de cerere. 

Prin „loch de imitaţie” se înţelege intervalul de timp dintre momentul 

apariţiei produsului dat în ţara I şi momentul când producătorii din 

ţara II vor putea să-l lanseze pe piaţa lor naţională. Loch-ul cuprinde 

perioada de studiere a noii tehnologii şi însuşirea ei, timpul pentru 

procurarea de resurse necesare, corespunzătoare reechipării tehnice a 

industriei, însuşi timpul fabricării şi lansării produsului pe piaţă. 

Loch-urile de imitare se deosebesc în funcţie de specificul 

ramurii, iar pentru ramurile cu acelaşi nume în economia mondială, 

deosebirile lor sunt determinate de diferenţele naţionale ale 

industriei. Stabilirea loch-ului se referă la sfera de producţie. Prin 

„loch-ul cererii” se înţelege intervalul de timp dintre momentul 

apariţiei noului produs pe piaţa din ţară şi acel moment de timp când 

consumatorii recunosc acest produs ca produs substituent al 

articolelor sau ca un obiect de consum calitativ nou. El este 

condiţionat de cauze psihologice (fidelitatea consumatorilor pentru 

anumite mărfuri sau firme producătoare, inerţia în conceperea noilor 

tehnologii şi produse etc.), tehnice (informaţia incompletă şi prea 

târzie cu privire la noul produs şi asupra calităţilor sale de consum, 
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posibilele domenii de aplicare), alte cauze şi poate să varieze în 

funcţie de ramura sau condiţiile naţionale ale industriei. 

În această teorie, loch-ul de imitaţie se compară cu loch-ul cererii. 

De exemplu, în caz că loch-ul de imitaţie alcătuieşte 20 de luni, iar 

loch-ul cererii – 10, atunci loch-ul pur va alcătui 10 luni (deci loch-ul 

de imitaţie minus loch-ul cererii). În decursul acestui interval, ţara I 

va exporta activ noul produs în ţara II. Până în această perioadă, în 

ţara II cererea reală la produs lipseşte. După terminarea sa, firmele 

din ţara II vor fabrica ele însele produsul dat şi-l vor livra pe piaţa 

internă, ceea ce va conduce la micşorarea exportului din ţara I. 

Aşadar, M.Posner a afirmat că o mare parte a comerţului dintre 

ţările dezvoltate se bazează pe implementarea noilor procese 

tehnologice şi noilor produse. Firma, care introduce noul produs, se 

poate folosi de monopolul său la export până când pe piaţă nu vor 

apare firme imitatoare cu acelaşi produs. Un asemenea monopol 

temporar cel mai frecvent este fundamentat pe patente şi licenţe, 

emiterea cărora stimulează invenţiile şi elaborările de noi tehnologii. 

Decalajul tehnologic al unei companii de celelalte oferă un avantaj 

concurenţial nou ţării originare a produsului. 

Această teorie susţine că ţara poate să-şi menţină poziţia de 

exportator principal pe piaţa mondială doar cu condiţia unei activităţi 

de inovaţie constantă. Totuşi, această inovaţie are şi unele neajunsuri, 

întrucât nu explică care ar trebui să fie proporţiile decalajului 

tehnologic, cum apar ele şi cum sunt lichidate. 

3.3.2. Teoria ciclului de viaţă a producţiei 

Principiile de bază ale teoriei ciclului vital a producţiei a fost 

elaborat de Raymond Vernon în 1966. Ea dezvoltă modelul 

decalajului tehnologic şi se întemeiază pe concepţia ciclului de viaţă 

a producţiei, care a fost propusă la începutul anilor ’60 de către 

specialiştii şcolii de business din Harvard afirmând că vânzarea 

producţiei şi profitul din aceasta cu timpul se schimbă. Această 

concepţie, ce ţine de analiza întârzierilor de transmitere a noilor 

tehnologii la scară mondială, se apropie de procesele reale care 

stabilesc dinamica şi structura fluxurilor comerciale [29, p.70; 47, 

p.152]. 
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Produsul trece, în mod consecvent, prin patru etape ale ciclului de 

viaţă: 

1. În etapa apariţiei noului produs pe piaţă, nivelul vânzărilor 

este mic. Din cauza cheltuielilor pentru introducerea acestui produs, 

câştigul, de asemenea, este mic. 

2. Etapa creşterii se caracterizează prin mărirea beneficiului şi a 

vânzărilor. 

3. La etapa maturităţii, din motivul creşterii concurenţei şi 

surplusului pe piaţă, nivelul de vânzări şi venit se stabilizează. 

4. La etapa recesiunii, producţia se învecheşte, nivelul de vânzări 

şi venit scade. 

Aşadar, la prima etapă, produsul este fabricat cu tehnologii 

intensive, apoi urmează dezvoltarea sa şi producerea în masă, cerând 

un surplus semnificativ de capital (investiţii) şi în ultimele două 

etape el se transformă într-un produs obişnuit, îndestulat de o muncă 

mai puţin calificată, cererea căruia treptat scade. 

Astfel, fiecare etapă a ciclului de viaţă a produsului corespunde 

etapei de schimb internaţional. 

Prima etapă duce la schimbul internaţional: produsul se fabrică şi 

se consumă în ţara în care a fost elaborat. Aceasta se explică prin 

faptul că caracteristicile de calitate ale produsului, volumele şi 

tehnologiile producerii sale încă nu s-au stabilit, deoarece firmele 

abia însuşesc fabricarea acestui produs şi piaţa pe care el se vinde. În 

afară de aceasta, nivelul de venituri ale populaţiei ţării producătoare 

este suficient de înalt pentru a procura produsul nou; piaţa sa internă 

este mai convenabilă pentru încercarea noului produs, deoarece 

apariţia sa răspunde aşteptărilor consumatorilor din această ţară. 

Producţia naţională depinde, mai întâi de toate, de cererea internă, 

care reflectă dispoziţia şi achiziţionările potenţiale ale 

consumatorilor autohtoni. Astfel, în etapele de apariţie a noului 

produs, majoritatea achiziţionărilor au loc pe piaţa internă. 

La etapa de creştere, cererea de produse se manifestă şi în alte ţări 

dezvoltate care au cu aceleaşi gusturi şi preferinţe, deci apare şi creşte 

exportul din ţara inovatoare în alte ţări dezvoltate. Acest lucru se explică 

prin faptul că produsul se stabilizează conform nivelului tehnologiei, 

preţul său scade (economie la scară de producere) şi producătorul 

încearcă să-şi extindă piaţa de desfacere, aceasta efectuându-se pe seama 
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altor ţări dezvoltate; compania inovatoare se străduie să prelungească 

monopolul său temporar, fiind prima care să folosească pieţele externe, 

deoarece pe teritoriul său piaţa deja este atacată de imitatori. 

Etapa maturităţii continuă etapa de dezvoltare şi se caracterizează 

prin stabilizarea beneficiului. Totuşi, succesul produsului poate 

înviora concurenţa din partea producătorilor străini, care au deja 

avantaje faţă de exportatori. În primul rând, asupra vânzărilor în 

interiorul ţării nu se extind cota şi tarifele. În al doilea rând, scad 

semnificativ cheltuielile de transport de la livrarea producţiei de la 

producător la consumator. Când presiunea concurenţei devine tot mai 

puternică, are loc tranziţia la etapa de recesiune. 

În etapa de recesiune, ţara inventatoare devine importator, iar 

ţările dezvoltate imitatoare – exportatori. Aceasta se explică prin 

faptul că produsul se transformă în unul obişnuit, compania 

inventatoare treptat renunţă la produs în favoarea noilor produse, 

cererea naţională este îndestulată, iar restul de cerere se satisface din 

import, totodată apare o nouă cerere de produse din noua generaţie; 

produsul obişnuit se fabrică de forţa de muncă de calificare 

inferioară, iar cheltuielile de producţie joacă un rol principal pe piaţa 

competitivă, adică firmele sunt nevoite să atingă un nivel minim al 

cheltuielilor de producţie. Apare stimulentul de a transfera fabricarea 

acestui produs în ţările dezvoltate, unde valoarea bazată pe muncă 

estre scăzută. 

În asemenea mod, R.Vernon demonstrează că la stabilirea 

legăturilor comerciale dintre ţări un rol important îl joacă 

tehnologiile şi cercetările, că în ţările dezvoltate industrial există 

mult mai multe posibilităţi tehnologice şi de cercetări ştiinţifice 

necesare pentru elaborarea produselor noi. În astfel de ţări, precum 

SUA, companiile pot să deţină avantaje comparative în ştiinţă şi 

tehnică care vor duce la avantaj competitiv în crearea de noi produse. 

Pentru a extinde faza creşterii ciclului de viaţă a produsului, aceste 

firme se prea poate vor exporta produsele elaborate de ele. Pe de altă 

parte, în importul american se va urmări tendinţa de privilegii pentru 

produsele a căror fabricare nu prea depinde de tehnologii sau 

cercetări ştiinţifice. 

Teoria ciclului de viaţă a producţiei caracterizează aspectul 

dinamic al avantajelor comparative care constă în faptul că în 
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decursul ciclului de viaţă al produsului are loc schimbarea succesivă 

a furnizorilor săi pe piaţa mondială. 

3.3.3. Teoria similitudinilor preferinţelor 

Teoria similitudinilor preferinţelor a fost elaborată de economistul 

suedez Stephan Linder în 1961, în care el a încercat să explice 

structura comerţului unei ţări aparte, proiectându-şi analiza 

comerţului internaţional exclusiv pe problema vizând cererea [29, 

p.71; 38, p.118-119; 46, p.130]. 

Drept bază S.Linder a luat volumul schimbului cu mărfuri 

similare dintre ţările cu nivel de dezvoltare comparabil, renunţând la 

teoria Heckscher-Ohlin, al cărei moment iniţial era oferta de produse 

pe piaţa mondială. Abordarea nouă avea ca suport principiile: 

 condiţiile producţiei sunt dependente de condiţiile cererii. 

Producţia este cu atât mai eficientă, cu cât cererea este mai mare; 

 condiţiile producţiei naţionale depind îndeosebi de cererea 

internă. Anume cererea reprezentativă naţională constituie baza 

producerii şi condiţia necesară, dar şi insuficientă pentru a putea 

exporta produsul;  

 piaţa externă – aceasta reprezintă doar prelungirea pieţei interne, 

iar schimbul internaţional – este prelungirea schimbului interregional. 

S.Linder consideră că gusturile consumatorilor, de regulă, sunt de-

terminate de nivelul de venituri, însă limitează analiza doar la artico-

lele industriale. Gusturile şi preferinţele consumatorilor anumitei ţări 

sunt determinate de structura cererii, care obligă, respectiv, 

producătorii să reacţioneze. Ţările cu profituri înalte vor avea nevoie 

de produse de consum de înaltă calitate şi produse din punct de vedere 

tehnic complexe cu destinaţie industrială, pe când ţările cu profituri 

mici vor avea nevoie de mărfuri de consum de primă necesitate de ca-

litate inferioară şi de produse industriale mai puţin complexe. Astfel se 

stabileşte legătura dintre venit per capita şi structura producţiei anu-

mitor mărfuri. Un astfel de asortiment de mărfuri determină şi exportul 

ţării. 

Aşadar, discrepanţele în venituri sunt un impediment potenţial 

pentru comerţul internaţional. Ţara bogată găseşte pieţe de export în 

alte ţări bogate, a cărei populaţie are nevoie de produse de calitate 

înaltă, progresive, dar nu în ţări sărace, în care cererea întotdeauna 
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este mică. Ţările sărace îşi găsesc pieţe de desfacere pentru produsele 

lor în alte ţări cu o structură similară a cererii. De aici se 

concluzionează: comerţul internaţional cu articole industriale va fi 

mai intensiv între ţările cu niveluri similare de venit, în comparaţie 

cu schimbul de mărfuri dintre ţările cu diverse niveluri de venit, în 

plus schimbul se face cu produse identice sau similare. Apropierea 

ţărilor în temeiul nivelului de dezvoltare cere de la ele echilibrarea 

calităţii produselor. Diversitatea infinită a produselor duce la 

comercializarea avantajoasă a produsului care, în principiu, este 

acelaşi, deci analog. 

Totuşi, teoria Linder nu dă explicaţii ce fel de mărfuri industriale 

specifice va exporta ţara şi care le va importa. 

3.3.4. Aplicarea teoriei economice la volumul producţiei 

În teoria Heckscher-Ohlin una din ipoteze era că fabricarea 
produselor în două ţări este însoţită de randamentul stabil al fabricaţiei, 

cu alte cuvinte, volumele producţiei cresc proporţional cu creşterea 
consumului de resurse. Cu toate acestea, comerţul dintre ţările cu 

asigurare identică cu factori de producţie poate fi avantajos mutual, 

dacă se dezvoltă în baza specializării în ramurile în care are loc un 
efect în creştere de la volum [13, p.176-178; 38, p.82-85; 47, p.142-

1441. 
Randamentul în creştere de la volum – este o astfel de condiţie de 

producţie, în care ritmurile volumului de fabricare a producţiei 
depăşesc ritmurile de consum al resurselor de producţie (factorii de 
producţie). Astfel, dacă cheltuielile de producţie cresc de două ori, 
atunci volumul fabricării producţiei va creşte semnificativ mai mult. 
Efectul volumului se caracterizează prin scăderea cheltuielilor cu o 
unitate de producţie pe măsura creşterii volumului de producţie. 
Aceasta se explică prin posibilitatea de a adânci diviziunea muncii, 
prin intermediul specializării lărgind producţia, efectuând economia 
tehnologică în condiţiile conservării cheltuielilor constante la nivel 
neschimbat. 

În condiţiile comerţului, două ţări încep să se specializeze în 
fabricarea produselor din avantajul lor comparativ şi cu cât mai 
profundă va fi specializarea în fiecare ţară, cu atât mai mare 
randament economic ea va obţine. În procesul comerţului 
internaţional, ţările vor ieşi la specializarea totală a producţiei. 
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Comerţul internaţional în baza randamentului în creştere de la 
volum se caracterizează prin trăsături, care nu există în modelele D.Ri-
cardo şi Heckscher-Ohlin. Această teorie explică comerţul cu produse 
similare, o parte a cărora în schimbul de mărfuri total este suficient de 
importantă şi tinde spre creştere, lămureşte comerţul dintre ţările care 
dispun de factori de producţie aproximativ similari şi, de asemenea, 
admite apariţia monopolului sau oligopolului. 

O chestiune importantă în această teorie o prezintă determinarea 
influenţei efectului de la volum în structurile de piaţă, deci pe seama 
căror progrese structurale se realizează dezvoltarea producţiei şi 
reducerea cheltuielilor medii (cheltuielile medii se calculează prin 
împărţirea cheltuielilor generale la cantitatea unităţilor de producţie 
fabricate). Aceasta şi-a găsit reflectare în lucrările economistului 
american Paul Krugman [17, p.145-187]. Schimbările structurale pot 
fi externe, în raport cu o anume firmă-producător, şi interne, dacă iau 
naştere în interiorul firmei. 

Economia externă din volumul producţiei apare în urma reducerii 
cheltuielilor la o unitate de producţie de către fiecare firmă, care face 
parte din ramură, în urma creşterii producţiei în ramură în întregime 
(deci ca rezultat al factorilor externi în raport cu firma). 

Economia internă din volumul producţiei apare când cheltuielile 

la o unitate de producţie se reduc în cadrul firmei ca rezultat al 
creşterii volumelor sale de producţie (deci scăderea cheltuielilor nu 

depinde de mărimea ramurii în totalitate). 
Aceste două modele de economii din volumele producţiei prevăd 

o structură diversă în întregime. 
Ramura, în care efectul scării este extern, cu alte cuvinte, în ea 

firmele mari nu dispun de avantaje speciale, constă dintr-un număr 
semnificativ de firme nu prea mari şi se află în concurenţa 

desăvârşită. Producătorul, pe piaţa competitivă desăvârşită, poate 
realiza oricare cantitate de produse la preţ curent, asupra căruia el nu 

poate influenţa. Efectul extern al scării presupune că se majorează 

numărul de firme care produc unul şi acelaşi produs, însă cantitatea 
fiecăruia rămâne invariabilă. 

La efectul intern al scării, firmele mari au avantaje faţă de cele 
mici. Volumul fabricării producţiei rămâne cel anterior, însă numărul 

firmelor care-l produc scade. Aceasta duce la crearea structurii de piaţă 
cu concurenţă imperfectă, în care producătorii monopolişti au 
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posibilitate să influenţeze asupra preţului de piaţă al produsului şi să 

asigure creşterea volumelor de vânzări pe seama reducerii 

cheltuielilor. 

Situaţia cu monopolul curat se întâmplă foarte rar, comparativ cu 

oligopolul, în condiţiile căruia se dezvoltă concurenţa monopolistă. 

De aceea vom analiza legătura reciprocă dintre concurenţa 

monopolistă şi comerţul internaţional. 

Modelul concurenţei monopoliste se construieşte pe două premise 

principale: 

 fiecare firmă poate garanta diferenţierea produsului său, adică 

deosebirea produsului său de produsul firmei-concurent. Industria 

modernă, de regulă, fabrică nu produse similare, dar distincte (de 

exemplu, „Chevrolet”, „Volvo”, „Renault”). Cumpărătorii nu vor achi-

ziţiona produsul altor firme numai de aceea că este mai ieftin. 

Diferenţierea produsului dă posibilitate fiecărei firme să obţină 

monopolul asupra unui produs concret din ramura dată, deci firma 

devine minimonopolistă; 

 fiecare firmă se ciocneşte cu concurenţa altor firme, care 

produc produse reciproc substituibile, cu toate că preţurile pentru 

producerea lor depind de preţurile altor firme producătoare de 

produse similare, însă ea nu examinează influenţa politicii sale de 

preţuri pe toată piaţa şi acţionează în aşa mod ca şi cum ar fi 

monopolist.  

P.Krugman începe construirea modelului concurenţei 

monopoliste cu descrierea cererii cu care se ciocneşte firma [13, 

p.179-180; 17, p.154-158]. 

Ecuaţia care descrie cererea are următorul aspect: 

 







 PPb

n
SQ

1
,                                                       (3.7) 

unde Q – volumul de vânzări ale firmei; 

S – volumul de vânzări ale ramurii;  

n – numărul de firme din ramură; 

b – variabila cererii, care indică dependenţa cotei de piaţă a firmei 

de preţul mărfii sale; 

 P – preţul mărfii acestei firme; 

 P  – preţul mediu al mărfurilor care fac concurenţă. 

Totodată, se prevede îndeplinirea următoarelor condiţii: 
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– firma vinde cu atât mai multe mărfuri, cu cât mai mare este 

cererea producţiei sale în ramură şi cu cât mai înalte sunt preţurile la 

mărfurile concurenţilor în ramura dată; 

– vânzările firmei vor fi cu atât mai mici, cu cât mai înalte sunt 

preţurile produselor sale şi cu cât mai mare este numărul de 

concurenţi în ramura dată. 

Pentru a constata influenţa concurenţei monopoliste asupra 

comerţului internaţional, se stabilesc trei modele de legături 

reciproce între numărul de firme şi preţul la produsele acestora: 

1) numărul de firme şi cheltuielile medii ale firmei tipice. În acest 

model, toate firmele sunt simetrice/identice şi vânzarea se efectuează 

la preţuri similare. În acest caz PP  , adică volumul de producţie al 

fiecărei firme  Q  alcătuieşte 
n

1  parte din volumul total al ramurii 

S . În acelaşi timp, cheltuielile medii sunt proporţionale indirect 

volumului de producţie al unei anumite firme (ecuaţia 3.7). De aceea 

cheltuielile medii  AC depind de dimensiunile pieţei şi de numărul 

de firme care activează în ramură: 

c
S

F
nc

Q

E
AC  ,                                                       (3.8) 

unde: F – cheltuielile constante care nu depind de volumele de 

producţie ale firmei; 

 c – cheltuielile maxime ale firmei. 

Această ecuaţie arată că cu creşterea volumelor de producţie ale 

firmei  Q , cheltuielile ei medii se micşorează, întrucât cheltuielile 

constante  F  se repartizează pentru o mai mare cantitate a 

produselor fabricate. La 2PP   (toate firmele primesc un preţ egal 

pentru întreaga lor producţie), ecuaţia 3.7 are aspectul: 
n

S
Q  . 

Dacă l-am pune în partea stângă a ecuaţiei 3.8, prima parte a sa va 

fi o dovadă că cu cât mai multe firme lucrează în ramură, cu atât mai 

înalte vor fi cheltuielile fiecăreia dintre ele. Acest lucru se explică 

prin faptul că atunci când există un număr mai mare de firme, fiecare 

dintre ele fabrică o cantitate mai mică de producţie. Dependenţa 

dintre n şi cheltuielile medii este prezentată în fig.24 de curba CC, 

care are formă în ascensiune; 
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2)  numărul de firme şi preţul. Preţul care îl stabileşte o firmă 

tipică, la fel depinde de numărul firmelor care activează în ramură. 

Corelaţia dintre numărul firmelor şi preţul la care ele vând producţia 

lor, are la bază ecuaţia 3.7 şi aspectul (dacă S se va înmulţi la 

expresia dintre paranteze): 

SbPPSb
n

S
Q 








                                                       (3.9) 

Dependenţa volumului total de vânzări ale producţiei 

monopolistului de preţ are următorul aspect: 

PBAQ  ,                                                                    (3.10) 

în care A şi B – mărimi constante. 

Ecuaţia 3.9 este la fel ca şi ecuaţia 3.10, cu diferenţa că în loc de 

A în ea se foloseşte expresia PbS
n

S
 , iar în loc de B – Sb.  

Dacă în formula plafonului venitului firmei (cunoscută din teoria 

generală a economiei) 
B

Q
PMR   va fi schimbat B cu Sb, vom 

obţine: 
Sb

Q
PMR  . 

Fig.24. Echilibrul pe piaţa concurenţei monopoliste 
Firmele care doresc să-şi maximalizeze veniturile se străduie ca 

plafonul veniturilor lor să fie egal cu plafonul de cheltuieli, adică: 
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c
Sb

Q
PMR                                                               (3.11) 

De aici preţul care se stabileşte de firma tipică, poate fi calculat 

prin formula: 

Sb

Q
cP     (3.12) 

Însă, după cum deja s-a menţionat, dacă firmele vor stabili un preţ 

similar, ele îşi vor vinde produsul în cantitatea 
n

S
Q  . Acum să 

substituim această valoare Q în ecuaţia 3.12 şi vom obţine: 

nb
cP




1
   (3.13) 

Aceasta reprezintă echivalarea dependenţei dintre numărul 

firmelor şi preţul la care ele îşi vor vinde produsele. Este o dovadă a 

faptului că cu cât mai multe firme activează în ramură, cu atât mai 

acerbă este concurenţa şi cu atât mai mici vor fi preţurile. O astfel de 

dependenţă reciprocă este prezentată în Fig.24 de curba PP care are o 

formă descrescândă; 

3) numărul echilibrat de firme. Situaţia în ramură a fost analizată 

cu ajutorul curbei PP, care indică că cu cât mai mare este numărul de 

firme în ramură, cu atât mai mic este preţul, deoarece creşterea 

numărului de firme înăspreşte concurenţa dintre ele, precum şi cu 

ajutorul curbei CC care arată că cu cât sunt mai multe firme în 

ramură, cu atât mai mari sunt cheltuielile medii, deoarece la mărirea 

numărului de firme, fiecare dintre acestea îşi vinde mai puţină 

producţie, de aceea ele nu-şi pot stabili un preţ mai mic decât 

cheltuielile medii. 

Intersecţia curbelor CC şi PP în punctul E corespunde numărului 

de firme 2n , garantând acesteia venitul zero (preţul 2P  răspunde 

cheltuielilor 2AC ). În perspectiva pe termen lung, numărul de firme 

în ramură tinde spre valoarea 2n . Astfel, dacă admitem că n ia 

valoarea 2n   21 nn  , atunci în acest caz 1PP  , cheltuielile medii 

se reduc  1AC , şi firmele încep să primească profit monopolist. În 

cazul 23 nn  , firmele stabilesc 3PP  , cheltuielile medii ating 3AC , 

şi în consecinţă firmele suportă pierderi. 
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Cu timpul, în ramura profitabilă apar noi firme, iar în cea 

nerentabilă – numărul lor se reduce. Aceasta înseamnă că 2n  

corespunde valorii numărului de firme în ramură, iar 2P – preţului de 

echilibru. În perspectiva pe termen lung, numărul de firme în ramură 

tinde către 2n , şi punctul E corespunde stării de echilibru pe termen 

lung a ramurii. Astfel, modelul concurenţei monopoliste dă 

posibilitate să se determine numărul echilibrat al firmelor şi preţul de 

echilibru pe care ei îl stabilesc. 

În ramura cu concurenţă monopolistă, numărul de firme şi nivelul 

de preţuri depind de mărimile (capacităţile) pieţei. Comerţul 

internaţional dă posibilitate să se extindă dimensiunile pieţei. În 

condiţiile autarhiei, în ramurile cu eficienţă în volumele de producţie, 

asortimentul mărfurilor şi volumele de producţie ale lor sunt limitate 

de dimensiunile pieţei. În condiţiile comerţului, ţările formează piaţa 

mondială care, după dimensiunile sale, este mai mare decât fiecare 

piaţă naţională, acest fapt ajutând la evitarea limitărilor menţionate. 

Ţările, de asemenea, capătă posibilitate de a se specializa la 

fabricarea unui asortiment mai îngust de produse şi să importe 

produse pe care nu le produc, ceea ce duce la diversificarea 

mărfurilor pentru consumatori. Comerţul devine profitabil mutual, 

chiar şi pentru ţările cu acelaşi grad de asigurare cu resurse şi 

tehnologii. 

Extinderea dimensiunilor pieţelor duce la creşterea numărului de 

firme şi a volumelor de vânzări. Consumatorilor pe pieţele mari, 

comparativ cu cele mici, le sunt propuse mărfuri la preţuri mult mai 

mici şi într-un asortiment mult mai larg. 

Pornind de la ecuaţia (3.8) care reflectă curba CC (a se vedea 

Fig.24), putem spune că majorarea volumului total de vânzări  Q  

duce la reducerea cheltuielilor medii ale numărului dat de firme  n . 

Aceasta se explică prin faptul că atunci când extinderea pieţei se 

efectuează, fără a se schimba numărul de firme, volumul de vânzări, 

ce-i revine fiecărei firme, va creşte odată cu scăderea concomitentă a 

cheltuielilor medii ale fiecărei firme. Aşadar, la compararea a două 

pieţe, una dintre care după volumul de vânzări este mai mare decât 

cealaltă, observăm că curba CC a pieţei mai mari se va afla mai jos 

de curba CC a pieţei mai mici. Însă dimensiunile pieţei nu 
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influenţează asupra situaţiei curbei PP care se descrie de ecuaţia 

3.13, în care nu există indicatorul dimensiunilor pieţei. Astfel, 

extinderea dimensiunilor pieţei nu duce la deplasarea curbei PP. 

Consecinţele creşterii dimensiunilor pieţei în condiţiile 

comerţului internaţional sunt prezentate în Fig.25 [17, p.161]. 

Până la comerţ, piaţa se află în echilibru în punctul 1E , în care 

numărul de firme 1n  vând mărfuri la preţul 1P . Cu iniţierea 

comerţului, dimensiunile pieţei ţării, care se măsoară prin volumul 

total de vânzări în ramură  S , se extind. Aceasta se manifestă prin 

deplasarea curbei CC (curba cheltuielilor medii) mai jos din poziţia 

1CC  în poziţia 2CC . Deoarece curba PP nu-şi schimbă poziţia sa, 

echilibrul se deplasează în punctul 2E , în care numărul firmelor 

creşte până la 2n , iar preţul scade de la 1P  până la 2P . 

Aşadar, în condiţiile de concurenţă monopolistă, este avantajos să 

se dezvolte comerţul internaţional, întrucât cumpărătorii devin o 

parte a unei pieţe mai mari şi au posibilitate să obţină mai multe 

mărfuri variate la un preţ mai mic, iar fiecare firmă va iniţia 

fabricarea unui volum de producţie mai mare. Pentru a atinge efectul 

unui volum mai mare de producţie, fiecare firmă trebuie să-şi 

concentreze producerea în ţara sa, sau într-o ţară străină, însă 

vânzarea producţiei trebuie să aibă loc consumatorilor din ambele 

ţări. 
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Fig.25. Consecinţele extinderii pieţei 
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3.3.5. Teoria comerţului în cadrul ramurii (intraramură) 

Comerţul internaţional în condiţiile concurenţei monopoliste, din 
punctul de vedere al diferenţierii nomenclaturii producţiei, constă din 
două fluxuri: comerţul interramural şi comerţul intraramural [29, 
p.76, 135-142; 13, p.181-186; 17, p.165-172; 47, p.143-151]. 

Comerţul interramural – reprezintă exportul şi importul 
produselor care se atribuie la felurite grupe de mărfuri. Comerţul 
interramural reflectă avantajele comparative ale ţărilor în producţia 
de mărfuri, se dezvoltă în condiţii diferite de asigurare a factorilor de 
producţie, drept rezultat sporesc profiturile relative la factorii de 
producţie excedentari şi scad relativ la cei neîndestulători. Comerţul 
se efectuează, de regulă, între ţările dezvoltate şi ţările în dezvoltare, 
mai ales, cu articole finite şi produse similare între ramurile mari (de 
exemplu, industrie şi agricultură). Schimbul interramural poate fi 
explicat prin teoria Heckscher-Ohlin. 

Comerţul intraramural – reprezintă exportul şi importul 
produselor care fac parte din aceeaşi grupă de mărfuri.  

Schimbul intraramural nu reflectă prezenţa avantajelor 
competitive. Dezvoltarea sa se stimulează prin intermediul 
economiei la scara fabricaţiei producţiei diferenţiate. 

Comerţul se dezvoltă în condiţii de asigurare identică cu factori 

de producţie şi conduce la creşterea de venituri la toţi factorii de 

producţie. El se efectuează, de regulă, între ţările dezvoltate sau ţările 

cu teritorii aproximativ similare. Ţările comercializează piese de 

rezer vă, componente, elemente, produse diferenţiate din ramurile 

care fabrică articole industriale. 
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Fig.26. Comerţul intraramural cu mărfuri diferenţiate 

Comerţului intraramural îi revine o parte însemnată a fluxurilor 

comerciale mondiale. Volumul comerţului dintre ţări se stabileşte 

prin intermediul indicelui comerţului intraramural  U : 

IMX

IMX
U




1 ,                                                              (3.14) 

unde X – volumul de export al anumitei ramuri şi grupe comerciale; 

IM – volumul de import al anumitei ramuri şi grupe comerciale.  

Valoarea U se schimbă de la zero până la 1. Dacă 0U , în acest 

caz ţara sau numai exportă, sau numai importă marfă (comerţul 

intraramural nu există). Dacă 1U , volumele de export şi import 

coincid şi comerţul intraramural se realizează în volum maxim. Prin 

urmare, cu cât mai mult indicele U se apropie de 1, cu atât mai mari 

sunt volumele comerţului intraramural. Totodată, se constată că 

utilizarea indicelui U pentru a stabili cota comerţului intraramural 

este complicată, deoarece asupra valorii sale influenţează 

dimensiunea ramurii sau a grupei comerciale. Cu cât mai mare este 

scara ramurii, cu atât mai mare este valoarea U  şi mai mare 

probabilitatea faptului că ţara va exporta variante de marfă 

diferenţiată, iar altele le va importa. Utilizarea indicelui U are 

valoare mai mare pentru stabilirea diferenţelor în comerţul 

intraramural al anumitor ramuri, precum şi pentru explicarea 

modificărilor în schimbul intraramural în cadrul unei ramuri. 

Modelul comerţului intraramural este ilustrat în Fig.26. 
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Acest model reprezintă ca atare modelul concurenţei monopoliste. 

Linia D este curba cererii de mărfuri diferenţiate ale firmei pe care le 

produce. Pe piaţa acestei mărfi se află un număr mare de firme, care 

vând producţie analogă, şi schimbarea nesemnificativă a preţului 

aduce schimbări semnificative în volumele de vânzări ale firmei. În 

condiţiile concurenţei monopoliste, firma trebuie să reducă preţul la 

unitate de produs pentru a mări volumul de vânzări. De aceea curba 

plafonului de profit la firmei  MR  este dispusă mai jos de curba 

cererii, de aici PMR . Astfel, de exemplu, firma poate să vândă 2 

unităţi de produs la preţul $,54P  (punctul B) şi să aibă profit 9 $, 

sau să vândă 3 unităţi de produs la preţul de 4 $ (punctul A) şi să 

obţină profit 12 $, cu toate că schimbările în profitul total (plafonul 

profitului MR) este mai mic  3912   decât preţul $4P pentru 

o unitate de produs vândut [47, p.148-149]. 

Firma se specializează în fabricarea unei varietăţi de produs şi 

acţionează în condiţiile randamentului crescător de la volum. Curba 

cheltuielilor medii AC este o dovadă privind micşorarea cheltuielilor 

pe măsura creşterii volumelor de producţie, în consecinţă curba 

cheltuielilor maxime se află mai jos de curba cheltuielilor medii AC. 

Aceasta însemnă că la scăderea AC cheltuielile maxime trebuie să fie 

mai mici decât cheltuielile medii. Volumul optim al producţiei pentru 

firmă constituie 3 unităţi (punctul E). Dacă firma va fabrica un 

volum mai mic de produse, atunci plafonul profitului MR va fi mai 

mare decât cheltuielile maxime MC. Aceasta vorbeşte despre faptul 

că profiturile depăşesc cheltuielile de producţie şi firma dispune de 

rezerve pentru a extinde producţia. Dacă se produce mai mult decât 3 

unităţi de produse, atunci MCMR  şi firma va micşora producţia, 

întrucât consumă mai mult decât obţine. Astfel volumul maxim de 

producţie este echivalent cu 3 unităţi, fiecare dintre ele firma o poate 

vinde cu 4 $ (punctul A). Ramura devine profitabilă şi atrage la ea 

noi firme până când devine echilibrată. În situaţia de echilibru, curba 

de cheltuieli medii AC trece prin punctul A şi indică precum că firma 

obţine doar profit mediu  EA . 

Legătura dintre comerţul intraramură şi interramură demonstrează 
un astfel de exemplu [47, p.150]. Există două ţări A şi B. Ţara A, 
având un surplus de resurse de muncă, fabrică produsul I care 
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necesită un volum mare de muncă. Ţara B, având un surplus relativ 
de capital, fabrică produsul II. Produsele I şi II sunt similare şi de 
aceea în conformitate cu teoria Heckscher-Ohlin, ţara A exportă 
produsul I şi importă produsul II, iar ţara B exportă produsul II şi 
importă produsul I. Acest exemplu ilustrează comerţul interramură 
care este fundamentat pe avantajele relative. Dacă produsele I şi II nu 
sunt similare şi sunt de câteva varietăţi de sortimente (adică sunt 
produse diferenţiate), atunci ţara A va continua să exporte produsul I 
(în cadrul comerţului interramură, care este bazat pe avantajele 
comparative), însă concomitent va importa din ţara B unele varietăţi 
ale produsului I în urma diferenţierii produsului I între două ţări. În 
acelaşi mod, ţara B va exporta produsul II, dar şi va importa unele 
varietăţi ale sale din ţara A. Aceasta se desfăşoară în cadrul 
comerţului intraramură care este bazat pe economia de scară. 

În asemenea mod, comerţul interramură se desfăşoară doar cu 
produse similare, iar la diferenţierea produselor apare atât comerţul 
interramură, cât şi comerţul intraramură. Cu cât similitudinile ţărilor 
sunt mai mari în dotarea cu resurse, tehnologii, cu atât mai mare 
parte ocupă comerţul intraramură între ele. 

3.3.6. Teoria avantajelor competitive (concurenţiale) 

În 1991, economistul american M.Porter a publicat studiul 
Avantajele competitive în care a arătat dezvoltarea avantajelor 
competitive pe o bază calitativ nouă, a elaborat o nouă abordare a 
problemelor din comerţul internaţional [6, p.295-297; 41]. El a pornit 
de la faptul că pe piaţa mondială fac concurenţă firmele, dar nu ţările. 
Era necesar a înţelege cum firma creează şi menţine avantajele 
competitive pentru a stabili care este rolul ţării în acest proces. 
M.Porter consideră că succesul pe piaţa mondială depinde de 
strategia competitivă selectată corect, iar unitatea principală în 
concurenţă este ramura, adică grupa de concurenţi care fabrică 
produse sau prestează servicii şi fac concurenţă unul altuia.  

Asupra selectării strategiei competitive influenţează: 

– structura ramurii în care activează firma. Concurenţa în ramură 

depinde de astfel de factori: 

a) apariţia noilor concurenţi; 

b) apariţia produselor sau serviciilor de substituţie; 

c) capacitatea furnizorilor de a negocia; 
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d) capacitatea cumpărătorilor de a negocia; 

e) rivalitatea dintre concurenţii care deja există. 

Aceşti factori influenţează asupra preţurilor stabilite de firme, 
cheltuielilor lor, investiţiilor de capital, în genere, determină 
rentabilitatea ramurii.  

– poziţia pe care o ocupă firma în ramură. Asupra poziţiei firmei 
acţionează următorii factori: 

a) avantajul competitiv stabil. Acest lucru se va produce dacă în 
firmă cheltuielile sunt mici şi ea fabrică o mare cantitate de mărfuri 
diferenţiate; 

b) sfera concurenţei sau adâncimea scopului spre care se 
orientează firma în cadrul ramurii sale. Firma hotărăşte/stabileşte 
cantitatea gamei de sortimente ale produselor pentru fabricare, ce 
canale de desfacere a mărfurilor să fie utilizate, care cerc de 
consumatori să fie deservit, în care părţi ale lumii să fie vândută 
producţia sa. 

Conceptul strategiilor tipice presupune ca fiecare strategie să se 
întemeieze pe avantajul competitiv şi firma îşi selectează strategia sa 
în funcţie de avantajele de care dispune. 

Avantajul competitiv se obţine pornind de la faptul cum firma 
organizează şi îndeplineşte anumite genuri de activitate, în urma 
căreia sunt create anumite valori pentru cumpărători. 

Genurile de activitate ale firmei se unesc în lanţul valorilor firmei 
prin care se înţelege sistemul genurilor de activitate între care există le-
gături ce apar când metoda îndeplinirii unui sau altui gen de activitate 
influenţează asupra valorii sau eficacităţii altor genuri de activitate. 
Administrarea acestor legături poate deveni sursa avantajului com-
petitiv. 

Firmele capătă avantaj competitiv când fac inovaţii. 
La cauzele principale ale inovaţiilor, care permit să atingi 

avantaje competitive, se atribuie: 
– noile tehnologii; 
– noile cerinţe ale cumpărătorilor; 
– apariţia unui nou segment în ramură; 
– schimbarea valorii sau componentelor de producţie; 

– reglementarea la nivel de guvern (standarde, limite comerciale, 

protecţia mediului ambiant). 
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Firmele care au reacţionat primele la schimbarea structurii ramurii 

obţin avantaj. Graţie acestui fapt, ele au posibilitate să utilizeze efectul 

la scară, să reducă cheltuielile, să creeze imaginea firmei, să 

stabilească legături cu clienţii, atunci când încă nu există o concurenţă 

acerbă. 

Durata avantajului competitiv depinde de sursele avantajului 

competitiv, de numărul lor, de modernizarea producţiei. 

M.Porter distinge patru elemente (determinante) caracteristice 

unei ţări concrete care alcătuiesc şi în care concurează firmele locale. 

Ele influenţează asupra succesului internaţional al ţării. 

1. Ansamblul factorilor de producţie care sunt necesari în 

formarea avantajului competitiv al ţării. În afară de factorii 

tradiţionali (capital, muncă, ţară), M.Porter remarcă nivelul de 

pregătire în calificare a lucrătorilor şi calitatea infrastructurii ţării 

(sistemul de transport, sistemul de comunicaţii, serviciile poştale, 

sistemul de ocrotire a sănătăţii, transferul de plăţi dintre bănci etc.). 

M.Porter evidenţiază factorii generali, care pot fi aplicaţi în mai 

multe ramuri (de exemplu, reţeaua rutelor automobilistice, personalul 

cu studii superioare) şi specializaţi, care creează o bază pe termen 

lung pentru avantajul competitiv şi aplicabili toţi într-un număr 

limitat de ramuri. 

2. Condiţiile (parametrii) cererii: volumul de cerere, dinamica 

dezvoltării sale, diferenţierea tipurilor de producţie, exigenţele 

cumpărătorilor faţă de produse şi servicii. 

3. Ramurile conexe şi auxiliare. Existenţa în ţară a ramurilor 

furnizorilor sau a celor conexe, care sunt competitive pe piaţa 

mondială, determină avantajul competitiv naţional. 

4. Strategia firmei, structura sa organizatorică şi nivelul de 

competitivitate. Firmele sunt create, organizate şi gestionate în 

funcţie de caracterul competitiv pe piaţa internă, totodată 

elaborându-se diverse strategii şi scopuri. Particularităţile naţionale 

influenţează asupra conducerii firmelor, precum şi asupra formei 

concurenţei dintre ele. 

