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REFLECȚII AFERENTE CONTABILITĂȚII ŞI RAPORTĂRII FINANCIARE SUB PRISMA 
ANGAJAMENTULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ

REFLECTIONS ON ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING UNDER THE PRISM OF 
THE COMMITMENT TO EUROPEAN INTEGRATION

Tatiana ŞEVCIUC
 Universitatea Agrară de Stat din Moldova

ABSTRACT. Financial reporting is a vital component in maintaining effective business relationships. 
The key to supporting vibrant financial markets and continuing economic growth is informative and 
meaningful financial reporting. The Republic of Moldova has undertaken to transpose into national law the 
provisions of the acquis communautaire in the field of corporate financial reporting. The most important 
legal document underlying the cooperation between the Republic of Moldova and the European Union is 
the Association Agreement. The purpose of this article is to highlight the importance of these relations with 
regard to economic cooperation, trade, justice, financial cooperation and other cooperation policies in the 
light of the commitment to European integration.

Key words: accounting, financial reporting, European integration.

INTRODUCERE
Nu poate fi nici-o îndoială că raportarea financiară este o componentă vitală în menținerea relațiilor 

eficiente de afaceri. Actualitatea și importanța prezentei cercetări este vădită, deoarece raportarea financiară 
informativă și semnificativă este cheia pentru sprijinirea piețelor financiare vibrante și continuarea creșterii 
economice. Cu toate acestea, mărimea și natura entităților din Republica Moldova variază semnificativ. 
Este esențial ca un cadru de reglementare să reflecte în mod corespunzător necesitățile unei game largi 
de utilizatori de informații financiare, în același timp, asigurând faptul că povara impusă asupra mediului 
de afaceri este atât necesară cât și proporțională. În acest context, scopul prezentului articol este de a 
expune și prezenta cele mai stringente reflecții aferente contabilității şi raportării financiare sub prisma 
angajamentului de integrare europeană.

MATERIAL ŞI METODĂ
Cercetările au fost efectuate în baza generalizării problemelor, dificultăţilor şi incertitudinilor 

condiţionate de prezentarea cadrului legislativ și normativ aferent domeniului. Astfel, reflecțiile aferente 
contabilității şi raportării financiare sub prisma angajamentului de integrare europeană sunt sintetizate 
în cel mai important document juridic care stă la baza cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea 
Europeană și care este  Acordul de Asociere (semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia, aplicat cu titlu 
provizoriu începând cu 1 septembrie 2014 și intrat în vigoare la 1 iulie 2016) care înlocuiește Acordul 
de Parteneriat şi Cooperare  (în vigoare din 1998). Acordul de Asociere cuprinde capitole cu privire la 
cooperarea economică, comerţ, justiţie, cooperarea financiară şi alte politici de cooperare [7]. Negocierile 
oficiale pentru semnarea Acordului de Asociere au demarat la 12 ianuarie 2010 la Chişinău. Ulterior, au 
avut loc mai multe runde de negocieri, organizate sub forma unor şedinţe plenare, care s-au desfăşurat atât 
la Chişinău, cât şi la Bruxelles. [3]

În cadrul cercetărilor preferinţă s-a acordat metodei monografice de descriere cu aplicarea elementelor 
de comparaţie, inducţie şi deducţie. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională prevederile acquis-

ului comunitar în domeniul raportării financiare corporative. În conformitate cu prevederile Acordului de 
Asociere [7] între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pe domeniul de Contabilitate și Audit 
urmează a fi transpuse următoarele directive și regulamente:



 
 

Nr. 610667-PPE-1-2019-1-MDEPPJMO-PROIECT: 
Fostering European Integration of the Republic of Moldova 
with the specific accent on the agriculture sector - EUAGRO

4       

1. A Patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor 
forme de societăți comerciale și A șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 
privind conturile consolidate. În inie 2013 aceste 2 directive au fost abrogate și înlocuite cu Directiva 
2013/34/EU [8] a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, 
situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare 
a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 
78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului. Dispozițiile acestei directive se pun în aplicare în termen 
de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, adică pînă la 01 septembrie 2017.

2. Directiva 2006/43/CE [9] a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul 
legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate. Termenul de punere în aplicare - 01 septembrie 
2017.

3. Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 
privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate [10]. Termenul de punere în aplicare - 
01 septembrie 2016.

4. Recomandarea Comisiei din 6 mai 2008 privind asigurarea calității externe pentru auditorii legali și 
firmele de audit care auditează entități de interes public (2008/362/CE) [11]. Nu se aplică termen de 
punere în aplicare.