O importanţă specială întru atingerea capacităţii de concurenţă în 

ramură are nivelul concurenţei pe piaţa internă. M.Porter subliniază 

importanţa cazului şi rolul guvernului în formarea avantajului 

competitiv. 



148 

Cazul – această situaţie este un eveniment care are puţin comun 

cu condiţiile de dezvoltare a ţării şi asupra căruia deseori nu pot 

influenţa nici firmele, nici guvernul naţional. 

La evenimentele cele mai importante se referă: inventivitatea, 

succesele tehnologice considerabile (biotehnologia, microelectronica 

şi altele similare), schimbările bruşte ale preţurilor la resurse, 

schimbări importante pe pieţele financiare mondiale şi ale cursurilor 

valutare, creşterea variată a cererii mondiale şi cererii locale, deciziile 

politice ale guvernelor străine, războaiele. Evenimentele ocazionale pot 

schimba poziţiile ţărilor care fac concurenţă: lichidarea avantajelor con-

curenţilor vechi, puternici şi intensificarea potenţialului de export al 

altor state. 

Rolul guvernului în formarea avantajului competitiv naţional 

constă în influenţa sa asupra tuturor celor patru determinante: 

– asupra factorilor de producţie – prin subvenţii, politica faţă de 

capitalurile pieţei etc.; 

– asupra nivelului cererii de consum – pe calea stabilirii de 

diferite standarde, înfăptuirea achiziţiilor de stat; 

– asupra condiţiilor de dezvoltare conexe şi auxiliare ale 

ramurilor – prin intermediul controlului asupra mijloacelor de 

publicitate şi de reglementare a dezvoltării infrastructurii; 

– asupra strategiei firmelor, structurii lor organizatorice şi 

concurenţei prin politica fiscală proprie, legislaţiei antimonopoliste, pe 

calea reglementării investiţiilor şi activităţii pieţei hârtiilor de valoare. 

Influenţa statului poate fi atât pozitivă, cât şi negativă. 

O atenţie deosebită a acordat M.Porter faptului că în multe ţări fir-

mele, care activează cu succes pe pieţele mondiale, cuprind în 

activitatea lor şi determină dezvoltarea unei întregi grupe de ramuri 

(clustere). Reflectând dinamica avantajelor competitive ale ţării, 

clusterii se formează, se extind, însă ei pot să scadă şi să se ruineze. 

Teoria lui M.Porter îmbină în cadrul ei atât elemente din teoriile cla-

sice, în care se analizează factorii de producţie ai ţării, cât şi elemente 

din teoriile contemporane, orientate întru activitatea anumitor firme. 
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Întrebări pentru recapitulare 

1.Esenţa conceptului de „diviziune internaţională a muncii”. 
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2.Forma de diviziunea internaţională a muncii. 

3.Tipuri de diviziune internaţională a muncii. 

4.Factorii care determină dezvoltarea şi aprofundarea diviziunii 

internaţionale a muncii. 

5.Teoria avantajului absolut şi comparativ în comerţul internaţional. 

6.Teoria Heckscher-Ohlin. Paradoxul Leontiev. 
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Capitolul 4. POLITICA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 

 

Obiective 

Masterandul va fi capabil: 

 Să identifice tipurile de bază ale politicii comerciale  

 Să identifice abordarea comparativă la tarifare în reglementarea 

comerţului internaţional  

 Să cunoască legităţile teoriei metodei netarifare de reglementare 

a comerţului internaţional 

 Să cunoască instrumentele de analiză a restricţiilor cantitative în 

comerţul internaţional 

 Să explice principiile teoriilor metodelor latente de limitare a 

comerţului internaţional 

 Să explice deciziile privind aplicarea particularităţilor evoluţiei 

reglementărilor tarifar-vamale în Republica Moldova 

 

4.1. Tipurile de bază ale politicii comerciale 

 

Reglementarea comerţului internaţional presupune influenţa 

statului orientată spre un anumit scop în relaţiile comerciale cu alte 

ţări. 

La scopurile fundamentale ale politicii comerciale externe se referă: 

– modificarea volumului de export/import; 

– modificarea structurii comerţului extern; 

– dotarea ţării cu resursele necesare; 

– modificarea corelaţiilor dintre preţurile interne şi externe. 

În reglementarea comerţului internaţional se deosebesc trei 

abordări principale: 

– sistemul de măsuri unilaterale, în care instrumentele 

reglementării de stat sunt folosite de către guvernul ţării în mod 

unilateral şi sunt coordonate cu partenerul comercial; 

– încheierea acordurilor bilaterale, în care se coordonează 

măsurile politicii comerciale dintre partenerii comerciali; 

– încheierea de convenţii multilaterale. 

Politica comercială se coordonează şi se reglementează de către 

ţările-participante (Acordul general cu privire la tarife şi comerţ, care 
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face parte din sistemul de acorduri OMC, acordurile din sfera 

comerţului ale ţărilor-membre UE) [13, p.198; 31, p.170; 59, p.337]. 

Statul poate folosi fiecare dintre aceste abordări în orice combinare. 

Trăsătura de bază în reglementarea de stat a comerţului 

internaţional este aplicarea în cooperarea mutuală a două tipuri 

diferite de politică comercială externă: liberalizarea (politica 

comerţului liber) şi protecţionismul. 

Prin „comerţul liber” se înţelege politica amestecului minim al 

statului în comerţul extern care se dezvoltă în baza forţelor de piaţă 

libere de cerere şi ofertă, iar prin „protecţionism” – politica statului 

de a proteja piaţa internă de concurenţa străină pe calea utilizării 

instrumentelor tarifare şi netarifare ale politicii comerciale. 

Aceste două tipuri de politică comercială caracterizează măsura 

amestecului statului în comerţul internaţional. 

Prin urmare, chestiunea principală a politicii comerciale constă în 

faptul – ce să se aleagă pentru asigurarea dezvoltării economice a 

bunăstării naţiunii: comerţul liber sau protecţionismul?  

Teoriile clasice ale comerţului internaţional răspund univoc la 

această întrebare –  comerţul liber. Criticând protecţionismul, adepţii 

comerţului fără restricţii afirmă că el este dăunător pentru economia 

naţională, deoarece lichidează concurenţa, limitează capacităţile 

consumatorilor de a-şi satisface necesităţile lor, duce la creşterea 

preţurilor. Libertatea comerţului, bazată pe principiul avantajelor 

comparative, dimpotrivă, contribuie la dezvoltarea economică a ţării 

şi a economiei mondiale în întregime, deci favorizează specializarea 

internaţională şi astfel dă posibilitate a folosi pe deplin potenţialul 

fiecărei ţări în crearea bogăţiei, stimulează concurenţa şi limitează 

monopolul, lărgeşte cercul de mărfuri şi servicii oferite 

consumatorilor, dă naştere la urmări politice pozitive, întrucât ţările 

devin mai interdependente, scade pericolul acţiunilor antagoniste în 

relaţiile dintre ele. 

Tabelul 23 

Consumul de produse alimentare în unele ţări conform OMS 

Ţara  Numărul de kcal/zi 

Japonia  2583 

Brazilia  2574 
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China  2490 

Nigeria  2444 

India  2395 

Indonezia  2363 

Pakistan  2315 

Rusia  2100 

Zair  2060 

Bangladeş 2019 

Haiti  1706 

Etiopia  1610 

Somali  1496 

Sursa: World Health Organization 2011 

 

 

 

 
Legendă: 

 

Fig. 27. Populaţia care utilizează surse îmbunătăţite de apă potabilă 

Sursa: World Health Organization 2011 

Modelul clasic al liber-schimbului internaţional de mărfuri 

dispune de o mare putere de convingere şi, în întregime, găseşte 

afirmare în practica comercială, mai ales, în ţările dezvoltate 

industrial, cu economie de piaţă, care obţin un câştig mai mare din 

comerţ. După cel de-al Doilea Război Mondial, aceste ţări înlăturau, 

în mod consecvent (şi continuă să înlăture), restricţiile în calea 
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schimbului reciproc şi au atins un progres economic şi social 

semnificativ. De aceea în lumea occidentală concepţia comerţului 

liber rămâne predominantă. Cu toate acestea, afirmaţia că doar 

libertatea comerţului optimizează folosirea factorilor de producţie 

deja nimeni n-o recunoaşte necondiţionat. Mulţi economişti-

teoreticieni la analiza problemei în alegerea politicii comerciale 

avertizează în privinţa aplicării absolute a principiilor comerţului 

liber considerând că urmarea de către ei trebuie să se pună în 

concordanţă cu situaţia reală a economiei mondiale şi condiţiile reale 

ale ţării concrete. 

Este vorba că concluziile teoriei clasice a comerţului internaţional 

sunt juste doar în anumite împrejurări: libertatea concurenţei şi 

egalitatea partenerilor comerciali. Însă în viaţa reală concurenţa 

liberă, mai ales în condiţiile actuale, mai degrabă este o excepţie 

decât o regulă. Concurenţa oligomonopolistă dominantă pe piaţa 

mondială este apropiată după structură de monopol (complotul, rolul 

de lider în preţuri). 

Practica gestiunii afacerilor de către corporaţiile transnaţionale 

încalcă, în mod esenţial, principiul de concurenţă pură şi desăvârşită, 

iar acţiunile lor anticoncurenţă nu cad sub legislaţiile naţionale care 

să restricţioneze monopolul. Preţurile stabilite de CTN nu reflectă în 

fiecare caz concret nici cheltuielile de producţie, nici echilibrele de 

piaţă. Ele sunt stabilite de politica de adaptare la specificul unei 

anumite pieţe naţionale şi la strategia internă de maximizare a 

profitului (preţurile de transfer). Aceasta – pe de o parte, pe de alta – 

partenerii în comerţul internaţional se deosebesc esenţial şi se află în 

situaţie inegală: 

a) după nivelul de dezvoltare economică; 

b) după gradul de dependenţă de comerţul extern; 

c) după gradul capacităţii de a influenţa schimbul comercial, în 

particular, preţurile. 

Unii economişti (de exemplu, economistul francez F.Perroux) 

consideră că preţul mondial nu este un preţ de echilibru între cerere 

şi ofertă, ci rezultatul interacţiunii dintre forţele dezechilibrate şi 

interese, care au un raport indirect asupra mecanismului de piaţă. 

Această circumstanţă, în mod firesc, pune pe picior de egalitate ţările 

slab dezvoltate şi ţările cu economia în tranziţie în situaţii 

dependente de ţările dezvoltate şi CTN. În asemenea cazuri, devine 
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problematică posibilitatea de a atinge o dezvoltare economică pe 

calea liber-schimbului fără protecţia producătorului naţional de 

concurenţa străină. De aceea, fără a ţine seama de avantajele 

demonstrate teoretic ale comerţului liber şi de faptul că liberalismul a 

fost forţa motrice de bază în dezvoltarea comerţului în Occident, 

deocamdată nicio ţară din lume nu a renunţat la politica 

protecţionistă şi, într-o măsură sau alta, recurge la măsuri de 

reglementare a comerţului internaţional. 

Dacă în condiţiile politicii de liberalizare regulatorul principal al 

comerţului extern este piaţa, în protecţionism este exclusă activitatea 

liberă a forţelor pe piaţă. Se presupune că potenţialul economic şi 

competitivitatea pe piaţa mondială a anumitor ţări este diversă. De 

aceea acţiunea liberă a forţelor pe piaţă poate fi dezavantajoasă 

pentru ţările mai slab dezvoltate. Concurenţa nelimitată din partea 

ţărilor puternic dezvoltate poate să ducă în ţările slab dezvoltate la 

stagnarea economiei şi la formarea unei structuri economice 

ineficiente. 

Realizarea politicii protecţionismului contribuie la dezvoltarea în 

ţară a anumitor ramuri de producţie; deseori prezintă o condiţie 

necesară în industrializarea ţărilor agrare; reduce şomajul. Însă 

înlăturarea concurenţei străine micşorează interesul producătorilor 

autohtoni pentru a introduce realizările progresului tehnico-ştiinţific, 

ridicarea eficacităţii producţiei. 

Pentru protecţionism, sunt caracteristice astfel de forme: 

– protecţionismul selectiv, îndreptat contra unor ţări sau unor 

produse; 

– protecţionismul de ramură, protejând anumite ramuri; 

– protecţionismul colectiv, pus în aplicare de asociaţii 

economice de integrare ale ţărilor în raport cu alte ţări care nu fac 

parte din această asociaţie; 

– protecţionismul latent, care se realizează prin metode de 

politică economică internă. 

În fiecare ţară, există argumente economice, sociale şi politice 

care apără interesele protecţionismului. 

Argumentele principale de limitare a comerţului extern le constituie: 

– necesitatea de a asigura sistemul de apărare; 

– majorarea gradului de folosire a forţei de muncă; 

– diversificarea în scopul stabilităţii; 



156 

– protecţia noilor ramuri; 

– protecţia contra dumping-ului; 

– forţa de muncă ieftină. 

Necesitatea de a asigura apărarea. Apărarea pe timp de pace a 

ramurilor, necesare pentru producţia militară, pentru ca în 

circumstanţe de război să nu depinzi de furnizorii străini, sună destul 

de convingător. Totuşi, la o analiză mai îndelungată a acestui 

argument, se adevereşte că, în primul rând, prin categoria necesară 

pentru producţia militară, practic, poate fi inclusă orice ramură; în al 

doilea rând, această politică poate fi eficientă, dacă s-ar admite că nu 

vor urma măsuri de răspuns, ceea ce e puţin probabil. De aceea 

majoritatea economiştilor consideră că metodele alternative (de 

exemplu, subvenţiile directe) de apărare a ramurilor strategice sunt 

mai eficiente atât în plan economic, cât şi în plan social. 

Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă. Un motiv 

serios în aplicarea măsurilor protecţioniste îl constituie şomajul. 

Şomerii formează un grup de presiune în susţinerea limitării 

importului, drept condiţie de creştere a gradului de ocupare a forţei 

de muncă în interiorul ţării. 

Într-adevăr, afirmaţia că libertatea comerţului poate să ducă la 

şomaj are un temei. Importul scade cererea de unele mărfuri de 

producţie autohtonă şi duce la şomaj în ramurile care le produc. 

Totuşi, resursele neutralizate nu pot să rămână fără aplicaţie, 

deoarece noi trăim într-o lume cu resurse limitate. În lipsa de 

restricţiuni în ramura comerţului, producătorii de mărfuri de export 

cer un flux de forţă de muncă, compensând reducerea locurilor de 

muncă în ramurile care sunt în concordanţă cu importul. Comerţul 

liber nu influenţează atât gradul general de ocupaţie a forţei de 

muncă, cât modifică tipul de ocupaţie a forţei de muncă. Se 

consideră că şomajul, care apare ca rezultat al comerţului, – este o 

problemă pe termen scurt, care poate fi soluţionată prin metode 

alternative: ridicarea calificării  profesionale, transferul la un loc nou, 

adaos la indemnizaţia de şomer etc. 

La adoptarea deciziilor privind restricţiile la import, trebuie de 

comparat cheltuielile ce ţin de posibila majorare a preţurilor, de 

cheltuielile provocate de şomaj, având totodată în vedere şi 

cheltuielile sociale care ating oamenii, şi se intensifică prin faptul 
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întrucât potenţialii candidaţi la concediere cel mai frecvent sunt 

persoanele mai puţin apte a găsi un loc de muncă alternativă. 

Diversificarea pentru stabilitate. Esenţa acestui argument 

protecţionist constă în aceea că barierele comerciale sunt necesare în 

scopul diversificării industriale, care stă la baza micşorării 

dependenţei ţării de conjunctura socioeconomică şi politică pe pieţele 

mondiale a unor sau altor produse. 

În realitate, diversificarea contribuie la ocrotirea economiei 

interne de influenţa evenimentelor politice internaţionale, de 

recesiunea producţiei în străinătate, de fluctuaţiile ocazionale de 

cerere şi ofertă la unul-două produse concrete şi, în asemenea mod, 

asigură stabilitatea internă mai mare. Dar e necesar a ţine seama că 

cheltuielile economice de diversificare pot fi destul de semnificative 

şi extrem de ineficiente (în special, în ţările cu economia de 

monocultură). În afară de aceasta, argumentul diversificării pentru 

stabilitate, practic, nu este aplicabil în ţările industriale dezvoltate 

care au deja o structură diversificată a economiei. 

Protecţia ramurilor noi. Logica argumentului pentru a proteja 

noile ramuri constă în faptul că fabricarea lor devine competitivă 

doar un anumit timp. Întreprinderile ramurii trebuie să atingă nivelul 

competitiv al cheltuielilor de producţie pe seama efectului de la scara 

producţiei cu trecerea timpului, calificării şi experienţei lucrătorilor 

etc. şi doar atunci se pot scoate măsurile protecţioniste. 

Sunt exemple din ramurile care au crescut din competitivitate 

graţie protecţiei de stat. Aceasta este industria automobilelor în 

Brazilia şi Coreea de Sud. Dar există şi alte exemple când măsurile 

protecţioniste nu au dat rezultatele aşteptate. De exemplu, industria 

de automobile în Argentina şi Australia a rămas neînsemnată chiar şi 

după mulţi ani de lucru. Pentru ca politica de apărare a noii ramuri să 

fie viabilă, e necesară o mare probabilitate că viitoarele avantaje vor 

depăşi cheltuielile iniţiale. Şi nu doar aceasta. Trebuie să existe 

siguranţa că aşa-numitul „răgaz” nu va scădea din tendinţele 

întreprinzătorilor spre minimizarea cheltuielilor şi desăvârşirea 

calităţii articolelor. O valoare  nu lipsită de importanţă în alegerea 

metodei de susţinere temporară a noilor ramuri (protecţionismul 

comercial şi subvenţionarea directă) are întrebarea: cine trebuie să 

suporte cheltuielile: investitorii, contribuabilii sau consumatorii? 
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Protecţia contra dumping-ului. Dumping, sau vânzarea 

mărfurilor sub nivelul preţului de cost, se utilizează, de regulă, 

pentru a înlătura concurenţii, a ocupa o situaţie monopolistă şi 

următoarea ridicare a preţurilor. În acest sens, dumping-ul – este 

„piraterie economică”, care merită în întregime taxe antidumping. 

Însă dumping-ul nu trebuie să fie folosit ca justificare a barierelor 

comerciale constante, ca formă a discriminării de preţ. În afară de 

aceasta, ca dumping poate fi distins şi rezultatul legii în vigoare cu 

privire la avantajele comparative, ceea ce, în cele din urmă, 

subminează înseşi bazele comerţului internaţional. 

Forţa de muncă străină ieftină. Cei care susţin acest argument 

consideră că prin protecţionism firmele autohtone şi lucrătorii pot fi 

ocrotiţi de concurenţa distrugătoare din partea acelor ţări în care 

remunerarea muncii este mică. Cu alte cuvinte, fără măsuri de 

protecţie din partea statelor, lucrătorii autohtoni pot primi acelaşi 

salariu mic ca şi lucrătorii din ţările slab dezvoltate. Să analizăm ce se 

întâmplă când un jurist bine plătit angajează un minor la lucru „în 

grabă” cu 4 $ pe oră. Va sărăci oare juristul? Nu, ba dimpotrivă, va 

câştiga, deoarece acum juristul va avea mai mult timp pentru a 

examina mai multe cauze. Astfel dacă, de exemplu, lucrătorii 

americani s-au concentrat la fabricarea producţiei complicate de 

mare valoare, aceasta le dă posibilitate firmelor americane să achite 

salarii mari muncitorilor în SUA. Dar această posibilitate va depinde 

şi de durata de menţinere a nivelului înalt al capitalului în SUA. Mai 

mult decât atât, nivelul salariului lucrătorilor străini, în felul său, nu 

înseamnă că produsele fabricate de ei vor costa mai ieftin. Pentru a 

dovedi acest fapt, trebuie de comparat retribuirea muncii şi 

productivitatea muncitorilor din ambele ţări. Dacă muncitorul 

american mai bine remunerat posedă o productivitate mai mare, el 

poate concura liber, fără teamă că i se va plăti mai puţin. Prin urmare, 

argumentul înaintat în interesele protecţionismului devine suficient de 

controversat, deoarece există cheltuieli de forţă de muncă, care au mai 

mare importanţă decât cheltuielile de salarizare. Aceasta se observă 

din formula:  

Cheltuielile de forţă de muncă = 
Retribuirea muncii 

Productivitatea muncii 
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Să aducem un exemplu mai aproape de realitate. Să admitem că 

muncitorul american, având o productivitate a muncii mai înaltă, 

produce 10 motoare/zi şi primeşte 80 $. Producătorul mexican plăteşte 

muncitorului care produce pe zi doar 2 motoare echivalentul de 20 $. 

Cheltuielile de forţă de muncă la motorul fabricat în Mexic constituie 

10 $. Aceasta este mai mult decât pentru motorul fabricat în SUA, cu 

toate că există „avantaj de la forţa de muncă ieftină”. Evident, într-o 

asemenea situaţie, importul de mărfuri (motoare) în SUA din ţările 

cu „nivelul mic de salarizare” nu poate fi mai ieftin. 

Să admitem că muncitorii autohtoni totuşi vor putea concura în 

una dintre ramuri. Aceasta însă nu înseamnă că ei nu vor avea 

avantaj relativ în altă ramură. Comerţul care se bazează pe principiul 

avantajelor comparative este mutual avantajos. Şi, dimpotrivă, 

ignorarea acestui principiu scade volumul total al producţiei şi 

nivelul de trai în ambele ţări. 

Aşadar, arta politicii comerciale constă în faptul de a găsi punctul 

echilibrului dintre două tendinţe: comerţul liber şi protecţionismul. 

Fiecare politică are părţile sale pozitive şi neajunsuri care depind de 

împrejurările, locul şi timpul aplicării sale. 

Pentru ţările industrial-dezvoltate, este caracteristică tendinţa 

generală de liberalizare a regimurilor comerciale, extinderea zonei 

comerţului liber, dar totodată se remarcă intensificarea periodică şi a 

mărfurilor protecţioniste. 

Politica comerţului liber garantează o dezvoltare esenţială a 

economiei. În aceste ţări, domină înţelegerea faptului că dezvoltarea 

economiei naţionale are loc în urma şi pe calea schimbului 

internaţional, că în prezent comerţul este momentul de bază în viaţa 

economică a ţărilor şi că, în consecinţă, doar competitivitatea poate 

servi unicul arbitru real în comerţ, el trebuie să constituie scopul 

principal al economiei politice în orice ţară. 

Liberalizarea comerţului are un caracter regional şi este însoţită 

de păstrarea barierelor comerciale între grupări. Toate ţările 

principale industriale dezvoltate, cu excepţia Japoniei, fac parte din 

unul dintre grupurile comerţului liber: UE, GATT, NAFTA şi 

Acordul Australia–Noua Zeelandă cu privire la stabilirea de relaţii 

economice mai strânse. Contradicţiile în politica comercială şi 

barierele protecţioniste dintre aceste grupări nu sunt lichidate. Un 

obiect al contradicţiilor rămâne schimbul de mărfuri dintre ţări şi în 
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cadrul zonelor regionale al comerţului liber. Statul păstrează 

posibilitatea de a limita concurenţa prin acordarea ajutorului 

producătorilor naţionali. Astfel, circulaţia mărfurilor în cadrul pieţei 

comune în principiu era liber: el nu se importa, şi nu era supus 

niciunui fel de limite cantitative. Totodată, prin Acordul de la Roma 

erau prevăzute clauze de protecţie care permiteau o abatere 

temporară de la principiul comerţului liber în cadrul pieţei comune în 

caz de apariţie a dificultăţilor cu balanţa de plăţi etc. 

Un exemplu de liberalizare a comerţului extern al ţărilor 

industriale dezvoltate este politica comercială a ţărilor UE. În UE se 

aplică pe larg tarifele regimului naţiunii celei mai favorizate (RNF), 

preferinţele tarifare. 

Regimul favorabil se aplică la mărfurile din ţările mai slab 

dezvoltate (ŢSD) şi ţările ACC (95% tipuri de mărfuri sunt scutite de 

plata impozitelor), apoi urmează ţările care au semnat cu UE 

contractul cu privire la comerţul liber (80%), beneficiarii GSP (54%) 

şi ţările cărora li s-a oferit regimul naţiunii celei mai favorizate 

(20%). 

Direcţiile principale ale politicii în cadrul GSP pentru anii 2006-

2015: 

– orientarea către ţările mai slab dezvoltate şi cele mai 

vulnerabile (cu PIB mic, nu au ieşire la mare, situate pe insule mici, 

cu venituri limitate); 

– simplificarea maximă a GSP. În loc de cinci mecanisme vor 

acţiona trei: schema generală, iniţiativa „Totul, în afară de arme” şi 

noul sistem „GSP-plus”, care asigură preferinţele comerciale pentru 

ţările cu particularităţi specifice în sfera dezvoltării; 

– extinderea transparenţei GSP; 

– desăvârşirea regulilor originii mărfurilor, în special în direcţia 

contribuirii la colaborarea regională. 

În ultimele decenii, în ţările industriale dezvoltate se observă o 

creştere economică insuficientă, comparativ cu unele ţări în curs de 

dezvoltare. Pentru a spori caracterul rezultativ al lucrului 

economiilor naţionale, ele folosesc aşa-numita „strategie a politicii 

comerciale” (elaborată în anii 80 sec.XX). Ea prevede protecţia 

firmelor naţionale de concurenţii străini atât din interiorul ţării, cât şi 

de peste hotare cu ajutorul subvenţiilor de export, tarifelor etc. 
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Aceasta le dă posibilitate producătorilor naţionali să obţină profit 

economic şi să ridice prosperitatea statului. O astfel de politică 

trebuie să stimuleze exportul şi să limiteze importul producţiei unor 

sau altor ramuri ale industriei, ţinând seama de progresele anumitor 

circumstanţe comerciale. 

Politica comercială a ţărilor în dezvoltare este caracterizată de trei 

trăsături principale: 

– stimularea industrializării în opoziţie cu ramurile tradiţionale 

ale economiei lor – extractivă şi agrară. Politica de stat, îndreptată la 

dezvoltarea industrializării, se întemeiază pe argumentul protecţiei 

ramurilor noi. Bazându-se pe acest argument, unele ţări în dezvoltare 

practică o politică de substituţie a importului în industrializare, 

utilizând taxa şi cotele de import. Dar consecinţa unei astfel de 

politici este crearea unei producţii ineficiente şi foarte scumpe. Alt 

grup de ţări (ţările industriale noi) realizează industrializarea prin 

dezvoltarea exportului de articole industriale; 

– atenuarea inegalităţii în dezvoltarea economiei naţionale, când 

sectorul industrial cu volum mare de capital destul de modern, ce se 

deosebeşte prin profituri înalte ale personalului, se află alături de 

sectorul agricol, care se caracterizează prin nivel mic de remunerare 

a muncii. O consecinţă a unei asemenea diferenţieri în salarizare este 

introducerea protecţiei vamale a sectorului industrial. Aceasta este o 

variantă a protecţionismului, ce ţine de diferenţele în salarizare. Dar 

folosirea acestor măsuri ale protecţionismului duce la creşterea 

migraţiei populaţiei rurale în oraşe, fapt ce acutizează problema 

ocupării forţei de muncă (duce la şomaj); 

– speranţa de a rezista, în opinia lor, în faţa raporturilor 

inechitabile sau exploatării din partea ţărilor dezvoltate. Astfel de 

relaţii comerciale internaţionale inechitabile ţările încearcă să le evite 

prin negocieri internaţionale [27, p.285-308]. 

Prin urmare, pentru ţările în dezvoltare, cu toate distincţiile dintre ele, 

alegerea politicii comerciale prezintă anumite dificultăţi în virtutea: 

a) dependenţei de situaţia din ţările industriale dezvoltate; 

b) stării de tranziţie a economiei, cu toate că se orientează în 

general la formarea relaţiilor de piaţă dezvoltate; 

c) în linii generale, un nivel mai mic în dezvoltarea forţelor de 

producţie; 
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d) unei astfel de structuri a economiei care cere orientare de 

export-import. 

Pe de o parte, ţările în dezvoltare sunt cointeresate în liberalizarea 

relaţiilor economice, deoarece politica de investiţii depinde de 

importul din ţările dezvoltate. Cota importului de mărfuri (mijloacele 

de producţie), în investiţiile interne ale ţărilor în dezvoltare, aproape 

de două ori depăşeşte cota analoagă în ţările dezvoltate. Iar 

principalul – acest import este o consecinţă a specializării insuficient 

de eficace (ca în ţările dezvoltate) şi, cel mai frecvent, consecinţa 

disproporţiilor structurale. 

Pe de altă parte, din multe cauze, dintre care principala este 

caracterul discriminatoriu al politicii comerciale al ţărilor industriale 

dezvoltate, în raport cu ţările în dezvoltare. Nivelul protecţionismului 

în ţările în dezvoltare este mai înalt decât în ţările industriale 

dezvoltate, unde salariul tarifar mediu alcătuieşte 5%. În ţările în 

dezvoltare, salariul tarifar constituie 24%, atingând în unele ţări (de 

exemplu, în America de Sud) 34%. Este vorba de faptul că pentru a 

acoperi necesităţile lor de consum, ţările în dezvoltare trebuie să 

mărească exportul lor şi aici ele se ciocnesc de politica 

protecţionismului din partea ţărilor industriale dezvoltate care încearcă 

să apere pieţele lor de mărfurile din ţările în dezvoltare. În consecinţă, 

cota celor din urmă în comerţul internaţional se reduce. Sperând să-şi 

apere interesele, ţările în dezvoltare (cu toate că protecţionismul ca 

formă de protecţie a întreprinderii naţionale şi pieţei locale – este un 

fenomen complex, cel mai frecvent ducând la urmări contrare celor 

aşteptate) tot mai frecvent aplică protecţionismul ca reacţie de răspuns. 

Astfel, unele ţări mai slab dezvoltate şi ţările insulare mici din 

America, Marea Caraibilor şi Oceanului Pacific manifestă o oarecare 

rezervă în trecerea la comerţul liber, deoarece au teamă să nu piardă 

preferinţele de care se bucură în prezent la efectuarea livrărilor pe 

pieţele ţărilor dezvoltate. Pe lângă aceasta, un mare număr de ţări în 

dezvoltare sunt alarmate în privinţa perspectivei de a pierde profituri 

de la scăderea sau schimbul taxei de import pe seama căreia într-o 

măsură considerabilă se completează vistieria statului. Conform 

evaluărilor FMI, jumătate dintre ţările cu profituri mici, care au redus 

taxele de import în ultimii 20 de ani şi au suferit din cauza micşorării 

profitului, au putut să completeze doar 70% de pierderi, iar alte ţări 
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mai puţin dezvoltate în genere nu au putut restabili nivelul precedent 

din intrările în vistierie. 

O tendinţă caracteristică în dezvoltarea relaţiilor ţărilor în 

dezvoltare îl constituie faptul că un mare număr dintre aceste ţări 

arată nedorinţa să-şi deschidă pieţe în cadrul acordurilor multilaterale 

pe linia OMC şi concomitent măresc numărul acordurilor bilaterale 

şi regionale de comerţ. Popularitatea înţelegerilor pe linia Sud-Sud 

ţine, în primul rând, de dorinţa ţărilor în dezvoltare de a crea baza 

pentru următoarea participare în lupta competitivă pe piaţa mondială. 

Acordurile similare între Nord şi Sud au fost determinate, de 

asemenea, de cauze similare. În acelaşi timp, un stimulent 

motivaţional puternic, în cazul dat, a devenit tendinţa de a obţine 

acces preferenţial la piaţa străină. În cazul industriei textile din 

America Centrală şi America de Nord, un argument în interesele 

integrării comerciale în cadrul Acordului Americii Centrale cu 

privire la comerţ a fost necesitatea de a asigura o înaltă competiţie în 

lupta cu expansiunea producătorilor chinezi. 

O cauză importantă a popularităţii regionale constituie la fel şi 

motivul că într-o asemenea abordare procesul de negocieri se 

simplifică şi se desfăşoară mai rapid decât în cadrul OMC 

[http://www.wto.org]. 

Ţările cu economia în tranziţie, deşi majoritatea dintre ele posedă 

potenţial uman la nivelul ţărilor industriale dezvoltate, cu economie 

de piaţă, întâmpină probleme similare cu problemele ţărilor în 

dezvoltare: schimbarea structurii economice, adaptarea la economia 

de piaţă, modernizarea aparatului de producţie şi a infrastructurii etc. 

Aceste sarcini nu pot fi rezolvate numai cu forţele de pe piaţă. În 

condiţiile recesiunii producţiei şi şomajului de masă, „deschiderea” 

economiei poate să devină un factor distructiv, dacă nu va fi însoţită 

de sistemul de protecţionism normal, deci de protecţia selectivă (de 

alegere) a anumitor tipuri de producţie de concurenţa străină, dacă 

relaţiile comerciale cu partenerii nu vor avea un caracter de 

colaborare şi bazat pe acord şi coordonare a politicii economice (de 

tipul UE). 

Ţările cu economia în tranziţie, date fiind împrejurările slabei pre-

gătiri pentru activitatea comercială, în concurenţa internaţională au 

nevoie de o perioadă de adaptare la principiile liberalismului, iar din 

partea comunităţii mondiale – de elaborarea formelor de încredere şi 
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colaborare în relaţiile cu aceste ţări, care au fost puse la baza 

Planului Marshall după cel de-al Doilea Război Mondial. Fără 

aceasta, în opinia economistului francez M.Pébrot, nu se poate ocoli 

problema de o parte sau de alta: industria ţărilor cu economia în 

tranziţie devine în dependentă de marile concerne ale Occidentului, iar 

în Occident pot să apară probleme de ocupare a forţei de muncă în 

legătură cu dumping-ul direct al unor mărfuri din ţările Europei 

Centrale şi de Est. 

Aşadar, în faţa ţărilor în dezvoltare şi ţărilor cu economia în 

tranziţie stă dilema: pe de o parte, nu trebuie de îngrădit cu bariere 

protecţioniste, căci aceasta limitează posibilitatea de a însuşi 

realizările revoluţiei tehnologice şi de gestiune care stimulează 

influenţa concurenţei internaţionale în parametrii de producţie; pe de 

altă parte, urmarea oarbă a principiilor libertăţii comerţului duce la 

apariţia situaţiei obiective a „colonialismului economic”. Într-o 

asemenea situaţie, pentru aceste ţări este foarte important îndeosebi 

prevenirea privind neadmiterea maniheismului (învăţătură religioasă 

despre lupta binelui cu răul ca principii de viaţă bazate pe egalitate în 

drepturi) în politica comercială. 

Cu toate că s-a intensificat regimul de liberalizare a comerţului, în 

prezent se observă o tendinţă pentru reînnoirea măsurilor 

protecţioniste în comerţul internaţional. După suspendarea Acordului 

cu privire la textile şi îmbrăcăminte, UE şi SUA au introdus restricţii 

la importul unor articole textile din China. Utilizarea măsurilor 

netarifare de restricţii la import a sporit în toată lumea, ceea ce 

parţial a nivelat avantajele căpătate după reducerea tarifelor. 

Numărul acordurilor regionale şi bilaterale a crescut brusc. Aceste 

acorduri au limitat posibilităţile de aplicare a tarifelor prevăzute 

pentru ţări în cadrul RNF şi deseori exclud acele produse de export în 

care se specializează ţările în dezvoltare [http://www.un.org]. 

Arta politicii comerciale constă în a găsi punctul de echilibru între 

două tendinţe: comerţul liber şi protecţionismul. Fiecare politică are 

calităţile sale pozitive şi neajunsurile sale care depind de condiţiile, 

locul şi timpul de aplicare a ei. 

Experienţa istorică dă posibilitate să se formuleze unele legităţi în 

politica comercială care trebuie să le ia în consideraţie oamenii de 

stat în deciziile oficiale [18, p.267-271]: 
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1. Când grupele interesate de export au o organizare lobbystă, po-

litica de stat într-o măsură mai mare se orientează spre comerţul liber. 

2. Politica este mai mult orientată spre comerţul liber în ţările 

unde producţia importată nu concurează cu producţia internă sau 

serveşte ca materie primă pentru ramuri importante. Protecţionismul 

nu este convingător când nu ai ce apăra. 

3. Depresia economică şi creşterea rapidă a importului de 

concurenţă contribuie la apariţia protecţionismului ca reacţie firească 

în apărarea gradului de ocupaţie a forţei de muncă şi veniturilor. Deşi 

aceasta nu înseamnă că protecţionismul – este cea mai bună metodă 

în protejarea locurilor de muncă şi veniturilor, care sunt ameninţate 

de concurenţa importului. 

La instrumentele reglementării de stat a comerţului internaţional 

se atribuie: 

– metodele tarifare ce reglementează mai ales importul şi cele 

îndreptate la apărarea producătorului de mărfuri naţional de 

concurenţa străină. Ele fac mărfurile străine mai puţin competitive; 

– metodele netarifare reglementează atât importul, cât şi 

exportul (ajută să se scoată pe piaţa mondială mai multă producţie 

autohtonă, făcând-o mult mai competitivă). 

Pentru determinarea orientativă a caracterului politicii comerciale, 

se folosesc doi indicatori: 

– nivelul mediu al tarifului vamal. El se calculează ca tariful me-

diu al taxei de import, apreciat după volumul valorii importului de 

mărfuri la care se aplică. Acest indicator se stabileşte doar la 

mărfurile al căror import este impozabil; 

– nivelul mediu al restricţiei netarifare. El se calculează ca parte 

în expresie valorică a importului sau exportului ce cade sub aceste 

restricţii [13, p.201]. 

Regimul restricţiilor introduse la fiecare indicator se calculează 

deschis, dacă nivelul lor constituie mai puţin de 10%, moderat – 10-

15%, restrictiv – peste 25%, prohibitiv – 40-100%. 

4.2. Metode tarifare în reglementarea comerţului internaţional 

Tariful vamal – instrumentul principal şi cel mai străvechi în 

politica comerţului extern. Este un cod de tarife sistematizat al 

taxelor vamale, la care sunt supuse mărfurile şi alte obiecte  
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importate pe teritoriul vamal al ţării sau se exportă în afara 

teritoriului dat. 

Taxa încasată la vamă prezintă în sine un import la mărfuri şi la 

alte articole care se transferă după hotarul vamal al statului. 

Taxele îndeplinesc următoarele funcţii: 

– fiscală, când sunt utilizate la formarea, mobilizarea, 

acumularea resurselor financiare ale statului. Această funcţie se 

atribuie atât la taxele de import, cât şi la cele de export; 

– protecţionistă, când se introduc pentru reducerea sau 

înlăturarea importului, prin aceasta protejând producătorii autohtoni 

de concurenţa străină;  

– balansată, când se introduc pentru preîntâmpinarea exportului 

de mărfuri nedorit, ale căror preţuri interne sunt mai mici decât cele 

mondiale. 

De obicei, se disting astfel de tipuri de taxe [13, p.204-206; 38, 

p.149-157; 59, p.299]. 

Tipurile de taxe 

1. După metoda de încasare:  

– ad-valorem (valorică) (TAV), calculată în procente la valoarea 

vamală a mărfurilor care sunt impozabile (de exemplu, 30% din 

valoarea vamală); 

im

imd

AV
P

PP
T




                                                            (4.1) 
unde Pd – preţul mărfii pe piaţa internă; 

Pim – preţul mărfii la care ea se importă. 
– specifică (ТS), calculată în totalul bănesc stabilit la o unitate de 

marfă care se impozitează (de exemplu 15 $ pentru 1 tonă): 

imdS PPT 
,                                                                 (4.2) 

unde  dP  – preţul mediu intern al mărfii care are nevoie de 
protecţie vamală; 

– combinată, îmbinând două tipuri numite supra de impozitare 
vamală (de exemplu, 30% din valoarea vamală, dar nu mai mult de 
15$ pentru 1 tonă). 

2. Pe obiectul de impunere: 
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– taxa de import, calculată la mărfurile care se aduc pe 
teritoriul vamal al statului; 

– taxa de export, calculată la mărfurile care sunt scoase după 

hotarele teritoriului vamal al ţării. Tariful taxei de export  eT  este 
echivalent cu surplusul procentual la preţul de export (mondial) al 

produsului cP
 faţă de preţul de vânzare pe piaţa internă: 

d
P

d
PCP

eT




 (4.3) 

3. După caracter: 

– taxa sezonieră (de import şi de export), calculată la mărfurile 

cu caracter sezonier pentru reglementarea operativă a comerţului 

internaţional. Termenul de valabilitate nu depăşeşte câteva luni pe 

an; 

– taxa specială, aplicată de către stat în cazurile următoare: 

a) de protecţie, dacă mărfurile se aduc pe teritoriul vamal al ţării 

în astfel de cantităţi şi condiţii care provoacă sau ameninţă să aducă 

prejudicii producătorilor locali similari sau direct mărfurilor care fac 

concurenţă; 

b) ca măsură de prevenire faţă de participanţii la comerţul 

economic extern care încalcă interesele statului în ramura dată, 

precum şi ca măsură de încetare a concurenţei necinstite; 

c) ca măsură de răspuns la acţiunile de discriminare şi (sau) ostile 

din partea statelor străine, dar şi ca răspuns la acţiunile anumitor ţări, 

care restricţionează realizarea drepturilor legale ale subiecţilor din 

activitatea economică externă a statului; 

– taxa antidumping, se aplică la aducerea pe teritoriul vamal al 

ţării a mărfurilor la preţul considerabil mai mic decât în ţara de 

export în momentul exportării, dacă un astfel de import aduce sau 

ameninţă să aducă prejudicii producătorilor locali similari sau 

mărfurilor care fac concurenţă sau împiedică organizarea sau lărgirea 

producţiei acestor mărfuri; 

– taxa compensatorie, se aplică la introducerea pe teritoriul 

vamal al ţării a mărfurilor la a căror fabricare sau export, direct sau 

indirect, s-au utilizat subvenţiile, dacă un astfel de import aduce 

prejudicii sau ameninţă să dăuneze producătorii locali sau direct 
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mărfurile care fac concurenţă ori împiedică organizarea sau lărgirea 

producţiei de mărfuri similare. 

4. După origine: 

– autonome – taxe, care se introduc în baza deciziilor 

unilaterale ale organelor puterii de stat; 

– contractuale – taxe, stabilite în baza acordurilor bilaterale sau 

multilaterale; 

– preferenţiale – taxe cu tarife mai mici, comparativ cu tariful 

în vigoare. Ele se calculează în baza acordurilor multilaterale la 

mărfurile provenite din ţările în dezvoltare sau ţările care formează 

împreună cu ţara dată uniunea vamală, sau zona de comerţ liber, sau 

circulând în comerţul de lângă frontieră. 

5. După tipurile de tarife: 

– constante – taxele tarifului vamal stabilite de organele puterii 

de stat, care nu pot fi schimbate în funcţie de unele sau alte 

circumstanţe; 

– variabile – taxele tarifului vamal care pot fi schimbate în 

cazurile stabilite de organele puterii de stat. 

6. După metoda de calcul: 

– nominale – cotele vamale indicate în tariful vamal; 

– efective (autentice) – nivelul real al cotelor vamale la 

mărfurile finite, calculate ţinând seama de nivelul taxelor impuse la 

punctele de import şi elementele acestor mărfuri. Adică aceasta este 

mărimea taxei care protejează în mod real şi eficient piaţa internă sau 

reglementează exportul şi tranzitul. Ţara uneori importă materia 

primă scutită de taxe vamale, sau introduce cote tarifare mai mici la 

importul de resurse de producţie decât la importul de produs final, la 

a cărui fabricare a fost aplicată resursa dată. Aceasta se face întru 

stimularea producătorilor de mărfuri locali din industria 

prelucrătoare şi ridicarea gradului de ocupaţie a forţei de muncă. În 

acest caz, salariul tarifar efectiv care este calculat în baza valorii 

adăugate interne sau valorii de prelucrare în interiorul ţării va depăşi 

salariul tarifar nominal care se calculează în baza valorii produsului 

final. Valoarea adăugată internă echivalează cu preţul produsului 

final minus cheltuielile de import al resurselor de producţie care sunt 

utilizate la fabricarea produsului. 
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Salariul tarifar nominal efectiv arată gradul de asigurare în 

apărarea ramurilor interne care fabrică produsul ce face concurenţă 

importului, din acest motiv, este important pentru producători. 

Calcularea salariului tarifar efectiv 
 efT

 se efectuează după 

formula: 

K

TKT
T imn

ef





1 ,                                                         (4.4) 

unde nT
 – salariul tarifar nominal al produsului final; 

imT
– salariul tarifar nominal al componentelor importate; 

K  – o parte din costul componentelor importate din valoarea 

produsului final. 

Formula 4.4. este o dovadă că: 

– salariul tarifar efectiv la produsul final va fi egal cu salariul 

tarifar nominal 
 nef TT 

, dacă nivelul nominal al tarifului la 

componentele de import este egal cu nivelul nominal al tarifului la 

produsul final sau dacă la fabricarea produsului final nu se utilizează 

componente de import 
 0K

; 

– salariul tarifar efectiv la produsul final va fi mai mare decât cel 

nominal 
 nef TT 

, când salariul tarifar nominal este mai mare decât 

cota tarifului componentelor de import 
 imn TT 

, şi invers; 

– cu creşterea cotei tarifului la componentele de import, salariul 

tarifar efectiv se reduce, şi invers; 

– cu mărirea coeficientului K , salariul tarifar efectiv va creşte. 

Salariul tarifar nominal poate fi doar pozitiv, iar efectiv – atât 

pozitiv cât şi negativ, dacă tariful la componentele de import este 

semnificativ mai mare la produsul final [13, p.210; 47, p.207-211]. 

Ţările uneori folosesc cota tarifară, ce prezintă în sine o 

diversitate de impozite vamale variabile, a căror taxe depind de 

volumul mărfii de import. La importul în cadrul unei anumite 

cantităţi de mărfuri, produsul se impozitează în baza salariului tarifar 

intracotă, iar la depăşirea unei anumite cantităţi de import – conform 

salariului tarifar supracotă cel mai înalt. Folosirea acestui instrument 
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al politicii comerciale dă posibilitate, într-o anumită măsură, a depăşi 

contradicţia care apare între interesele producătorilor de mărfuri 

naţionali şi introducerea cotei de import, deoarece, pe de o parte, 

producătorii de mărfuri cointeresaţi de tarif, care îi apără de 

concurenţa străină, iar pe de altă parte, ei în calitate de consumatori 

nu sunt cointeresaţi de acesta, întrucât tariful îi lipseşte de 

posibilitatea de a achiziţiona mărfuri de import ieftine. 

Pentru apărarea producătorilor naţionali ai produsului final şi 

stimularea importului de materie primă şi semifabricate, se poate 

folosi escaladarea tarifară. 

Escaladarea tarifară – este ridicarea nivelului de impunere asupra 

mărfurilor pe măsura creşterii gradului de prelucrare a lor. Cu 

ridicarea creşterii procentuale a salariului tarifar pe măsura înaintării 

de la materia primă către producţia finită, se ridică şi gradul de 

protecţie a producţiei finite a producătorilor de mărfuri de concurenţa 

străină. 

Valoarea vamală şi ţara de origine a mărfii 

Calculul, plata şi încasarea taxei la mărfuri se efectuează în baza 

valorii lor vamale. Valoarea vamală – este preţul mărfii care de facto 

este plătită sau este pasibilă de plată în momentul intersecţiei 

hotarului vamal al ţării şi la care poate fi vândută în ţara de 

destinaţie. 

Valoarea vamală a mărfurilor se stabileşte atât la mărfurile care se 

importă, cât şi la cele care se exportă. 

Pentru stabilirea preţului vamal al mărfurilor importate, se 

folosesc şase metode: 

1) la preţul tranzacţiei de mărfuri care se importă; 

2) la preţul tranzacţiei de mărfuri identice; 

3) la preţul tranzacţiei de mărfuri similare (analoage); 

4) în baza reţinerii preţului; 

5) în baza anulării preţului; 

6) de rezervă. 

Metoda principală în stabilirea valorii (preţului) vamale a 

mărfurilor este o metodă unică. 

Dacă metoda principală nu poate fi folosită, atunci se aplică 

consecutiv fiecare dintre metodele numite supra. 
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Valoarea vamală a mărfurilor, care se exportă, se stabileşte în 

funcţie de tipul de contract. 

În contractul de cumpărare-vânzare sau de schimb, preţul vamal 

al mărfurilor se stabileşte în baza preţului care a fost de fapt achitat 

sau care este pasibil de plată pentru mărfuri în momentul intersecţiei 

hotarului vamal al ţării date. 

Într-un astfel de contract, valoarea vamală a mărfurilor se 

stabileşte în baza preţului aprobat de documentele comerciale, de 

transport, bancare, contabile şi altele, conţinând informaţii cu privire 

la preţul mărfurilor evaluate, ţinând seama de cheltuielile pentru 

transportul şi asigurarea lor până la punctul de intersecţie a hotarului 

vamal al ţării. 

La taxarea vamală a mărfurilor, un moment important este 

stabilirea ţării de origine a mărfii. 

Prin ţara de origine a mărfii se are în vedere ţara în care a fost 

confecţionat în totalitate produsul sau supus unei prelucrări sau 

tratări suficiente. 

Cauzele aplicării regulilor în stabilirea ţării de origine a mărfii: 

1) la importul conform contractelor preferenţiale, ţările 

importatoare trebuie să fie sigure că taxele preferenţiale se atribuie 

doar la produsele din ţările asupra cărora se extind preferinţele. Cu 

alte cuvinte, ele au nevoie de confirmarea faptului că mărfurile 

importate au fost, dacă nu totalmente, cel puţin într-o mai mare 

măsură transformate în ţara în care se bucură de preferinţe; 

2) la importul conform salariilor tarifare RNF, stabilirea ţării de 

origine nu are mare însemnătate, deoarece o astfel de taxă se aplică 

în baza nediscriminării faţă de import din toate sursele. Însă acolo 

unde măsurile la hotarul vamal iau în consideraţie ţara de origine, 

stabilirea ei este necesară. La aceste măsuri se referă: 

– încasările taxelor antidumping şi compensative; 

– aplicarea restricţiilor cantitative la anumite ţări; 

– aplicarea cotelor tarifare; 

– aplicarea mărcilor şi etichetelor indicând ţara de origine. 

3) acumularea datelor statistice privind comerţul extern. 

În asemenea mod, ţara de origine a mărfii se stabileşte în scopul 

de aplicare a măsurilor tarifare şi netarifare în reglementarea intrării 

mărfurilor pe teritoriul vamal al ţării, scoaterea mărfii de pe acest 
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teritoriu, precum şi garantarea evidenţei mărfurilor în statistica 

comerţului extern. 

Sistemele naţionale contemporane pentru stabilirea originii mărfii 

sunt diverse, dar în ansamblu ele sunt bazate pe două principii 

esenţiale: 

1) principiul valorii adăugate în producţie sau al prelucrării 

ulterioare. Producţia se consideră produsă în ţara în care a fost 

adăugat un anumit procent (40%, 50%, 60%) la valoarea ei; 

2) originea (provenienţa) se stabileşte în baza modificărilor în 

clasificarea tarifară, de exemplu, în Armonizarea sistemului de 

descriere şi codificare a mărfurilor, care îl folosesc ţările-membre 

OMC. 

Consecinţele economice de la introducerea taxei 

Consecinţele economice de la introducerea taxei sunt diverse: ele 

influenţează asupra producţiei, consumului şi bunăstării ţării, care a 

introdus tariful pentru import, şi partenerilor comerciali [13, p.212-

218; 177, p.222-223; 38, p.130-135; 47, p.203-216]. 

Introducerea tarifului de import pentru a apăra producătorii 

naţionali, care suportă pierderi din afluxul de marfă ieftină, 

influenţează asupra economiei atât a unei ţări mari, cât şi a unei ţări 

mici. Ţara se consideră mică, dacă schimbarea cererii din partea ei la 

mărfurile de import nu duce la schimbarea preţurilor mondiale, şi în 

caz că schimbarea cererii de mărfuri de import duce la schimbarea 

preţurilor mondiale. 

Consumatorii pot procura de  la producătorii naţionali la preţul 

mondial c
P

 doar 1
Q

 din această marfă. Cererea nesatisfăcută 

echivalează 21
QQ

 şi poate fi acoperită de import. Ţara introduce taxa 

pe importul unei unităţi de marfă în mărimea t , ce duce la ridicarea 

preţului mărfii de import de la c
P

 până la 
tP

c


. Astfel preţul intern 

creşte, iar preţul mondial se conservă la nivelul anterior. În urma 

acestui fapt în ţară: 

– se reduce volumul total de cerere (de la 2
Q

până la 4
Q

) ce are 

loc pe contul producătorilor, care nu vor putea achiziţiona acest 

produs la preţ înalt; 
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– se micşorează volumul de import, ce are loc în urma măririi 

producţiei interne şi micşorării cererii; 

– sporeşte producţia de marfă internă, deoarece la preţul crescut 

producătorii de marfă naţionali, care fac concurenţă importului, vor 

putea să pună pe piaţă o cantitate mai mare de mărfuri (nu 1
Q

, ci 3
Q

); 

– cresc pierderile sale economice, apărute din necesitatea 

producţiei interne sub protecţia tarifului la cantitatea suplimentară de 

mărfuri în cheltuieli mult mai înalte. Cu cât mai mult sporeşte 

protecţia pieţei interne prin intermediul taxelor de import, cu atât mai 

multă cantitate de resurse, care nu sunt destinate special pentru 

lansarea produsului dat, va trebui folosită pentru fabricarea sa. Ţara 

ar fi putut să nu suporte pierderi, dacă ar fi cumpărat mărfuri la 

preţuri mai joase de la vânzătorul străin. 

Influenţa tarifului asupra economiei unei ţări mici este indicată în 

Fig.28. 

Fig.28. Influenţa introducerii tarifelor într-o ţară mică 

Pe piaţa internă are loc schimbul mărfurilor străine eficiente, din 
punctul de vedere al cheltuielilor, mai puţin eficiente în producţia de 
mărfuri autohtone. Pagubele pentru ţară, în general, sunt egale cu suma 
ce corespunde suprafeţelor triunghiurilor CJM şi NHB (Fig. 28). 

Astfel, la introducerea tarifului pentru import, apar următoarele 
efecte economice: 
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– efectul profitului de stat, adică statul obţine profit suplimentar 
care este egal producerii cotei tarifului la volumul de import 
(MJHN); 

– efectul comercial, deci reducerea importului (BN+CM); 
– efectul de consum, adică reducerea consumului intern (BN). 

Bunăstarea consumatorilor scade, căci consumul produsului ţine de 
creşterea preţului său pe piaţa internă; 

– efectul de producţie, adică extinderea producţiei interne (CM). 
Aşadar, la introducerea tarifului pentru import de ţara către mică, 

preţurile mondiale nu se schimbă, şi condiţiile comerţului nu se 
ameliorează mult, pentru a compensa influenţa negativă a tarifului 
asupra economiei. 

Urmările de la introducerea tarifului pentru import de către o ţară 
mare sunt aproape la fel ca şi în ţara mică. Însă ele provoacă scăderea 
nivelului preţurilor mondiale şi ieftinirea importului. 

Tariful pentru import, introdus într-o ţară mare, nu doar apără 
piaţa de concurenţa străină, dar este şi mijloc de îmbunătăţire a 
condiţiilor comerciale cu lumea externă. O ţară mare este un 
importator mare de mărfuri pe piaţa mondială. De aceea dacă ea 
restricţionează importul său cu tarife pentru import, acest lucru scade 
cererea mare de marfă dată. În  consecinţă, vânzătorii mărfii sunt 
nevoiţi să reducă preţul. La un nivel constant al preţurilor la 
mărfurile de export şi reducerea preţurilor la mărfurile de import, 
condiţiile comerţului ţării se îmbunătăţesc. Introducerea tarifului 
pentru import va duce la rezultate pozitive doar într-un caz, dacă ele 
nu vor fi acoperite de pierderi economice negative pentru ţară din 
cauza calculului său. Cu alte cuvinte, efectul pozitiv al tarifului se 
atinge în caz că efectul condiţiilor comerţului în expresie valorică 
este mai mare decât suma pierderilor, care apar în urma eficacităţii 
mai mici din producţia internă, comparativ cu cea mondială şi 
reducerea consumului intern de marfă. 

Tariful optim 

La introducerea tarifului de către o ţară mare, volumul comerţului 

său scade, însă condiţiile comerţului se îmbunătăţesc. Totuşi, pe de o 

parte, micşorarea volumului în comerţ duce la scăderea bunăstării 

ţării, iar pe de altă parte – ameliorarea condiţiilor comerţului duce la 

ridicarea bunăstării ţării. De aceea apare problema de a găsi un nivel 

optim al tarifului. 
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Tariful optim este o astfel de taxă care asigură profitul maxim de 

la ameliorarea condiţiilor în comerţ minus efectul negativ drept 

rezultat al reducerii volumelor pentru comerţ (Fig.29) [13, p.119; 38, 

p.135; 47, p.218-220]. 

Е2 

Е1 

Е3 

Cota tarifului, Т 
Т0 Тз 

Tariful optim Tariful prohibitiv 

 
Prosperitatea 

economic? a ??rii, 

Е 

0 

 
Fig.29. Tariful optim 

Tariful vamal poate fi stabilit într-un larg diapazon de la zero (în 

condiţiile comerţului liber) până la nivelul prohibitiv (importul mărfii 

în ţară încetează. La ,0T   prosperitatea ţării corespunde nivelului 

1
E

. Pe măsura tranziţiei ţării de la condiţiile comerţului liber la 

ridicarea salariului tarifar, prosperitatea creşte până la nivelul maxim 

2
E

 (tariful optim), iar apoi scade, cum numai salariul tarifar va 

depăşi nivelul optim. Pierderile economice încep tot mai mult să 

acopere câştigul obţinut. Aceasta continuă până când nivelul tarifului 

nu va fi prohibitiv şi ţara nu va ajunge în condiţiile autarhiei. Din 

cauza lipsei importului ieftin, prosperitatea economiei va scădea 

până la nivelul 3
E

. 

Tariful optim se calculează prin formula: 
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i

nT
– salariul tarifar nominal în ramura i ; 

ija
– o parte a producţiei în ramura i  în volumul producţiei din 

ramura 
j

 la preţurile comerţului liber. 

Salariul tarifar optim întotdeauna comparativ nu e mare, pozitiv 
 0T

0


 şi mai mic decât salariul tarifar prohibitiv 
 

30
TT 

. Ţara, 

stabilind tariful maxim, ameliorează condiţiile comerţului, dar ele se 

înrăutăţesc la partenerul său comercial. Prosperitatea ţării – a 

partenerului comercial scade, când concomitent se reduce volumul 

comerţului şi se înrăutăţesc condiţiile acestuia şi atunci ţara poate să 

introducă tariful optim propriu. Astfel câştigul mare al ţării apare pe 

seama partenerilor săi comerciali, drept rezultat – redistribuirea 

veniturilor. Concomitent, aceasta duce la pierderi în economia 

mondială, unde se folosesc iraţional factorii de producţie. 

Metodele tarifare de protecţie a comerţului extern întotdeauna 

sunt legate de cheltuieli suplimentare ale consumatorilor. Astfel, 

economiştii au calculat că consumatorul mediu nipon anual cheltuie 

cu 890 $ mai mult din cauza restricţiilor comerciale la produsele 

alimentare, la cosmetică şi produsele din industria chimică; în SUA 

tarifele în 21 de ramuri de producţie sunt cauza cheltuielilor anuale 

de 10,2 mld. $ sau 40,8 $ la un consumator. Venitul potenţial al 

consumatorilor de la suprimarea tuturor tarifelor şi restricţiilor 

cantitative alcătuia circa 70 mld. $ sau 1,3% PIB [31, p.185]. 

 

4.3. Metode netarifare de reglementare  

a comerţului internaţional 
 

Tariful – este unica metodă de realizare a politicii comerciale. 

Pentru reglementarea comerţului internaţional, sunt utilizate şi alte 

feluri de restricţii în comerţul extern – netarifarea [13, p.232-257; 38, 

p.143-160; 47, p.235-245]. 

Restricţiile netarifare se realizează prin metode administrative, 

financiare, de credit şi altele, există peste 800. 
Restricţiile netarifare sunt răspândite pe larg în practica 

comercială. În prezent, mai mult de jumătate din comerţul mondial 
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este obiectul barierelor netarifare creând ameninţarea principală în 
sistemul comercial mondial. 

Cel mai frecvent, conform datelor ONU, metodele netarifare sunt 
aplicate de ţările din Orientul Apropiat şi din Africa de Nord 
(Tab.24.) [14; 59]. 

Tabelul 24 

Aplicarea metodelor netarifare de reglementare a comerţului  
internaţional de către ţările lumii 

Mărfuri  

Cota metodelor netarifare la exportul în regiuni  

şi grupele de ţări (%) 

Ţările 
dezvol
tate 

Asia 
de 
Sud 

Orientul 
Apropiat 
şi Africa 
de Nord 

Americ
a La-
tină şi 
Caraibi 

Europ
a şi 
Asia 
Centra
lă 

Asia de 
Răsărit şi 
regiunea 
Oceanul
ui Pacific 

Afric
a de 
Sud 

Produse 

agricole şi 

peşte 

48,24 14,87 57,69 34,24 32,93 24,42 18,58 

Produse 

minerale şi 

combustibil 

6,72 3,29 5,73 6,64 6,72 4,52 0,16 

Produse 

industriale 
10,67 7,20 10,96 11,68 7,15 5,57 1,74 

Alte produse 

care nu s-au 

indicat mai 

înainte 

10,05 7,52 10,22 12,87 7,20 5,58 1,91 

În ţările Organizaţiei Colaborării Economice şi Dezvoltare 

(OCED), metodele netarifare se utilizează mai frecvent la importul 

producţiei textile şi îmbrăcămintei în scopul protecţiei producătorilor 

naţionali ai aceleiaşi producţii, iar în ţările în dezvoltare se 

controlează, mai ales, importul producţiei minerale, carburanţilor, 

utilajului (în primul rând, electric), metalelor şi pietrelor preţioase. 

Extinderea restricţiilor netarifare este determinată de faptul că 

introducerea lor este un privilegiu al guvernului ţării şi ele nu se 

reglementează de acordurile internaţionale. Guvernele pot să aplice 

liber orice forme de restricţii netarifare, ceea ce nu este posibil în 

privinţa tarifelor care sunt reglementate de OMC. În afară de aceasta, 

barierele netarifare de obicei duc la ridicarea imediată a preţului la 
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produs şi de aceea consumatorul nu simte influenţa lor în formă de 

import suplimentar (la introducerea tarifului, preţul mărfii creşte 

până la suma taxei). 

În numeroase cazuri, folosirea metodelor netarifare în regim 

vamal relativ liberal poate să ducă la un caracter mai restrictiv al 

politicii comerciale de stat în totalitate. 

Restricţiile netarifare pot fi clasificate în grupe: cantitative, 

latente, financiare. 

4.3.1. Restricţii cantitative 

La restricţiile cantitative se referă cotarea, licenţierea, restricţiile 

„benevole” la export. 

Cotarea. Cota este forma cea mai răspândită a restricţiilor 

netarifare. 

Cota – este o măsură de restricţie cantitativă la exportul sau 

importul de mărfuri pentru o anume cantitate sau sumă pe o anumită 

perioadă de timp. Cel mai frecvent, cota se foloseşte la reglementarea 

importului de producţie agricolă. 

Dacă scopul guvernului este realizarea controlului asupra unui sau 

altui produs, dar nu limitarea sa, atunci cota poate fi stabilită la un 

nivel mai înalt decât posibilul import sau export. 

După direcţia acţiunii, cotele se subdivizează în: 

– de export, puse în aplicare de guvernul ţării pentru 

preîntâmpinarea exportului de produse deficitare pe piaţa internă, 

precum şi pentru atingerea scopurilor politice. Aceste cote se aplică 

rareori; 

– de import, puse în aplicare de guvernul ţării pentru a proteja 

piaţa internă de concurenţa străină, pentru a ajunge la echilibrul 

balanţei comerciale, reglementarea cererii şi ofertei în interiorul ţării 

ca măsură respectivă împotriva politicii comerciale discriminatorii a 

altor state. 

Potrivit proporţiei de cuprindere, cotele se divid în: 

– globale, care se stabilesc la importul sau exportul anumitui 

produs pentru o anume perioadă de timp şi nu depind de faptul din 

care ţară se importă sau în care se exportă (de exemplu, în SUA cu 

ajutorul cotelor se reglementează importul de brânză Roquefort, 

unele varietăţi de ciocolată, bumbac, cafea etc.). Scopul introducerii 

acestor cote reprezintă atingerea nivelului necesar al consumului 
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intern. Volumul cotelor globale este stabilit ca diferenţa dintre 

producţia internă şi consumul produsului la care se constată; 

– individuale,  este cota stabilită în cadrul cotei globale pentru 

fiecare ţară care exportă sau importă marfă. Ele se stabilesc în baza 

acordurilor bilaterale. 

Consecinţele economice de la aplicarea cotelor constau în aceea că: 

– cotele sunt mai efective decât tarifele instrument al restricţiei 

importului, introducerea lor dă posibilitate să se menţină volumele de 

import la nivel constant, cu toate că sporirea cererii, la rândul său, 

ridică preţul mărfii. La nivelul precedent al volumului de import, 

producţia internă şi consumul cresc; 

– cotele prezintă în sine o mărime absolută şi sunt inflexibile în 

raport cu preţul produsului; 

– ele sunt mai eficiente pentru efectuarea de acţiuni mai rapide 

de către organele administrative, cu ele este mai uşor de manipulat 

(tarifele, de obicei, cer adoptarea legislaţiei respective); 

– cotele reprezintă o sursă directă a venitului monopolist; ele 

întotdeauna măresc veniturile producătorilor de produse de 

substituţie a importului; reţin concurenţa de import (tarifele, de 

obicei, o admit). 

Licenţierea. Cotarea se efectuează de către organele 

guvernamentale în baza emiterii licenţelor. 

Licenţa – este permisiunea, eliberată de organele de stat pentru 

importul sau exportul de marfă în cantitatea stabilită pentru o 

anumită perioadă de timp. Licenţa se eliberează de către stat prin 

departamentele speciale împuternicite. 

Licenţierea poate să se emită în formă de: 

– parte componentă a procesului de cotare. În acest caz, licenţa 

este un document care confirmă dreptul de a importa sau exporta 

marfă în cadrul cotei aprobate; 

– instrument independent de reglementare de stat. 

Licenţierea exportului (importului) se realizează în formă de 

regim automat şi regim neautomat de emitere a licenţelor. 

Emiterea licenţelor în regim automat presupune eliberarea licenţei 

pentru a efectua într-o perioadă anumită exportul (importul) de 

mărfuri, faţă de care nu se stabilesc cote (restricţii cantitative sau 
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altele). Licenţierea în regim automat nu exercită influenţă restrictivă 

asupra mărfurilor, al căror export (import) este pasibil de licenţiere. 

Licenţierea în regim neautomat presupune eliberarea licenţei 

pentru realizarea pe durata unei anumite perioade a exportului 

(importului) de mărfuri faţă de care se stabilesc anumite cote 

(restricţii cantitative sau altele). 

Se deosebesc câteva variante de licenţe: 

1. În funcţie de faptul care drept (de import sau de export) este 

adeverit cu licenţă, se deosebesc aceste variante: 

– de export – dreptul la exportul mărfurilor de un anumit 

sortiment, relativ la care au fost stabilite restricţii cantitative sau 

ordin de aprobare la export; 

– de import – dreptul de import de mărfuri de un sortiment 

anume, relativ la care au fost stabilite restricţii cantitative sau ordin 

de aprobare la import. 

2. În funcţie de perioada de acţiune, licenţa poate fi: 

– generală – autorizaţie la operaţii de export (import) asupra 

unui produs (produse) anume şi/sau cu o ţară (grup de ţări) anume în 

decursul perioadei în vigoare a regimului de licenţiere pentru acest 

produs (produse); 

– individuală – autorizaţie de export sau de import de mărfuri în 

decursul unei perioade de timp anume. 

Licenţa individuală, în funcţie de volumul drepturilor 

autentificate, poate fi: 

– deschisă – permisiune deschisă de export şi import de marfă în 

decursul unei perioade anume (dar nu mai puţin de o lună) cu 

stabilirea volumului său total; 

– unică – permisiune valabilă o singură dată, având un caracter 

nominal şi oferită pentru efectuarea fiecărei operaţii separat de către 

un subiect concret a activităţii economice externe pe o perioadă nu 

mai mică de cea care este necesară pentru realizarea operaţiei de 

export-import. 

Licenţele individuale, în funcţie de fundamentările regimului de 

licenţiere, se împart în astfel de variante: 

– antidumping – drept de import în decursul termenului stabilit 

pentru un produs (produse) anume, care reprezintă obiectul cercetării 

antidumping şi/sau măsurile antidumping; 
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– compensativă – dreptul de import în decursul termenului 

stabilit la un produs (produse) anume, care reprezintă obiectul 

cercetării antisubsidiare şi/sau măsurilor compensative; 

– licenţa specială – dreptul de import în decursul termenului 

stabilit la un produs (produse) anume care reprezintă obiectul special 

al cercetării şi/sau măsurilor speciale. 

Restricţia „benevolă” la export (RBE) – este o restricţie 

cantitativă la export, bazată pe obligaţia unuia dintre partenerii 

comerciali de a limita (sau lărgi) volumul de export aprobat în cadrul 

acordului interguvernamental cu privire la cotele pentru exportul 

mărfii. 

Ţara importatoare îl obligă pe partenerul său comercial să reducă 

„benevol” (în mod unilateral) exportul său. Motiv pentru RBE 

servesc, de obicei, cererile producătorilor de mărfuri naţionali 

privind importul unui sau altui produs de peste hotare care duce la 

pierderi în producţie şi la dezorganizarea pieţei locale. În locul 

introducerii cotelor de import, ţara importatoare efectuează o 

presiune politică asupra ţării importatoare, cerând ca ea să pună în 

aplicare restricţii la exportul anumitui produs. Mijlocul de presiune 

asupra partenerului comercial este ameninţarea de introducere a 

restricţiilor la un nivel atât de înalt, încât va fi pusă la îndoială însăşi 

posibilitatea comerţului internaţional dintre ţări. 

În general, efectul economic de la introducerea restricţiilor de 

export „benevole” de către exportator este negativ pentru importator. 

Totuşi, volumul pierderilor sale se micşorează graţie majorării 

importului de mărfuri similare din ţările care n-au introdus restricţii 

„benevole” asupra exportului lor. 

4.3.2. Metode latente de limitare a comerţului 

Un rol deosebit printre metodele netarifare în politica comercială 

se acordă variantelor latente în restricţiile comerciale, care includ 

peste 100 de denumiri. Prin intermediul lor, ţările pot, în mod 

unilateral, să limiteze exportul sau importul. La acestea se referă: 

barierele tehnice, impozitele interne şi taxele, achiziţiile de stat, 

cererile privind conţinutul de componente locale. 

Barierele tehnice reprezintă ca atare standardele naţionale de 

calitate, cerinţe economice, restricţii sanitare, cerinţe faţă de ambalaj 

şi marcajul mărfurilor, cerinţe pentru respectarea formalităţilor 
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vamale complexe, a legilor de protecţie a consumatorilor etc. 

Barierele tehnice apar ca rezultat că regulile tehnice şi administrative 

naţionale pun piedici importului de mărfuri din străinătate. Aceasta 

are loc în cazul necorespunderii mărfurilor de import calităţii 

standardelor obligatorii, ocrotirii sănătăţii şi securităţii, care se aplică 

faţă de mărfurile similare naţionale, necorespunderile produselor 

agricole normelor sanitare şi fitosanitare, utilizate pentru prevenirea 

importului în ţară a dăunătorilor şi maladiilor care în această ţară nu 

există. 

Impozitele şi taxele interne. Organele puterii de stat şi puterii 

locale pot să aplice diverse impozite asupra mărfurilor de import – 

directe (impozitul pe valoarea adăugată, taxe de regie etc.) şi 

indirecte (taxe pentru perfectarea vamală, înregistrare, taxe portuare 

etc.), în scopul de a ridica preţurile lor interne şi a micşora 

competitivitatea pe piaţa internă. 

Impozitele de import de lângă graniţă, de obicei, se introduc 

pentru compensarea de impuneri similare la mărfurile interne, pentru 

a crea aceleaşi condiţii de stat pentru concurenţă la preţ şi la calitate. 

Însă deseori aceste genuri de impozite se aplică în exclusivitate la 

mărfurile interne, fără impunerea simultană la asemenea mărfuri 

interne. În acest caz, ele devin discriminatorii, dar în acelaşi timp ele 

sunt apreciate ca parte importantă a sistemului tarifar de protecţie. 

Mărimile impozitelor interne deseori depăşesc după valoare 

mărimea taxei de import şi cota lor poate să alterneze în dependenţă 

de conjunctura pieţei interne. 

Achiziţiile de stat. Politica în cadrul achiziţiilor de stat constă în 

faptul că organele şi întreprinderile de stat trebuie să procure mărfuri 

anume doar de la firmele naţionale, chiar dacă aceste mărfuri sunt 

mai scumpe decât cele de import. Aceasta majorează cheltuielile 

guvernamentale, care cad ca o povară asupra plătitorilor de impozite. 

Folosirea politicii achiziţiilor de stat, într-o anumită măsură, 

discriminează furnizorii străini. Volumele acestor achiziţii ating 10-

15% din PIB-ul ţării. 

O mare cantitate de mărfuri şi servicii achiziţionate direct de 

guvernele naţionale, precum şi influenţa care ele o exercită prin 

intermediul acestei politici de achiziţii asupra firmelor de stat şi 

private, au transformat achiziţia de stat preferenţială ca fiind un 
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indiciu al comerţului dintre cele mai caracteristice în prezent, în 

special în cazurile mărfurilor şi serviciilor de tehnologii înalte. 

Cerinţe faţă de conţinutul de componente locale. Metoda 

vizată a politicii comerciale latente prevede stabilirea legislativă a 

cotei produsului final, care trebuie fabricat de producătorii de mărfuri 

locali (naţionali), în cazul destinaţiei acestui produs pentru vânzare 

pe piaţa internă. De regulă, această metodă se practică de guvernele 

ţărilor în dezvoltare în scopul schimbului importului prin producţia 

internă, precum şi pentru a evita deplasarea producţiei în ţările în 

dezvoltare cu forţă de muncă mai ieftină şi păstrarea drept rezultat a 

gradului de ocupaţie a braţelor de muncă. 

Cererea privind participarea locală nu doar limitează importul, dar 

mai conţine revendicări faţă de investitorii străini: obligaţiunea 

firmei investitoare străine este de a exporta o anumită parte a 

producţiei fabricate din ţara care o primeşte. Astfel de cerinţe 

denaturează comerţul internaţional şi contribuie la stabilirea 

barierelor netarifare. 

4.3.3. Metode financiare ale politicii comerciale 

Scopul finanţării ca metodă de reglementare a comerţului 

internaţional, mai cu seamă pentru extinderea exportului, reprezintă 

discriminarea companiilor străine în interesele naţionale ale 

producătorilor şi exportatorilor în baza reducerii valorii produsului 

exportat şi ridicării competitivităţii pe piaţa mondială. Finanţarea 

exportului se efectuează din sursele următoare: bugetul de stat, bănci, 

fondurile exportatorilor înşişi şi băncilor care îi deservesc. La 

metodele financiare ale politicii comerciale se atribuie: dumping-ul, 

subvenţiile, creditarea exportului. 

Dumping-ul – este exportul de mărfuri la preţuri mai mici de 

preţul de cost, sau, cel puţin, la preţ mult mai scăzut decât cel de pe 

piaţa internă. Astfel dumping-ul se consideră o formă a discriminării 

valorice internaţionale. 

La realizarea dumping-ului contribuie: deosebirile dintre cererea 

de marfă în fiecare ţară; existenţa condiţiilor care-i permit 

producătorului să stabilească şi să dicteze preţurile; barierele 

comerciale şi cheltuielile înalte pentru transport dau posibilitate 

producătorului să îngrădească piaţa externă – unde îşi vinde marfa la 
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preţuri mici, de piaţa internă – unde vânzarea are loc la preţuri mai 

mari. 

În practica comerţului internaţional, în funcţie de motive şi terme-

nele de aplicare, se distinge dumping-ul sporadic, stabil şi prădalnic. 

Dumping-ul sporadic – este vânzarea sporadică a surplusurilor de 

marfă pe piaţa mondială la un preţ mai mic decât de pe piaţa internă. 

Acest fel de dumping este folosit în cazul când în firmă se fabrică 

supraproducţie de produse, când ea nu are posibilitate să-şi desfacă 

marfa în ţară şi nu doreşte să-şi stopeze producţia sa. 

Dumping-ul stabil – este vânzarea pe termen lung a mărfii pe 

piaţa mondială la preţ mai mic decât pe piaţa internă. 

Dumping-ul prădalnic (intenţionat) – este o scădere intenţionată 

temporară a preţurilor de export în scopul de a înlătura concurenţii de 

pe piaţă şi stabilirea ulterioară a preţurilor de monopol. 

Dumping-ul se poate realiza pe seama unor firme care speră să 

ocupe piaţa externă cu produsele sale şi pe seama subvenţiilor de stat 

ale exportatorilor. 

Cu toate că dumping-ul aduce un anumit profit ţării importatoare, 

ameliorând condiţiile comerţului său, guvernele consideră toate 

formele de dumping ale producătorilor străini o formă de concurenţă 

necinstită. De aceea el este interzis atât de regulile internaţionale 

OMC, cât şi de legislaţiile naţionale a numeroase ţări. 

Subvenţiile. Guvernele multor ţări, pentru dezvoltarea unor ramu-

ri şi promovarea politicii de export necesare, foloseşte 

subvenţionarea, adică se fac dotaţii de stat producătorilor la ieşirea 

lor pe piaţa mondială. Cu alte cuvinte, subvenţia – este finanţarea sau 

susţinerea de către organele de stat a producerii, prelucrării, vânzării, 

transportării, exportului de mărfuri, în urma cărora subiectul relaţiilor 

de drept economic al ţării de export obţine privilegii (beneficii). 

Asemenea susţinere a producătorilor de mărfuri naţionali în acelaşi 

timp discriminează importatorii. 

În dependenţă de caracterul plăţilor, există subvenţionarea directă 

şi indirectă. 

Subvenţiile directe – sunt plăţile directe exportatorului după ce a 

efectuat operaţia de export, care echivalează cu diferenţa dintre 

cheltuielile sale şi venitul obţinut. Subvenţiile directe sunt în 

contradicţie cu acordurile internaţionale şi interzise de OMC. 
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Subvenţiile indirecte – este alocaţia latentă pentru exportatori de 

tipul scutirilor la plata impozitelor, condiţii privilegiate de asigurare, 

returnarea taxelor de import etc. 

După indiciile caracterului specific, subvenţia poate fi: 

– legitimă, care nu oferă temeiuri pentru aplicarea măsurilor 

compensatorii; 

– nelegitimă, care oferă temeiuri pentru aplicarea măsurilor 

compensatorii. 

În funcţie de subiectul căruia i se oferă subvenţia, se deosebesc 

subvenţiile interne şi externe (pentru export). 

Subvenţiile interne – finanţarea bugetară a producţiei interne de 

mărfuri care fac concurenţă celor de import. Ele se consideră unul 

dintre instrumentele financiare cel mai bine mascat al politicii 

comerciale, precum şi cea mai bună metodă de restricţie pentru 

import comparativ cu tariful pentru import şi cota, deoarece nu 

denaturează preţurile interne şi garantează mai puţine pagube ţării 

(pierderile în economia naţională apar din cauza că: a) după ce au 

căpătat subvenţii, producătorii de mărfuri locali ineficienţi au 

posibilitate să-şi vândă marfa; b) subvenţiile se finanţează pe contul 

bugetului, adică pe seama impozitelor. 

Subvenţiile pentru export – finanţarea naţională bugetară a 

exportatorilor, acest fapt permiţându-le să vândă marfa 

cumpărătorilor străini la un preţ mai mic decât pe piaţa internă şi 

astfel stimulând exportul. 

Subvenţiile pentru export pot fi oferite în astfel de forme de bază: 

– oferirea de subvenţii directe întreprinderii; 

– achitarea primelor în caz de efectuare a operaţiilor de export; 

– stabilirea privilegiilor (potrivit taxelor, în baza calculelor, 

mecanismului de percepere etc.) pentru transport sau tarifelor de 

fraht pentru expedierile exporturilor, comparativ cu transportările pe 

piaţa naţională; 

– livrarea directă sau prin intermediere de către organul de stat a 

mărfurilor de import sau naţionale pentru utilizare în fabricarea 

produselor pentru export în condiţii mai favorabile, comparativ cu 

condiţiile de livrare a produselor competitive pentru fabricarea 

produselor destinate consumului pe piaţa internă, dacă astfel de 
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condiţii sunt mai avantajoase decât pe pieţele mondiale pentru 

exportatorii lor; 

– scutirea de amânare a plăţilor impozitelor directe, care trebuie 

să fie plătite de către exportatori la realizarea operaţiei de export sau 

achitării plăţilor în fondurile de asigurare socială; 

– oferirea de reduceri la plata impozitelor;  
– stabilirea, în cazul producerii şi livrării produselor pentru 

export a liberărilor de plată sau de returnare a sumelor impozitelor 
indirecte achitate; 

– micşorarea taxelor sau returnarea sumelor achitate la 
impozitele pentru importul resurselor material-tehnice, a produsului 
pentru export; 

– îndeplinirea de către stat a programelor de garantare sau 
asigurare a creditelor pentru export, programelor de asigurare sau 
garantare de a nu majora preţul la mărfurile pentru export sau 
programelor ce ţin de riscurile valutare cu utilizarea cotelor primelor, 
insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor şi pierderilor de durată 
lungă legate de realizarea acestor programe. 