5. Recomandarea Comisiei din 5 iunie 2008 privind limitarea răspunderii civile a auditorilor legali și a 
societăților de audit (2008/473/CE) [12]. Nu se aplică termen de punere în aplicare.

6. Regulamentul (UE) Nr. 537/2014 [13] al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 
privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a 
Deciziei 2005/909/CE a Comisiei nu este specificat expres in textul Acordului de asociere, așa cum 
acesta a fost publicat mai târziu. Totuși, art. 449 din Acord prevede apropierea dinamică și revizuirea 
periodică a anexelor, inclusiv pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii. Prin urmarea, pentru 
asigurarea unei reforme comprehensive a raportării financiare în sectorul corporativ și conformă cu 
cerințele acquis-ului vor trebui luate în considerare și prevederile acestui regulament [4].
Printre cele mai importante modificări și reglementări noi în domeniul contabilității, conforme cu 

prevederile directivei privind contabilitatea pot fi enumerate următoarele:
a)  Pentru entitățile care nu au răspundere limitată, cum ar fi persoanele fizice care desfăşoară 

activitate de întreprinzător, organizaţiile necomerciale, notarii, avocaţii, mediatorii şi birourile 
înfiinţate de aceştia, executorii judecătoreşti precum și pentru asociațiile de economii și 
împrumut vor fi elaborate reguli speciale privind organizarea, ținerea contabilității și raportarea 
financiară, acestea nefiind reglementate de directiva privind contabilitatea.  Instituţiile publice 
vor fi excluse din domeniul de aplicare al noi Legi privind contabilitatea;

b)  În scopul ținerii contabilității și raportării financiare toate entitățile for fi clasificate în entități 
micro, mici, mijlocii și mari corespunzător numărului lor mediu de salariați, totalul bilanțului 
și, venitul din vânzări (cifra de afaceri) la finalul perioadei de gestiune în cazul în care aceasta 
nu depășește limitele a cel puțin două din cele trei criterii. În mod similar grupurile de entități 
vor fi clasificate în grupuri mici, mijlocii și mari;

c)  Modele alternative de evaluare a activelor imobilizate la valori reevaluate și a instrumentelor 
financiare, inclusiv instrumentelor financiare derivate precum și anumitor categorii de active, 
altele decât instrumentele financiare la valoarea justă va fi permisă cu descrierea modului de 
aplicare;

d)  Cerințele de prezentare a informațiilor în note va varia în funcție de categoria entităților și 
grupurilor de entități, iar pentru entitățile mici nu vor fi cerințe mai stricte decât prevede 
directiva privind contabilitatea;

e)  Cerințele privind contabilitatea și raportarea financiară pentru entitățile micro vor fi echivalente 
cu cele pentru entitățile mici;

f)  Pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate vor fi aplicate prevederile SIRF;
g)  Entitățile mari care sunt entități de interes public și care, la finele perioadei de gestiune, depășesc 
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criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajați în cursul perioadei de gestiune vor include 
în raportul managementului și o declarație nefinanciară;

h)  Situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate anuale ale entităților de 
interes public și ale entităților mijlocii și mari vor fi supuse auditului obligatoriu [4].

Directiva 2013/34/UE a UE privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și 
rapoartele aferente anumitor tipuri de întreprinderi, care modifică Directiva 2006/43/EC a Parlamentului 
European și a Consiliului și abrogă Directivele 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, a intrat în 
vigoare în iulie 2013 (în continuare Directiva privind contabilitatea). Obiectivele principale ale Directivei 
privind contabilitatea sunt: 
1.  Simplificarea cerințelor contabile și reducerea poverii administrative asociate (cu un accent special pe 

entitățile mici); 
2.  Majorarea clarității și comparabilității situațiilor financiare ale entităților pentru a contribui la o mai 

bună funcționare a pieței unice, acces sporit la finanțe, reducerea costurilor de capital și niveluri 
majorate ale comerțului transfrontalier și la activitatea de fuziune și achiziție; și 

3.  Protejarea necesităților esențiale ale utilizatorilor prin publicarea informațiilor contabile necesare 
pentru utilizatori. 
Acest lucru se face prin: 
a) introducerea unei abordări ce prevede creșterea dezvăluirilor în dependență de mărimea entității;  

b) reducerea numărului de opțiuni disponibile referitor la recunoaștere, măsurare și prezentare; și c) crearea 
unui regim al entităților mici armonizat în mare măsură și, pentru prima dată, limitarea cantității de informații 
pe care statele membre sunt autorizate să o solicite de la entitățile mici în situațiile financiare anuale [4].

În procesul de transpunere a obligațiilor de raportare financiară din directiva privind contabilitatea 
și luare a deciziilor privind acceptarea opțiunilor oferite de aceasta, urmează să se ghideze de principiul 
„Gândiți mai întâi la scară mică” pentru a asigura astfel spiritul directivei de a reduce sarcinile administrative, 
în special pentru IMM-uri și a asigura o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă și promovarea 
internaționalizării IMM-urilor. În anexa 3 este prezentat rezumatul cerinţelor de raportare financiară, audit 
și publicare, pentru entităţi individuale şi pentru grupuri de entități în conformitate cu prevederile directivei 
privind contabilitatea [4].

Domeniul de aplicare al directivei privind contabilitatea se bazează pe principii ce asigură că nu este 
posibil ca o entitate să se autoexcludă din acesta prin crearea unei structuri de grup care să conțină niveluri 
multiple de entități stabilite în interiorul ori în afara Uniunii Europene. Domeniul de aplicare al noii legi 
aferentă contabilității, elaborată în baza directivei ar trebui să includă entitățile cu forma juridică care au 
răspundere limitată a proprietarilor, cum ar fi societățile pe acțiuni și societățile cu răspundere limitată. De 
asemenea, societățile în nume colectiv și societățile în comandită simplă ai căror asociați cu răspundere 
nelimitată sunt fie societăți pe acțiuni, fie societăți cu răspundere limitată ar trebui să intre sub incidența 
legii respective. Legea ar trebui, de asemenea, să asigure că societățile în nume colectiv sau în comandită 
simplă se înscriu în domeniul său de aplicare în cazul în care asociații unei societăți în nume colectiv sau 
în comandită simplă care nu sunt constituiți ca societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată au, 
de fapt, răspundere limitată în ceea ce privește obligațiile societății în nume colectiv sau în comandită 
simplă, întrucât răspunderea este limitată de alte întreprinderi care intră sub incidența legii. Entitățile non-
profit (organizațiile necomerciale) sunt excluse din domeniul de aplicare al directivei privind contabilitatea. 
Astfel, pentru entitățile care nu au răspundere limitată, cum ar fi persoanele fizice care desfăşoară activitate 
de întreprinzător, organizaţiile necomerciale, notarii, avocaţii, mediatorii şi birourile înfiinţate de aceştia, 
executorii judecătoreşti precum și pentru asociațiile de economii și împrumut, vor fi elaborate reguli speciale 
privind organizarea, ținerea contabilității și raportarea financiară, acestea nefiind reglementate de directiva 
privind contabilitatea. Instituţiile publice vor fi excluse din domeniul de aplicare al noii Legi aferente 
contabilității. 

Contabilitatea şi raportarea financiară a unor elemente contabile, care nu sunt specifice pentru 
majoritatea entităţilor din Republica Moldova, nu vor fi reglementate de prevederile noilor SNC. Astfel, nu 
sunt elaborate standarde aferente contabilităţii instrumentelor financiare, planurilor de pensii, beneficiilor 
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angajaţilor, întocmirii situaţiilor financiare consolidate etc. Elementele sus-menţionate se vor contabiliza 
şi reflecta în situaţiile financiare în conformitate cu IFRS prin includerea prevederilor acestora în politicile 
contabile ale entităţi. Tranziţia la noile SNC necesită un şir de măsuri care, în opinia noastră, trebuie să 
cuprindă: formarea politicilor contabile bazate pe noile SNC; revizuirea formularelor registrelor contabile 
în conformitate cu prevederile noilor SNC; elaborarea unui nou plan de conturi de lucru; determinarea 
corespondenţei conturilor contabile pentru înregistrarea faptelor economice conform cerinţelor noilor SNC; 
decontarea soldurilor conturilor sintetice aplicate de către entitate până la intrarea în vigoare a SNC noi 
în conturile prevăzute în planul de conturi de lucru al entităţi; operarea unor modificări în programele de 
contabilitate; instruirea funcţionarilor publici, auditorilor, contabililor şi a altor persoane cointeresate în 
studierea şi implementarea corectă a noilor reglementări contabile naţionale.