Subvenţia pentru export reduce preţul de export al mărfii şi 
cererea de marfă peste hotare creşte. În consecinţa acestui fapt, 
condiţiile comerţului ţării care exportă se înrăutăţesc. Însă de la 
scăderea preţului de export, creşte numărul de unităţi al mărfii care 
se exportă. Întrucât de la creşterea exportului, pe piaţa internă intră 
mai puţină marfă, preţul intern al acesteia va creşte. Va obţine câştig 
sau va pierde ţara exportatoare, depinde de faptul dacă se va izbuti pe 
seama majorării volumului de vânzări să se compenseze pierderile ce 
ţin de înrăutăţirea condiţiilor comerţului, adică scăderea preţului de 
export. 

Subvenţia pentru export este articolul de cheltuieli din buget, 
aceasta însemnând un impozit suplimentar, povară pentru 
contribuabili (cheltuieli pentru finanţarea subvenţiilor egale cu 
fabricarea cantităţii de marfă, care se exportă după introducerea 
subvenţiei, potrivit mărimii subvenţiei). 

În asemenea mod, întrucât subvenţiile micşorează cheltuielile 
producătorilor, ele influenţează asupra comerţului internaţional prin 
ameliorarea competitivităţii, în mod artificial, a anumitei firme pe 
pieţele pentru export, sau pe calea oferirii de avantaje produselor 
interne, comparativ cu cele de import. 
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Creditele pentru export. Pentru a ascunde subsidiile pentru export 
de impunere, guvernele folosesc creditarea pentru export, aceasta 
fiind prevăzută pentru stimularea de către stat a producătorilor 
autohtoni în scopul dezvoltării exportului. 

Alocarea de credite pentru export se efectuează în formă de: 
– credite de subvenţionare pentru exportatorii autohtoni. Astfel 

de credite se acordă de către băncile de stat cu cotă procentuală mai 
mică decât cea de piaţă; 

– de credite de stat importatorilor străini cu condiţia obligatorie 

de a cumpăra produse doar de la firmele din ţara care le acordă acest 

credit [13, p.252]. 

Creditele pentru export se deosebesc conform destinaţiei şi 

termenelor de alocare (Tab.25.). 

Tabelul 25 

Caracteristica creditării pentru export 
Destinaţia creditului Termenele de alocare 

Pentru exportul mărfurilor de 
consum şi materiei prime 

Pe termen scurt (până la 1 an) 

Pentru exportul de maşini şi utilaje 
Pe termen mediu (pe termen de 1-5 
ani) 

Pentru exportul mărfurilor de 
investiţii şi proiecte mari 

Pe termen lung (pe termen mai 
mare de 5 ani) 

Alocarea de credite pentru export contribuie la exportul de 

mărfuri, constituie un mijloc de luptă pentru pieţele externe de 

desfacere, accelerează ritmul de dezvoltare a economiei naţionale. 

4.4. Particularităţile evoluţiei reglementărilor tarifar-vamale 

în Republica Moldova 

În Republica Moldova, reglementarea tarifar-vamală a activităţii 

comerciale externe se bazează pe normele legislaţiei naţionale în 

vigoare, precum şi pe normele internaţionale prevăzute în tratatele şi 

acordurile la care Moldova este parte, inclusiv: acordurile 

Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), Organizaţiei 

Internaţionale a Vămilor, Acordului Central European de Liber-

Schimb (CEFTA 2006), acordurilor bilaterale de Liber Schimb cu 

ţările CSI (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Federaţia Rusă, Ucraina, 

Uzbekistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Turkmenistan) etc.  
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Reglementările tarifar-vamale au început să se dezvolte după 

1992, odată cu definirea reformelor de piaţă ale economiei 

moldoveneşti, care aveau în prim-plan liberalizarea comerţului. 

Baza legislativă a reglementării tarifar-vamale a Republicii 

Moldova este asigurată de: 

 Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20.11.1997; 

 Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000; 

 Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a 

bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice 

nr.l569-XV din 20.12.2002; 

 Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de 
activitate nr.451-XV, 30.07.2001; 

 Legea cu privire la reglementarea de stat a activităţii 
comerciale externe nr.1031-XIV din 8.06.2000; 

 Codul fiscal nr.163-XIII din 24.04.1997; 

 Hotărâri ale Guvernului privind activitatea comercială externă 
şi reglementarea tarifar-vamală etc. 

Unul dintre cele mai importante momente în evoluţia 
reglementărilor tarifar-vamale a fost marcat de aderarea Republicii 

Moldova la OMC, la 26 iulie 2001. Angajamentele Republicii 
Moldova au fost adoptate de către Grupul de lucru privind aderarea 

Moldovei la OMC şi ratificate de Parlamentul Republicii Moldova 
prin Legea nr.218-XV din 1 iunie 2001. Acest eveniment a creat un 

şir de noi oportunităţi, responsabilităţi şi provocări pentru mediul de 
afaceri şi societatea civilă din Republica Moldova, în contextul 

integrării în circuitul economic mondial. Pe parcursul perioadei de 
aderare, precum şi după aceasta, Moldova a început armonizarea 

legislaţiei în conformitate cu normele internaţionale şi regulile  
OMC. 

Tarifele la import sunt reglementate de Legea nr.1380 din 

20.11.1997 cu privire la tariful vamal şi sunt aplicate în cadrul marjei 
maximale negociate în cadrul OMC. Parametrii tarifari se păstrează 

la nivelul anilor precedenţi, şi anume, media simplă a tarifului vamal 
constituie aproximativ 5,67% şi media ponderată – 4,3%. Mai mult 

ca atât, media simplă a taxelor vamale pentru produsele agricole 
constituie aproximativ 12,65%, iar pentru produsele industriale – 

3,95%. Cu toate acestea, taxele vamale sunt stabilite doar pentru 
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50% din liniile tarifare, pentru celelalte linii taxa vamală fiind „0”. În 

scopul respectării principiilor transparenţei, tarifele aplicate la import 

sunt notificate anual la Secretariatul OMC, conform graficului 
stabilit – până la 30 septembrie a fiecărui an. 

La importul mărfurilor în Republica Moldova, se aplică drepturile 

vamale conform legislaţiei în vigoare. Astfel, se calculează şi se achită 

procedurile vamale în mărime de 0,4% din valoarea în vamă a mărfii 

(Anexa nr.2 la Legea nr.l380 din 20.11.1997 cu privire la tariful 

vamal), taxele vamale (Anexa nr.1 la Legea nr.1380 din 20.11.1997 cu 

privire la tariful vamal), accizele (în dependenţă de tipul mărfii, titlul 

IV al Codului fiscal) şi TVA (în mărime de 20%, titlul III al Codului 

fiscal). În cazul importurilor provenite din ţările cu care Moldova are 

încheiate acorduri de comerţ liber sau beneficiază de unele preferinţe 

comerciale, taxa vamală nu se percepe. Toate drepturile de import 

încasate se varsă la bugetul de stat. 

Există cote preferenţiale oferite de Republica Moldova la 

importul produselor agricole din ţările-membre CEFTA (Serbia, 

Croaţia, Macedonia şi Muntenegru). 

Din anul 2003, s-au introdus un şir de instrumente protecţioniste, 

cum ar fi taxa de salvgardare pentru importul zahărului şi produselor 

asociate, menite să protejeze producătorul naţional şi să susţină 

balanţa de plăţi a Republicii Moldova. 

De la 1 ianuarie 2008, Republica Moldova implementează noul 

Nomenclator al mărfurilor revizuit: Sistemul Armonizat de 

Codificare şi Descriere a Mărfurilor – 2007. Sistemul se aplică în  

conformitate cu standardele internaţionale ale Organizaţiei Mondiale 

a Vămilor şi vizează perfecţionarea evidenţei statistice a comerţului 

exterior de mărfuri. 

În prezent, Moldova aplică şi contingente tarifare prevăzute în 

cadrul Acordului CEFTA, ceea ce semnifică aplicarea taxelor vamale 

preferenţiale stabilite asupra importului produselor agricole originare 

din ţările-membre CEFTA, a căror mărime este prevăzută în Anexa 

nr.4 a Regulamentului privind importul în Republica Moldova a 

produselor originare din ţările-membre ale CEFTA. 

La importul în ţară, produselor li se aplică taxa pe valoarea 

adăugată (TVA) şi accize, taxele fiind aplicate în mod 
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nediscriminatoriu atât pe bunurile importate, cât şi pe cele produse în 

ţară. 

Republica Moldova aplică principiul destinaţiei la taxa pe 

valoarea adăugată.  Mărimea taxei pe valoarea adăugată  este 

stabilită în Codul fiscal, titlul III (ratele standard sunt de 20%, ratele 

reduse – de 8% si 5%). Ratele reduse de 8% se aplică în cazul 

produselor lactate şi de panificaţie, precum şi al unor produse 

farmaceutice. 

Articolele 103 şi 104 ale Codului fiscal stabilesc cazurile de 

scutire de TVA şi TVA la cota „0” pentru anumite tipuri de 

importuri. 

Alături de taxele ordinare aplicate la importul mărfurilor, 

Republica Moldova aplică o serie de alte plăţi la frontieră asupra 

unor categorii de mărfuri importate, şi anume: plata pentru poluarea 

mediului, stabilită prin art.7 şi 11 ale Legii nr.1540/1998, plata 

pentru susţinerea plantaţiilor vinicole, stabilită prin Legea 

nr.57/2006. 

La exportul mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova, nu se 

aplică taxe vamale. Excepţii fac taxele la export pentru dezvoltarea 

unor ramuri importante pentru economia moldovenească, de exemplu:  

– taxa la exportul de nuci sau derivatele acestora. Aceasta este 

calculată din valoarea exportului în mărime de 1,5% şi se achită în 

mod obligatoriu în avans până în momentul efectuării exportului 

mărfurilor. Aceste taxe sunt aplicate în scopul formării Fondului 

pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului şi exportului de nuci, 

derivatelor de nuci şi lemnului de nuc. 

De asemenea, mărfurile şi serviciile pentru export de pe teritoriul 

Republicii Moldova se impozitează la cota zero TVA. La scoaterea 

mărfurilor străine de pe teritoriul vamal, plasate sub destinaţia 

vamală de reexport, se restituie suma TVA achitată la introducerea 

acestora pe teritoriul vamal. 

Pe primele poziţii în clasamentul partenerilor comerciali ai 

Republicii Moldova, în ultimii ani, găsim aceleaşi ţări: Ucraina, 

Federaţia Rusă, România şi Germania, modificându-se doar ordinea 

în care acestea apar în top în diferite perioade. 

Republica Moldova importă din statele Uniunii Europene circa 

45% din totalul producţiei de import. Principalul partener rămâne a fi 
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România, cu o pondere de aproximativ 10%, urmată de Germania 

(7,6%), Italia (7%), Polonia, Grecia, cu ponderi modeste. Principalii 

parteneri comerciali din spaţiul CSI rămân a fi: Federaţia Rusă 

(15,2%) şi Ucraina (13,7%). Conform evaluărilor recente ale Băncii 

Mondiale privind indicii tarifelor comerciale, Republica Moldova are 

un regim tarifar-vamal destul de favorabil. Astfel, Moldova s-a plasat 

pe locul 12 dintre cele 125 de ţări evaluate. Media simplă a tarifului 

vamal al Moldovei este de 5,2%, media simplă a tarifului vamal 

pentru produsele agricole este de 12,65%, iar tariful mediu vamal 

pentru produsele neagricole este de 3,95%. Cele mai semnificative 

tarife rămân cele pentru zahăr (30%), carne (20%), produse lactate 

(15%), fructe şi legume (15-20%) şi cereale (15%).  Astfel, tariful 

vamal mediu din Moldova este comparabil cu cel al Uniunii 

Europene, fiind mai mare pentru produsele agricole şi mai mic 

pentru produsele neagricole. Respectiv, acest tarif este mai mic decât 

ar putea fi în cazul unei ţări cu venituri reduse, fapt ce favorizează 

dezvoltarea schimburilor comerciale cu partenerii străini. 
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Capitolul  5. PIEŢELE MONDIALE DE 

MĂRFURI ŞI SERVICII 

 

Obiective 

Masterandul va fi capabil: 

 Să identifice tipurile de clasificări comerciale internaţionale 

ale mărfurilor  

 Să identifice abordarea comparativă a pieţelor comerciale 

mondiale  

 Să cunoască starea şi structura pieţei mondiale de servicii 

 Să cunoască instrumentele de analiză a restricţiilor cantitative 

în comerţul internaţional 

 Să explice principiile comerţului extern cu mărfuri şi servicii 

al Republicii Moldova 

 Să explice deciziile privind aplicarea particularităţilor evoluţiei 

reglementărilor tarifar-vamale în Republica Moldova 

 

5.1. Clasificările comerciale internaţionale ale mărfurilor 

Comerţul internaţional cu mărfuri industriale şi materii prime este 

bazat pe clasificatoarele comerciale internaţionale. În cadrul lor toate 

mărfurile se distribuie în secţiuni, grupuri, subgrupuri etc. după unele 

sau alte criterii. Lista denumirilor comerciale în sistemul de 

clasificare respectiv se numeşte nomenclator (listă de mărfuri). 

Nomenclatoarele de mărfuri internaţionale sunt utilizate drept bază 

pentru stabilirea tarifului vamal (cu cât mai amănunţit este 

nomenclatorul de mărfuri, cu atât mai eficient poate fi utilizat tariful 

în scopuri de protecţie), se aplică la clasificarea mărfurilor în 

statistică, în tarifele de transport. Ele dau posibilitate să se ordoneze 

informaţiile cu privire la legăturile comerciale externe, reprezintă o 

metodă eficientă de păstrare a informaţiei şi de simplificare a 

procedurii de căutare a poziţiei de marfă de care ai nevoie. Pentru 

clasificarea mărfurilor, în comerţul internaţional se folosesc: 

clasificarea standard de comerţ internaţional a ONU (CSCI) (redacţia 

a 3-a, 1986); Sistemul armonizat de descriere şi codificare a 

mărfurilor (SA); Clasificatorul mărfurilor după grupuri economice 

agregate ONU (KUEG) (redacţia 1989) [31, p.246; 82, p.65; 59, 

p.292-298]. În CSCI, clasificarea mărfurilor la nivel de grupuri se 
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înfăptuieşte: după tipurile de materie primă, din care a fost fabricat 

produsul; după gradul de prelucrare a produsului; după destinaţia 

produsului; după locul produsului în comerţul internaţional. În a treia 

ediţie, CSCI conţine 9 capitole, 67 de grupuri, 261 de subgrupuri, 

1.033 de poziţii de mărfuri de bază şi 3.118 subpoziţii care pot fi 

concretizate în nomenclatoarele naţionale (Tab.26). 

Tabelul 26 

Schema de clasificare CSCI (redacţia a 3-a) 

Codurile secţiunilor şi 

denumirile lor 

Cantitatea  

Grupurile şi 

codurile lor 

Subgrupu

rile 
Poziţiile Subpoziţiile 

0. Produse alimentare şi  

animale vii 
10 (00-09) 36 132 344 

1. Băuturi şi tutun 2 (11-12) 4 11 22 

2. Materie primă  

nealimentară în afară  

de carburanţi 

9 (21-29) 36 123 267 

3. Combustibil mineral,  

lubrifianţi şi alte  

produse similare 

4 (32-35) 11 25 37 

4. Grăsimi, uleiuri şi  

ceruri de origine  

vegetală şi animală 

3 (41-43) 4 21 44 

5. Produse chimice 9 (51-59) 33 126 474 

6. Articole prelucrate,  

clasificate, în special,  

după materiale 

9 (61-69) 52 233 829 

7. Maşini, utilaj şi 

mijloace de transport 
9 (71-79) 50 214 653 

8. Diverse articole finite 
8 (81-85, 

87-89) 
31 144 442 

9. Produse şi tranzacţii  

neincluse în 

compartimentele sus-

numite 

4 (91, 93, 

96, 97) 
4 4 6 

Total  67 1033 3118 

Clasificatorul se foloseşte pentru publicarea datelor privind 

comerţul extern al ţărilor-membre ONU şi de organizaţiile 
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internaţionale. În baza acestei clasificări, se stabilesc indicii 

comparativi ai volumului şi structurii exportului şi importului în 

diferite ţări, în afară de aceasta, cu ajutorul unei „chei” speciale poate 

fi realizată regruparea produselor în alte clasificări. 

Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor prezintă 

în sine cerinţe internaţionale faţă de clasificare şi informaţia statistică 

asupra mărfurilor, care sunt primite pentru comerţul extern (Tab.27). 

Tabelul 27  

Schema de clasificare SA 

Codurile secţiunii 

Cantitatea  

Grupurile 

(codurile) 

Poziţiil

e 

Subpozi-

ţiile 

I. Animale vii şi produse animale 5 (01-05) 14 194 

II. Produse vegetale 9 (06-14) 790 270 

III. Grăsimi şi uleiuri animale sau 
vegetale; carne şi organe comestibile; 
grăsimi alimentare preparate; ceruri 
de origine animală şi vegetală 

1 (15) 22 53 

IV. Produse ale industriei de 
pregătire a produselor alimentare şi 
adăugării condimentelor; băuturi 
spirtoase şi fără alcool; tutun şi 
substituenţi artificiali ai tutunului 

9 (16-24) 56 181 

V. Produse minerale 3 (25-27) 67 151 

VI. Produse ale industriei chimice şi 
ramurilor conexe 

11 (28-38) 176 759 

VII. Mase plastice şi articole din 
ele; cauciuc şi articole de cauciuc 

2 (39-40) 43 189 

VIII. Piei crude; piei tăbăcite; blănuri 
şi produse din acestea; piei brute şi 
piei tăbăcite; articole din ele; articole 
pentru şa şi hamuri, harnaşamente; ar-
ticole de voiaj; genţi şi articole ana-
loage; articole din intestine 

3 (41-43) 21 74 

IX. Material lemnos şi articolele sale; 
cărbune de lemn; plută; articole de 
plută; articole din paie, salcie şi alte 
materiale de împletire; panere şi alte 
articole împletite 

3(44-46) 27 79 

X. Masa de bumbac şi de lemn sau 3 (47-49) 41 149 
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alte materiale de celuloză şi fibre; 
maculatură de hârtie şi carton; hârtie, 
carton şi articole similare 

XI. Textile şi articole textile 14 (50-63) 149 809 

XII. Încălţăminte, acoperăminte 
pentru cap, umbrele, bastoane, 
cravaşe şi părţi ale lor; flori artificiale, 
articole din păr  

4 (64-67) 20 55 

XIII. Articole din piatră, ghips, 
alabastru, ciment, azbest, mică sau 
materiale analoage; articole de 
ceramică, sticlă şi articole de sticlă 

3 (68-70) 49 138 

XIV. Perle naturale sau cultivate, 
pietre semipreţioase şi preţioase, me-
tale nobile şi nepreţioase, metale pre-
ţioase placate şi articole similare; bi-
juterii şi monede 

1(71) 18 52 

XV. Metale feroase şi neferoase, şi 
articole din acestea 

11 (72-76, 
78-83) 

157 587 

XVI. Maşini, utilaj şi dispozitive me-
canice; aparataj electric şi părţi 
componente; aparate de înregistrat 
sau de reprodus sunetul; aparataj 
video şi dispozitive, mecanisme ale 
sale 

2 (84-85) 133 762 

XVII.Mijloace de transport terestre, 
aeriene, cosmice, navale, instalaţii şi 
echipament pentru ele 

4 (86-89) 38 132 

XVIII.Instrumente şi aparate optice, 
fotografice şi cinematografice, de mă-
surat, de control, de precizie, aparate 
şi instrumente medico-chirurgicale; 
ceasuri; instrumente muzicale; părţi şi 
accesorii ale acestora 

3 (90-92) 56 230 

XIX. Armament  şi muniţii, 
dispozitive pentru ele 

1 (93) 7 17 

XX. Diverse articole finite 3 (94-96) 32 131 

XXI. Opere de artă, obiecte de 
colecţionare şi anticariat 

1 (97) 6 7 

Total 96 1241 5019 

Sistemul armonizat a fost elaborat de Comitetul sistemului 

armonizat de pe lângă Consiliul pentru colaborare vamală (CCV). 
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CCV – organizaţie interguvernamentală, are rolul principal în 

activitatea de reglementare multilaterală a practicii tarifar-vamale şi 

fiind centrul metodic şi de coordonare în domeniul controlului vamal 

CCV a adoptat în 1983 Convenţia Internaţională cu privire la 

Sistemul armonizat care la finele anului 1987 a fost ratificată de 53 

de ţări şi de ţările-membre UE. Sistemul armonizat este o anexă la 

Convenţie. De la 1 ianuarie 1988, majoritatea ţărilor lumii a trecut la 

noul tarif vamal, structurat conform SA. Toate ţările participante la 

OMC, a căror cotă constituie peste 90% din comerţul mondial, au 

adoptat Sistemul armonizat. 

Scopul SA: 

– simplificarea în alcătuirea şi elaborarea documentelor 

comerciale şi vamale; 

– reducerea cheltuielilor pentru descriere, clasificare şi evidenţa 

încărcăturilor pentru comerţul exterior după volum, valoare, ţările de 

destinaţie şi după alţi parametri; 

– simplificarea colectării, evidenţei datelor, efectuării analizei 

economice privind comerţul exterior; 

– simplificarea schimbului de rabat tarifar în cadrul OMC. 

Structura nomenclatorului Sistemului armonizat (NSA) constă din 

sistemul de clasificare şi sistemul de codificare. 

Sistemul de clasificare include 21 se secţiuni, 96 de grupuri, 33 

de subgrupuri, 1.241 de poziţii comerciale (de mărfuri), 3.553 

departamente de subcapitole, 5.019 subpoziţii, deci sistemul are 6 

niveluri. 

Mărfurile în NSA sunt grupate după criteriile următoare: 

– originea (produse de origine vegetală, animală); 

– destinaţia (produse alimentare şi băuturi; materie primă 

industrială; combustibil şi lubrifianţi; maşini şi utilaje incluzând şi 

accesorii; mijloace de transport; mărfuri industriale de consum 

popular); 

– gradul de prelucrare (materii prime cu destinaţie de producţie 

şi nonproducţie; semifabricate cu destinaţie de producţie şi 

nonproducţie; articole finite). 

Sistemul armonizat conţine explicaţii în amănunte, care contribuie 

la înţelegerea similară a grupurilor de clasificare, de stabilire a tarifelor 

la taxe, de comparare a datelor statistice privind comerţul extern. 
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Sistemul de codificare în SA dă posibilitate de a prezenta 

informaţia în formă comodă pentru colectare, transmitere şi 

prelucrare, precum şi pentru a efectua prelucrarea computerizată. 

Codul fiecărui produs conţine 6 cifre. Primele două cifre indică 

grupul comercial; patru (primele două şi ultimele două) – poziţia 

comercială; şase (ultimele două şi patru precedente) – subpoziţia. 

Sistemul SA este aplicat de majoritatea ţărilor lumii. Pe el se 
bazează şi schema de clasificare comercială a tarifului vamal al 
Republicii Moldova (Nomenclatorul comercial). 

Acesta contribuie la unificarea, perfecţionarea evidenţei statistice 
şi intensificarea controlului operaţiilor de export-import. 

Nomenclatorul RM 
Clasificatorul de mărfuri cu privire la grupurile economice 

agregate este utilizat în statistica comerţului internaţional. Schema 
KUEG este prezentată în Tab.28. 

Tabelul 28 

Schema de clasificare KUEG 
1. Produse alimentare şi băuturi 

1.1. Materii prime 
1.1.1.pentru consum industrial 
1.1.2.pentru consum personal 
1.2. Semifabricate prelucrate 
1.2.1.pentru consum industrial 
1.2.2.pentru consum personal 

2. Materie primă industrială (nonalimentară) 
2.1. Materie primă 
2.2. Semifabricate 

3. Combustibil şi lubrifianţi 
 3.1. Materie primă 
 3.2. Semifabricate 
 3.2.1. Benzină 
 3.2.2. Diverse semifabricate 

4. Maşini, echipamente şi piese pentru ele  
(în afară de mijloace de transport) 
4.1.Maşini şi utilaj 
4.2. Piese şi accesorii 

5. Mijloace de transport, piese pentru ele 
5.1. Autoturisme 
5.2. Diverse autoturisme 
5.2.1. Mijloace de transport cu destinaţie industrială 
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5.2.2. Mijloace de transport pentru uz personal 
5.3. Piese pentru mijloacele de transport 

6. Mărfuri de consum 
6.1. Mărfuri de uz pe termen lung 
6.2. Mărfuri de uz pe termen mediu 
6.3. Mărfuri de uz pe termen scurt 

7. Mărfuri neincluse în grupurile sus-enumerate 

Clasificatorul este bazat pe mărfurile incluse în CSCI şi SA. 

Toate mărfurile enumerate în aceste clasificări (CSCI şi SA) sunt 

repartizate în corespundere cu destinaţia lor în 7 grupuri, iar în 

interiorul fiecărui grup – după gradul de prelucrare. În afară de 

aceasta, unele mărfuri sunt asociate în grupuri după criteriul de 

consum – industrial sau personal – în funcţie de termenul de 

valorificare (uz). 

5.2. Pieţele comerciale mondiale 

 Pe pieţele comerciale mondiale se efectuează comerţul cu 

mărfuri industriale şi cu materii prime (crude). 

Exportatorii şi importatorii principali în comerţul mondial de 

mărfuri sunt prezentaţi în Tab.29. 

Tabelul 29  

Ţările exportatoare şi ţările importatoare  

în comerţul mondial de mărfuri în anul 2009 
Ţările  

exportatoare 

Volumul, 

mld. $ 

Cota, 

% 

Ţările  

importatoare 

Volumul, 

mld. $ 

Cota, 

% 

China 1204,0 9,7 Statele Unite 

ale Americii 

1563,0 12,7 

Germania 1159,0 9,3 Germania 966,9 7,9 

SUA 1046,0 8,4 China 954,3 7,8 

Japonia 542,3 4,4 Franţa 538,9 4,4 

Franţa 472,7 3,8 Japonia 499,7 4,1 

Ţările de Jos 417,6 3,4 Marea  

Britanie 

486,0 4,0 

Italia 412,9 3,3 Italia 410,2 3,3 

Coreea 373,6 3,0 Ţările de Jos 369,9 3,0 

Marea Britanie 357,3 2,9 Hong Kong 348,7 2,8 

Canada 323,4 2,6 Canada 327,2 2,7 

Hong Kong 321,8 2,6 Coreea de Sud 317,5 2,6 

Federaţia Rusă 303,4 2,4 Spania 290,4 2,4 
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Singapore 274,5 2,2 India 268,4 2,2 

Belgia 254,3 2,1 Belgia 253,1 2,1 

Mexic 229,7 1,9 Singapore 240,5 2,0 

Spania 226,8 1,8 Mexic 234,4 1,9 

Elveţia 207,0 1,7 Elveţia 192,1 1,6 

Taiwan 203,4 1,6 Federaţia 

Rusă 

191,8 1,6 

Arabia Saudită 189,7 1,5 Taiwan 172,7 1,4 

Emiratele  

Arabe Unite 

174,7 1,4 Australia 163,9 1,3 

India 164,3 1,3 Emiratele 

Arabe Unite 

144,5 1,2 

Australia 160,5 1,3 Polonia 144,3 1,2 

Malaysia 157,6 1,3 Austria 138,7 1,1 

Thailanda 154,2 1,2 Turcia 134,6 1,1 

Brazilia 153,0 1,2 Brazilia 127,7 1,0 

Polonia 139,5 1,1 Suedia 120,5 1,0 

Suedia 130,8 1,1 Malaysia 119,3 1,0 

Austria 129,0 1,0 Thailanda 119,0 1,0 

Norvegia 122,8 1,0 Republica 

Cehă 

103,1 0,8 

Indonezia 119,5 1,0 Danemarca 84,74 0,7 

Republica Cehă 112,6 0,9 Indonezia 84,32 0,7 

Turcia 109,7 0,9 Arabia 

Saudită 

82,29 0,7 

Irlanda 108,6 0,9 Ungaria 75,93 0,6 

Danemarca 91,49 0,7 Portugalia 67,64 0,6 

Lumea 12400,0 100,0 Pe glob 12290,0 100,0 

Sursa: [www.cia.gov] 

Din tabel se poate vedea că din primele 20 de ţări principale 

exportatoare şi importatoare, opt se află în Europa Occidentală, ceea ce 

este o dovadă a rolului-cheie al acestei regiuni în economia mondială. 

Ordinea ţărilor nu este una şi aceeaşi pentru ţările exportatoare şi 

importatoare. Astfel, de exemplu, Ţările de Jos, ocupând locul şase 

în lista ţărilor exportatoare şi locul opt în lista celor importatoare, 

este o dovadă a balanţei comerciale pasive a ţării. 

Exportul total al acestor 20 de ţări constituie 69,6% din exportul 

mondial, iar importul total – 72,2% din importul mondial. Celorlalte 

ţări le revin 30,4 şi, respectiv, 27,8%. 
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5.2.1. Preţurile mondiale la produsele industriale  

şi materiile prime 

Pieţele naţionale de mărfuri concrete, care formează piaţa 

mondială de mărfuri, posedă un anumit specific. 

Acest specific este determinat de multitudinea factorilor 

comerciali şi politico-comerciali, influenţând asupra dinamicii şi 

nivelului preţurilor mondiale. Pentru piaţa mondială, este 

caracteristică multitudinea de preţuri utilizate, deci existenţa unui şir 

de preţuri la unul şi acelaşi produs sau la mărfuri de aceeaşi calitate 

în una şi aceeaşi sferă a circulaţiei (de export, angro, cu amănuntul), 

la baza de transport similară. Pentru desemnarea preţului mondial din 

numeroasele preţuri, de regulă, se aplică două criterii: 
– la acest preţ se efectuează tranzacţii comerciale mari; 
– sunt recunoscute mondiale preţurile tranzacţiilor încheiate în cele 

mai mari centre ale comerţului mondial, astfel precum Bursa de comerţ 
din Chicago, Bursa de metale din Londra etc. [31, p.274; 56, p.72]. 

Pentru unele mărfuri, în calitate de preţuri mondiale se stabilesc 
preţurile de export sau de import ale importatorilor sau exportatorilor 
de bază. 

În asemenea mod, preţurile mondiale – sunt preţurile de realizare 
ale mărfurilor pe piaţa mondială. 

Se disting preţuri după cum urmează: 
– preţuri potrivit tranzacţiilor comerciale cu plata în valută liber 

convertibilă, parţial convertibilă şi neconvertibilă; 
– preţuri în tranzacţii de cliring; 
– preţuri de transfer; 
– preţuri după programe în cadrul ajutorului de stat etc. 
La stabilirea nivelului de preţuri, ca orientare servesc preţurile de 

decontare şi publicate. 
Preţurile ce se publică – sunt preţurile despre a căror niveluri se 

comunică în surse de informare speciale şi ale companiei. Ele, de 
obicei, reflectă nivelul preţurilor mondiale. 

La cele care se publică – se referă: 
– preţurile informative (preţurile la mărfuri în comerţul intern sau 

extern angro al ţărilor străine), care se tipăresc în ziarele, revistele 
economice, în buletine speciale, cataloage ale companiilor, liste despre 
preţuri. Preţurile informative pot fi nominale, ce nu ţin de operaţiile 
reale în comerţul extern; pot reflecta operaţiile din trecut sau prezenta 
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în sine preţurile de bază, adică preţurile mărfurilor de o anumită 
cantitate şi calitate într-un punct geografic (de bază) stabilit în 
prealabil; 

– cotările la bursă (preţurile mărfurilor, care constituie obiectul 
comerţului de bursă); 

– preţurile la licitaţii şi negocieri; 
– preţurile tranzacţiilor reale, care nu se publică cu regularitate, 

însă ele se confruntă cu cele informative pentru a stabili un preţ 
contractual mai real; 

– preţurile propuse de companiile mari. 
Preţurile de decontare sunt aplicate pentru utilajele nestandard şi 

calculate de companiile exportatoare. Informaţiile ce se referă la ele 
se întâlnesc, episodic, în presă, de aceea este imposibil a le folosi în 
comparaţii la alegerea nivelului de preţuri. 

La efectuarea analizei preţurilor mondiale, acestea se împart în 
două grupe: preţurile la produsele industriei prelucrătoare şi la 
materia primă. 

Pentru produsele din ramurile prelucrătoare, în calitate de preţuri 
mondiale, de obicei, servesc preţurile de export ale companiilor 
producătoare mari şi ale exportatorilor acestora. Baza preţurilor 
pentru export sunt preţurile de pe piaţa internă, care se calculează 
după metoda de cheltuieli totale sau directe. 

În corespundere cu metoda cheltuielilor totale, se însumează toate 
cheltuielile (pentru materiale, forţa de muncă, cheltuieli indirecte), ce 
ţin de fabricarea producţiei. Distribuind mărimea venitului aşteptat la 
lansarea lunară a producţiei, obţinem preţul de fabrică al unităţii  de 
producţie. 

La utilizarea acestei metode, norma în utilizarea capacităţilor de 
producţie se acceptă la nivelul de 75-85%. La preţul de fabrică se 
adaugă rabatul de la venit. Acest rabat se stabileşte ca raport al 
venitului real la capitalul investit (în procente). Această corelaţie se 
calculează în perspectivă şi se numeşte normă de venit „cu scop bine 
determinat”, mărimea sa nu este constantă şi se poate schimba, în 
funcţie de situaţia uneia sau altei companii pe piaţă, de caracterul 
politicii sale de preţuri şi de stat. Ca exemplu al acestui rabat poate 
servi accizul, iar rabaturile – corecţia pentru cumpărătorul angro. 

O evidenţă mai perfectă a condiţiilor pe piaţă în stadiul iniţial de 
formare a preţurilor este asigurată de metoda cheltuielilor directe. Ea 
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este fondată pe distribuirea tuturor cheltuielilor pentru regie 
(constante) şi directe (variabile) (Tab.30) [31, p.31, p.276]. 

Tabelul 30 

Stabilirea preţului prin metoda cheltuielilor directe 

(cheltuielile lunare, $) 

Cheltuieli 
Variante  

I II III IV 

Volumul de vânzări aşteptat, unit. 400 600 800 900 

Preţul prognozat pentru o unitate 18,0 16,0 15,0 14,0 

Suma cheltuielilor directe (variabile) 8,58 8,46 8,4 8,34 

„Profitul marginal” pentru o unitate 

de producţie 
9,42 7,54 6,6 5,66 

„Profitul marginal” sumar 3768 4528 5280 5094 

Cheltuieli constante la utilizarea 

capacităţilor de producţie de 100% 
3000 3000 3000 3000 

Profitul din realizare 768 1524 2280 2094 

Potrivit metodei cheltuielilor directe, se determină câteva variante 

de preţuri care se prognozează în corespundere cu volumele de 

vânzări. Apoi se calculează suma de cheltuieli directe şi se stabileşte 

profitul „marginal” (adăugat) pentru o unitate de producţie (diferenţa 

dintre preţurile de realizare şi cheltuielile variabile), iar apoi – pentru 

volumul total de vânzări care se prognozează la preţul prognozat. 

Apoi din suma „profitului marginal” obţinut se calculează 

cheltuielile şi se stabileşte mărimea de venit din realizarea producţiei. 

Din calcule se vede că profitul maxim se va obţine de la vânzarea a 

800 de unităţi la preţul de 15 $ per unitate. Prin intermediul acestei 

metode se poate stabili îmbinarea optimă a volumului de producţie, 

preţurilor de realizare şi cheltuielilor, însă totuşi ea este complicată 

în utilizare, deoarece companiile, de regulă, nu cunosc mărimea de 

cereri şi volumele de vânzări ale producţiei lor. 

Cea mai bună este metoda cheltuielilor totale. Întrucât asupra 

formării preţurilor influenţează o mulţime de factori, preţurile 

calculate cu aplicarea metodelor descrise, servesc doar în calitate de 

bază pentru manevrarea ulterioară pe piaţa cu conjunctură în 

permanenţă variabilă. Companiile precizează aceste preţuri cu 

ajutorul sistemului desfăşurat de rabat şi suplimente la preţul pentru 

modificarea calităţii, condiţiilor de aprovizionare, ambalare, marcare 

etc. Prin urmare, la preţurile curente se realizează puţine operaţii. 
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Loturile mari de mărfuri se realizează cu rabat la preţurile curente 

sau la preţurile negociate în contract. 

La formarea preţurilor mondiale pentru resursele de materii 

prime, rolul principal îl joacă mărimea de cheltuieli interne, anume: 

– corelaţia dintre cerere şi ofertă pe piaţa de materii prime; 

– combinarea preţurilor la ofertele producătorilor principali 

(exportatorilor) cu cotările de la burse sau cu preţurile de la licitaţii; 

– pluralitatea de preţuri ale producătorilor (exportatorilor), 

stabilite luând în considerare specificul pieţelor regionale, diferenţele 

în utilizarea valutei la calcule, încălcarea balanţei cererii şi ofertei la 

materiile prime; 

– rolul deosebit al statului şi grupurilor de state – principalii 

exportatori şi/sau importatori ai mărfurilor respective la formarea 

preţurilor mondiale. Grupurile de state (producători şi exportatori 

principali) pot crea asociaţii de comerţ extern interstatale de control 

al nivelului de producţie şi acestui sortiment de producţie care 

influenţează asupra formării şi dinamicii preţurilor mondiale (de 

exemplu, Organizaţia ţărilor exportatoare de petrol – OPEC). 

Mecanismul în formarea preţurilor mondiale la materiile prime 

este o dovadă a diferenţei dintre preţurile mondiale şi interne la 

mărfurile similare. De regulă, preţurile interne sunt mai mari decât 

cele mondiale, ceea ce este caracteristic mai mult pentru cele de 

import şi mai puţin – pentru cele de export. Însă pentru anumite 

materii prime, de exemplu, petrolul, se observă tabloul invers: 

preţurile mondiale depăşesc preţurile interne. Aceasta ţine de 

barierele vamale dintre ţări, de activitatea pe piaţa mondială a 

companiilor cele mai competitive, de dependenţa nivelului preţurilor 

mondiale de indicatorii valorici la produsele-lideri pe piaţă. 

5.2.2. Pieţele mondiale de desfacere  

a mărfurilor industriale 

Conform Clasificării standard de comerţ internaţional, din 

categoria mărfurilor industriale fac parte: „Produsele chimice” 

(secţia 5), „Articolele prelucrate clasificate, mai ales după 

materiale”, cu excepţia grupului 68 (secţia 6), „Maşini, utilaje şi 

mijloace de transport” (secţia 7), „Diverse articole comerciale” 

(secţia 8). În structura comerţului internaţional cu mărfuri industriale 
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predomină comerţul cu maşini, utilaj şi mijloace de transport (circa 

51,5%), pe locul doi – articolele industriale din secţiile 6 şi 8 

(35,82%) şi pe locul trei – produsele chimice (12,68%). 

Cota înaltă în comerţul mondial cu produse industriale – maşini, 

utilaje, mijloace de transport, este o dovadă a nivelului contemporan 

al producţiei, a potenţialului ştiinţific al producţiei. 

Pentru comerţul internaţional cu produse industriale, sunt 

caracteristice următoarele particularităţi, determinate de noile cerinţe 

pe piaţă: 

– scăderea ciclului de viaţă a majorităţii tipurilor de produse; 

– creşterea producţiei de articole cu tehnologii înalte, care 

asigură diferenţierea continuă a semiproduselor şi produselor finale;  

– se remarcă procesul diversificării continue a producţiei prin 

ramuri de producţie mai mici şi subramuri, a căror ramificare, în mod 

automat, creează necesitatea de schimb al producţiei din astfel de 

produceri care au specializare mai îngustă. Are loc înnoirea constantă 

a nomenclaturii şi asortimentului produselor; 

– dezvoltarea comerţului intraramură, care înlătură comerţul 

tradiţional interramură; 

– sporirea în producţia construcţiei de maşini-unelte a cotei de 

utilaj înnoit; 

– tranziţia de la vânzările unice la cele sistemice. Produsul de 

bază este propus cu articole respective de completare; 

– ridicarea cerinţelor faţă de indicii tehnico-economici ai 

articolelor; 

– producţia de maşini şi tehnică trebuie să corespundă cerinţelor 

Organizaţiei internaţionale a standardelor; 

– sporirea comerţului cu mărfuri destinate producţiei depăşeşte 

creşterea comerţului cu articole de maşini şi tehnică cu destinaţie 

social-culturală; 

– intensificarea presiunii factorului social care apare în deficit şi 

scumpetea muncii calificate; 

– elaborarea materialelor de construcţie instrumentale noi, mai 

eficiente; 

– necesitatea îndeplinirii rapide a sarcinilor de transmitere a 

schiţelor articolelor clientului prin Internet şi livrarea producţiei prin 

sistemul „exact în termen”; 
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– partea covârşitoare a exportului-importului mondial a producţiei 

de maşini şi tehnică este concentrată în ţările industriale dezvoltate; 

– politica comercială a statelor este îndreptată la stimularea 

exportului de producţie de maşini şi tehnică şi protecţia 

producătorului de mărfuri naţional; 

– creşterea pe piaţa de consum mondială a părţii de producţie 

contrafăcută (falsificată). 