Noile SNC reprezintă standarde şi interpretări, bazate pe Directivele Uniunii Europene (UE) şi pe 
Standardele Internaţionale de Raportare Financiare (IFRS) care stabilesc reguli generale şi obligatorii privind 
ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară [1]. Totodată, noile SNC nu se vor extinde asupra entităţilor de 
interes public, care trebuie să aplice IFRS, acceptate pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 1 ianuarie 
2009 [5]. De menţionat că conţinutul noilor SNC corespunde, în general, prevederilor reglementărilor 
contabile internaţionale. Totodată, la elaborarea acestor standarde s-a ţinut cont de cerinţele legislaţiei în 
vigoare, de nivelul actual de dezvoltare economică a entităţilor autohtone, precum şi de experienţa altor 
ţări cum ar fi Croaţia, Estonia, Slovacia, Slovenia. Nomenclatorul noilor SNC este adaptat la elementele 
situaţiilor financiare şi diferă semnificativ de nomenclatorul IFRS şi standardelor existente [4].

Un moment important este că directiva privind contabilitatea permite aplicarea modelului de evaluare 
alternativă a activelor imobilizate la valori reevaluate precum și a modelului de evaluare alternativă la 
valoarea justă pentru instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate precum și anumite 
categorii de active, altele decât instrumentele financiare. Se propune ca aceste modele, inclusiv modul de 
aplicare și exceptările prevăzute de directiva privind contabilitatea să fie transpuse în legislație.

CONCLUZII

De menționat că în scopul pregătirii și facilitării implementării Acordului de Asociere, la 26 iunie 
2014, Republica Moldova și Uniunea Europeană au agreat Agenda de Asociere  – un document important 
care a stabilit un set de priorități pentru activitățile comune din perioada 2014-2016. Mai târziu, în vederea 
actualizării Agendei de Asociere 2014-2016, Republica Moldova și Uniunea Europeană au adoptat Agenda 
de Asociere pentru perioada 2017-2019. Acest document are scopul de a susține și de a consolida reziliența 
și stabilitatea Republicii Moldova, urmărind, totodată, realizarea unei asocieri politice mai strânse și a unei 
integrări economice mai profunde. 
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[3].
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IMPACTUL FACILITY MANAGEMENT ASUPRA CALITĂȚII SERVICIILOR
THE IMPACT OF FACILITY MANAGEMENT ON THE QUALITY OF SERVICES
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doctorand,

Academia de Studii Economice din Moldova

ABSTRACT. Research in the field of Facility Management will allow us to understand the 
importance and timeliness of this field, for the sustainable and efficient development of services in the 
Republic of Moldova. Basically, facilitated management can be applied where there are human resources. 
As mentioned, the concept of facility management is a relatively new one on the domestic market. In the 
Republic of Moldova there are very few companies specialized in such services. The quality of a service is 
judged by the client’s perception of the result and often matters even more than the result itself. The quality 
of the services is related to all the stages of the service, starting with the initial order, until the sale and the 
immediately following period.

Cuvinte cheie: Facility Management, Servicii, Management, Marketing, Calitate. 

INTRODUCERE
Facility Management (managementul facilitar) are o istorie de aproape trei decenii în țările dezvoltate. 

În Republica Moldova acest tip de management constituie un domeniu de pionierat.  Facility Management 
reprezintă integrarea proceselor din cadrul unei organizații pentru a menține și dezvolta serviciile care 
îmbunătățesc eficienta activităților primare. 

Cercetările în domeniul Facility Management  vor permite să înțelegem importanța și actua litatea 
acestui domeniu, pentru dezvoltarea durabilă și eficientă a serviciilor din Republica Moldova. Practic, 
managementul facilitar poate fi aplicat  acolo unde sunt resurse umane. 

După cum s-a menționat, conceptul de facility management este unul relativ nou pe piața autohtonă. 
În Republica Moldova sunt foarte puține companii specializate în astfel de servicii. 

Serviciile de facility management se refera la operarea si întreținerea unei clădiri, precum si la 
mentenanța, evidenta contractelor cu furnizorii sau cu firmele de salubrizare și pază. Companiile de profil 
nu exclud nici servicii precum grădinărit sau peisagistica. 

Cu alte cuvinte, facility management reprezintă interfața dintre o clădire și serviciile de care aceasta 
beneficiază și are scopul de a facilita realizarea acestora la parametri optimi, astfel încât costurile de 
întreținere a clădirii să fie cât mai reduse. 

Se cunoaște că, serviciile reprezintă o acţiune, o prestare sau o promisiune care este schimbată contra 
unei valori materiale [6, 7]. Calitatea serviciilor este în strânsă legatură cu clientul, şi cu cât acel serviciu 
necesită un grad mai înalt de perfecţionare a prestatorului sau un nivel mai ridicat de personalizare, cu atât 
procesul de prestare a serviciului respectiv depinde de client, indiferent dacă clientul trebuie să furnizeze 
forţă de muncă, informaţii sau drepturi de proprietate [6, 7]. În acest mod sistemul serviciilor  este format 
atât din contribuţia prestatorilor de servicii cât şi beneficiarilor acelor servicii.                 

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

analiza, sinteza, inducţia şi deducţia, preluarea statistică a datelor, metoda monog ra fi că. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII
Calitatea unui serviciu este judecată după percepţia pe care o are clientul asupra rezultatului şi contează 

de multe ori chiar mai mult decât rezultatul în sine (în funcţie de aşteptările, promisiunile, speranţele etc. 
clientului). Calitatea serviciilor este legată de toate etapele prestaţiei, începând cu comanda iniţială, până la 
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vânzare şi perioada imediat următoare (prestarea acoperitoare). Ţinând cont de intangibilitatea serviciilor, 
aceste caracteristici pot fi numite de „prestaţie calitativă permanentă” şi ele constituie tot mai mult un 
element central pentru conducerea în servicii şi deci un factor cheie în strategia managerială. Calitatea în 
servicii mai poate fi definită drept conformitatea cu exigenţele clienţilor sau crearea de avantaje (de valoare) 
pentru client, sau plusul calitativ (şi de utilitate) al procesului faţă de calitatea elementelor folosite [6, 7].  

În domeniul serviciilor calitatea are două componente: 
– calitatea procesului servirii 
– serviciul real oferit. 
Un rol central îl are imaginea pe care şi-o formează clientela asupra calităţii (subiectivă), poa te mai 

mult decât efectul obiectiv, firmele de servicii având responsabilitatea de a acţiona pentru atin gerea (crearea) 
efectului real şi a celui subiectiv, atât pentru calitate cât şi pentru percepţia de ca litate. [6]
• Calitatea obiectivă este aceea dată de componentele şi trăsăturile fizice ale ofertei (suportul fizic al 

serviciului, personalul de contact, ambianţă, dotări etc.). De fapt, calitatea obiectivă există în servicii 
doar pentru elementele servucţiei (pentru proces), şi nu pentru serviciul în sine, ca rezultat al acesteia. 

• Calitatea subiectivă este mai greu de sesizat, importantă fiind mulţumirea, satisfacţia indusă 
beneficiarului prestaţiei pe calea ocolită a percepţiilor subiective, a imaginilor, impresiilor etc.

Diferenţa dintre serviciul aşteptat şi cel perceput reprezintă o măsură a calităţii serviciului. Satisfacţia 
capătă aspecte negative sau pozitive, după caz.  Atunci când [1,3]:

• percepţiile depăşesc aşteptările cu privire la serviciul oferit (SP>SA), calitatea capătă aspectul de 
surpriză plăcută;

• conformitatea aşteptărilor cu percepţiile clienţilor (SA=SP), înseamnă o calitate satisfăcătoare;
• când aşteptările depăşesc serviciul perceput (SA>SP), calitatea este cea care devine „de neacceptat”. 

Principalele dimensiuni ale calității serviciilor sunt expuse în fig.1:

 

 

  Încrederea   Solicitudinea 

  

 Siguranţa 

  Empatia  Tangibilitatea 

Fig. 1. Caracteristicile calității serviciilor
Sursa: elaborat de autor în baza [6,7]

Încrederea înseamnă convingerea din partea clientului că va beneficia de serviciul promis, la timp, în 
aceeaşi manieră şi fără erori. 

Solicitudinea înseamnă dorinţa de a servi, de a ajuta clienţii cu promptitudine. 
Siguranţa înseamnă cunoştinţe autentice, curtoazie, abilitatea de a inspira încredere, politeţe, respect 

faţă de client, etc., toate dovedite de personalul de servire.  
Empatia este asigurată de grijă, atenţie individualizată faţă de nevoile clienţilor. 
Tangibilitatea înseamnă evidenţa concretă, mediul fizic oferit de organizaţia de servicii: facilităţi, 

echipamente, materiale comunicaţionale, imaginea personalului etc. [6,7]
Caracteristica principală a calităţii serviciilor este aceea de a fi întotdeauna relativă: relativă la loc, 