Pe piaţa mondială a produselor industriale, se realizează comerţul 

cu producţie de maşini şi tehnică (produse finite, produse demontate 

şi utilaj de completare). 

Pentru comerţul internaţional cu produse finite, sunt caracteristice 

aceste particularităţi: 

– creşterea volumului mondial de articole finite depăşeşte 

creşterea volumului mondial de producţie în ramurile de materie 

primă; 

– creşterea prioritară a exportului de articole finite, comparativ 

cu exportul de materie primă minerală şi produse agrare; 

– livrarea reală, de exemplu, a utilajului tehnologic reprezintă 

etapa iniţială în relaţiile reciproce dintre exportator şi importator. 

Folosirea acestui utilaj conform destinaţiei are nevoie de îndeplinirea 

următoarelor acţiuni coordonate reciproc: montarea şi lansarea 

producţiei în exploatare, deservirea tehnică, asigurarea cu piese de 

schimb. Prin urmare, se prevăd servicii de deservire însoţitoare 

(deservire tehnică în perioadele de garanţie şi postgaranţie, 

învăţământul personalului, crearea rezervelor optime în depozit a 

pieselor de schimb). 

Acţiunea reciprocă similară a partenerilor după livrarea producţiei 

finite este în avantajul ambelor părţi. Exportatorul se întăreşte pe 

noua piaţă, măreşte volumul de vânzări, oferind un complex total de 

servicii necesare unui consumator concret. Importatorul primeşte 

odată cu utilajul şi un asortiment de servicii calificate de la furnizor, 

care ştie toate particularităţile de utilizare a acestui produs, pentru 

asigurarea caracteristicilor de exploatare date şi, respectiv, pentru 

atingerea rezultatelor economice. 

Dezvoltarea comerţului mondial de producţie de maşini şi tehnică 

demontate este determinată de particularităţile diviziunii 

internaţionale a muncii în condiţii moderne. S-au creat condiţii în 
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mod obiectiv de fracţionare a procesului de producţie în operaţii 

separate şi despărţirea lor în producţii independente, precum şi 

pentru schimbul dintre asemenea formaţii ale unui ciclu tehnologic 

unic al producţiei lor (componente ale articolului final). 

Exportul producţiei finite demontate îi ridică competitivitatea sa; 

ajută a învinge diverse bariere vamale şi administrative protecţioniste 

îndreptate la limitarea importului de producţie finită; reduce aproape 

de două ori cheltuielile pentru transport, cu toate că ansamblurile şi 

elementele, ca încărcătură mult mai compactă, se transportă în 

containere. Importul producţiei finite de tipul ansamblurilor şi 

elementelor este însoţit de o taxă mai mică, ce contribuie la 

organizarea lucrărilor de asamblare a producţiilor şi, respectiv, la 

dezvoltarea industriei naţionale şi ridicarea gradului de ocupare a 

braţelor de muncă. Oferind ansambluri şi elemente pentru a fi 

montate, exportatorul asigură pătrunderea pe piaţă şi creşterea 

volumului de vânzări a articolelor finite montate. 

O asemenea formă de comerţ deseori trece prin canalele interne 

ale unei sau altei corporaţii transnaţionale (CTN). Astfel, o parte din 

ansambluri şi elemente în volumul total de export al ţărilor OCDE de 

maşini şi mijloace de transport alcătuieşte circa 30%. 

În unele ţări în dezvoltare, unde activează filialele CTN, această 

parte este şi mai mare: în Taiwan – 36,3%; Guyana Franceză – 49; 

Hong Kong – 46,2; Barbados – 61,6; Nicaragua – 81,6. Acest lucru 

majorează substanţial masa de mărfuri care se deplasează între ţări, 

leagă solid economiile naţionale ale acestor ţări. 

Dezvoltarea comerţului internaţional cu utilaj complet ţine de 

apariţia şi funcţionarea pieţei de obiecte complete (mărfuri-obiecte). 

Utilajul complet, după cum s-a menţionat supra, prezintă în sine un 

complex tehnologic unic al întreprinderii sau obiectului construit. 

Livrarea sa este legată direct de acordarea serviciilor de cercetare şi 

proiectare, de construcţie şi tehnologice; de îndeplinirea lucrărilor de 

reglare şi de punere în funcţiune, de transmiterea licenţelor 

respective, organizarea învăţământului administrativ şi de producţie a 

personalului. 

Exportatorul de utilaj complet capătă posibilitate să extindă 

substanţial capacităţile de export pe seama utilajului nestandard mai 

scump, serviciile de însoţire, inclusiv know-how, a patentelor. 
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Livrarea utilajului complet dă posibilitate importatorului într-un 

termen scurt să primească completul de utilaj de bază şi 

complementar, să înveţe personalul angajat în producţie şi după 

lansarea obiectului în exploatare, să se înceapă fabricarea producţiei 

finite. 

Cota de livrări a utilajului complet în volumul total al exportului 

mondial de maşini şi utilaje se află la nivelul de 10-15%. Această 

formă de comerţ este răspândită pe larg atât în ţările industriale 

dezvoltate, cât şi în ţările în dezvoltare, în primul rând, în India, 

Brazilia, Argentina, Mexic. 

Pe piaţa mondială de desfacere a mărfurilor industriale, în 

conformitate cu datele Băncii Mondiale, dintre ţările pentru care 

exportul acestor mărfuri este prioritar (peste 50% din volumul total 

de export de mărfuri şi servicii), fac parte: Belarus, Bulgaria, 

Armenia, Georgia, Germania, Israel, India, Irlanda, Italia, Canada, 

Kârgâzstan, China, RDPC, Letonia, Liban, Lituania, Malaysia, 

Republica Moldova, Monaco, Pakistan, Republica Coreea, Federaţia 

Rusă, România, SUA, Singapore, Thailanda, Taiwan, Uzbekistan, 

Ucraina, Finlanda, Cehia, Elveţia, Suedia, Estonia, Japonia. 

Particularităţile în funcţionarea anumitor pieţe mondiale de 

desfacere a mărfurilor industriale pot fi ilustrate cu datele prezentate 

infra. 

Comerţul internaţional că mărfuri industriale în regiunile globului 

este caracterizat prin intermediul datelor din Tab.31. 

Tabelul 31 

Exportul mondial al mărfurilor industriale  

în regiunile globului 

Regiunile 

globului 

Exportul de mărfuri industriale 

(cota de mărfuri de export mondial, %) 

dintre care 

Total Metale 

feroase 

şi articole 

similare 

Produse 

chimice 

Utilaj 

pentru 

oficii şi de 

comunicaţii 

Produse 

automobil

istice 

Textile Îmbrăcă

minte 

În total  

pe glob 
70,1 3,2 10,6 12,3 8,6 1,9 2,6 

America  

de Nord 
73,5 1,4 10,4 11,8 12,2 1,0 0,8 
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America 

Centrală  

şi America 

de Nord 

31,4 4,0 5,7 1,5 4,4 
0,7 

 
3,0 

Europa 78,4 3,6 15 8,6 11,1 1,7 2,2 

CSI 24,9 9,1 5,2 0,3 1,3 0,4 0,4 

Africa 19,6 1,9 3,1 0,7 1,5 0,4 2,7 

Orientul 

Mijlociu 
21,4 0,7 5,7 2,3 1,3 1,2 0,7 

Asia 81,9 3,2 7,2 24,4 6,8 3,2 5,0 

Sursa: [www.wto.org] 

5.2.3. Pieţele mondiale de materii prime 

Prin „materie primă”, de regulă, se înţeleg produsele industriei 

extractoare şi ale agriculturii. De aceea, pieţele principale de materii 

prime sunt pieţele de produse alimentare, de articole crude din 

agricultură, minereul şi metalele, combustibilul. 

Comerţul de materii prime este caracterizat de un şir de 

caracteristici: 

– cererea şi oferta de materii prime depind de condiţiile 

climaterice, de rezervele naturale, crizele politico-economice, 

îndeosebi în regiunile cele mai importante de materii prime (crude). 

Din acest motiv, în totalitate, comerţul internaţional de materii prime 

se caracterizează prin instabilitatea pieţei; 

– se observă depăşirea pe termen lung a ofertei asupra cererii de 

mărfuri. Aceasta duce, în numeroase cazuri, la criza de materii prime 

în ţările în dezvoltare, la o specializare îngustă, întrucât exportul de 

materii prime le garantează de la 50 până la 100% din veniturile din 

export; 

– partenerii tind să stabilească relaţii de durată în baza 

contractelor pe termen lung, în acestea exportatorului i se asigură o 

desfacere stabilă, iar importatorului – furnizări regulate garantate. 

Contractelor pe termen lung le revin 30% din exportul mondial de 

materii prime, astfel gazului natural – 100%, concentratelor de cupru, 

de staniu, de zinc şi plumb – 90%, cărbunelui de lemn – 75%, 

minereului de fier – 60%, minereului de mangan – 30%; 

– cumpărarea-vânzarea de materii prime este strâns legată de 

livrările altor sortimente de mărfuri, constituie o parte a altor 
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complexe de operaţii comerciale, de modele complexe de colaborare 

economică externă (tehnico-economică, tehnico-ştiinţifică), tranzacţii 

la scară mare în bază compensatorie; 

– scad ritmurile creşterii exportului de materii prime în timpul 

creşterii absolute a comerţului grupei de mărfuri vizate; 

– tempourile de sporire a comerţului de combustibili şi materie 

primă minerală le depăşesc pe cele ale comerţului cu produse 

alimentare şi materie primă agricolă; 

– sporeşte comerţul cu semifabricate, pregătite pe baza materiei 

crude minerale şi vegetale, precum cu materie primă supusă unui 

tratament/prelucrări serioase, în special cu materiale cu un grad de 

preparaţie de calitate superioară; 

– cresc cerinţele importatorilor faţă de securitatea ecologică a 

mărfurilor livrate; 

– gradul înalt de monopolizare. Cele mai mari companii 

industriale şi comerciale tind să stabilească preţuri mari monopoliste 

pe pieţele de materii prime. Totodată, livrările de materii prime în 

cadrul corporaţiilor se efectuează la preţuri de transfer diminuate; 

– creşte amestecul statului în stabilirea volumelor, direcţiilor, 

formelor şi metodelor comerţului cu materii prime şi produse 

alimentare. 

Exportul de materii prime constituie aproximativ 20% din 

exportul mondial, însă ţinând cont de comerţul cu semifabricate 

(metale feroase şi neferoase şi produse chimice) – circa 40%. 

Pe piaţa mondială de materii prime, în conformitate cu datele 

Băncii Mondiale, dintre ţările pentru care exportul de mărfuri 

nominalizate a devenit prioritar, fac parte: Albania, Bolivia, 

Botswana, Burundi, Vietnam, Guyana, Ghana, Guadelupa, Guineea, 

Gonduras, Groenlanda, Zair, Zambia, Islanda, Cuba, Liberia, 

Mauritania, Madagascar, Mali, Mongolia, Namibia, Nigeria, 

Nicaragua, Noua Zeelandă, Peru, Rwanda, Samoa (SUA), 

Swaziland, Somali, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Ugar, Chile, 

Guineea Ecuatorială. 

În comerţul internaţional, la produsele alimentare, în 

conformitate cu CSCI, sunt incluse: 

– produse alimentare şi animale vii (secţiunea 0): animale vii, 

carne şi organe comestibile; produse lactate şi ouăle; peşte şi 
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produsele mării; cereale şi produse din cereale, legume şi fructe; 

zahăr şi miere; cafea, ceai, cacao, condimente; hrană pentru animale; 

diverse mărfuri alimentare; 

– băuturi şi tutun 1 (secţia 1); 

– oleaginoase (secţia 2, grupul 22); 

– grăsimi, uleiuri, ceruri de origine vegetală şi animală (secţia 4). 

Pe piaţa mondială de produse alimentare, locul principal îl ocupă 

produsele secţiile 0 şi 4. Se măresc volumele comerţului cu produse 

alimentare, gata pentru consum. 

Pe pieţele de produse alimentare există problema preţurilor, 

deoarece preţurile sunt supuse la fluctuaţii considerabile, fapt care 

este greu de prognozat. Formarea preţurilor pe pieţele alimentare se 

caracterizează printr-un şir de particularităţi: 

– preţurile la anumite produse alimentare sunt orientate după 

cele de la bursă sau de la licitaţii; 

– preţurile se disting prin instabilitate; 

– multitudinea de preţuri în legătură cu existenţa diverselor 

asortimente, centre comerciale, deosebirile dintre termenele de 

livrare; 

– influenţa puternică a concurenţei din partea substituenţilor 

sintetici şi artificiali; 

– influenţa politicii comerţului extern. 

Pe piaţa mondială de materie primă agricolă, sunt oferite mărfuri 

comerciale din grupul secţiei 2 CSCI: 

– piei, blănuri (grupul 21); 

– cauciuc (grupul 23), plută şi lemn (grupul 24), celuloză şi 

maculatură (grupul 25); 

– fibre textile şi deşeuri (grupul 26); 

– materie primă de provenienţă animală şi vegetală, în alt loc 

nefiind menţionată (grupul 29). 

Pieţele de materii prime agricole se dezvoltă sub impactul aceloraşi 

factori macroeconomici, precum şi pieţele de produse alimentare. 

Poziţiile lider sunt ocupate de cauciucul natural, lemn, bumbac, lână. 

Centrul producţiei mondiale de cauciuc natural este Asia de Sud-

Est. La cei mai mari producători se referă: Thailanda, Indonezia, 

Malaysia, lor revenindu-le ¾ din producţia mondială. 
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Principalii importatori de cauciuc natural – ţările industriale 

dezvoltate (ţărilor din America le revin 23% din consumul mondial, 

Europei – 18%, Japoniei – 12%) şi ţările asiatice în dezvoltare. 

Dinamica preţurilor la cauciucul natural determină creşterea sau 

scăderea rezervelor sub impactul corelaţiei dintre cerere şi ofertă. 

Reducerea rezervelor mondiale a condiţionat în prezent ridicarea 

bruscă a preţurilor la acest produs. 

Controlul asupra stabilităţii preţurilor pe piaţa de cauciuc natural 

este efectuat de Organizaţia de cauciuc internaţională (INRO) care a 

fost creată în 1980. 

Producţia mondială de produse forestiere sporeşte constant. Mult 

mai dinamic această ramură se dezvoltă în SUA şi Canada. 

În structura asortimentului de produse forestiere, în ultimii ani s-au 

produs mari schimbări: s-a majorat cota materiei prime pentru 

producţia de celuloză şi hârtie şi a lemnului şi s-a redus cota materiei 

prime pentru prelucrarea lemnului. 

În comerţul internaţional cu fibre textile, aproape jumătate revine 

bumbacului (fibrelor). Producţia mondială de bumbac constituie 18-

20 mil. tone pe an. Producătorii principali – RPC, SUA, India, 

Pakistan, Uzbekistan. 

Exportul mondial de bumbac în ultimul an a crescut cu 4,5%. 

Principalii exportatori sunt: SUA, Uzbekistan, Australia, Grecia, 

Mali. 

Importul mondial de bumbac a crescut cu 5,5%. Dintre 

importatorii principali fac parte: Indonezia, Turcia, India, China, 

Mexic [http://www.wto.org]. 

Centrele principale în comerţul mondial cu bumbac le reprezintă 

Bursa de bumbac din New York, Bursa de orez şi bumbac din Chica-

go şi piaţa intermediară a Asociaţiei de bumbac din Liverpool. 

La cele mai scumpe sortimente de materie primă textilă se referă 

şi lâna. Producţia mondială de lână alcătuieşte circa 2 mil. tone/an, 

iar cota în volumul total de consum al tuturor fibrelor textile – circa 

5%. Principalii exportatori de lână: Australia, Noua Zeelandă, 

Argentina, Uruguai, RAS, CSI. Un rol de seamă în comerţul cu lână 

îl joacă licitaţiile şi casele de comerţ. 

În comerţul internaţional la mineree şi metale, conform CSCI, se 

atribuie două grupuri de mărfuri din secţia 2: „Îngrăşăminte naturale 
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şi minerale” (grupul 27) şi „Mineree de metale şi de fier vechi” 

(grupul 28), precum şi grupul 68 din secţia 6 „Metale neferoase”. 

Piaţa de mineree şi metale include piaţa de metale feroase şi piaţa 

de metale neferoase. 

În ultimii 10 ani, cantitatea de oţel topită a crescut cu 10,4%, 

inclusiv în ţările industriale dezvoltate – cu 12,6%, iar în ţările 

dezvoltate – de 1,7 ori. 

O sporire mai mare a topirii oţelului a fost atinsă de ţările CSI – 

16%, inclusiv Federaţia Rusă – 15,7%. FR ocupă poziţia de lider pe 

piaţa mondială de metale: partea sa constituie circa 12% din volumul 

total al exportului mondial de producţie de metal. 

Sub influenţa tendinţelor de economii ale metalelor, sporul 

mondial al consumului de oţel se compensează de prezenţa 

capacităţilor excedente ale producătorilor occidentali şi creşterea 

intensivă a capacităţilor în ţările Asiei. 

Drept urmare a acestui fapt, în circuitul mondial al metalului, 

practic, nu există deficit de metale feroase, şi putem spune că se 

menţine o anumită supraproducţie. 

În lume creşte şi producţia de metale neferoase. Astfel, producţia 

mondială de aluminiu în 10 ani s-a majorat cu 14,6%, de cupru 

rafinat – cu 34%, de plumb rafinat – cu 30%, zinc în blocuri – cu 

19%, staniu rafinat – cu 30%, nichel rafinat cu 37% 

[http://www.wto.org]. 

Principalii exportatori şi importatori de metale neferoase pe piaţa 

mondială sunt: 

– piaţa de concentrate de cupru şi cupru rafinat: exportatori – 

SUA, Chile, Portugalia, Filipine, Federaţia Rusă, Canada, Kazahstan; 

importatori: Japonia, Germania, Spania, Republica Coreea; 

– piaţa aluminiului: exportatori – Federaţia Rusă, Australia, Nor-

vegia, Brazilia;  importatori: Japonia, SUA, Germania, Italia, Belgia, 

Franţa, Ţările de Jos, Marea Britanie; 

– piaţa plumbului rafinat: exportatori – Australia, Canada, 

Mexic; importatori – SUA ţările UE; 

– piaţa de minereuri şi concentrate de zinc: exportatori – 

Canada, Suedia, Peru, Mexic; importatori – Germania, Franţa, 

Belgia, Japonia; 
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– piaţa de concentrate de staniu şi de staniu rafinat: exportatori – 

Australia, Peru, Bolivia, Canada; importatori – ţările UE, SUA, Japonia; 

– piaţa nichelului: exportatori – Canada, Noua Caledonie; 

importatori – Japonia, SUA, Germania; 

– piaţa aurului: exportatori: RAS, SUA, Australia, Canada. 

O particularitate a pieţei metalelor neferoase este lipsa de preţuri 

la materia primă de metale neferoase. Aceasta ţine de existenţa diver-

sităţii mari de trăsături ale calităţii materiei prime iniţiale. Preţurile 

materiei prime depind de preţurile metalului rafinat. 

Piaţa mondială a combustibilului include comerţul cu mărfuri din 

secţia 3 CSCI: 

– cărbune, cocs, brichete (grupul 32); 

– petrol, produse petroliere şi produsele lor (grupul 33); 

– gazul natural şi artificial (grupul 34); 

– energia electrică (grupul 35). 

Rolul principal pe această piaţă îi aparţine petrolului (circa 40% 

din producţia şi consumul mondial), huilei (circa 31%), gazului 

(circa 23%). 

Printre cei mai mari producători de petrol şi produse petroliere se 

numără Arabia Saudită, SUA, Irak, Mexic, Federaţia Rusă, China. 

Partea ţărilor-membre OPEC în comerţul mondial de petrol constituie 

circa 65%. 

FR ocupă primul loc în lume după volumul exportului de petrol şi 

produse petroliere, acesta în 2009 constituind 7,4 mil. barili în 24 de ore. 

Cel mai mare importator pe glob – SUA: în volumul total de 

consum al petrolului, care este evaluat la 20 mil. barili/24 ore, 

importului acestei ţări îi revin 12 mil. barili. OPEC asigură 36,5% 

din cererea totală de petrol a ţărilor consumatoare. 

Pentru 5 ani următori, acest indice va creşte până la 40% şi în 

decurs de 10 ani va depăşi 50%. Conform prognozei, cererea de 

petrol va creşte în medie cu 1,6% anual şi în 2030 va alcătui 120 mil. 

barili/24 ore. Mai mult de 60% din excedentul cerinţei de petrol va 

reveni ţărilor în dezvoltare (îndeosebi asiatice). Cota ţărilor în 

dezvoltare la cererea mondială va creşte în 2030 până la 43% [29, 

p.235]. 
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În deceniul ulterior, petrolul cu cota de 40% va păstra rolul 

dominant în consumul mondial de carburanţi iniţiali. Preţul său va 

rămâne etalon pe piaţa mondială de produse energetice de carburanţi. 

Producţia mondială de cărbuni în 2009 constituia 4,0 mld. tone, 

inclusiv celei energetice îi reveneau 3,5 mld. tone şi celei 

cocsificabile – 0,5 mld. t. Ţărilor UE le revin 930 mil. t, CSI – 335 

mil. t, Chinei – 930 mil. t, Indiei – 312 mil. t, Australiei – 253 mil. t. 

Comerţul internaţional cu huilă (cărbune de pământ) are tendinţa 

spre lărgire. Exportatorii principali de cărbune sunt Australia (în 

2009 volumul exportului – 215 mil.t; în 2020 – 229 mil.t), SUA 

(respectiv 71 şi 70 mil.t), RAS (74 şi 73 mil.t), Indonezia (54 şi 63 

mil.t), America de Sud (45 şi 52 mil.t), Canada (39 şi 42 mil.t), CSI 

(15 şi 16 mil.t), iar importatori – ţările Europei Occidentale (160 

mil.t în 2010), Regiunea Asia-Pacific (peste 200 mil. t, inclusiv 

Japonia – 130 mil. t, Coreea de Sud – 50 mil. t, Taiwan – 20 mil. t). 

Piaţa mondială a gazului natural se dezvoltă fiind influenţată de 

schimbările de pe piaţa combustibilului lichid. Un interes deosebit 

este prezentat faţă de gazul natural lichefiat, deoarece utilizarea sa la 

staţiile electrice, automobile, avioane, elicoptere creşte constant. 

Comerţul cu gaz lichefiat este concentrat, în principal, în regiunea 

Oceanului Pacific şi Asia şi constituie circa 75% din comerţul 

mondial al acestei producţii. Exportul mondial de gaz lichefiat 

alcătuieşte circa 90 mil. t, iar valoarea sa în volumul operaţiilor 

comerciale depăşeşte 10 mld. $. 

Până în 2020, partea gazului în asigurarea energetică a planetei va 

creşte până la 26-28%, iar a cărbunelui – se va afla în limitele 19-24%. 

Exportatorii principali ai gazului natural în ţările europene 

occidentale continentale – Federaţia Rusă, Norvegia, Ţările de Jos. 

Exportul de gaze de către FR în 2001 constituia 167 mld. m
3
 în sumă de 

14,5 mld. $ sau 42% din exportul mondial; în 2005 el a atins 240 mld. 

m
3
, iar în 2010 – 270 mld. m

3
 [http://www.wto.org]. 

În prezent, pe seama petrolului, gazului, cărbunelui se acoperă 

85% de cerere de energie, iar peste 50 de ani, cota sumară a lor va 

alcătui 60%. 

În scopul stabilizării dezvoltării comerţului internaţional de 

materii prime, ţările încheie diferite convenţii internaţionale: 

–convenţii de stabilizare, destinate asigurării stabilităţii şi 

echilibrului dintre cerere şi ofertă. Ele prevăd cotele pentru volumul 
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de materie primă şi se încheie cu privire la cupru, staniu, zinc, nichel, 

aluminiu, cafea, cacao, cauciuc; 

–acorduri administrative şi cu privire la schimbul de mărfuri, 

destinate pentru analiza statistică a pieţelor de materii prime şi de 

elaborare a recomandărilor pentru introducerea comerţului cu 

anumite sortimente de mărfuri, de exemplu, zahăr, grâu şi alte 

cereale; 

–acorduri cu privire la schimbul de mărfuri care prevăd măsuri 

pentru crearea şi dezvoltarea producţiilor de materii prime orientate 

la export. Ele se încheie, de exemplu, la iută, material lemnos de 

specii valoroase, ulei vegetal şi ulei de măsline etc. 

 

5.3. Serviciile şi clasificarea lor în comerţul internaţional 
 

Piaţa mondială de servicii prezintă în sine sfera schimbului de 

servicii dintre ţări. Alături de pieţele mondiale de desfacere a 

mărfurilor, ea este o parte indispensabilă a relaţiilor economice 

internaţionale. 

Obiectul de schimb pe această piaţă sunt serviciile. Ele joacă rolul 

de rezultat al funcţionării sferelor principale de activitate umană: 

ştiinţa, tehnica, producţia, gestiunea. 

Serviciul – este îndeplinirea, conform contractului, de către una 

dintre părţi (executorul) a însărcinării celeilalte părţi (clientul) a 

anumitor acţiuni sau efectuarea unei activităţi, care sunt utilizate în 

procesul de realizare a lor. Serviciile în sfera comerţului internaţional 

– acestea sunt relaţiile economice dintre două părţi – rezidente şi 

nerezidente. 

Serviciile şi comerţul cu ele se disting calitativ de produse şi 

comerţul cu produse. 

Caracteristicile principale ale serviciilor – ele nu pot fi, spre 

deosebire de produse, văzute şi acceptate prin pipăit; ele nu sunt 

supuse păstrării; comerţul cu servicii este legat de fabricarea lor; 

exportul serviciilor înseamnă prestarea de servicii străinului, adică 

nerezidentului, chiar dacă el se află pe teritoriul vamal al ţării. Însă 

descrierea supra a caracteristicilor serviciilor are şi limite. Unele 

servicii pot fi văzute (de exemplu, darea de seamă a consultantului pe 
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dischetă), unele dintre acestea se păstrează (de exemplu, sistemul 

robotului telefonic). 

Deosebirea dintre mărfuri şi servicii o constituie modul în care 

guvernul oferă protecţie producătorului său. În caz că ramurile de 

producţie industriale sunt apărate prin intermediul stabilirii de tarife, 

restricţii cantitative etc., atunci sfera serviciilor este protejată, în 

primul rând, de normativele şi regulile naţionale, ce ţin de investiţiile 

străine directe şi de participarea furnizorilor străini de servicii în 

activitatea întreprinderilor naţionale. 

Protecţia sferei de servicii nu poate fi asigurată prin măsuri 

corespunzătoare la hotare din cauza caracterului nematerial al 

serviciilor, precum şi de aceea că puţine operaţii cu servicii sunt 

legate de traversarea hotarelor. 

Organizaţiile internaţionale sistematizează şi clasifică serviciile 

care constituie obiectul comerţului internaţional. 

Clasificarea serviciilor, aprobată de FMI şi care stă la baza 

balanţei de plăţi, arată plăţile dintre rezidenţi şi nerezidenţi şi conţine 

11 sectoare (serviciile de transport; serviciile ce ţin de călătorii; 

servicii ale întreprinderilor de telecomunicaţii; construcţii; asigurare; 

servicii financiare; servicii de computerizare şi de informare; plăţi 

royalty şi de licenţă; alte servicii business; servicii personale, 

culturale şi de recreare; servicii guvernamentale). 

Banca mondială clasifică serviciile conform cu grupările 

agregate: grupul I – serviciile factoriale, care apar în legătură cu 

mişcarea factorilor de producţie, grupul II – serviciile nefactoriale la 

care se referă tipurile de servicii ce nu sunt legate de factorii de 

producţie (serviciile de transport; serviciile ce ţin de călătorii; alte 

servicii nefinanciare). 

Clasificarea pentru servicii propusă de OMC include 12 sectoare: 

serviciile comerciale; serviciile întreprinderilor de telecomunicaţii; 

servicii pentru construcţie şi servicii conexe de inginer; serviciile 

distribuitorilor; servicii în sfera învăţământului; servicii de ocrotire a 

mediului înconjurător; servicii financiare; servicii în sfera de ocrotire 

a sănătăţii şi în sfera socială; servicii legate de turism; servicii pentru 

organizarea odihnei, de măsuri culturale şi sportive; servicii de 

transport; alte servicii. 
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Diversele caracteristici ale serviciilor influenţează asupra metodei 

prin care se realizează operaţiile internaţionale. Dacă operaţiile 

internaţionale cu mărfuri prevăd deplasarea lor fizică dintr-o ţară în 

alta, doar numai unele tipuri de operaţii cu servicii prevăd mişcarea 

după hotar. Totuşi, pentru majoritatea operaţiilor din sfera serviciilor, 

locul şi timpul de consum nu trebuie separate, fapt ce cere apropierea 

furnizorului de servicii de consumator. 

Serviciile la nivel internaţional se oferă prin aplicarea a patru 

metode, în special:  

1) furnizări transfrontaliere, adică oferirea serviciilor peste hotar. 

Furnizorul şi consumatorul de servicii nu se deplasează peste hotar, 

ea este traversată doar de serviciu. Exemple de operaţii 

transfrontaliere pot fi serviciile care se transmit prin mijloacele de 

telecomunicaţii (consultaţii prin telefon sau prin fax, livrarea de 

servicii prin poştă, virarea de bani prin bancă), servicii investite în 

produse (evidenţa tehnică a consultantului, asigurarea programată pe 

dischetă); servicii de transport; 

2) consumul peste hotar, adică deplasarea consumatorilor în ţara 

de export. Furnizorul nu se deplasează (turism, învăţătură, servicii 

medicale la un spital din altă ţară, servicii la reparaţia navelor, în caz 

că nava unei ţări este expediată în altă ţară la reparaţie); 

3) prezenţa comercială, deci crearea instituţiei în ţara în care 

trebuie să se presteze servicii (deschiderea unei filiale sau companii-

fiice). Furnizorul de servicii se deplasează, iar consumatorul nu se 

deplasează (de exemplu, investiţiile străine directe, migraţia de 

muncă temporară, serviciul bancar care se oferă prin filială sau prin 

secţia unei bănci străine); 

4) prezenţa persoanelor fizice, adică plecarea temporară a 

persoanelor fizice în altă ţară pentru a presta servicii acolo (de 

exemplu, turneele teatrelor, artiştilor, lecţiile profesorilor din 

universităţi, serviciile arhitecţilor, juriştilor, plecarea consultantului 

străin în ţară pentru acordarea de servicii consultative). 

Numărul total de servicii, oferite prin ultimele două metode, este 

semnificativ mai înalt decât cele cu care se face comerţ în cazul 

aplicării primelor două. Însă progresele cele mai noi ale tehnologiilor 

de comunicaţii şi dezvoltarea comerţului electronic creează tot mai 

multe posibilităţi pentru companii de a presta servicii în regim de 
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deplasare transfrontalieră, fără a crea instituţie comercială în ţara 

importatoare. 

Sunt posibile cazuri când pentru acordarea serviciilor poate să se 

folosească nu doar o singură metodă de realizare. De exemplu, un 

anumit serviciu consultativ poate fi acordat prin mijloace de 

telecomunicaţie şi nemijlocit de prezenţa persoanelor fizice. 

5.4. Starea şi structura pieţei mondiale de servicii 

Oferirea serviciilor este articolul cel mai dinamic din comerţul 

extern. Un număr tot mai mare de tipuri de servicii devin marfă pe 

piaţă şi se înregistrează pe contul operaţiilor curente din balanţa de 

plăţi a ţării. 

Exportul de servicii constituie peste 3,7 mil. $ sau 19% din 

volumul total al exportului mondial de produse şi servicii, iar 

importul – 3,5 tril. $ sau 18,6% din importul mondial de mărfuri şi 

servicii. Totodată, comerţul cu servicii creşte constant cu ritmuri 

suficient de înalte (Tab.32; 33; 34). 

Tabelul 32 

Volumul comerţului mondial de servicii 

în anii 2007-2008 (mld. $ SUA) 

Regiuni şi ţări 
Exportul Importul 

2007 2008 2007 2008 

În total pe glob 3372 3778 3114 3489 

America de Nord 554 605 447 479 

SUA 473 521 342 368 

America Centrală  
şi de Sud 

94 108 98 118 

Brazilia 18 29 35 44 

Europa 1743 1937 1472 1626 

UE (27 de ţări) 1587 1754 1372 1513 

Marea Britanie 281 283 195 196 

Germania 217 242 256 283 

Franţa 145 160 129 139 

Italia 110 122 118 132 

Spania 127 143 96 104 

CSI 66 84 91 114 

Federaţia Rusă 39 51 58 75 

Ucraina 14 17 11 15 
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Africa 78 88 105 121 

Egipt 20 25 13 16 

Orientul Apropiat 82 97 141 168 

Israel 21 24 18 20 

Asia 756 859 760 864 

Japonia 127 146 149 167 

China 122 146 129 158 

India 88 103 71 84 

Sursa: [www.wto.org] 

Tabelul 33 

Dinamica dezvoltării comerţului  
mondial de servicii după regiuni 

Regiunile  

Ritmurile sporului, % 

Exportul  Importul  

2007 2008 2007 2008 

America de Nord 14,4 9,1 9,3 7,3 

America Centrală şi de Sud 18,0 15,2 20,8 19,7 

Europa 20,7 11,1 19,2 10,4 

Africa 22,5 12,7 30,2 15,5 

Asia 21,4 13,6 17,9 13,7 

Total (pe glob) 19,7 12,0 18,5 12,1 

Sursa: [www .wto.org] 

Tabelul 34 
Exportul mondial al tipurilor principale de servicii 

Tipurile de servicii 

Exportul în 2008 Schimbarea anuală, % 

Volumul 

mld. $ 

Cota, 

% 
2000-08 2006 2007 2008 

Servicii comerciale 3730 100,0 12 13 19 11 

Inclusiv servicii  
de transport 

875 23,0 12 10 20 15 

Călătorii 945 25,0 9 10 15 10 

Alte servicii  
comerciale 

1910 51,0 14 16 22 10 

Sursa: [www.wto.ua] 

Creşterea comerţului cu servicii este determinată de aceşti factori: 

 schimbările tehnologice revoluţionare; 

 creşterea ritmurilor de dezvoltare a programelor tehnologice în 

domeniul de telecomunicaţii şi informaţii; 

 sporirea cererii de servicii financiare, de asigurare, bancare. 
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Exportatorii şi importatorii principali în comerţul mondial cu 

servicii în anul 2008 sunt prezentaţi în Tab.35. 

Tabelul 35  

Ţările principale exportatoare şi importatoare 

în comerţul mondial de servicii 

Exportatorii  
Volumul 

mld. $ 

Cota, 

% 
Importatorii 

Volumul 

mld. $ 
Cota, % 

1. SUA 521,4 13,8 1. SUA 367,9 10,5 

2. Marea  
Britanie 

283,0 7,5 
2. Germania 

283,0 8,1 

3. Germania 241,6 6,4 3. Marea Britanie 196,2 5,6 

4. Franţa 160,5 4,2 4. Japonia 167,4 4,8 

5. China 146,4 3,9 5. China 158,0 4,5 

6. Japonia 146,4 3,9 6. Franţa 139,4 4,0 

7. Spania 142,6 3,8 7. Italia 131,7 3,8 

8. Italia 121,9 3,2 8. Irlanda 106,2 3,0 

9. India 102,6 2,7 9. Spania 104,3 3,0 

10. Ţările  
de Jos 

101,6 2,7 
10.Coreea 

91,8 2,6 

11. Irlanda 99,2 2,6 11. Ţările de Jos 90,8 2,6 

12. Hong Kong 92,3 2,4 12. Canada 86,6 2,5 

13. Belgia 86,1 2,3 13. India 83,6 2,4 

14. Singapore 82,9 2,2 14. Belgia 81,9 2,3 

15. Elveţia 75,2 2,0 15. Singapore 78,9 2,3 

16. Coreea 
74,1 2,0 16. Federaţia 

Rusă 
74,6 2,1 

17. Danemarca 72,0 1,9 17. Danemarca 62,3 1,8 

18. Suedia 71,6 1,9 18. Suedia 54,3 1,6 

19. Luxemburg 68,9 1,8 19. Thailanda 46,3 1,3 

20. Canada 64,8 1,7 20. Hong Kong 45,8 1,3 

21. Austria 61,7 1,6 21. Australia 45,5 1,3 

22. Federaţia 
Rusă 

50,7 1,3 
22. Brazilia 

44,4 1,3 

23. Grecia 50,4 1,3 23. Norvegia 43,9 1,3 

24. Australia 45,6 1,2 24. EAU 42,8 1,2 

25. Norvegia 45,6 1,2 25. Austria 42,6 1,2 

26. Polonia 35,3 0,9 26. Luxemburg 40,7 1,2 

27. Turcia 34,5 0,9 27. Elveţia 36,6 1,0 

28. Taiwan 33,6 0,9 28.Arabia  34,6 1,0 
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Saudită 

29. Thailanda 33,4 0,9 29. Taiwan 33,6 1,0 

30. Malaysia 29,3 0,8 30. Polonia 29,9 0,9 

Total (în lume) 3780,0 100,0 Total (în lume) 3490,0 100,0 

Cota serviciilor de transport şi călătorii în volumul total de comerţ 

cu servicii după regiunile lumii este prezentată în Tab.36. 

Tabelul 36 

Cota serviciilor de transport şi călătorii în exportul  

şi importul de servicii în anumite regiuni din lume, % 
Exportul  

Regiunile  

Importul  

Servicii 

de 

transport 

Călătorii  

Servicii 

de 

transport 

Călătorii  

17 30,2 America de Nord 28,8 27,2 

24,3 47,2 America Centrală 

şi de Sud 

36,7 24,0 

22,8 26,8 Europa 23,4 28,5 

22,8 25,7 UE 22,8 28,1 

24,7 49,7 Africa 41,5 19,7 

28,1 25,4 Asia 34,7 25,1 

Sursa: [http//www .wto.org] 

Structura exportului celorlalte servicii după regiunile din lume şi 

orientări este ilustrată în Fig.35. 

Pentru piaţa mondială de servicii, o trăsătură caracteristică este 

dezvoltarea cu ritmuri rapide a pieţei de servicii financiare. Astfel, în 

decursul următorilor 15 ani, după cum consideră experţii „Mercer 

Oliwer Wyman”, ritmurile sporului în sectorul de servicii financiare 

se vor accelera semnificativ şi până în 2020 cota sa va alcătui circa 

10% din PIB-ul mondial. Volumul total de venituri în sectorul de 

servicii financiare mondiale va creşte de 3 ori (de la 2 tril. până la 5 

tril. $ către 2020). 
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Veniturile în sectorul de servicii financiare în ţările Americii de 

Nord şi ţările Europei Occidentale vor creşte cu 5,5% anual. În alte 

regiuni, acest indicator va creşte cu ritmuri mai înalte (de exemplu, în 

Federaţia Rusă, Brazilia, India şi China el se va mări de două ori mai 

repede decât în alte ţări din lume). Mai puţin favorabilă va fi situaţia 

pe piaţa serviciilor financiare în ţările din America Latină şi Africa. 
Fig. 30. Structura exportului de servicii  

(exceptând serviciile de transport şi călătorii) 

Sursa: http//www.wto.org 

În ultimii ani, se remarcă micşorarea volumului de import dintre 

ţările UE, care reflectă consolidarea legăturilor comerciale dintre UE 

şi alte ţări. 

Trebuie de menţionat că Piaţa Ţărilor Europei Occidentale 

deocamdată nu este creată. Cauza o constituie numeroasele bariere 

naţionale în această sferă, începând cu crearea noii companii care 

este regulată, de diferite norme de drept, la stabilirea preţurilor de 
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vânzare, asupra nivelului acestora influenţând diverse regimuri 

fiscale. 

Lipsa unei pieţe comune UE generează un şir de momente negative. 

În primul rând, în legătură cu rolul serviciilor în produsul total 

brut care atinge 70%, problemele care le întâmpină anumite 

companii au impact asupra economiei regiunii în ansamblu. 

În al doilea rând, companiile, în special cele mici, nu au 

posibilitate de a extinde pieţele de desfacere a producţiei lor şi 

suportă cheltuieli suplimentare. 

În al treilea, consumatorii întâmpină greutăţi privind accesul la 

servicii mai calitative şi mai ieftine, de care s-ar putea folosi în 

condiţiile concurenţei paneuropene dintre companii. 