timp, context, prestator, prestaţia propriu-zisă, natura şi componenţa serviciului şi, mai ales, relativă la 
receptor ( la starea sa obiectivă şi subiectivă, generală şi imediată, motivaţia proprie etc.).
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Una dintre misiunile Facility management este de a determina existența unui climat organizațional 
care să motiveze angajații de a presta servicii de încredere. La nivelul întreprinderii de servicii, climatul 
organizaţional se referă la un ansamblu de caracteristici măsurabile ale mediului de muncă, caracteristici 
fundamentate pe percepţiile colective ale angajaţilor care muncesc în acel mediu. Aceste caracteristici 
influenţează motivaţiile şi comportamentele. Analiza climatului organizațional se poate efectua [6, 7]:
• la nivelul unei persoane şi vizează percepția acelei persoane faţă de locul său de muncă; 
• la nivelul unui grup de muncă şi vizează percepția angajaților, ce aparțin aceluiași compartiment, faţă 

de mediul de muncă specific; 
• la nivelul întreprinderii şi vizează percepția colectivă a angajaților față de mediul de muncă al 

întreprinderii. 
Aceste trei niveluri de analiză sunt necesare, deoarece climatul organizaţional poate să difere de 

la un nivel de percepţie la altul, generând niveluri de satisfacţie diferite şi repercutându-se în nivelul de 
calitate al serviciilor oferite. Rolul Facility management este să armonizeze cele trei niveluri şi să asigure un 
nivel ridicat de satisfacţie al angajaţilor. Managerii recunosc importanţa climatului organizaţional, în mod 
special în domeniul serviciilor, deoarece el influenţează, în acelaşi timp, atât comportamentul angajaţilor 
întreprinderii cât şi activitatea de recrutare. 

Spre exemplu, se întâmplă uneori ca clienţii unei bănci să se plângă de «degradarea» ser vi ciilor ca 
urmare a schimbării unui director de sucursală. Oferta de servicii ca şi personalul de con tact au rămas 
aceleaşi. Totuşi, sosirea unui nou director modifică calitatea relaţiilor dintre instituţie şi clientelă, deoarece 
noul climat organizaţional a afectat comportamentul personalului băncii.   

O parte a prestării majorităţii serviciilor o constituie vânzarea personală şi contactul personal. Acest 
lucru obligă întreprinderea de servicii să acorde o atenţie specială personalului de contact, care este direct 
implicat în operaţiunile de management asociat cu pregătirea serviciilor şi în conducerea cererii pentru 
servicii. În consecinţă, conducerea întreprinderii de servicii trebuie să folosească facility managementul 
pentru a determina un anumit comportament al personalului de contact (Fig. 2.). 

Aflându-se între interesele întreprinderii şi cele ale clienţilor, personalul de contact trebuie să 
determine, prin personalitate şi atitudine, satisfacerea simultană a celor două părţi implicate într-o tranzacţie 
de servicii. Acest lucru este posibil dacă relaţia dintre conducerea întreprinderii şi personalul de contact este 
abordată în optica fasility managementului.

Fig. 2 Factorii determinanţi ai comportamentului personalului de contact 
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Fig. 2 Factorii determinanţi ai comportamentului personalului de contact
Sursa: elaborat de autor în baza

 
În mod concret, facility managementyl oferă următoarele avantaje în ceea ce priveşte gestionarea 

personalului de contact: [4,3]
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În mod concret, facility managementyl oferă următoarele avantaje în ceea ce priveşte gestionarea 

personalului de contact: [4,3]

	 angajați buni în posturi potrivite; 
	 definirea obiectivelor tranzacţionale; 
	 gestionarea corespunzătoare a motivaţiilor personalului de contact; 
	 gestionarea corespunzătoare a atitudinilor personalului de contact; 
	 verificarea rezultatelor obţinute; 
	 schimbarea personalului necorespunzător.

Datorită importanţei pe care o are, personalul de contact al întreprinderii de servicii poate reprezenta 
un avantaj concurenţial. Cercetările întreprinse au evidenţiat faptul că o atitudine comercială eficientă a 
personalului de contact se fundamentează pe anumite trăsături de personalitate.

Datorită inseparabilităţii şi variabilităţii serviciilor, impactul facility managementului vizează şi 
cealaltă parte implicată într-o tranzacţie: clientul. Selecţia adecvată a clienţilor, «stăpânirea» interacţiunilor 
cu aceştia, implicarea lor în procesul de prestare şi valorificarea «experienţei client» reprezintă consecinţe 
ale impactului facility managementului. 