În al patrulea, furnizorii de servicii încearcă complexităţi la 

desfăşurarea campaniilor de publicitate în cadrul UE, dar, de 

asemenea, există numeroase formalităţi birocratice la încheierea 

contractelor de muncă şi diferite cote la impozitele indirecte. 

Ţările în dezvoltare pe piaţa serviciilor propun servicii din acele 

sectoare în care există potenţial de dezvoltare a comerţului de export. 

De exemplu, din sectoarele economice, de telecomunicaţii, de 

construcţii, medicale şi din altele. Un mare număr dintre aceste ţări, 

într-o măsură considerabilă, depind de importul de servicii, de 

liberalizarea de la care obţin avantaje, importul lor de servicii fiind în 

creştere permanentă, întrucât productivitatea industriei este strâns 

legată de serviciile accesibile şi nu prea scumpe – financiare, 

computaţionale şi informaţionale. În căutarea pieţelor străine, 

întreprinderile trebuie să cheltuie considerabil mai mult decât în 

trecut pentru cercetări de marketing şi ştiinţifice, publicitate etc. 

Progresul tehnologic în domeniul comunicaţiilor le dă posibilitate 

furnizorilor, care mai înainte erau fixaţi pe pieţele naţionale, să 

activeze pe arena internaţională. Băncile şi companiile de asigurare, 

folosind legătura în facsimil, poşta electronică, pot acţiona esenţial 

mai efectiv. Prin intermediul tehnologiilor informative moderne, 

arhitecţii, inginerii pot transmite proiectele lor şi supraveghea mersul 

construcţiei de la distanţa de mii de kilometri. 

În asemenea mod, piaţa mondială modernă de servicii reprezintă 

un sistem unitar, constând din subsistemele de transport, turistic, 

financiar, de construcţie, de asigurare etc. Ele se află într-o legătură 
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strânsă între ele, sunt sensibile la schimbări, a căror cauză o constituie 

fluctuaţiile constante de cerere şi ofertă.  

 

5.5. Comerţul extern cu mărfuri şi servicii  

al Republicii Moldova 

Din momentul dobândirii suveranităţii şi independenţei sale, 

Republica Moldova a avut drept prioritate revizuirea radicală a 

structurii economiei naţionale şi orientarea către comerţul exterior, în 

vederea depăşirii crizei cauzate de debranşarea de la economia 

planificată şi dezvoltării unei economii de piaţă moderne. 

Deşi cadrul juridic al comerţului extern este destul de favorabil şi 

în ultimii ani s-a observat o evoluţie constantă a exporturilor pe 

pieţele externe, Republica Moldova dispune în continuare de un sold 

negativ al balanţei comerciale. În structura exporturilor, predomină 

mărfurile agroalimentare, dar concomitent acestea sunt în creştere şi 

în structura importurilor moldoveneşti. Tendinţa respectivă arată că 

producătorii agricoli autohtoni îşi pierd poziţiile pe piaţa din 

Republica Moldova, cedând în faţa producătorilor agricoli din 

străinătate. Deci, contrar potenţialului său, Republica Moldova se 

transformă în ţară importatoare de produse agroalimentare. 

Republica Moldova este semnatară a unui şir de tratate, acorduri 

şi altor înţelegeri internaţionale cu caracter economic, care au 

contribuit semnificativ la dezvoltarea cadrului juridic al schimburilor 

comerciale cu statele lumii, precum şi cu organizaţiile economice 

internaţionale şi regionale. Aşadar, Republica Moldova este membră 

a Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi a Organizaţiei Mondiale a 

Vămilor. De asemenea, de la 1 ianuarie 2006, Republica Moldova 

beneficiază de noul sistem generalizat de preferinţe (GSP+) acordat 

de Uniunea Europeană
1
.  Tot din 2006 Republica Moldova, împreună 

cu alte nouă ţări din Europa, a semnat un acord de comerţ liber 

pentru Europa Centrală (CEFTA). Acordul CEFTA-2006 prevede un 

grad extins de liberalizare, în special a comerţului cu produse 

industriale, mecanisme transparente de aplicare a măsurilor de 

                                                 
1
 Regulamentul UE nr.980/2005 din 27 iunie 2005 privind aplicarea 

sistemului preferinţelor tarifare generalizate. 
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protecţie comercială şi instituirea unui mecanism propriu de 

soluţionare a litigiilor comerciale sau utilizarea instrumentului OMC. 

Datorită acestui fapt, precum şi sistemului de Preferinţe 

Comerciale Autonome, în anul 2008 Republica Moldova a obţinut un 

acces şi mai sporit la piaţa Uniunii Europene. Semnarea acordului 

privind Preferinţele Comerciale Autonome oferă Republicii Moldova 

facilităţi de liber schimb asupra unor produse importante pentru 

economia Republicii Moldova, cum ar fi băuturile alcoolice, o serie 

de produse agricole, zahărul etc. 

În anul 2007, Republica Moldova avea deja 35 de acorduri 

bilaterale privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor. 

Actualmente, cadrul juridic special de reglementare şi de promovare 

a comerţului exterior al Republicii Moldova include 38 de acorduri 

bilaterale privind colaborarea comercial-economică şi 16 acorduri de 

comerţ liber în cadrul CSI şi Pactul de Stabilitate pentru Europa de 

Sud-Est
2
. 

Există un număr mare de acte cu caracter comun, în baza cărora 

este reglementat comerţul extern al Republicii Moldova. Dintre 

acestea amintim: Codurile civil, vamal şi fiscal, Legea reglementării 

de stat a activităţii comerciale externe, Legea cu privire la tariful 

vamal, legile necesare certificării produselor comercializate în 

comerţul exterior, precum şi actele normative aprobate de Guvern şi 

alte organe de specialitate. 

În anul 2010, volumul total al importurilor s-a cifrat la 3 855 288,6 

mii dolari SUA, iar exporturile la 1 541 486,6 mii dolari SUA, prin 

urmare înregistrându-se un deficit al balanţei comerciale de 2 313 802,0 

mii dolari SUA. Cel mai mare decalaj dintre ratele evoluţiei importurilor 

şi exporturilor a fost atestat în anii 2005-2006, perioadă când ritmul de 

creştere a exporturilor de bunuri s-a restrâns esenţial, din cauza 

embargoului impus de autorităţile ruse de a importa carne, produse 

vegetale şi vinuri din Republica Moldova. 

                                                 
2
 Acorduri semnate cu Republica Armenia, Republica Albania, Republica 

Azerbaidjan, Republica Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Republica 

Bulgaria, Republica Croaţia, Federaţia Rusă, Georgia, Republica Kazahstan, 

Republica Kârgâzstan, Republica Macedonia, România, Serbia şi 

Muntenegru, Ucraina şi Uzbekistan. 
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Principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova în anul 

2010 se regăsesc în Tab.37. 

Tabelul 37 

Comerţul exterior al Republicii Moldova 

în anul 2010 
1) 

pe ţări 

mii dolari SUA 

  Export Import Balanţa 

comercială     

(export-

import) 

Denumirea 

ţării total 
ponderea, 

% 
total 

pondere

a, % 
  

  Total 1541486.6 100.0 3855288.6 100.0 -2313802.0 

Ţările CSI – 

total 
624003.2 40.48 1256851.6 32.60 -632848.4 

Armenia 1396.1 0.09 941.4 0.02 454.7 

Azerbaidjan 7480.2 0.49 204.3 0.01 7275.9 

Belarus 80284.1 5.21 119083.9 3.09 -38799.8 

Federaţia 

Rusă 
403978.4 26.21 586477.3 15.21 -182498.9 

Kazahstan 30547.3 1.98 15837.9 0.41 14709.4 

Kârgâzstan 2521.0 0.16 510.1 0.01 2010.9 

Tadjikistan 743.9 0.05 37.2 0.00 706.7 

Turkmenista

n 
1016.8 0.07 1660.3 0.04 -643.5 

Ucraina 91586.9 5.94 528520.3 13.71 -436933.4 

Uzbekistan 4448.5 0.29 3578.9 0.09 869.6 

Ţările UE – 

total 
728938.9 47.29 1704239.6 44.21 -975300.7 

Austria 10788.2 0.70 59260.6 1.54 -48472.4 

Belgia 7492.7 0.49 33515.9 0.87 -26023.2 

Bulgaria 18827.6 1.22 48916.9 1.27 -30089.3 

Cipru 128.9 0.01 857.1 0.02 -728.2 
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Danemarca 296.7 0.02 11055.7 0.29 -10759.0 

Estonia 2177.2 0.14 2483.9 0.06 -306.7 

Finlanda 668.5 0.04 12711.7 0.33 -12043.2 

Franţa 23313.6 1.51 68337.6 1.77 -45024.0 

Germania 75426.4 4.89 294732.2 7.64 -219305.8 

Grecia 17743.8 1.15 93319.2 2.42 -75575.4 

Irlanda 160.6 0.01 4968.7 0.13 -4808.1 

Italia 147432.5 9.56 270743.9 7.02 -123311.4 

Letonia 3379.4 0.22 4308.2 0.11 -928.8 

Lituania 11755.4 0.76 17809.6 0.46 -6054.2 

Luxemburg 1.1 0.00 1660.4 0.04 -1659.3 

Malta 33.3 0.00 1652.3 0.04 -1619.0 

Olanda 10584.0 0.69 40751.9 1.06 -30167.9 

Polonia 46729.1 3.03 105085.4 2.73 -58356.3 

Portugalia 0.4 0.00 5273.3 0.14 -5272.9 

Regatul Unit 

al Marii 

Britanii şi 

Irlandei de 

Nord 

82106.9 5.33 52644.9 1.37 29462.0 

Republica 

Cehă 
7787.7 0.51 42710.3 1.11 -34922.6 

România 246409.3 15.99 386719.7 10.03 -140310.4 

Slovacia 5327.1 0.35 15998.3 0.41 -10671.2 

Slovenia 765.3 0.05 14915.3 0.39 -14150.0 

Spania 701.7 0.05 28523.3 0.74 -27821.6 

Suedia 767.5 0.05 21493.7 0.56 -20726.2 

Ungaria 8134.0 0.53 63789.6 1.65 -55655.6 

Alte ţări      

Elveţia 17442.7 1.13 22968.9 0.60 -5526.2 

Georgia 12361.1 0.80 817.8 0.02 11543.3 

Irak 10168.8 0.66 - - 10168.8 

Liban 3405.2 0.22 371.4 0.01 3033.8 

Libia 3639.7 0.24 - - 3639.7 

Panama 2199.6 0.14 539.3 0.01 1660.3 

Siria 10695.4 0.69 1546.0 0.04 9149.4 

SUA 22008.1 1.43 61830.2 1.60 -39822.1 
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Swaziland 1729.2 0.11 164.2 0.00 1565.0 

Turcia 67456.6 4.38 205821.9 5.34 -138365.3 

Vietnam 451.1 0.03 15430.2 0.40 -14979.1 

Notă: 1)
 

Informaţia nu include operaţiunile de export-import ale 

întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stângă a Nistrului şi mun. 

Bender.        

Sursa datelor: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova; 

Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import). 

Se observă o creştere a schimburilor comerciale cu Uniunea 

Europeană: de la 536 909,6 mii dolari SUA în 2006 la 728 938,9 mii 

dolari SUA în 2009. Creşterea volumului schimburilor comerciale cu 

Uniunea Europeană se datorează, printre altele, şi celei mai recente 

extinderi a Uniunii Europene, aderarea României şi Bulgariei la 1 

ianuarie 2007. Acest lucru a însemnat pentru Republica Moldova 

modificarea structurii exporturilor, prin creşterea cotei Uniunii 

Europene ca partener la exporturi şi la importuri. În acelaşi timp, prin 

demontarea acordurilor de liber schimb cu România şi Bulgaria (în 

cadrul CEFTA), o categorie importantă de mărfuri autohtone la 

export, sensibile pe piaţa europeană, nu au fost acoperite de regimul 

GSP+, pentru ele fiind aplicate taxe vamale (de ex., la vinuri).  

Alături de Uniunea Europeană, CSI rămâne un important partener 

comercial pentru Republica Moldova de-a lungul ultimei decade (a 

se vedea Tab. 37). Din tabel se vede că schimburile comerciale s-au 

intensificat constant în ultimii zece ani. Dar, deşi exporturile au 

cunoscut o dezvoltare vertiginoasă, au crescut intens şi importurile, 

cauzând o balanţă comercială negativă în fiecare an al ultimului 

deceniu. Astfel, Republica Moldova rămâne a fi o ţară net 

importatoare, din cauza pieţei locale relativ înguste, precum  şi bazei 

interne de materii prime şi resurse (în special, energetice) 

insuficientă pentru acoperirea necesităţilor ţării – atât pentru 

consumul intermediar (producerea de bunuri şi servicii), cât şi pentru 

cel final (consumul gospodăriilor casnice, al administraţiei publice şi 

private), ceea ce şi determină un nivel înalt de dependenţă faţă de 

importuri. 

Dintre cele mai importate categorii de mărfuri fac parte produsele 

minerale, maşini şi aparate, mijloace de transport, produse chimice, 

produse alimentare, băuturi, tutun, textile etc. (Tab 38). 



230 



231 



232 

Tabelul 39 

Importul  Republicii  Moldova în anul 2010 
1)

 

pe secţiuni şi grupe de mărfuri, 

conform Nomenclatorului Mărfurilor (NM),  mii dolari SUA 

  
Cod 
NM 

Denumirea secţiunii 
de mărfuri 

 Total 

din care: 

ţările 
CSI 

ţările  
Uniunii 

Europene 

alte 
ţări 

 TOTAL 3855288.6 1256851.6 1704239.6 894197.4 

I 
Animale vii şi produse 
ale regnului animal 

94747.3 21661.4 35663.0 37422.9 

II 
Produse ale  
regnului vegetal 

168869.7 34505.9 72257.6 62106.2 

III 

Grăsimi şi uleiuri de 
origine animală sau ve-
getală şi produse ale 
disocierii lor; grăsimi 
alimentare prelucrate; 
ceară de origine 
animală sau vegetală 

19292.1 12893.4 3238.4 3160.3 

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

308613.1 181206.3 93950.0 33456.8 

V Produse minerale 807085.0 530885.0 273092.2 3107.8 

VI 
Produse ale industriei 
chimice sau ale 
industriilor conexe 

404334.5 71250.4 233940.6 99143.5 

VII 
Materiale plastice şi arti-
cole din acestea; cauciuc 
şi articole din cauciuc 

227670.7 47916.4 110344.0 69410.3 

VIII 

Piei brute [materie pri-
mă], piei tăbăcite, blă-
nuri naturale şi produse 
din acestea; articole de 
curelărie şi de şelărie; 
articole de voiaj,  ba-
gaje de mână şi articole 
similare; articole 
obţinute prin 
prelucrarea intestinelor 
de animale 

27427.4 1087.4 21314.0 5026.0 
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IX 

Lemn, cărbune de lemn 

şi articole din lemn; 

plută şi articole din 

plută; articole din paie, 

împletituri de fibre ve-

getale sau de nuiele 

73004.8 31234.3 31301.7 10468.8 

X 

Pastă de lemn sau din 

alte materiale fibroase 

celulozice; hârtie şi 

carton reciclabile (ma-

culatură şi deşeuri); 

hârtie, carton şi 

articole din acestea 

102712.8 32655.0 46697.8 23360.0 

XI 
Materiale textile şi arti-

cole din aceste materiale 
282337.2 11056.3 148414.0 122866.9 

XII 

Încălţăminte, obiecte 

de acoperit capul, umb-

rele, umbrele de soare, 

bastoane,  bice, cravaşe 

şi părţi ale acestora; 

pene şi puf prelucrate 

şi articole din acestea; 

flori artificiale; articole 

din păr uman 

22185.7 1553.7 6752.0 13880.0 

XIII 

Articole din piatră, ip-

sos, ciment, azbest, mi-

că sau din materiale si-

milare; produse cera-

mice; sticlă şi articole 

din sticlă 

98716.9 47898.7 32910.0 17908.2 

XIV 

Perle naturale sau de 

cultură, pietre preţioase 

sau semipreţioase, me-

tale preţioase, metale 

placate sau dublate cu 

metale preţioase  şi ar-

ticole din aceste mate-

riale; imitaţii de bijute-

rii; monede 

6064.9 2918.1 995.6 2151.2 

XV 
Metale comune şi arti-

cole din metale comune 
242389.0 93239.7 90780.3 58369.0 
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XVI 

Maşini si aparate, echi-

pamente electrice şi 

părţi ale acestora; 

aparate de înregistrat 

sau de reprodus 

sunetul, aparate de 

înregistrat sau de 

reprodus imagini şi 

sunet de televiziune, şi 

părţi, şi accesorii ale 

acestor aparate 

576462.1 75241.6 299982.8 201237.7 

XVII 

Vehicule, aeronave, 

vase şi echipamente 

auxiliare de transport 

237940.1 37370.9 121735.8 78833.4 

XVIII 

Instrumente şi aparate 

optice, fotografice sau 

cinematografice, de 

măsură, de control sau 

de precizie; 

instrumente şi aparate 

medico-chirurgicale; 

ceasornicărie; 

instrumente muzicale; 

părţi şi accesorii ale 

acestora 

53933.4 3294.8 27998.7 22639.9 

XX 
Mărfuri şi produse di-

verse 
101463.5 18969.0 52869.9 29624.6 

XXI 
Obiecte de artă, de co-

lecţie sau antichităţi 
38.4 13.3 1.2 23.9 

Notă: 
1)  

Informaţia nu include operaţiunile de export-import ale 

întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stângă a Nistrului şi mun. 

Bender.       

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Direcţia 

statistica comerţului exterior şi serviciilor. 

Mărfurile moldoveneşti care se exportă cel mai mult pe pieţele 

externe fac parte tot din aceleaşi categorii ca şi cele mai importate 

mărfuri: produsele regnului vegetal, produsele alimentare, băuturi 

alcoolice, tutun, textile, maşini şi aparate (Tab.40). 

Instituirea de către Federaţia Rusă a embargoului asupra 

importurilor de carne şi produse vegetale în mai 2005, asupra 
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vinurilor în martie 2006 din Republica Moldova, a cauzat reducerea 

volumului şi ratei de creştere a exportului în perioada respectivă, pe 

fundalul agravării continue a deficitului comercial al Republicii 

Moldova. Pe de altă parte, embargoul Federaţiei Ruse a stimulat 

eforturile exportatorilor moldoveni de a penetra pe pieţe de 

alternativă pentru produsele vizate, inclusiv ale ţărilor Uniunii 

Europene, cât şi ale ţărilor-membre ale Acordului multilateral de 

comerţ liber între ţările Europei Centrale şi de Est (CEFTA), dar şi 

pe pieţe mai „exotice”, precum China, Japonia ş.a.  
Reluarea exporturilor în Federaţia Rusă în anul 2007, soldată cu 

recuperarea unei părţi din piaţa de desfacere anterioară, a restabilit 
volumul exporturilor spre direcţia vizată, dar şi a accentuat trendul 
de creştere a deficitului comercial în cadrul schimburilor comerciale 
reciproce. 

Tabelul 40 
Exportul  Republicii  Moldova în anul 2010 

pe secţiuni şi grupe de mărfuri, 
conform Nomenclatorului Mărfurilor (NM), mii dolari SUA 

 Cod 

NM 
Denumirea secţiunii 

de mărfuri 
Total 

 din care: 

ţările 
CSI 

ţările  
UE 

alte ţări 

 Total 1541486.6 624003.2 728938.9 188544.5 

I 
Animale vii şi produse 
ale regnului animal 

26968.9 14011.9 178.8 12778.2 

II 
Produse ale regnului 
vegetal 

340715.8 136898.5 127935.5 75881.8 

III 

Grăsimi şi uleiuri de ori-
gine animală sau vege-
tală si produse ale diso-
cierii lor; grăsimi ali-
mentare prelucrate; cea-
ră de origine animală 
sau vegetală 

47584.2 11759.2 34170.1 1654.9 

IV 
Produse alimentare, bă-
uturi, alcoolice, fără al-
cool şi oţet; tutun 

316942.1 231771.0 55575.3 29595.8 

V Produse minerale 17148.6 4174.1 12788.6 185.9 

VI 
Produse ale industriei 
chimice sau ale 
industriilor conexe 

74137.9 63838.5 9350.9 948.5 
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VII 
Materiale plastice şi arti-
cole din acestea; cauciuc 
si articole din cauciuc 

26188.2 17783.2 7818.1 586.9 

VIII 

Piei brute [materie 
primă], piei tăbăcite, 
blănuri naturale şi 
produse din acestea; 
articole de curelărie şi 
de şelărie; articole de 
voiaj,  bagaje de mână şi 
articole similare; 
articole obţinute prin 
prelucrarea intestinelor 
de animale 

24690.4 450.0 23091.6 1148.8 

IX 

Lemn, cărbune de lemn 
şi articole din lemn; plu-
tă şi articole din plută; 
articole din paie, 
împletituri de fibre 
vegetale sau de nuiele 

5713.9 2476.4 2991.3 246.2 

X 

Pastă de lemn sau din 
alte materiale fibroase 
celulozice; hârtie şi car-
ton reciclabile 
(maculatură şi deşeuri); 
hârtie, carton şi articole 
din acestea 

11801.0 5602.2 6049.9 148.9 

XI 
Materiale textile şi arti-
cole din aceste materiale 

267693.3 29474.0 209426.4 28792.9 

XII 

Încălţăminte, obiecte de 
acoperit capul, umbrele, 
umbrele de soare, bas-
toane,  bice, cravaşe şi 
părţi ale acestora; pene 
şi puf prelucrate şi arti-
cole din acestea; flori ar-
tificiale; articole din păr 
uman 

30641.5 2320.1 28320.7 0.7 

XIII 

Articole din piatră, ipsos, 
ciment, azbest, mică sau 
din materiale similare; 
produse ceramice; sticlă 
şi articole din sticlă 

35326.0 9067.9 17345.5 8912.6 
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XIV 

Perle naturale sau de cul-
tură, pietre preţioase sau 
semipreţioase, metale 
preţioase, metale placate 
sau dublate cu metale 
preţioase  şi articole din 
aceste materiale; imitaţii 
de bijuterii; monede 

291.2 - 32.2 259.0 

XV 
Metale comune si arti-
cole din metale comune 

58262.0 14238.6 27965.9 16057.5 

XVI 

Maşini şi aparate, echi-
pamente electrice şi părţi 
ale acestora; aparate de 
înregistrat sau de repro-
dus sunetul, aparate de 
înregistrat sau de repro-
dus imagini şi sunet de 
televiziune, şi părţi, şi ac-
cesorii ale acestor aparate 

171583.1 44185.4 120741.7 6656.0 

XVII 
Vehicule, aeronave, va-
se şi echipamente 
auxiliare de transport 

21180.9 10856.0 7377.0 2947.9 

XVIII 

Instrumente şi aparate 
optice, fotografice sau ci-
nematografice, de mă-
sură, de control sau de 
precizie; instrumente şi 
aparate medico-chirur-
gicale; ceasornicărie; ins-
trumente muzicale; părţi 
si accesorii ale acestora 

12867.2 7948.1 4031.0 888.1 

XX 
Mărfuri şi produse di-
verse 

51733.6 17148.1 33733.1 852.4 

XXI 
Obiecte de artă, de co-
lecţie sau antichităţi 

16.8 - 15.3 1.5 

Notă: 
1)  

Informaţia nu include operaţiunile de export-import ale 

întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stângă a Nistrului şi mun. 

Bender.       

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Direcţia 

statistica comerţului exterior şi serviciilor. 

Datele preliminare pentru anul 2011 arată că cele 27 de ţări ale 

UE deţin o cotă de 50,2% în totalul exporturilor Republicii Moldova, 
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faţă de cota de 48,6% în ianuarie-august 2010. Importurilor din UE 

le revine o pondere de 44,7% din total, faţă de 44,9% în ianuarie-

august 2010.  

În aceeaşi perioadă (2011), Republica Moldova a exportat pe 

piaţa statelor CSI mărfuri şi servicii în valoare totală de 544,7 mil. 

USD, pe când importurile s-au cifrat la 1 mld. şi 35,9 mil. USD. 

Deficitul balanţei comerciale a Republicii Moldova cu acest grup de 

state a constituit 491,2 mil. USD, înregistrând o creştere de 24% faţă 

de perioada ianuarie-august a anului trecut. 

Statelor CSI le revine o pondere de 39,9% în structura 

exporturilor Republicii Moldova, faţă de 39,0% în ianuarie-august 

2010. Totodată, importurile din CSI deţin o cotă de 32,3% din total, 

crescând nesemnificativ în raport cu cota de 31,5% din ianuarie-

august 2010. 

Per total, exporturile Republicii Moldova s-au cifrat, în perioada 

analizată, la 1 mld. şi 367,2 mil. USD, în creştere cu 61,9% faţă de 

perioada similară a anului trecut. Importurile au crescut pe ansamblu 

cu 40,1%, valoarea lor cifrându-se la 3 mld. şi 209,6 mil. USD. În 

aceste condiţii, deficitul balanţei comerciale a ţării a crescut cu 

27,3% şi constituie 1 mld. şi 842,4 mil. USD. 

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, analiza evoluţiei 

comerţului exterior pe ţări relevă o majorare a exporturilor către 

Federaţia Rusă (+81,1%), România (+ 80,4%), Italia (+47,3%), 

Germania (+92,9 %), Ucraina (+ 66,8 %), Polonia (+94,5%), 

Bulgaria (de 2,2 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 

Nord (+20,7%), Kazahstan (+72,4%), Ungaria (de 4,6 ori), Turcia 

(+20,2%), Grecia (+58,1%), Lituania (+96,7%), Olanda (+86,8 %), 

Panama (de 5,8 ori), Statele Unite ale Americii (+17,2%), Franţa 

(+29,0%), Republica Cehă (+53,5%), Austria (+69,3%), Belgia 

(+36,3%), Slovacia (+16,5%), Uzbekistan (+26,7%) şi o diminuare a 

exporturilor către state ca Irak (-14,7 %), Siria (-6,3 %) şi Georgia (-

4,5%). 

Pe de altă parte, analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă 

majorarea acestora din state ca Federaţia Rusă (+42,3%), România 

(+59,4%), Turcia (+93,8%), Ucraina (+29,8%), Germania (+44,4%), 

Italia (+36,1%), China (+29,0%), Belarus (+89,4%), Ungaria 

(+63,1%), Austria (+48,7%), Polonia (+24,1%), Franţa (+32,8 %), 
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Bulgaria (+39,8%), Republica Cehă (+46,8%), Elveţia (+86,4%), Ka-

zahstan (de 2,4 ori), Spania (+59,2%), Regatul Unit al Marii Britanii 

şi Irlandei de Nord (+23,5%), Belgia (+31,2%), India (+37,7%), 

Coreea de Sud (+51,9 %), Suedia (+73,4 %), Uzbekistan (de 4,5 ori), 

Statele Unite ale Americii (+10,7 %), Olanda (+15,5 %), Japonia 

(+25,6%), Slovenia (+59,7%), Slovacia (+46,3%), Taiwan, provincie 

a Chinei (+56,2%), Vietnam (+19,1%), Finlanda (+26,8%). 

Primele 5 ţări de destinaţie a exporturilor din Republica Moldova sunt 

Federaţia Rusă (377,0 mil. USD), România (249,1 mil. USD), Italia 

(134,6 mil. USD), Ucraina (85,0 mil. USD) şi Germania (77,8 mil. USD). 

Primele 5 ţări de origine a importurilor făcute de ţara noastră sunt 

Federaţia Rusă (478,7 mil. USD), Ucraina (407,7 mil. USD), România 

(370,1 mil. USD), Germania (250,4 mil. USD) şi China (240,1 mii). 

Astfel, în pofida faptului că exporturile au înregistrat creşteri 

importante, Republica Moldova rămâne în continuare o ţară 

dependentă de importuri de pe pieţele externe (Fig.31). 

 
Fig.31 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova 

Comerţul cu servicii al Republicii Moldova este mult mai 

echilibrat decât comerţul cu mărfuri. În perioada 2007-2008, 

comerţul extern cu servicii a crescut mult mai rapid decât comerţul 

cu mărfuri. Datorită acestui fapt, soldul tradiţional negativ al 

comerţului cu servicii aproape a ajuns la zero în perioada respectivă. 

În 2009, exporturile au suferit mai mult decât importurile, astfel încât 
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deficitul comerţului cu servicii a crescut din nou într-o oarecare 

măsură. 

Cele mai exportate sunt serviciile de transport, călătoriile/turismul 

şi comunicaţiile. De asemenea, serviciile de construcţii şi cele 

informaţionale înregistrează o creştere rapidă, în 2009, Republica 

Moldova devenind deja un exportator net de aceste tipuri de servicii. 

Această dinamică a exporturilor corespunde schimbărilor în structura 

producţiei şi ocupării forţei de muncă.  Creşterea exporturilor de 

servicii informatice şi de informaţii sunt dovadă a faptului că 

Republica Moldova investeşte în producţia categoriilor de servicii 

mai avansate. În importurile de servicii prevalează transporturile şi 

călătoriile (Tab.41). 

Tabelul 41 

 Comerţul cu servicii al Republicii Moldova  

pe categorii de servicii, mil. dolari SUA 

 2006 2007 2008 2009 

Exporturi 

Total 465,7 625,5 837,3 668,9 

Transport 197,0 263,8 357,0 253,5 

Călătorii 115,2 167,7 212,0 168,3 

Servicii de comunicaţii 71,2 85,7 114,6 105,2 

Servicii de construcţii 10,7 15,0 15,4 26,8 

Servicii informatice şi de 

informaţii 

8,0 14,3 26,3 29,8 

Alte servicii 63,7 79,1 112,0 85,4 

 Importuri 

Total 487,6 650,1 838,6 712,9 

Transport 172,1 245,3 324,9 256,8 

Călătorii 189,6 232,6 287,7 243,0 

Servicii de comunicaţii 29,0 37,6 47,4 39,2 

Servicii de construcţii 4,2 7,3 9,6 24,3 

Servicii informatice şi de 

informaţii 

5,9 15,7 16,0 24,0 

Alte servicii 86,9 111,7 153,1 125,6 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. 

Principalul partener al Republicii Moldova în comerţul cu servicii 

este Rusia, urmată de România, Ucraina şi Germania. Totuşi, 
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ponderile celor trei parteneri principali în exporturile şi importurile 

de servicii nu depăşesc 40%.  

Tabelul 42 

Comerţul cu servicii al Republicii Moldova pe ţări,  

mil. dolari SUA 

 2006 2007 2008 2009 

Exporturi 

Total 465,7  625,5  837,3  668,9  

Rusia  80,5  116,7  150,0  139,0  

România  39,9  50,8  78,4  61,3  

Ucraina  31,1  33,9  53,2  28,5  

Germania  17,0  24,3  41,9  30,5  

Alte ţări  319,1  424,5  515,2  453,7  

 Importuri 

Total  487,6  650,1  838,6  712,9  

Rusia  95,6  116,5  163,9  160,6  

România  42,6  73,5  97,1  85,5  

Germania  29,2  34,9  49,1  40,7  

Ucraina  21,2  30,3  46,0  27,9  

Alte ţări  299,0  395,0  482,6  398,2  

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. 

În urma informaţiei analizate, exporturile din Republica Moldova 
pot fi divizate în trei categorii principale: produse agricole şi de 

vinificaţie, articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte produse, şi 
servicii. Exporturile serviciilor de comunicare şi serviciilor de 

informaţii sunt în creştere, fapt ce demonstrează tendinţa pozitivă a 
economiei moldoveneşti de a se alinia producţiei internaţionale de 

bunuri şi servicii competitive şi inovaţionale, producerea cărora 
necesită cunoştinţe şi studii avansate.  

Importurile includ, în cea mai mare parte, produse de energie şi 
mărfuri de larg consum.  

 Din punct de vedere geografic, comerţul Republicii Moldova se 
împarte în două părţi aproximativ egale: Uniunea Europeană şi CSI; 

ponderile altor parteneri în exporturi şi importuri rămân modeste.  

Bibliografie selectivă: 

1. Gribincea A., Ganea V. Managementul afacerilor economice 
internaţionale. Chişinău: USM, 2011. 183 p.  
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2. Gribincea A., Guşilo S. Analiza pieţei aparatelor electronice. În: 
Economie şi sociologie, 2012, nr.2, p.143-153. 

3. Gribincea A., et. Foreign trade partners of the Republic of Moldova. În: 
Analele ULIM, seria Economie Chişinău: ULIM, 2012, vol.12, p.88-94. 

4. Gribincea A., Negruţă V. Estimarea comerţului internaţional în perioada 
post-criză. În: Studii Economice, an.4, 2011, nr.1-2, p.50-58.  

5. Gribincea A., Ştahovschi A., Butulescu V. Organizarea managerială a 
serviciilor şi produselor bancare a României în perioada pre- şi postade-
rare la Uniunea Europeană. Chişinău: ULIM, 2010. 234 p.  

6. Gribincea A., Tabacaru L., Gusilo S. Dezvoltarea comerţului dintre 
China şi spaţiul economic European. The development of trade between 
China and European Economic space. În: Economie şi sociologie, 2012, 
nr.1, p.75-85.   

7. Gribincea A., Todorova L. Globalization – factor of balance or balance 
breach of economic activities in the country. În: Revista COGITO, 
vol.III, nr.2/iunie, 2011. (România).   

8. Gribincea A., Todorova L., Coreţchi B. Economic aspects and means of 
effective decisions of global environmental and social issues. În: Revista 
COGITO, http://cogito.ucdc.ro/numar-curent.html, vol.III, nr.3/sept. 
2011 (România).  

Întrebări pentru recapitulare 

1. Politica conceptului de comerţ exterior, facilităţi şi bariere 

comerciale. 

2. Politica comercială internaţională şi mijloacele de punere în 

aplicare. 

3. Sistemul vamal şi reglementarea sistemului de tarifare a 

comerţului internaţional. 

4. Barierele tarifare/netarifare în comerţul internaţional actual cu 

produse/servicii. 

5. Dumping şi politica antidumping pe diferite pieţe. 

6. Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) şi rolul său în 

reglarea comerţului internaţional. 

7. Politica restricţiilor în export/import pe diferite pieţe. 

8. Cotarea şi reglarea export/importurilor. 

9. Politica Guvernului în comerţul exterior: stimulente şi pârghii 

economice. 

10. Mijloace de promovare a exporturilor: bariere tehnice, finanţare, 

lobby etc. 

11. Comerţul cu servicii şi produse nonmateriale. 
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12. Comerţul cu produse ale proprietăţii intelectuale. 
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Capitolul 6. RAPORTURI VALUTARE ŞI  

BALANŢA DE PLĂŢI 

 

Obiective 

Masterandul va fi capabil: 

 Să identifice definiţia şi strategia raporturilor valutare şi a 

politicii valutare 

 Să identifice abordarea comparativă a practicii decontărilor 

internaţionale  

 Să cunoască legităţile dezvoltării balanţei de plăţi şi structura ei 

 Să explice principiile gestionării eficiente a raporturilor 

valutare în economia mondială 

6.1. Esenţa raporturilor valutare şi a politicii valutare 

În decontările internaţionale pentru volumul operaţiilor 

comerciale şi credit din economia mondială, investiţii străine directe 

şi alte relaţii internaţionale, apare necesitatea schimbului de bani ai 

unei ţări contra banilor altei ţări. În acest temei, apar raporturile 

valutare ca ansamblu al raporturilor monetare, ca intermedieri în 

tranzacţiile de decontări-plăţi dintre agenţii (subiecţii) din economia 

mondială. Participanţii acestor raporturi sunt băncile, instituţiile 

financiare şi de creditare, secţiile de devize ale întreprinderilor mari, 

maklerii. Raporturile valutare – este un element indispensabil al 

legăturilor de piaţă moderne, de aceea sunt reglementate de factori 

precum maximizarea câştigului şi concurenţa (cererea şi oferta). 

Locul raporturilor valutare în sistemul de legături economice 

mondiale se stabileşte prin aceea că ele intermediază raporturile 

comerţului internaţional, mişcarea internaţională a factorilor de 

producţie, influenţând, pe de o parte, asupra acestor raporturi, iar pe 

de alta, – aflându-se  sub influenţa lor. Dacă e să vorbim de cauzele 

finale ale proceselor care se produc în sfera valutară (în primul rând, 

circulaţia cursurilor valutare), ele se determină prin procesele care au 

loc în sfera de producţie, se dezvoltă sub influenţa schimbării 

corelaţiilor forţelor economice dintre  anumite ţări sau grupuri de 

ţări. 
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Forma concretă  în organizarea  raporturilor valutare la nivelurile 

naţional, regional şi internaţional le reprezintă sistemele valutare 

naţional, regional şi mondial. 

Sistemul valutar naţional îl formează următoarele elemente 

principale: unitatea bănească (valutară) naţională; paritatea valutei 

naţionale ca bază a cursului valutar; regimul cursului valutar; 

condiţiile convertibilităţii valutei naţionale; rezervele de valută-aur; 

prezenţa sau absenţa limitelor valutare; organele naţionale de 

deservire şi reglementare a raporturilor valutare dintre ţări; ordinea 

efectuării decontărilor internaţionale ale ţării; sistemul valutar de 

reglementare şi de control valutar etc. Caracteristicile calitative ale 

acestor elemente se determină de tipul sistemului economic, de 

gradul de dezvoltare ale institutelor sale şi al mecanismului de piaţă 

în ansamblu. Funcţionarea sistemelor valutare este reglementată de 

legislaţia naţională a fiecărei ţări. 

Sistemele valutare regionale se creează în cadrul asociaţiilor de 

integrare internaţională şi blocurilor valutare şi prezintă în sine forma 

contractual-juridică de organizare a raporturilor valutare dintr-un şir 

de ţări. Ele funcţionează graţie unui sistem de reguli, cutume, 

instrumente, posibilităţi de efectuare a organizării decontărilor 

internaţionale. La elementele principale ale sistemelor valutare 

regionale se referă: valuta supranaţională (colectivă) proprie (de 

exemplu, euro); regimul de reglementare coordonat al cursurilor 

valutare; instituţiile de decontare de credit internaţionale. 

Sistemul valutar mondial prezintă în sine o formă funcţională de 

organizare a raporturilor valutare internaţionale, cu alte cuvinte, 

totalitatea metodelor, instrumentelor şi organelor (institutelor), cu 

ajutorul cărora se realizează decontări băneşti în cadrul economiei 

mondiale. Elementele sale de bază sunt: unităţile valutare 

supranaţionale (colective) şi de rezervă naţionale (DST, euro); 

condiţiile convertibilităţii mutuale a valutelor; regimul unificat al 

parităţilor valutare; reglementarea regimurilor cursurilor valutare; 

reglementarea interstatală a restricţiilor valutare; unificarea 

decontărilor internaţionale; regimul pieţelor valutare mondiale şi 

pieţelor aurului; organele interstatale regionale şi suprastatale, care 

se ocupă cu reglementarea legăturilor şi raporturilor financiar-

valutare. 
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Apariţia raporturilor valutare ca sistem mondial este determinată 

de procesele de internaţionalizare şi integrare. Acest sistem a fost 

creat şi s-a modificat parţial ca element şi instrument al integrării 

economice. 

Cu toate acestea, în sfera valutară cea mai palpabilă este acţiunea, 

inclusiv şi negativă, a proceselor economice comune ale economiei 

mondiale, ceea ce, în mod firesc, dă naştere aspiraţiei organelor 

naţionale de reglementare să protejeze economia de acţiunile 

nefavorabile. De aceea problema corelaţiei naţionale şi internaţionale 

în politica valutară a ţării reprezintă una din problemele-cheie. 

Politica valutară este un instrument important de extindere a 

legăturilor economice mondiale şi prezintă în sine o totalitate a 

măsurilor şi formelor economice, juridice şi organizatorice pe care le 

folosesc instituţiile de stat, instituţiile centrale bancare şi financiare, 

organizaţiile valutare şi de credit în sfera raporturilor valutare. 

Politica valutară este determinată de legislaţia valutară care 

include totalitatea normelor juridice privind reglementarea ordinii în 

efectuarea tranzacţiilor cu devize în ţară şi după hotarele ei, precum 

şi de acordurile valutare dintre ţări în probleme valutare (bilaterale şi 

multilaterale). 

Elementul de bază în politica valutară este reglementarea 

valutară. Reglementarea valutară este reglementarea de către stat a 

regimului în realizarea operaţiilor valutare, decontărilor 

internaţionale, stabilirii principiilor comune de reglementare 

valutară, împuternicirilor organelor de stat şi funcţiilor băncilor şi 

altor instituţii de finanţare şi creditare în reglarea operaţiilor valutare, 

drepturilor şi obligaţiunilor subiecţilor în raporturile valutare, ordinea 

efectuării controlului valutar, responsabilitatea pentru încălcarea 

legislaţiei valutare. 

Reglementarea valutară se efectuează la nivelurile interstatal, 

regional şi naţional. 

Necesitatea reglementării valutare la nivelurile interstatal şi 

regional este determinată de procesele de integrare şi 

transnaţionalizare, de dezvoltarea raporturilor economice 

internaţionale, formarea economiei mondiale de diviziune a muncii. 

Reglementarea valutară interstatală şi regională este orientată spre 

coordonarea politicii financiar-valutare a anumitor state şi 

asociaţiilor de integrare economice, la elaborarea de către ele a 
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măsurilor comune de înfruntare a crizelor valutare, a abordărilor în 

elaborarea politicii valutare. O astfel de coordonare a reglementării 

valutare dă posibilitate să se reducă gradul de autonomie a politicii 

economice naţionale şi să se mărească dependenţa reciprocă a 

sferelor valutare de activitate a diverselor economii naţionale. 

Reglementarea valutară la nivel naţional ţine seama de cerinţele 

FMI şi asociaţiilor regionale, în care intră anumite state. Strategia şi 

tactica sa se fixează în documentele normativ-juridice şi metodice. 

Sistemele de reglementare valutară naţionale, de regulă, 

determină subiecţii reglementării valutare, ordinea de efectuare a 

operaţiilor cu devize, statutul valutei şi cursul de schimb valutar, 

împuternicirile organelor de stat şi funcţiile sistemului bancar în 

sfera reglementării valutare şi controlului valutar. 

Politica valutară, în funcţie de scopurile şi formele sale, se 

subîmparte în curentă şi pe termen lung [16, p.180-190]. 

Politica valutară curentă – este totalitatea măsurilor pe termen 

scurt, îndreptate la reglementarea operativă zilnică a cursului valutar, a 

tranzacţiilor valutare, activităţii pieţei valutare cu ajutorul politicii 

scontului şi de devize. Scopul politicii valutare curente este asigurarea 

funcţionării normale a mecanismelor naţionale  şi internaţionale în 

sistemul valutar mondial, menţinerea echilibrului balanţelor de plăţi. 

Politica scontului (de evidenţă) valutară reprezintă în sine 

sistemul de măsuri economice, juridice şi organizatorice în utilizarea 

evidenţei procentului dobânzii pentru reglementarea circulaţiei 

investiţiilor şi echilibrării angajamentelor de plată, reglementarea 

orientată a cursului valutar. 

Politica de devize şi valutară – este sistemul de reglementare a 

cursului valutar pe calea de vânzare-cumpărare de către organele de 

stat a valutei străine. Variantele sale le constituie intervenţia valutară, 

restricţiile valutare, diversificările rezervelor valutare, reglementarea 

gradului de convertibilitate a valutei, a regimului cursului valutar, 

devalorizarea, revalorizarea. 

Politica valutară pe termen lung (structurală) prevede măsuri 

de lungă durată pentru  caracterul structural cu privire la schimbarea 

succesivă a mecanismului valutar. Pentru realizarea ei, se folosesc 

acorduri şi negocieri interstatale, în primul rând, în cadrul FMI şi la 

nivel regional, precum şi reformele valutare, incluzând măsuri 
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îndreptate la schimbul elementelor-cheie ale sistemului valutar, astfel 

precum ordinea decontărilor internaţionale, regimul cursurilor 

valutare şi parităţilor, utilizarea aurului şi valutelor de rezervă, 

mijloacelor de plată internaţionale, sarcinilor funcţionale ale 

organizaţiilor financiare de credit şi valutare internaţionale şi 

regionale. 

În sfera raporturilor valutare contemporane luptă două tendinţe. 

Pe de o parte, tendinţa spre o coordonare neîntreruptă mult mai 

strânsă a politicii economice, controlului colectiv sub egida FMI 

pentru indici macroeconomici în dezvoltarea economiilor naţionale 

întru atingerea stabilităţii şi „previzibilităţii” cursurilor valutare. O 

astfel de năzuinţă există obiectiv ca o reacţie la interdependenţa 

crescândă a economiei ţărilor lumii, generată de procesele de 

internaţionalizare şi integrare a producţiei şi capitalului. Pe de altă 

parte, năzuinţa de a se apăra de amestecul extern (îndeosebi FMI şi 

SUA) în dezvoltarea intraeconomică, să se păstreze cursul 

independent în domeniul politicii economice naţionale, să nu se 

admită lezarea suveranităţii. 

În diferite ţări şi regiuni, aceste tendinţe se manifestă cu forţă 

diversă. Astfel şi se determină, într-o anumită măsură, atât 

posibilitatea, cât şi eficacitatea aplicării unui sau altui regim valutar. 

Nu trebuie să se indice politica valutară ca fiind cea mai bună 

concomitent pentru toate ţările. De aceea se pune întrebarea privind 

alegerea unei politici concrete într-o situaţie sau alta, în funcţie de 

sarcinile (problemele) care stau în faţa ţării sau unui grup de ţări. 

Această particularitate a raporturilor valutare contemporane şi este 

fixată în principiile Sistemului valutar Jamaica, ce admite 

plurivarietatea regimurilor valutare admiţând cursurile valutare atât 

fixate, cât şi variabile (flotante) sau varianta mixtă a lor. 

Problema alegerii politicii valutare o vom examina din punctul de 

vedere al avantajelor comparative şi neajunsurilor unei sau altei 

politici valutare în diverse situaţii. Mai întâi, să comparăm sistemele 

cursurilor fixate şi variabile, apoi – cele ale variabilităţii regulate şi 

libere. 

Potrivit unor parametri, în anumite condiţii, cursurile valutare 

fixate (CVF) sunt mai preferabile decât cursurile valutare variabile 

(flexibile) (CVV). CVF micşorează riscul şi nesiguranţa tranzacţiilor 
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financiare şi comerciale internaţionale, însă ele nu înlătură 

schimbările cererii şi ofertei la cursul valutar. Din acest motiv, pentru 

menţinerea parităţii fixate, statul trebuie să aibă posibilitate să 

influenţeze raportul cererii şi ofertei de valută. Dacă ţara dispune de 

rezerve suficiente (aur, valută străină), dacă dezechilibrul balanţei de 

plăţi are un caracter temporar, iar parităţile valutare fixate nu s-au 

depărtat mult de cursul echilibrului, atunci CVF garantează 

stabilitatea pieţei valutare. Dacă însă nu există rezerve suficiente 

pentru „finanţarea” deficitului balanţei de plăţi, atunci este necesar 

controlul asupra fluxurilor comerciale şi financiare, adică reţinerea 

importului şi stimularea exportului, perceperea impozitelor speciale 

din procente şi dividende obţinute de investitorii străini, vânzarea 

obligatorie de către exportatori a valutei străine statului şi ulterioara 

repartizare a ei între importatori. Însă asemenea practică are, de 

regulă, şi consecinţe negative: are loc reducerea volumului şi 

deformarea (încălcarea oportunităţii economice, bazată pe principiul 

avantajelor comparative) comerţului internaţional, discriminarea 

anumitor importatori, apare „bursa neagră” a valutei străine etc. 

Stabilitatea pieţei valutare poate fi obţinută prin realizarea unei 

politici monetare şi fiscale restrictive, care reduce relativ nivelul 

venitului naţional şi ridică cotele procentuale. Însă aceste măsuri, 

aducând stabilizarea cursului valutar, duc, totodată, la căderea 

volumelor de producţie, la şomaj şi inflaţie. Prin urmare, capacitatea 

de viaţă a CVF depinde de existenţa condiţiilor numite supra. Dacă 

acestea nu există, sunt mai preferabile cursurile valutare variabile 

(flotante). 

Cursurile valutare flotante, cu toate că au anumite avantaje, 

generează totuşi o mai mare incertitudine, decât CVF, şi risc atât în 

activitatea comercială, cât şi investiţională. La scăderea preţului 

internaţional al valutei ţării, condiţiile comerciale se vor înrăutăţi, 

deoarece va trebui să se exporte un volum mai mare de mărfuri şi 

servicii pentru a plăti un anumit volum de import. La fluctuaţii 

semnificative ale cursului valutar, generează un risc suplimentar în 

realizarea investiţiilor peste hotare. 

Schimbarea preţului internaţional al valutei duce, de asemenea, la 

instabilitatea economiei ţării. Aceasta rezidă în existenţa interlegătu-

rii dintre schimbările internaţionale ale preţului valutei (scăderea sau 
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creşterea), a inflaţiei şi şomajului. Dacă valoarea internaţională a 

valutei în condiţiile de ocupaţie totală a forţei de muncă scade, apar 

tendinţe către inflaţie. Aceasta are loc din două motive: 1) creşte 

cererea de mărfuri în ţara dată, adică se măreşte rata exportului pur în 

cheltuielile totale, ceea ce provoacă cererea produsului inflaţiei; şi 2) 

preţurile la întregul import se vor ridica. Dacă va avea loc scumpirea 

valutei, atunci se va reduce exportul şi va creşte importul, fapt care 

va duce la şomaj. 

Acum să comparăm cursurile valutare fixate şi flotante din 

punctul de vedere al pericolului operaţiilor valutare destabilizatoare. 

Speculaţia destabilizatoare pe piaţa valutară este posibilă în orice 

regimuri valutare. În perioada CVF ea este mai puţin probabilă decât 

CVV, în acel caz dacă guvernul intenţionează serios şi are 

posibilitate să menţină cursul valutar la nivelul fixat. În acelaşi timp, 

sistemul cursurilor valutare fixate, însă periodic schimbându-se 

(sistemul Bretton-Woods), creează posibilitate speculanţilor să ducă 

„un joc unilateral” pe piaţa valutară, să atace acele valute pe care le 

aşteaptă devalorizarea sau revalorizarea. La aşteptarea devalorizării, 

speculanţii vând valută pe piaţa forward de scurtă durată şi, în caz că 

aşteptările lor se justifică, ei obţin un venit semnificativ, cumpărând 

valuta după devalorizare la cursul scăzut. Când valuta se cumpără la 

preţ înalt şi se vinde la preţ mic (în aşteptările ridicării ulterioare sau 

scăderii), atunci aceste operaţii duc la destabilizarea pieţei valutare. 

În cadrul sistemului de cursuri flotante, are loc, mai ales, „jocul 

bilateral”: cursul valutar poate merge şi în sus, şi în jos de nivelul 

aşteptat, întrucât cursul curent al spoturilor reprezintă cursul 

echilibrului, dar nu paritatea oficială stabilită artificial, care nu 

reflectă raportul real al forţelor pe piaţă. În condiţiile flotaţiei pure, 

specularea, de regulă, aduce un efect stabilizator, deoarece, – potrivit 

afirmării lui M.Fridman, – „Tranzacţiile valutare, stabilizatoare pe 

piaţă, dau posibilitate să câştigi bani, iar cele destabilizatoare – să-i 

pierzi. La urma urmei, participanţii care destabilizează situaţia, 

pentru comportamentul lor sunt strâmtoraţi pe piaţă” [18, p.351]. 

Când  valuta este vândută în special în perioada de ridicare a preţului 

său mai sus de linia de trend, şi, dimpotrivă, se cumpără, când preţul 

este mai jos de această linie, atunci operaţiile speculative exercită 

influenţă stabilizatoare asupra cursurilor valutare, ceea ce contribuie 
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la circulaţia cursurilor valutare spre fluctuaţia trendului de echilibru 

(Fig.32). Dar aceasta se referă, în principal, la fluctuaţia cursurilor 

valutare. O altă situaţie, după cum vom vedea în continuare, se 

creează în cadrul sistemului fluctuaţiei dirijate. 

Influenţa stabilizatoare şi cea care a destabilizat operaţiile 

speculative este ilustrată în Fig.32 şi 33 [18, p.351]. 

În Fig.32. dealerii (intermediarii), contribuabili la restabilirea 

echilibrului, obţin profit, deoarece cumpără valuta la preţ mic şi o 

vând la preţ înalt în decursul întregului ciclu de mişcare a cursului 

valutar. În Fig.33 dealerii destabilizează situaţia şi pierd banii, 

întrucât cumpără la curs mai înalt decât vând. 

Aceasta, desigur, nu înseamnă că pe piaţa valutară nu se 

desfăşoară operaţii de destabilizare şi că ele nu pot aduce câştig. Pe 

pieţele valutare ele se întâmplau, se întâmplă şi se pot întâmpla în 

viitor. Însă experienţa arată că printre traficanţii de valută, care 

destabilizează situaţia, „coeficientul letalităţii” este mai superior 

decât printre cei care tind să efectueze operaţiile conform liniei de 

echilibru. 

Dacă vom compara sistemul fluctuaţiei pure şi fluctuaţiei dirijate, 

experienţa istorică în aplicarea sistemelor arată că pericolul 

speculaţiilor este mai înalt în cadrul sistemului de fluctuaţie dirijat 

decât în sistemul fluctuaţiei pure al cursurilor valutare. P.H. Lindert 

afirmă că „cele mai intense valuri speculative, având un efect 

negativ, apar în regimul care este dirijat de organele de stat. De fapt, 

vinovaţii în destabilizarea pieţei sunt anume organele de stat” [18, 

p.353]. 
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Fig.32. Influenţa stabilizatoare în relaţiile financiare 

Tendinţa către stabilizarea valutară obligă organele valutare de 

stat (băncile centrale) să efectueze operaţii valutare într-o direcţie 

(aşa-numita „fluctuaţie noroioasă”). Încercările de a menţine cursul, 

care deja nu mai corespunde cursului de echilibru, prin intermediul 

investiţiilor valutare duce la pierderi valutare ale statului şi pomparea 

câştigului în mâinile speculanţilor cu valută, care desfăşoară operaţii 

valutare destabilizatoare (operaţii speculative unilaterale). Banca 

centrală, care practică intervenţii valutare întru susţinerea cursurilor 

valutare ireale, are un rol, în esenţă, de speculant, care destabilizează 

piaţa valutară, deoarece o astfel de politică de durată lungă e 

imposibil a fi practicată, ea duce la pierderi valutare din ce în ce mai 

mari, majorează partea cheltuielilor din bugetul de stat. Participanţii 

individuali pe piaţă se folosesc de faptul că guvernul susţine cursul 

ireal şi obţin venit, iar statul pierde din valută. 
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Fig.33. Influenţa destabilizatoare în relaţiile financiare  

Se poate trage concluzia că speculaţiei destabilizatoare deseori îi 

sunt supuse cursurile valutare fixate în condiţiile lipsei de echilibru 

fundamentale în economie şi cursuri, care se află în fluctuaţie în 

condiţiile inflaţiei puternice şi instabilităţii politicii valutare de stat. 

Rolul destabilizator al organelor de stat în special este distructiv 

şi duce la consecinţe sociale dintre cele mai negative, în acele cazuri 

când situaţia în ţară este instabilă, iar guvernul nu dispune de rezerve 

suficiente pentru o politică de stabilizare, există un deficit cronic al 

balanţei de plăţi şi bugetului, o puternică inflaţie. Acest lucru 

demonstrează nu doar experienţa istorică, dar şi experienţa stabilirii 

cursului fixat al carbovane-ului, care i-a costat pe plătitorii de 

impozite 1 mld. $, şi aşa-numita „marţea neagră” din Federaţia Rusă. 

În cadrul regimului cursului valutar fixat, necesitatea de a susţine 

cursul reţine inflaţia. Trecerea la cursurile valutare flotante deseori 

duce la politica inflaţiei, deoarece în acest caz nu există un început 

care să împiedice prin emiterea de bani. 
Selectarea regimului cursurilor valutare depinde de scopul ce-l ur-

măreşte politica economică. În situaţia când scopul principal îl 
constituie atingerea ocupării totale a forţei de muncă, iar inflaţiei nu i 
se acordă o atenţie deosebită, preferinţă se poate acorda cursurilor 
valutare flotante. Când se pune scopul de a evita inflaţia, sunt mai 
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preferate cursurile valutare fixate. În esenţă, problema avantajelor 
comparative ale cursurilor fixate şi flotante, într-o măsură 
considerabilă, se reduce la problema îmbinării optime a şomajului şi 
inflaţiei. 

Selectarea unei sau altei politici valutare se determină prin gradul 
dependenţei economice naţionale de procesele care au loc în 
economia mondială. Dacă ţara, într-o măsură mai mare, nu rezistă 
pericolului instabilităţii interne şi, într-o măsură mai mică, depinde 
de cea externă, atunci pentru ea, de regulă, sunt mai preferabile 
cursurile valutare fixate. În caz că economia ţării într-o măsură 
semnificativă depinde de piaţa mondială, iar situaţia economică 
internă şi politica macroeconomică naţională relativ sunt stabile, 
atunci sunt mai preferabile cursurile valutare flotante. 

De cursurile valutare flotante sunt cointeresate mai mult ţările cu 
deficit al balanţei de plăţi şi ţările care preferă independenţa în 
desfăşurarea politicii monetar-creditare şi bugetare. Cursurile 
valutare flotante sunt recomandate ţărilor care se specializează în 
exportul îngust al asortimentului, a căror cereri depinde de situaţia 
economică a ţărilor importatoare. 

În mod general, putem spune că, în condiţiile lumii moderne, 
pentru selectarea politicii valutare, e necesar a aborda din punctul de 
vedere al combinării optime a evaluării sale ca instrument de 
integrare economică şi mijloace de protecţie a politicii naţionale de 
influenţele negative, distrugătoare din partea economiei mondiale. 

6.2. Decontările internaţionale 

Forma fundamentală în raporturile valutare sunt decontările 
internaţionale care se efectuează pentru operaţiile economice 
internaţionale şi se reflectă în formă generalizată în balanţele de plăţi 
ale tuturor ţărilor de pe glob. 

Decontările internaţionale sunt: 
a) plăţile comerciale pentru creanţe pecuniare şi obligaţiuni care 

apar între întreprinderi, bănci, instituţii şi anumite personalităţi din 
diferite ţări, ce ţin de comerţul internaţional, creditul internaţional şi 
de investiţiile străine directe; 

b) plăţile necomerciale ce ţin de transportul pasagerilor, asigurare, 

turism, transferul de bani peste hotare etc. 

Asupra situaţiei decontărilor de plăţi au un impact complex o 

multitudine de factori: 
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– relaţiile economice şi politice dintre ţări; 

– situaţia ţării pe pieţele de mărfuri şi monetare; 

– gradul de utilizare şi eficacitate a măsurilor de stat pentru 

reglementarea economică externă; 

– regulile şi uzanţele comerciale internaţionale; 

– reglementarea fluxurilor de mărfuri, servicii şi capitaluri 

interstatale; 

– diferenţele în ritmurile inflaţiei în diverse ţări; 

– starea balanţei de plăţi; 

– practica bancară; 

– condiţiile contractelor şi acordurilor de oferire a creditelor în 

comerţul extern; 

– convertibilitatea valutelor etc. 

Particularităţile decontărilor internaţionale se reduc la următoarele: 

1. Importatorii şi exportatorii, băncile lor intră în anumite relaţii 

separate de contractul de economie externă, legate de expediere, 

prelucrarea documentelor de repartizare a produselor şi de plată, cu 

efectuarea decontărilor. Volumul de obligaţiuni şi repartizare a 

responsabilităţii între ei depinde de forma concretă a decontărilor. 

2. Decontările internaţionale se reglementează prin actele 

normative şi legislative naţionale, regulile şi cutumele bancare 

internaţionale. 

3. Decontările internaţionale constituie obiectul unificării. Acest 

fapt este condiţionat de procesul de internaţionalizare a legăturilor 

economice, de universalizarea operaţiilor bancare. De exemplu, 

unificarea legislaţiei de cambii, Regulile unificate pentru acreditivele 

documentare şi incaso, Regulile unificate cu privire la garanţiile 

contractuale. 

4. Decontările internaţionale au, de regulă, un caracter 

documentar, adică sunt efectuate contra documentelor financiare şi 

comerciale. 

5. Decontările internaţionale se fac în felurite valute, de aceea, 

mai întâi, asupra eficacităţii lor  influenţează dinamica cursurilor 

valutare, în al doilea, funcţionarea normală a relaţiilor comercial-

bancare internaţionale este posibilă doar cu condiţia schimbului liber 

al valutei naţionale contra valutei altei ţări. Cu alte cuvinte, o 

participare mult mai eficientă a unei sau altei ţări în decontările 

comerciale internaţionale este posibilă doar în baza valutei 
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convertibile. În practica modernă, decontările dintre băncile din ţări 

diferite în creanţe şi obligaţiuni se efectuează, în general, în VLC. În 

ţările cu valută parţial convertită, statul foloseşte restricţiile valutare, 

ceea ce are impact direct asupra decontărilor în comerţul extern. 

Decontările internaţionale pot fi bilaterale, când ele se efectuează 

între două ţări, sau multilaterale, când sumele câştigate din realizarea 

mărfurilor într-o ţară sunt folosite pentru achitarea terţelor ţări. 

Partea covârşitoare a decontărilor internaţionale se efectuează în 

ordinea decontărilor fără numerar (cliring), prin băncile din diferite 

ţări, care menţin legături corespondente reciproce, cu alte cuvinte, îşi 

deschid conturi una alteia, îşi păstrează în ele mijloacele băneşti în 

valuta corespunzătoare şi îndeplinesc ordine de plată şi alte dispoziţii 

pe principii de reciprocitate. Se execută astfel: banca în ţara 

importatorului trece la cheltuieli suma de plată din contul clientului 

său şi o înregistrează (sau echivalentul în valută străină) pe contul 

băncii corespondente străine, iar banca din ţara exportatorului trece 

la cheltuieli această sumă din contul corespondent şi o înregistrează 

pe contul clientului său, care a exportat marfa sa. 

Plăţile în numerar în decontările internaţionale se efectuează, în 

fond, în timpul călătoriilor peste hotare a delegaţiilor, turiştilor sau 

persoanelor particulare, care schimbă în bănci valuta ţării lor contra 

valutei străine respective. 

Decontările internaţionale în circulaţia capitalului ţin de 

funcţionarea pieţelor financiare, de circulaţia hârtiilor de valoare atât 

în formă de investiţii directe cât şi de portofoliu. 

Rolul principal în decontările internaţionale îl joacă băncile mari. 

Gradul lor de influenţă în decontările internaţionale depinde de: 

– proporţiile legăturilor economice externe ale ţării de întemeiere; 

– aplicarea valutei naţionale a ţării de întemeiere; 

– specializarea, starea de finanţare, reputaţia de afaceri; 

– reţelele băncilor corespondente. 

Pentru efectuarea decontărilor, băncile folosesc filialele lor străine 

şi relaţiile corespondente cu băncile străine. Relaţiile corespondente 

cu băncile străine sunt însoţite de deschideri de conturi „loro” 

(conturi ale băncilor străine în banca dată) şi „nostro” (conturi ale 

băncii date în băncile străine). Acordurile de corespondent determină 

ordinea decontărilor, mărimea comisionului, metodele de completare 

a mijloacelor consumate. 
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Pentru ca decontările internaţionale să se efectueze la timp şi 

raţional, băncile susţin poziţiile valutare necesare în diverse valute, 

în conformitate cu structura şi termenele plăţilor apropiate. 

În scopul obţinerii unui profit mai mare, băncile tind să aibă în 

conturile „nostro” stocuri minimale, preferând amplasarea activelor 

valutare pe piaţa financiară mondială, inclusiv pe piaţa europeană. 

Formele principale în decontările internaţionale sunt acreditivul 

comercial şi acceptul documentelor transmise bancar la incaso. 

Acreditivul – este un document de decontare sau bănesc, 

prezentând în sine o dispoziţie a unei instituţii de acordare de credite 

alteia, să efectueze din contul mijloacelor special rezervate plata 

documentelor de transport-mărfuri pentru marfa expediată, sau să 

plătească prezentatorului acreditivului o anumită sumă de bani. 

Acreditivul încredinţează exportatorul că banca va plăti producţia 

transportată. El încredinţează, de asemenea, importatorul că plata 

exportatorului nu va fi efectuată fără a controla că toată documentaţia 

corespunde termenelor şi condiţiilor acreditivului. 

Acreditivele pot fi de diferite tipuri, dar mai frecvent se folosesc 

acreditivul irevocabil, revocabil şi transferabil. 

Acreditivul irevocabil  îl deschide banca importatorului, iar banca 

exportatorului îl confirmă. Banca importatorului ia asupra sa 

obligaţiunea irevocabilă să plătească cambia exportatorului, iar banca 

exportatorului transmite obligaţia şi îşi asumă responsabilitatea 

pentru plata cambiei exportatorului, dacă documentele prezentate 

răspund tuturor cerinţelor. Acreditivul irevocabil nu poate fi 

schimbat sau anulat fără acordul părţilor interesate. Obligaţiunile a 

două bănci îi oferă exportatorului protecţia cea mai sigură contra 

riscului. Poate fi varianta: acreditivul irevocabil neconfirmat, când 

obligaţiunea de plată a creditului îi aparţine băncii care a deschis 

acreditivul (banca importatorului). 

Acreditivul revocabil îl deschide banca importatorului, iar banca 

exportatorului confirmă acest acreditiv. Însă banca importatorului 

poate schimba sau chiar anula acţiunea acreditivului oricând fără 

acordul exportatorului (beneficiarului). 

Acreditivul transferabil se foloseşte prin înţelegere cu 

cumpărătorul în acel caz când vânzătorul dispune de subfurnizori 

cărora le transmite o parte a acestui acreditiv. Acreditivul transferabil 
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este mai ieftin decât deschiderea acreditivelor separate 

subantreprenorilor. 

Pentru emiterea şi plata acreditivelor, băncile comerciale primesc 

o anumită remunerare de comision. 

În prezent, la efectuarea operaţiilor cu acreditivele, se folosesc 

tehnologii electronice moderne. Astfel, „City Bank” american a 

fondat o companie-fiică specială „Citycorps Trade Service LTD” 

(CTSL), situată în Hog Kong, care se specializează în lucrul cu 

acreditivele pentru oricare dintre secţiile City Bank, situate în toată 

lumea. Aceasta a sporit eficacitatea şi a micşorat preţul serviciilor de 

finanţare a comerţului extern. 

Incaso – este o operaţie bancară, prin intermediul căreia banca 

prin dispoziţia clientului său (exportatorul) primeşte în baza 

documentelor de decontare plata de la importator pentru expedierea 

pe adresa sa a valorilor materiale de marfă sau pentru serviciile 

prestate şi înregistrează aceste mijloace pe contul exportatorului în 

bancă. 

Această formă de plată este răspândită pe larg, întrucât este mai 

ieftină comparativ cu acreditivul. 

6.3. Balanţa de plăţi şi structura sa 

Balanţa de plăţi este una dintre noţiunile cele mai importante ale 

economiei internaţionale. Studierea sa dă posibilitate a evalua în 

general starea economică a ţării, eficacitatea relaţiilor sale 

economice. Funcţional, balanţa de plăţi joacă rolul modelului 

macroeconomic, care sistematic reflectă operaţiile economice 

realizate între economia naţională şi economiile altor ţări din lume. 

Acest model se creează în scopul elaborării şi implementării unei 

politici de curs şi economice externe argumentate a ţării, analizei şi 

prognozei stării pieţelor de mărfuri şi financiare, confruntării 

bilaterale şi multilaterale, cercetărilor ştiinţifice etc. În baza datelor 

reale privind starea balanţei de plăţi, instituţiile financiare 

internaţionale, în special FMI, aprobă decizii cu privire la oferirea 

asistenţei financiare unor ţări concrete pentru stabilizarea balanţei de 

plăţi şi înfruntarea deficitului său. 

Balanţa de plăţi – este o evidenţă statistică, când într-o variantă 

sistematizată se aduc date sumare privind operaţiile economice ale 
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rezidenţilor din ţara vizată cu rezidenţii din alte ţări (nerezidenţi) 

pentru o anumită perioadă de timp. 

Principiile în alcătuirea balanţei de plăţi 

Balanţa de plăţi îndeplineşte următoarele funcţii: 

– este o sursă de informaţii, deoarece dă posibilitate să capeţi o 

închipuire despre nivelul legăturilor internaţionale reciproce ale ţării, 

despre schimbările structurale în tranzacţiile internaţionale; 

– caracteristica balanţei de plăţi în afară de cea practică are şi 

valoare ştiinţifică, deoarece permite modelarea proceselor de 

dezvoltare economică deschisă; 

– serveşte ca orientare pentru organele conducerii de stat, 

deoarece măsurile monetare şi fiscale, precum şi măsurile care 

stimulează concurenţa, deseori sunt consecinţa stării balanţei de plăţi, 

rezultatul influenţei internaţionale care se fixează de balanţa de plăţi. 

Balanţa de plăţi se bazează pe anumite principii ce rezultă din 

destinaţia sa – să se ţină seama de operaţiile economice externe. 

Operaţia economică se consideră de economie externă, dacă ea se 

efectuează între economia unei ţări şi economia altor ţări din lume. 

Operaţiile economice, care se înfăptuiesc între rezidenţi şi 

nerezidenţi, cuprind tranzacţiile al căror obiect îl reprezintă 

mărfurile, serviciile, activele financiare şi obligaţiunile externe. 

Tranzacţiile economice, după definiţia FMI, prezintă în sine fluxul 

economic reflectând transmiterea resurselor reale (operaţii cu 

produse, servicii sau cu venituri), precum şi crearea, lichidarea 

activului financiar extern sau obligaţiei şi/sau la trecerea dreptului de 

proprietate la activul financiar existent şi la obligaţiune (operaţiile cu 

activele financiare şi obligaţiunile externe). 

Operaţiile economice externe pot fi de schimb şi unilaterale. 

Majoritatea operaţiilor economice, care se înregistrează în balanţa 

de plăţi, sunt de schimb şi presupun că unul dintre participanţii la 

tranzacţie transmite celuilalt participant valoarea economică şi în 

schimb primeşte echivalentul său valoric. Se deosebesc trei tipuri de 

operaţii de schimb  internaţionale: 1) schimbul de mărfuri şi servicii 

pe alte mărfuri şi servicii (acestea sunt operaţiile barter, întrucât 

ambele părţi ale acestor operaţii sunt autentice); 2) schimbul de 

mărfuri şi servicii contra cerinţelor băneşti sau altor revendicări 

financiare, adică una dintre părţi este reală, cealaltă – financiară; 3) 
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schimbul de instrumente financiare contra altor instrumente 

financiare, adică ambele părţi ale operaţiei sunt financiare. 

Operaţiile, potrivi cărora un participant la acord oferă valori 

economice celuilalt participant, fără a primi în schimb echivalentul 

valoric, se numesc unilaterale. Dacă valoarea economică lipseşte 

uneia dintre părţi, atunci în balanţa de plăţi se utilizează înregistrarea 

specială – „transfer”. Transferurile se fac, de regulă, în formă de 

mijloace băneşti sau produse. În funcţie de faptul la care dintre aceste 

forme aparţine operaţia economică externă în cauză, se duce evidenţa 

în balanţa de plăţi a ţării. 

Stabilirea obiectului în operaţia economică externă se bazează pe 

noţiunea precum „teritoriul economic al ţării”, care este identică cu 

noţiunea de „economie”. 

Teritoriul economic, după definiţia FMI, – este teritoriul care se 

află sub jurisdicţia guvernului ţării date, în cadrul căruia se pot 

deplasa liber forţa de muncă, mărfurile şi capitalul. Însă acest 

teritoriu nu întotdeauna coincide cu frontiera geografică a ţării, 

deoarece în limitele sale se includ enclavele din afara frontierei 

principale de stat: consulatele, ambasadele, bazele militare, staţiile 

ştiinţifice, agenţiile informative de imigraţie, şi de binefaceri, care 

sunt situate pe teritoriile altor ţări şi sunt la dispunerea statului, care 

posedă sau arendează aceste obiecte. 

Noţiunea „teritoriu economic” joacă un rol esenţial în 

determinarea principiului iniţial de alcătuire a balanţei de plăţi – 

principiul rezidenţei. Concepţia de rezidenţă în sistemul balanţei de 

plăţi nu este bazată pe criteriile apartenenţei naţionale a subiectului 

economic sau pe criterii juridice la stabilirea rezidenţilor unei sau 

altei ţări. Subiectul economic (unitatea economică), centrul de interes 

economic al căruia se află pe teritoriul economic al ţării concrete, 

este rezident al acestei ţări. Subiectul economic are centrul de 

interese economice pe teritoriul ţării date, dacă el efectuează 

activitate economică şi operaţii economice în cadrul acestei ţări şi 

intenţionează să continue această activitate o durată de timp 

îndelungată. Stabilirea unităţilor rezidenţilor este determinată din 

punctul de vedere al înregistrării şi clasificării operaţiilor în limitele 

unei economii concrete. Poziţia persoanei care activează ca rezident 
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sau nerezident este determinată de diversele înregistrări din balanţa 

de plăţi. 

În conformitate cu clasificarea FMI, la rezidenţii economiei se 

referă următoarele unităţi economice: 

–gospodăriile casnice şi persoanele fizice care fac parte din 

componenţa gospodăriilor casnice; 

–persoanele juridice deci diferite forme juridico-organizatorice; 

–organizaţiile necomerciale;  

–organele puterii de stat ale ţării date. 

Al doilea principiu în întocmirea balanţei de plăţi – principiul 

înregistrării. Întrucât balanţa de plăţi se bazează pe principiile 

evidenţei contabile, fiecare operaţie economică externă, care se 

înregistrează, trebuie să fie prezentată prin două înregistrări având 

mărimea valorică similară: articolele de credit şi articolele de debit. 

Articolele de credit – articolele pozitive (+) – reprezintă operaţiile 

„de tip export” prin care ţara primeşte, „câştigă” valuta străină. 

Articolele de debit – articolele în scădere (-) – reprezintă operaţiile 

„de tip import” prin care valuta străină se cheltuie. Creditul arată 

intrarea valutei străine, adică acordarea acesteia, debitul – cheltuirea 

valutei străine, adică cererea de aceasta. Aşadar, potrivit principiului 

de înregistrare dublă la credit, se înregistrează micşorarea activelor 

internaţionale ale ţării sau creşterea obligaţiilor sale externe, cu alte 

cuvinte, a pasivelor internaţionale ale ţării, iar la debit se 

înregistrează creşterea activelor internaţionale ale ţării sau 

micşorarea obligaţiunilor sale externe. Fiecare schimbare în debit, şi 

invers. Astfel în balanţa de plăţi debitul sumar şi creditul sumar 

întotdeauna sunt egale. În variantă sistematizată, regulile de 

reflectare a operaţiilor în balanţa de plăţi la credit şi la debit sunt 

prezentate în Tab.43. 

Tabelul 43 

Regulile de înregistrare a operaţiilor în balanţa de plăţi 
Operaţii Creditul (+) Debitul (-) 

A.Mărfuri şi servicii Exportul de mărfuri şi 
servicii 

Importul de mărfuri 
şi servicii 

B. Beneficii (venituri) 
(remunerarea 
muncii şi 
profiturile din inve-

Intrările de la 
nerezidenţi 

Retribuirea 
nerezidenţilor 



262 

stiţii) 

C. Transferuri (curente 
şi capitale) 

Obţinerea mijloacelor Transmiterea 
mijloacelor 

D. Achiziţionarea/ 
vânzarea activelor 
neproductive 
nefinanciare 

Vânzarea activelor Achiziţionarea 
activelor 

E.Operaţii cu activele 

financiare şi cu ob-

ligaţiuni 

Majorarea obligaţiuni-

lor faţă de nerezidenţi 

sau micşorarea 

cerinţelor  faţă de 

nerezidenţi 

Majorarea cerinţelor 

faţă de nerezidenţi 

sau micşorarea 

obligaţiunilor faţă de 

nerezidenţi 

Al treilea principiu în întocmirea balanţei de plăţi este principiul 

estimaţiei unice a tuturor operaţiilor, care se înregistrează în balanţa 

de plăţi. Esenţa acestuia o constituie faptul că la estimarea 

tranzacţiilor cu active reale şi financiare şi cu pasive se folosesc 

preţurile de piaţă, care se coordonează cu participanţii operaţiei 

economice. Preţul de piaţă, conform definiţiei FMI, – este suma de 

bani, pe care cumpărătorul este gata s-o achite benevol pentru 

produs, serviciu etc., procurate de la vânzător care este gata să-i 

vândă de bună voie acest produs, servicii, active financiare. Ambele 

părţi ale acestei tranzacţii sunt independente, şi schimbul dintre ele 

are loc în temeiuri comerciale. Preţul de piaţă se stabileşte pentru 

fiecare operaţie. Preţul de piaţă se deosebeşte de cotările de la bursă, 

de preţurile de pe piaţa mondială, preţurile curente, adică de preţurile 

care nu sunt preţuri reale achitate pentru marfă. Sunt cazuri când 

preţul de piaţă, în corespundere cu criteriile sus-menţionate, este 

imposibil a-l stabili. Acest lucru are loc în schimbul de mărfuri 

barter, în tranzacţiile dintre una şi aceeaşi CTN, în operaţiile leasing-

ului internaţional etc. În aceste cazuri, estimarea tranzacţiilor se face 

potrivit cu preţurile tranzacţiilor similare. 

Respectarea acestui principiu garantează confruntarea balanţelor 

de plăţi din diferite ţări, precum şi a articolelor balanţei de plăţi a 

unei anumite ţări. 

Al patrulea principiu în alcătuirea balanţei de plăţi – principiul 

înregistrării concomitente a operaţiei economice externe. 

Fiecare operaţie trebuie să fie reflectată în balanţa de plăţi a 

creditului şi a debitului respectiv concomitent, şi ambii participanţi ai 

tranzacţiei sunt obligaţi să înregistreze această operaţie cu una şi 
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aceeaşi dată care să corespundă cu data îndeplinirii ei. Pentru 

realizarea acestui acces, este necesar a stabili momentul înregistrării 

operaţiei în balanţa de plăţi. Un asemenea moment poate fi 

momentul de încheiere a contractului sau cel de transmitere a 

drepturilor de proprietate asupra activelor, care se transmit. Dacă 

momentul de transmitere a drepturilor de proprietate este greu a fi 

stabilit, atunci acesta se consideră momentul înregistrării contabile 

respective în evidenţa contractanţilor. 

La întocmirea balanţei de plăţi este important a stabili în care 

unităţi băneşti să se facă evidenţa, adică să se stabilească unitatea de 

decontare (calcul). Unitatea de decontare trebuie să fie suficient de 

stabilă, pentru ca schimbarea cursului său în decursul perioadei de 

evidenţă să nu se reflecte asupra indicatorilor finali, în afară de 

aceasta, ea trebuie să fie stabilă pe o durată cât posibil mai mare a 

perioadelor de evidenţă pentru asigurarea confruntării şi analizei 

dinamicii lor. La pregătirea balanţei de plăţi, ţările trebuie să 

folosească acea unitate de decontare, care este utilizată de ele în 

calculele şi evidenţele interne. Totuşi, este necesar să menţionăm că, 

în majoritatea ţărilor, evidenţa şi publicarea indicatorilor balanţei de 

plăţi se practică în dolari SUA.  

Sursele informative ale balanţei de plăţi le reprezintă: 

– datele organelor statisticii de stat: datele sistemului 

conturilor naţionale; datele statistice generalizate privind comerţul 

extern de produse şi servicii; darea de seamă statistică asupra 

evidenţei investiţionale directe şi de portofoliu; dările de seamă 

trimestriale cu privire la comerţul extern de mărfuri la preţurile FOB 

şi CIF din punct de vedere geografic; indicatorii inflaţiei preţurilor de 

consum şi angro; structura preţului de cost în ramurile pentru export; 

datele despre comerţul neformal; 

– datele organelor de stat asupra economiei politice: 

calculele prognozei dinamicii indicatorilor macroeconomici 

principali; informaţia privind dezvoltarea economiei în general şi în 

anumite ramuri; preţurile informative la produsele şi serviciile 

principale, care sunt exportate şi importate; datele privind condiţiile 

comerţului; datele despre regimul comercial; 

– datele Serviciului vamal de stat: datele privind exportul şi 

importul de mărfuri; estimarea ajutorului umanitar; datele privind 

comerţul neformal (sau spontan) [16, p.116; 44, p.16]. 
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6.4. Relaţiile valutare şi balanţa de plăţi a Republicii Moldova 

Politica monetară şi valutară promovată în Republica Moldova 

are ca prioritate asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. În 

acest scop, o atenţie deosebită se acordă menţinerii nivelului inflaţiei 

la cel mai mic nivel posibil, să nu depăşească 10%. La finele anului 

2010, nivelul inflaţiei se ridicase la 8,1%. Banca Naţională a 

Moldovei prognozează o diminuare a ratei inflaţiei până la 4,5% în 

2012. 

Piaţa valutară a Republicii Moldova este caracterizată de 

dinamica cursului valutar şi de rulaj. Cursul valutar este calculat ca 

rata de schimb medie ponderată la volumul tranzacţiilor care au avut 

loc pe piaţa valutară. Rulajul pieţei valutare cuprinde totalitatea 

tranzacţiilor de schimb valutar cu excepţia celor efectuate de către 

Banca Naţională a Moldovei, care au avut loc pe cele mai diferite 

segmente ale pieţei. Printre segmentele pieţei monitorizate în 

particular se numără piaţa interbancară (tranzacţiile de schimb 

valutar efectuate între băncile comerciale autorizate) şi piaţa 

intrabancară (tranzacţiile de schimb valutar efectuate între bănci şi 

clienţii acestora); piaţa operaţiunilor la vedere (cu decontările ce se 

efectuează cel târziu timp de două zile bancare) şi piaţa operaţiunilor 

la termen (cu decontările ce se efectuează, de regulă, peste perioade 

fixe, cum ar fi: una, două săptămâni, o lună sau mai mult). În timp ce 

cursul valutar reprezintă echilibrul dinamic al cererii şi ofertei de 

valută în cadrul pieţei, rulajul denotă activitatea generală a 

participanţilor pieţei valutare. 