Selecţia adecvată a clienţilor este o etapă relevantă a managementului facilitar, deoarece personalul de 
contact, prin comportamentul său, are un rol important în segmentarea clientelei întreprinderii de servicii. O 
nepotrivire accentuată a profilelor clienţilor cu profilele prestatorului poate deveni un factor de non-calitate 
(diferenţa dintre serviciul realizat şi serviciul perceput este mare). Personalul de contact, motivat şi pregătit, 
trebuie să gestioneze interacţiunea cu clientul în restaurante, hoteluri, bănci etc., pentru a diminua riscurile 
de deteriorare a calităţii serviciilor percepute. În acelaşi timp, o selecţie superficială a pieţelor ţintă va afecta 
negativ relaţiile cu clienţii, determinând pierderea unor clienţi fideli (spre exemplu, un restaurant care oferă 
servicii şi fumătorilor şi nefumătorilor, în aceeaşi încăpere, riscă să-şi piardă o parte dintre clienţi). 

După R. Norman [6], clientul îşi asumă numeroase funcţii în cazul în care el participă direct în 
procesul de prestare, fiind un veritabil coproducător de sericii: [1,2]
• participă activ la diagnosticarea întreprinderii (aceasta este adevărat în cazul întreprinderilor de 

servicii informatice); 
• participă, în calitate de coproducător, la ameliorarea productivităţii întreprinderii de servicii, asumându-

şi anumite munci în locul personalului prestator (în bănci, spre exemplu, clienţii completează ei însuşi 
anumite formulare); 

• participă la controlul calităţii: deoarece prestarea şi consumul sunt simultane, clientul poate reacţiona 
imediat pentru a cere o modificare a ofertei;

• participă activ la proiectarea serviciului (în domeniul serviciilor de consultanţă sau educaţionale, 
calitatea este asigurată, în mare măsură, de participarea clientului); 

• contribuie la motivarea personalului de contact: clienţii satisfăcuţi, care îşi exprimă recunoştinţa faţă 
de angajaţi, joacă un rol important în stimularea acestora; 

• influenţează activitatea comercială a întreprinderii în măsura în care el face reclamă serviciului în faţa 
prietenilor, colegilor sau în faţa altor clienţi prin comunicare one-to-one. 
La baza procesului de implicare a clienţilor în prestarea serviciilor se află dorinţa participării acestora, 

care este determinată de aşteptările lor. Din această perspectivă, conform managementului facilitar, 
personalul de contact trebuie să cunoască aceste aşteptări, pentru a găsi cele mai eficiente stimulente de 
implicare a clienţilor. Clientul poate refuza participarea sa la procesul de prestare. Totuşi, el va accepta să 
participe dacă va fi stimulat: [5]
• în plan emoţional - plăcerea de a participa, alături de prestator, la anumite activităţi; 
• în plan economic - obţinerea unui preţ mai redus pentru serviciul primit; 
• în plan temporal - economisirea de timp; 
• în plan social - contactul cu alţi clienţi pe timpul prestării serviciului; 
• în plan intelectual - posibilitatea de a-şi manifesta creativitatea, de a aduce inovaţii pe timpul prestării 

serviciului.
CONCLUZII

Menţinerea satisfacţiei clienţilor faţă de serviciile care le sunt oferite ajută organizaţia să-şi construiască 
ți sa-ți dezvolte o reputaţie solidă. Este binecunoscut faptul că percepţia clienţilor faţă de serviciile oferite 
este fundamentală pentru nivelul de satisfacţie pe care acesta îl resimte.  
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Oferirea unor servicii de calitate necesită din partea unei organizaţii abilitatea de a rămâne flexibilă 
şi de a fi capabilă să răspundă mereu cerinţelor mereu schimbătoare ale clienţilor. De aceea personalul 
care lucrează cu clienţii trebuie nu numai să cunoască foarte bine serviciile pe cale le oferă, dar şi să aibă 
bune abilităţi interpersonale si  capacitatea de a rezolva in mod eficient problemele. Înţelegerea aşteptărilor 
clienţilor alături de componentele de bază ale relaţiilor cu clienţii ajută personalul în obţinerea aptitudinilor 
necesare. Este înţelept să ne amintim faptul că un client este de obicei educat,  informat, limitat de timp, 
orientat spre valoare, are opinii proprii şi mai e şi sceptic.