Republica Moldova menţine un regim valutar flotant, fapt ce 

presupune efectuarea unor intervenţii pe piaţa valutară doar pentru a 

atenua fluctuaţiile excesive ale cursului valutar, cursul de schimb 

fiind determinat de cererea şi oferta de valută străină pe piaţa 

valutară internă. În condiţiile unor intrări semnificative de capital de 

peste hotare, care nu pot fi totalmente absorbite prin intervenţiile 

BNM pe piaţa valutară, are loc o apreciere a monedei naţionale. 

Cursul oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA se 

determină de către Banca Naţională a Moldovei în baza informaţiei 

privind volumele tranzacţiilor de cumpărare/vânzare a dolarilor SUA 

contra lei moldoveneşti (spot, swap, forward etc.) şi cursurile 

valutare aplicate de către băncile licenţiate şi Banca Naţională a 
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Moldovei la tranzacţiile în cauză, reflectate în Raportul cu privire la 

sumele de valută străină cumpărate şi vândute de către bancă contra 

lei moldoveneşti. La determinarea cursului oficial al leului 

moldovenesc faţă de dolarul SUA se utilizează metoda mediei 

aritmetice a mediilor cursurilor preponderente de cumpărare şi 

vânzare, ponderate la volumul tranzacţiilor de cumpărare/vânzare 

efectuate pe piaţa valutară interbancară şi cea intrabancară ale 

Republicii Moldova între orele 12.30 a zilei lucrătoare precedente şi 

12.30 a zilei de raportare.  
Cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină, alta 

decât dolarul SUA, se determină în baza cursului oficial al leului 
moldovenesc faţă de dolarul SUA multiplicat la cross-cursul valutei 

străine respective faţă de dolarul SUA stabilit pe piaţa internaţională 
la ora 14:00 ora Chişinăului.  

Sursa de bază utilizată pentru preluarea informaţiei privind cross-
cursurile valutelor străine faţă de dolarul SUA, în vederea stabilirii 

cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine 
respective, este sistemul informaţional Reuters, alternativ – sistemul 

informaţional Bloomberg. În cazul în care cursurile valutare pe piaţa 
internaţională nu sunt accesibile, la calcularea cursului oficial al 

leului moldovenesc se utilizează cursurile valutare disponibile din 

alte surse sigure (de exemplu, cursurile valutare stabilite de către 
băncile centrale ale statelor respective, cursurile de fixing stabilite la 

bursele valutare ale statelor respective etc.). Cursul oficial al leului 
moldovenesc se difuzează băncilor licenţiate prin intermediul 

Sistemului Automatizat de Plăţi Interbancare (SAPI) sau prin alte 
mijloace.  

Lista valutelor străine faţă de care Banca Naţională  

a Moldovei cotează leul moldovenesc 
Coroana cehă 

Coroana daneză 

Coroana islandeză 

Coroana norvegiană 

Coroana suedeză 

Denarul macedonian 

Dinarul kuweitian 

Dinarul sârb 

Dirhamul EAU 

Dramul armenesc 

EUR Euro 

Forintul ungar 

Francul elveţian 

Hrivna 

ucraneană 

Kuna croată 

Lari georgian 

Latul leton 

Manatul turkmen 

Ringgitul malayesian 

Rubla bielorusă 

Rubla rusească 

Rupia indiană 

Shekelul israelian 

Somul kirghiz 

Somoni tadjic 

Sumul uzbek 
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Dolarul australian 

Dolarul canadian 

Dolarul Hong Kong 

Dolarul neozeelandez 

Dolarul SUA 

DST 

Lekul albanez 

Leul românesc 

Leva bulgară 

Lira sterlină 

Lira turcească 

Litul lituanian 

Manatul azer 

Tenghe kazah 

Wonul sud-coreean 

Yenul japonez 

Yuanul Renminbi  

chinezesc 

Zlotul polonez 

 
Sursa: Banca Naţională a Moldovei 

Rata de schimb reală efectivă este unul dintre cei mai importanţi 

indicatori care arată competitivitatea relativă a mărfurilor 

moldoveneşti şi serviciilor, în raport cu principalii parteneri 

comerciali.  

În anul 2008, când criza a afectat majoritatea ţărilor lumii, 

partenerii noştri comerciali  au înregistrat o  depreciere reală a 

valutelor lor naţionale.  

Datorită faptului că în 2008 leul moldovenesc s-a apreciat în 

termeni nominali, rata de schimb reală efectivă a leului moldovenesc 

s-a apreciat semnificativ în raport cu monedele partenerilor noştri 

comerciali.  

Acest fapt a afectat semnificativ competitivitatea produselor 

moldoveneşti peste hotare şi chiar pe piaţa locală, fapt ce a agravat 

criza şi mai mult. 

În 2009 leul moldovenesc a înregistrat o depreciere relativ mică 

de 16%. Cu toate acestea, datorită faptului că inflaţia în Republica 

Moldova a fost semnificativ mai mică decât în alte ţări, rata de 

schimb reală efectivă a leului moldovenesc s-a depreciat considerabil 

şi a ajuns la un nivel corespunzător, pentru a susţine creşterea 

economică în Moldova.  

Unul dintre factorii cei mai importanţi, care influenţează cursul 

valutar, îl constituie situaţia balanţei de plăţi. Echilibrul balanţei de 

plăţi externe este dependent de valoarea exporturilor şi a 

importurilor, de gradul de eficienţă şi competitivitate al produselor, 

de nivelul preţurilor, de serviciile internaţionale şi de conjunctura de 

pe pieţele internaţionale. 

Evoluţia balanţei de plăţi a Republicii Moldova pentru ultimii 

cinci ani se prezintă în felul următor: 

Tabelul 44 

Evoluţia balanţei de plăţi a Republicii Moldova 
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pe agregate principale, mil. dolari SUA 

 2006 2007 2008 2009 2010 

CONTUL 

CURENT 

-386.42 

 

-671.10 -979.00 

 

-465.01 -483.59 

Bunuri şi servicii 1603.24 -2319.79 -3216.40 -1988.57 -2289.29 

Bunuri -1582.70 -2298.07 -3223.23 -1948.82 -2219.52 

export (FOB), din care: 1060.81 1373.34 1645.91 1326.92 1590.44 

băuturi alcoolice 186.51 134.19 193.11 157.26 175.84 

import (FOB), din care: -2643.51 -3671.41 -4869.14 -3275.74 -3809.96 

resurse energetice (fără 

energie electrică) 

-544.89 -644.70 -903.24 -652.99 -732.77 

 

Servicii -20.54 -21.72 6.83 -39.75 -69.77 

export 467.10 628.41 843.90 673.11 701.17 

import -487.64 -650.13 -837.07 -712.86 -770.94 

Venituri 402.53 416.41 598.60 302.93 486.66 

intrări, din care: 605.91 710.07 905.01 590.00 749.24 

veniturile 

rezidenţilor din muncă 

573.00 

 

649.00 842.00 

 

563.42 

 

730.81 

ieşiri, din care: -203.38 -293.66 -306.41 -287.07 -262.58 

dividende şi 

profituri distribuite ale 

filialelor 

-55.08 -52.77 

 

-37.84 

 

-136.85 

 

-124.47 

venit reinvestit şi pro-

fituri nedistribuite ale 

filialelor 

-41.59 

 

-112.81 

 

-98.70 

 

11.56 -14.55 

dobânzi către plată la 

împrumuturi*** 

-50.50 

 

-64.03 

 

-73.22 

 

-83.80 

 

-57.96 

Transferuri curente 

unilaterale 

814.29 

 

1232.28 1638.80 

 

1220.63 1319.04 

intrări, din care: 864.28 1297.34 1750.29 1323.99 1404.84 

transferuri personale 602.82 842.26 1046.02 635.21 648.72 

ieşiri -49.99 -65.06 -111.49 -103.36 -85.80 

CONTUL DE  

CAPITAL ŞI  

FINANCIAR 

304.40 

 
563.44 

 
912.37 

 
415.01 

 
420.78 

 

Transferuri de capital   -22.78 -7.96    -14.61    -17.54 -28.36 

Investiţii directe, din 

care: 

   59.40 523.90 695.38    138.57 

 

   193.90 

 

    în economia 258.47   541.26 711.46 145.33    197.41 
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naţională   

capital social şi 

venit reinvestit 

160.61 340.19    540.40 

 

150.00 171.53 

împrumuturi 

intragrup 

    97.86 

 

   201.07 

 

   171.06 

 

-4.67 25.88 

Investiţii de 

portofoliu, din care: 

    -4.79 

 

    -4.51 

 

6.38 -5.82      5.64 

 

 Pasive** -4.58 -4.44 6.42      -5.57      5.84 

titluri de participare       1.78 

 

1.72 11.36       2.39 

 

5.84 

titluri de angajamente -6.36 -6.16 -4.94      -7.96  

Derivate financiare – 
bancare, net 

0.19 -0.47       0.94 
 

      0.34 
 

-0.63 

Alte investiţii    13.14    581.34 676.29 98.91 544.60 

Active* -49.36 35.32 52.14 -210.56 75.46 

credite comerciale     17.42 -7.61 76.30 44.86 21.24 

valută şi depozite   -66.78 48.93    -25.96   -259.62 61.61 

împrumuturi       -6.00 1.80 4.20   -7.39 

Pasive** 262.50 546.02    624.15 309.47 469.14 

   credite comerciale  44.89 107.08    131.16     90.70 128.62 

împrumuturi pe 
termen lung*** 

184.29 294.68 378.26 -11.49 260.25 
 

   utilizare 363.70 531.27 701.05    306.47 628.45 

   rambursare -179.41 -236.59 -322.79 -317.96 -368.20 

  împrumuturi pe 
termen scurt 

-0.16 40.09     32.86 
 

   -46.02 
 

  23.79 
 

depozite ale 
nerezidenţilor în 
sistemul bancar 
naţional 

53.32 60.56 53.12 -46.64 -69.59 
 

alte pasive*** -19.84 43.61 28.75    138.72 126.07 

alocări de DST       184.20  

Activele de rezervă ale 
statului* 

-140.76 -528.86 -452.01 200.55 -294.37 

Erori şi omisiuni 82.02 107.66   66.63 50.00 62.81 

*(-) majorare, (+) micşorare 

** (+) majorare, (-) micşorare 

***inclusiv reeşalonări în 2006-2008 

Sursa: Banca Naţională a Moldovei 
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Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat în 2010 un deficit în 
valoare de 483,59 mil. USD, în creştere cu 4,0 la sută comparativ cu 
anul precedent, determinat de majorarea deficitului înregistrat la 
comerţul cu bunuri şi servicii cu 15,1 la sută, de la 1988,57 mil. USD 
până la 2289,29 mil. USD.  Importurile de resurse energetice au 
crescut, determinate preponderent de majorarea preţurilor. 

Încasările pentru serviciile de comunicaţii, informatice, aferente 
afacerilor, guvernamentale au sporit, însă în balanţa serviciilor 
predomină călătoriile şi transportul, care au înregistrat deficite, astfel 
comerţul extern cu servicii soldându-se cu un deficit în valoare de 
69,77 mil. USD. 

Balanţa veniturilor a înregistrat un excedent în valoare de 486,66 mil. 
USD. Veniturile încasate au fost estimate la 749,24 mil. USD, din 
care cele din muncă rezidenţilor în străinătate – 730,81 mil. USD. 

Dividendele plătite investitorilor străini au fost evaluate la 124,47 

mil. USD. 

Transferurile unilaterale curente au înregistrat un excedent în 

valoare de 1319,04 mil. USD, intrările însumând 1404,84 mil. USD, 

din care transferurile personale – 648,72 mil. USD. 

Contul de capital şi financiar s-a încheiat cu un excedent de 

420,78 mil. USD, comparabil cu cel din anul 2009. 

Intrările nete de investiţii străine directe în economia naţională pe 

parcursul anului 2010 au sporit cu 35,8 la sută, însumând 197,41 mil. 

USD, dintre care în sectorul bancar – 34,03 mil. USD, iar în alte 

sectoare – 122,95 mil. USD. 

Balanţa de plăţi detaliată a Republicii Moldova pentru anul 2010 

arată în felul următor: 

Tabelul 45. 

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova pentru anul 2010 
milioane USD 

 2010 

Contul curent -483.59 

Bunuri, servicii şi venituri -1802.63 

Bunuri şi servicii -2289.29 

Bunuri -2219.52 

Credit 1590.44 

Debit -3809.96 

Servicii -69.77 
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Credit 701.17 

Debit -770.94 

Venituri 486.66 

Credit 749.24 

Debit -262.58 

Compensare pentru muncă 671.46 

Credit 730.81 

Debit -59.35 

Venituri din investiţii -184.8 

Credit 18.43 

Debit -203.23 

Venituri din investiţii directe -145.83 

Credit 1.48 

Debit -147.31 

Venituri din investiţii de portofoliu 11.1 

Credit 13.74 

Debit -2.64 

Venituri din alte investiţii -50.07 

Credit 3.21 

Debit -53.28 

Transferuri curente 1319.04 

Credit 1404.84 

Debit -85.8 

Guvernamentale 245.38 

Credit 252.24 

Debit -6.86 

Alte sectoare 1073.66 

Credit 1152.6 

Debit -78.94 

Transferuri efectuate de muncitori 632.57 

Credit 648.72 

Contul de capital şi financiar 420.78 

Contul de capital -28.36 

Credit 13.39 

Debit -41.75 

Contul financiar 449.14 

Investiţii directe 193.9 

Peste hotare -3.51 

În economia naţională 197.41 

Capital social 156.98 

Venit reinvestit 14.55 
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Alt capital 25.88 

Investiţii de portofoliu 5.64 

Active -0.2 

Titluri de participare -0.2 

Pasive 5.84 

Titluri de participare 5.84 

Derivate financiare, net -0.63 

Derivate financiare, active -0.63 

Alte investiţii 544.6 

Active 75.46 

Credite comerciale 21.24 

Împrumuturi -7.39 

Bănci -4.88 

Alte sectoare -2.51 

Valută şi depozite 61.61 

Pasive 469.14 

Credite comerciale 128.62 

Împrumuturi 284.04 

Autorităţi monetare 52.93 

Sector guvernamental 166.14 

Sector bancar 33.86 

Alte sectoare 31.11 

Valută şi depozite -69.59 

Alte pasive 126.07 

Sector bancar 0.61 

Alte sectoare 125.46 

Active de rezervă -294.37 

Erori şi omisiuni 62.81 

Sursa: Banca Naţională a Moldovei 

Din cauza unor lacune ale regimului precedent de politică 

monetară, în anul 2003 se ajunsese la un nivel al inflaţiei mai mare 

de 10%. În anul 2009, criza financiară mondială şi-a făcut efectul şi 

în Republica Moldova prin contractarea puternică a economiei, ceea 

ce a condus la un proces deflaţionist foarte periculos în Moldova. 

Dar în decembrie 2010 Banca Naţională a Moldovei a adoptat o 

nouă strategie a politicii monetare pe termen mediu, care stabileşte 

clar priorităţile în privinţa regimului de control al inflaţiei. Aceasta, 

pe termen lung, ar trebui să contribuie la creşterea eficienţei 



272 

mecanismului de implementare a politicii monetare şi îmbunătăţirea 

capacităţii de a controla inflaţia. 

Sistemul actual de pensii se îndreaptă spre un punct de vedere 

fiscal durabil, punctul de vedere social – sistemul nesustenabil pe 

termen mediu şi lung. Reforma din 1998 de pensii, cu contribuţii pe 

durata de viaţă, a stabilit stagiul minim de cotizare de 30 de ani 

pentru toate prestaţiile, a ridicat treptat vârsta de pensionare 60-62 de 

ani pentru bărbaţi şi 55 la 57 de ani pentru femei, şi a eliminat unele 

regimuri speciale de pensii. Cu toate acestea, stabilizarea reformei 

către 2030 este doar optimistă.  

  Acest declin pronunţat şi diminuarea susţinută a ratei de 

substituire vor păstra cheltuielile cu pensiile sub control, dar poate 

serios submina obiectivele-cheie ale sistemului de pensii, cum ar fi 

înlocuirea veniturilor şi reducerea sărăciei, se remarcă de FMI în 

2011. În comparaţie cu ţările din regiune, rata de substituire în 

Republica Moldova este scăzută şi se estimează o scădere în 

continuare pe termen lung (Tab.46). 

Tabelul 46 

Rata de schimb în Republica Moldova şi în unele ţări 
 2010  2030 

Polonia  62,7  33,6 

Estonia  47,0  34,3 

Federaţia Rusă  42,9  42,9 

Bulgaria  41,2  25,9 

Ucraina  40,8  40,8 

Lituania  40,4  32,2 

Ungaria   39,9  34,2 

România  38,2  36,7 

Letonia 36,4  33,2 

Republica Moldova  28,2  18,1 

Media1/  43,3  34,9 

Sursa: IMF, 2011.  

Vârsta legală de pensionare este relativ scăzută în Republica 

Moldova, în special pentru femei. Vârsta de pensionare actuală de 62 

de ani pentru bărbaţi în Moldova este sub media avansată a 

economiilor (FMI, 2011), dar nu departe de speranţa de viaţă a 

bărbaţilor la pensionare. Vârsta de pensionare a femeilor este, cu 
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toate acestea, sub media din ţările comparabile, iar această diferenţă 

este de aşteptat să crească în timp (Tab.47). La pensionare, femeile 

este de aşteptat să trăiască şi să tragă o pensie de 20 de ani şi 

jumătate.  

Tabelul 47  

Vârsta de pensionare în Republica Moldova şi în unele ţări 
 Bărbaţi Femei 

2010 2030 2010 2030 

Bulgaria  63 63 60 60 

Estonia  63 65 61 65 

Ungaria  60 65 59 65 

Letonia 62 62 62 62 

Lituania  63 63 60 60 

Republica Moldova  62 62 57 57 

Polonia  65 65 60 60 

România  64 65 59 60 

Federaţia Rusă  60 60 55 55 

Ucraina  60 60 55 60 

Media 2/  62 63 59 61 

Sursa: IMF (2011) and Moldovan Authorities 

Simulările reformei sistemului de pensii au evidenţiat provocarea 
de a creşte vârsta de pensionare. Două scenarii de reformă sunt 

comparate cu ţările de bază. Sub nivelul de referinţă, scăderea drastică 
a ratei de subsituire conduce la o problemă fiscală în sistemul de pensii 

sustenabil pe termen lung. Cu toate acestea, o astfel de scădere 
considerabilă în rata de substituire este social dorită. Scenariul 

reformei presupune o valorizare a câştigurilor din trecut cu inflaţia, 

reducerea ratelor de angajamente cu 20 la sută, o creştere a vârstei de 
pensionare pentru femei la 62 de ani peste 10 ani, precum şi indexarea 

desfăşurării activităţii independente şi contribuţiile agricultorilor cu 
salariul nominal. 

Acest scenariu permite pe termen mediu şi lung colectările 
fiscale, durabilitate, cu o rată de înlocuire mai mare decât în 

scenariul de referinţă ad-hoc, creşteri ale ratelor de angajamente au 
fost folosite în trecut pentru a compensa lipsa de valorizare venituri. 

Remitenţele 
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În 2011, potrivit unui raport al Băncii Mondiale, remitenţele 

către ţările în curs de dezvoltare vor fi mai mari cu 350 miliarde 

USD.  
În 2011, remitenţele către ţările în curs de dezvoltare sunt în 

creştere cu circa 351 miliarde USD, în timp ce volumul total global 
al transferurilor de bani, inclusiv transferurile către ţările cu un nivel 

ridicat al veniturilor în anul 2012 va ajunge la 406 miliarde USD, în 
conformitate cu estimările Băncii Mondiale privind migraţia şi 

remitenţe la nivel mondial. 
Conform previziunilor pentru 2012, una dintre ţările lider în 

remitenţe primite, oficial înregistrate, includ India (58 miliarde 
USD), China (57 miliarde USD), Mexic (24 miliarde USD) şi 

Filipine (23 miliarde USD). În plus, cantităţi mari de remitenţe au 
fost trimise în Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Vietnam, Egipt şi 

Liban. 
 Încetinirea economică a dus la deteriorarea perspectivelor de 

angajare a lucrătorilor migranţi dintr-un număr de ţări cu venituri 
ridicate, remitenţele sunt proiectate pentru a mai continua să crească 

şi vor ajunge la 515 miliarde de dolari SUA până în 2014. Din 

această sumă, 441 miliarde USD vor fi direcţionate către ţările în 
curs de dezvoltare, în conformitate cu estimările BIRD. 

În pofida crizei economice mondiale, care a avut un impact 

asupra fluxurilor de capital privat, transferurile de bani către ţările în 

curs de dezvoltare pot să rămână relativ stabile. În 2012, volumul 

remitenţelor trimise în toate regiunile în curs de dezvoltare au crescut 

pentru prima dată de la începutul crizei financiare. 

 Preţurile ridicate la petrol au ajutat la susţinerea volumului 

remitenţelor în Asia Centrală, din Rusia şi Asia de Est din partea 

statelor participante ale Consiliului de Cooperare al Golfului Persic. 

Fluxurile de remitenţe la patru din cele şase regiuni ale lumii, care 

sunt în curs de dezvoltare, în conformitate cu Banca Mondială, au 

crescut mai repede decât previziunile: remitenţele în ţări din Europa 

de Est şi Asia Centrală au crescut cu 11%, în Asia de Sud – 10,1% în 

Asia de Est şi Pacific – cu 7,6%, în Africa la Sud de Sahara – cu 

7,4%, în ciuda situaţiei economice dificile din Europa şi alte regiuni 

care primesc migranţi din Africa. 

Pe de altă parte, creşterea remitenţelor către America Latină şi 

Caraibi a fost mai mică decât prognoza de 7%, din cauza recesiunii 
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în continuare a economiei americane, iar cea mai mică rată de 

creştere a transferurilor de bani (2,6%) dintre toate regiunile în curs 

de dezvoltare s-a înregistrat în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord – 

din cauza tulburărilor civile şi conflicte legate de evenimentele din 

„Primăvara arabă”. 

 În anii următori, în funcţie de Banca Mondială, remitenţele vor 

creşte în 2013 la 7,9%, în 2014 la 8,4%. 

În acelaşi timp, există factori de risc gravi care pot duce la o 

scădere a obiectivelor Băncii Mondiale referitoare la estimarea 

fluxurilor de migraţie internaţionale şi remitenţelor. Continuarea de 

niveluri ridicate ale şomajului din Europa şi SUA au un impact 

negativ asupra perspectivelor de angajare a celor care sunt migranţi 

potenţiali, să conducă la întărirea poziţiilor autorităţilor publice 

pentru ocuparea forţei de muncă a migranţilor noi. Volatilitatea 

cursului de schimb şi gradul de incertitudine cu privire la preţurile la 

petrol sunt, de asemenea, factori de risc suplimentari care afectează 

perspectivele de schimbare a volumului de transferuri internaţionale 

de bani. 
Recent, o serie de state-membre din Consiliul de Cooperare al 

Golfului, au nevoie urgentă de lucrători migranţi, reducând cota 
migraţiei forţei de muncă, în scopul de a proteja locurile de muncă 
pentru propriii cetăţenii. 

Astfel de politici pe termen lung pot afecta remitenţe către ţările 

în curs de dezvoltare, însă pe termen mediu, riscul de scădere bruscă 

în volum este relativ mic. 

Remitenţele cresc chiar în condiţii severe, în cazul în care 

comunitatea internaţională se preocupă cu dezvoltarea, va oferi o 

soluţie convenabilă problemei – reducerea costului mediu global al 

remitenţelor trimise cu comision de 5%, timp de 5 ani. 

Costul trimiterii remitenţelor este în continuă scădere: în 2008 a 

fost de 8,8%, în trimestrul III al anului 2011 – 7,3%, acest lucru se 

datorează concurenţei acerbe în domeniile majore de transfer de bani 

– de la Marea Britanie la Nigeria şi de la Emiratele Arabe Unite spre 

India. Cu toate acestea, cifra dată este încă ridicată, în special în 

Africa şi în ţările mici, în cazul în care remitenţele sunt o sursă 

importantă de trai pentru săraci. 
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În plus faţă de îmbunătăţirea normelor în firmele de transfer de 

bani există o nevoie urgentă de a îmbunătăţi calitatea datelor privind 

gradul de transfer de bani pe piaţă, la nivel de ţară şi a zonelor 

bilaterale. Aceasta va stimula concurenţa pe piaţă şi pentru a permite 

un control mai precis asupra acţiunii. 

Banca Mondială a făcut paşi importanţi în dezvoltarea de 

instrumente financiare care promovează utilizarea eficientă a 

migraţiei internaţionale şi remitenţelor pentru obiectivele de 

dezvoltare ale ţărilor individuale. Astfel de instrumente financiare, 

cum ar fi obligaţiunile pentru diasporă, pot fi un mijloc eficient de 

mobilizare a economiilor, reprezentanţi ai diasporei străine pentru a 

finanţa proiecte specifice de dezvoltare implementate atât de către 

sectorul public şi privat, precum şi pentru a îmbunătăţi datoria ţărilor 

beneficiare. Banca Mondială a stabilit un grup de lucru pentru 

punerea în aplicarea diasporei de obligaţiuni, care vizează să 

faciliteze acordarea de asistenţă tehnică guvernelor ţărilor în curs de 

dezvoltare. 

Piaţă schimbului valutar global (FOREX) include pieţele 

individuale, care sunt localizate în diferite regiuni ale lumii sau 

centre de comerţ internaţional (World Trade Center).  

În piaţa valutară există o gamă largă de activităţi legate de 

tranzacţii de comerţ exterior, migrarea capitalului, turism, asigurări şi 

riscul de schimb valutar şi măsuri de intervenţie. Pe de o parte, piaţa 

valutară este un mecanism special care acţionează ca un intermediar 

în vânzarea de valută între bănci, brokeri şi alte instituţii financiare. Pe 

de altă parte, piaţa valutară deserveşte relaţiile dintre bănci şi clienţi 

(corporative, guvernamentale şi individuale). 
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Întrebări pentru recapitulare 

1. Explicaţi definiţia şi strategia raporturilor şi politicii valutare în 

relaţiile internaţionale. 

2. Identificaţi abordarea comparativă a practicii decontărilor 

internaţionale. 

3. Explicaţi legităţile dezvoltării balanţei de plăţi şi structura ei. 

4. Principiile gestionării eficiente a raporturilor valutare în economia 

mondială. 

5. Importanţa monedei în economie. Lumea bani-marfă. 

6. Lichiditate internaţională: noţiuni, esenţă, impact. 

7. Schimbul valutar: reglementarea, legislaţia, principii, efectele 

schimbului. 

8. Pieţele de schimb valutar: elemente de bază, indicatorii. 

9. Principalele instituţii internaţionale monetare şi financiare. 

10. Acordurile interguvernamentale prind schimburile valutar-

financiare. 

11. Relaţiile monetare şi tipuri de sisteme valutare. 

12. Evoluţia sistemului monetar mondial. 

13. Rata de schimb şi factorii care influenţează cursul de schimb. 

14. Balanţa de plăţi externă şi structura acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



279 

Lista temelor pentru referate/proiecte de cercetare 

 

1. Formarea şi definirea  economiei mondiale. Trăsături şi tendinţe 

ale economiei mondiale contemporane. 

2. Economiile naţionale – verigi de bază ale economiei mondiale. 

Diversitatea economiilor naţionale şi factorii determinanţi ai 

dezvoltării lor. 

3. Piaţa mondială: esenţă, structură, factori determinanţi. Formarea 

preţurilor mondiale. 

4. Cadrul instituţional al economiei mondiale. Criterii de clasificare 

a organizaţiilor economice  internaţionale. 

5. Ţările cu economie dezvoltată şi cu  economie în dezvoltare: 

viziune generală, potenţial economic şi nivel  de dezvoltare. 

6. Relaţiile societăţilor transnaţionale cu statele naţionale. 

Implicaţiile expansiunii societăţilor transnaţionale. 

7. Organizaţii economice interstatale ale ţărilor dezvoltate şi celor în 

dezvoltare.  

8.  Integrarea economică internaţională: esenţă, premise, factori 

determinanţi, stadii. 

9. Asistenţa financiară externă pentru dezvoltare: esenţă, cauze 

forme de manifestare. Problema datoriei externe. 

10.  Circuitul economic mondial: definire, structură, factori 

determinanţi. Participarea Republicii Moldova la circuitul 

economic mondial. 

11.  Evoluţia relaţiilor valutare internaţionale. Lichidităţile 

internaţionale. 

12.  Fluxurile internaţionale de capital: esenţă, structură. 

13.  Cooperarea economică internaţională: esenţă, trăsături, forme. 

14.  Evoluţia integrării economice europene: etape, probleme, 

realizări, perspective. 

15.  Politica Agricolă Comunitară: esenţă, principii, mecanisme, noi 

orientări. 

16. Sistemul Monetar European: evoluţie, realizări. Lansarea 

monedei unice EURO. 

17. Criteriile de aderare a ţărilor din Europa Centrală şi de Est la 

UE. Efecte ale integrării. 

18. Relaţiile economice ale R. Moldova cu Uniunea Europeană. 

19. Realizări ale Uniunii Europene în domeniile economic şi social. 
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20. Cadrul instituţional al UE şi  semnificaţia lui. 

21. Formarea şi dezvoltarea economiei mondiale. Preistorie a 

economiei mondiale. 

22. Conceptul de bază al economiei mondiale. Politici economice 

mondiale. 

23. Politica economică în ţările în curs de dezvoltare. Politica 

comercială de promovare şi de schimb a mărfurilor şi 

producţiei. 

24. Ţările în curs de dezvoltare: creanţă, stabilizare şi reforme ale 

politicilor economice pe plan mondial. 

25. Structura economică la nivel mondial. Formarea Organizaţiei 

internaţionale de date statistice. 

26. Integrarea economică  şi colaborarea economică internaţională. 

27.  Rolul globalizării în dezvoltarea durabilă a economiei R. 

Moldova.  

28. Investiţii străine directe şi sistemul financiar internaţional. 

29. Noţiunea organizaţiilor economice  internaţionale. Clasificarea 

lor. 

30. Statutul, rolul şi importanţa organizaţiilor economice 

internaţionale în viaţa şi activitatea economică. 

31. Originea şi evoluţia organizaţiilor economice internaţionale. 

32. Tradiţia antică şi medievală a organizaţiilor economice 

internaţionale. 

33. Iniţiative şi proiecte în gândirea economică. Reuniuni 

permanente: congrese şi conferinţe internaţionale în epoca 

modernă cu caracter economic.  

34. Organizaţii economice internaţionale cu vocaţie universală. 

35. Cooperarea economică mondială: principii de bază, strategii şi 

norme de drept internaţional. 

36. Necesitatea unor organisme cu vocaţie universală în domeniul 

economic. Personalitatea juridică a organizaţiilor economice  

internaţionale. 

37. Scopurile, competenţele, răspunderea şi raza de acţiune a 

organizaţiilor economice internaţionale în activitatea economică 

mondială. 

38. Fondul Monetar Internaţional: scurt istoric, scopuri, funcţii, 

competenţe, perspective. 

39. Banca Mondială şi cooperarea financiară internaţională 
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40. Înfiinţarea Băncii Mondiale, structura şi modul de organizare, 

funcţiile şi competenţele. 

41. Programe, proiecte şi acţiuni ale Bănci Mondiale.  

42. Banca Mondială şi ţările dezvoltate. 

43. Banca Mondială şi ţările  sărace, în curs de dezvoltare. 

44. Banca Mondială şi ţările în tranziţie. 

45. Republica Moldova şi Banca Mondială. 

46. Organizaţia Mondială de Comerţ. Scurt istoric: de la GATT la 

OMC. 

47. Structura şi modul de organizare, funcţiile şi competenţele 

GATT. 

48. Structura şi modul de organizare, funcţiile şi competenţele 

OMC. 

49. Activităţi, consecinţe şi influenţe în economia mondială 

contemporană. 

50. Moldova şi relaţiile cu GATT şi OMC.  

51. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, 

programul său. 

52. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură. 

53. Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă. 

54. Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare. 

55. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare: înfiinţare, 

modul de organizare, structura, obiectivele  şi funcţiile. 

56. Moldova şi BERD. Proiecte şi programe cu ţările în tranziţie. 

57. Institutul Monetar European. Scurt istoric. 

58. Institutul Monetar European. Organizare şi structură. 

59. Institutul Monetar European. Funcţii şi activităţi. 

60. Institutul Monetar European. Evoluţii actuale şi perspective. 

61. Banca Reglementărilor Internaţionale. Înfiinţare şi scurt istoric. 

62. Modul de organizare, structura, obiectivele  şi funcţiile BRI. 

63. BRI – activităţi iniţiale şi direcţii de dezvoltare. Raporturile cu 

ţările dezvoltate. 

64. Băncile regionale de dezvoltare: Banca Inter-Americană de 

Dezvoltare, Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de 

Dezvoltare. 

65. Organizaţii regionale mondiale: Comisia Dunării, Comisia 

Centrală a Rinului, Comisia Nordică, Comisia Economică a 

Mării Negre. 
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66. Asociaţia Europeană a Liberului Schimb. 

67. Spaţiul economic european. 

68. Acordul central european de comerţ liber.  

69. Grupul celor opt (G8): Apariţie şi evoluţie. 

70 .Organizaţia Internaţională a Proprietăţii Industriale. 

 

 
 

1. Понятие и сущность мирового хозяйства и МЭО. 

2. Направление внешнеторговой политики: либерализм, протек-

ционизм, автаркия. 

3. Факторы, определяющие развитие мирового хозяйства. 

4. Международная миграция рабочей силы. Основные формы. 

5. Этапы развития современного мирового хозяйства. 

6. Рынок услуг. 

7. Субъекты мирового хозяйства. 

8. Иностранный капитал в России. 

9. Критерии выделения 3 групп стран: развитых, развиваю-

щихся и с переходной экономикой. 

10. Характеристика групп промышленно-развитых стран. Её 

место в мировом хозяйстве. 

11. Мировые рынки рабочей силы. Последствия миграции ра-

бочей силы 7 ведущих государств промышленно-развитой 

группы стран. Их место в мировом хозяйстве. 

12. Внешняя торговля России пути повышения ее эффективности. 

13. Характеристика групп развитых стран (НИС, страны 

«ОПЕК», НРС). 

14. Роль прямых инвестиций в международном движении капи-

тала. 

15. Характеристика стран с переходной экономикой. 

16. Сущность и форма международной экономической интегра-

ции. 

17. Международное разделение труда. 

18. Рынок товаров (Рынок сырья и с/х продукции. Рынок про-

мышленных товаров). 

19. Международная специализация производства. Основная 

форма проявления МПС. 

http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/ponyatie-suschnost-mirovogo-hozyaystva.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/napravlenie-vneshnetorgovoy-politiki.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/napravlenie-vneshnetorgovoy-politiki.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/faktoryi-opredelyayuschie-razvitie-mirovogo.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/mejdunarodnaya-migratsiya-rabochey-silyi.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/etapyi-razvitiya-sovremennogo-mirovogo.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/ryinok-uslug.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/subyektyi-mirovogo-hozyaystva.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/inostrannyiy-kapital-rossii.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/kriterii-vyideleniya-grupp-stran-razvityih.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/kriterii-vyideleniya-grupp-stran-razvityih.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/harakteristika-grupp-promyishlenno-razvityih.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/harakteristika-grupp-promyishlenno-razvityih.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/mirovyie-ryinki-rabochey-silyi-posledstviya.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/mirovyie-ryinki-rabochey-silyi-posledstviya.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/veduschih-gosudarstv-promyishlenno-razvitoy.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/veduschih-gosudarstv-promyishlenno-razvitoy.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/vneshnyaya-torgovlya-rossii-puti-povyisheniya.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/harakteristika-grupp-razvityih-stran-nis.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/harakteristika-grupp-razvityih-stran-nis.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/rol-pryamyih-investitsiy-mejdunarodnom.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/rol-pryamyih-investitsiy-mejdunarodnom.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/harakteristika-stran-perehodnoy.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/suschnost-forma-mejdunarodnoy-ekonomicheskoy.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/suschnost-forma-mejdunarodnoy-ekonomicheskoy.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/mejdunarodnoe-razdelenie-truda.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/ryinok-tovarov-ryinok-syirya-produktsii-ryinok.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/ryinok-tovarov-ryinok-syirya-produktsii-ryinok.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/mejdunarodnaya-spetsializatsiya-proizvodstva.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/mejdunarodnaya-spetsializatsiya-proizvodstva.html
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20. Международные торговые организации: ГАТТ/ВТО, 

ЮНКТАД и др. 

21. Международная кооперация производства. Сущность. 

Основные методы налаживания кооперированных связей. 

22. Сущность и форма международного движения капитала. 

23. СНС. Важнейшие показатели СНС. 

24. Евросоюз. История создания. Современное состояние. 

25. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

26. Внешняя задолженность России и пути ее разрешения. 

27. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

28. Развитие интеграционных процессов в Западной Европе: 

ЕОУС, ЕС, ЕАСТ, ЕЭП. 

29. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

30. Проблема внешней задолженности. Роль и значение 

«парижского клуба» и «лондонского клуба» в урегулирова-

нии вопросов внешней задолженности. 

31. Формы и методы организации внешней и м/н торговли. 

32. Интеграционные процессы в Северной Америке (НАФТА). 

33. Научные ресурсы мирового хозяйства. 

34. Роль и значение МВФ и МБРР. 

35. Интеграционные процессы в Азии (АСЕАН) и Африке. 

36. Бреттон-Вудская валютная система. 

37. ВТО. 

38. Ямайская валютная система. 

39. Экономические организации и система ООН: ЭКОСОС, 

ПРООН, ЮНИДО. 

40. Европейская валютная система. 

41. Интеграционные процессы в Латинской Америке (ЛААИ, 

Карикон, Меркоср). 

42. Мировой рынок ссудных капиталов. Мировой денежный 

рынок и мировой рынок капиталов. 

43. Возрастание роли КНР в системе мирового хозяйства. 

44. Международный кредит. Сущность. Функции. Форма. 

45. Мировая валютная система. Сущность и этапы ее развития. 

46. Платежный баланс страны. 

47. Группа Всемирного банка. 

48. ЮНКТАД. 

49. Глобализация. Понятие. Сущность. 

http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/mejdunarodnyie-torgovyie-organizatsii-gatt-vto.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/mejdunarodnyie-torgovyie-organizatsii-gatt-vto.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/mejdunarodnaya-kooperatsiya-proizvodstva.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/mejdunarodnaya-kooperatsiya-proizvodstva.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/suschnost-forma-mejdunarodnogo-dvijeniya.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/sns-vajneyshie-pokazateli.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/evrosoyuz-istoriya-sozdaniya-sovremennoe.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/prirodno-resursnyiy-potentsial-mirovogo.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/vneshnyaya-zadoljennost-rossii-puti.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/trudovyie-resursyi-mirovogo.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/razvitie-integratsionnyih-protsessov-zapadnoy.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/razvitie-integratsionnyih-protsessov-zapadnoy.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/otraslevaya-struktura-mirovogo.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/problema-vneshney-zadoljennosti-rol-znachenie.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/problema-vneshney-zadoljennosti-rol-znachenie.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/problema-vneshney-zadoljennosti-rol-znachenie.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/formyi-metodyi-organizatsii-vneshney.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/integratsionnyie-protsessyi-severnoy-amerike.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/nauchnyie-resursyi-mirovogo.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/rol-znachenie-mvf.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/integratsionnyie-protsessyi-azii-asean.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/bretton-vudskaya-valyutnaya.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/vto.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/yamayskaya-valyutnaya-sistema.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/ekonomicheskie-organizatsii-sistema-oon-ekosos.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/ekonomicheskie-organizatsii-sistema-oon-ekosos.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/evropeyskaya-valyutnaya-sistema.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/integratsionnyie-protsessyi-latinskoy-amerike.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/integratsionnyie-protsessyi-latinskoy-amerike.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/mirovoy-ryinok-ssudnyih-kapitalov-mirovoy.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/mirovoy-ryinok-ssudnyih-kapitalov-mirovoy.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/vozrastanie-roli-knr-sisteme-mirovogo.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/mejdunarodnyiy-kredit-suschnost-funktsii.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/mirovaya-valyutnaya-sistema-suschnost-etapyi.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/platejnyiy-balans-stranyi.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/gruppa-vsemirnogo-banka2865.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/yunktad.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/globalizatsiya-ponyatie-suschnost.html
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50. ТНК и их роль в мировом хозяйстве. 

http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/tnk-rol-mirovom.html
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