La rândul său, Jim Daniel, preşedintele băncii «Fiendly Bank» din Oklahoma City, susţine că: ”O 
provocare continuă este de a găsi oameni... care au calităţi necesare pentru prestarea unor servicii de înaltă 
calitate. Tehnicile creative de intervievare trebuie utilizate pentru a obţine o imagine clară asupra a ceea ce 
candidatul simte cu adevărat în ceea ce priveşte clientul. Mulţi candidaţi au intrat, într-o anumită măsură,în 
contact cu clienţii în muncile anterioare, dar puţini dintre aceştia au realizat cu succes acest contact. Noi 
căutăm până găsim acea persoană” [4].
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ABSTRACT.  Behavioral analysis allows us to discover changes in the marketing approach, which 
changes its traditional approach so far. From a process oriented exclusively to the needs and desires of the 
consumer, marketing becomes an area in which a broader approach is needed and in which man is in the 
center of attention. Hence the new direction, holistic marketing, which is appreciated as the marketing of 
the 21st century.

The holistic perspective appreciates marketing as a system, which functions as a whole, divided 
into components: relational marketing, internal marketing, integrated marketing, social responsibility 
marketing.

Key words: Relational marketing; Internal marketing; Integrated marketing; Social responsibility 
marketing; Holistic marketing                    

INTRODUCERE
În această lucrare ne-am propus sa menționăm că, odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale, 

inclusiv apariția internetului și probleme precum hiperconcurența, globalizarea și responsabilitatea socială 
a corporațiilor, abordările tradiționale de marketing nu mai sunt eficiente. 

Accesul populaţiei la serviciile de educaţie  a crescut, ceea ce înseamnă oameni mai bine pregătiţi, mai 
experimentaţi, mai interesaţi de calitatea serviciilor oferite şi primite. Astfel consumatorii devin mai maturi, 
căutând varietate,  posibilităţi de alegere, dorind o mai mare comunicare şi o personalizare a serviciilor, 
activităţi variate, aventură, experienţe autentice, reale.

Modificările care apar în comportamentul de consum, influențate si de procesul de migrație a populației,  
inclusiv în țările Uniunii Europene, permit  participarea  activă a consumatorilor la dezvoltarea unor noi 
produse, iar cu ajutorul tehnologiilor moderne, aceştia pot identifica  avantaje și erori ale experienţelor din 
cadrul pieţei.

În etapa de preaderare la Uniunea Europeana a Republicii Moldova sunt observate unele tendinţe de  
evoluţie şi dezvoltare a pietei, care impun remodelarea viziunnii de marketing  cu referire la: diversificarea 
ofertei, orientarea  către client, consolidarea imaginii şi brandului, dezvoltarea relațiilor cu mass-media 
etc.

Tendințele de schimbare a componentelor mediului extern de marketing, inclusiv progresele 
tehnologice din ultimele decenii au oferit tuturor ofertanților capacitatea de a produce produse mai ieftine 
și mai bune într-un ritm mai rapid. Acest lucru a făcut din ce în ce mai dificil pentru întreprinderi să 
concureze numai în ceea ce privește prețul sau calitatea, fiind forțate să concureze, în special, prin activele 
necorporale, cum ar fi relațiile cu clienții, mărcile, serviciul pentru clienți și așa mai departe. 

Potrivit studiilor realizate de Asociatia Americana de Marketing (a. 2018), activele ne cor po rale 
reprezintă în prezent aproximativ 84% din valoarea de piață a unei companii, dar au constituit doar 17% 
din 6 valoarea de piață a unei companii în 1975, cu mai puțin de 50 de ani în urmă. Având în vedere aceste 
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schimbări în mediul de marketing și în modul în care se dezvoltă  afacerile, cea mai bună și mai eficientă 
abordare de marketing este să o abordăm dintr-o perspectivă holistică.

Conceptul de marketing holistic privește marketingul nu ca un aspect izolat al afacerii, ci ca un 
element care trebuie integrat în fiecare aspect al întregii afaceri. Aceasta este singura modalitate prin care o 
companie poate rămâne relevantă și profitabilă în activitatea sa.                                                                                                    

MATERIAL ȘI METODĂ
Bază teoretică şi metodologică a cercetării realizate are drept suport lucrările fundamentale în domeniul 

marketingului, elaborate la nivel național, precum şi cercetările reflectate în publicaţiile periodice de 
specialitate, elaborate de cercetătorii din străinătate. În procesul studiului prioritate s-a acordat metodei 
monografice de descriere a evenimentelor cu aplicarea elementelor de comparaţie, inducţie şi deducţie.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Provocările societății contemporane, care vin în tandem cu dezvoltarea tehnologică și științifică, 

determină  identificarea unor  soluții care ar diminua impactul negativ al progresului. Dorința persoanelor 
de a realiza cât mai multe activități într-o perioadă restrânsă și lipsa tot mai acută de timp a contribuit la 
dezvoltarea vertiginoasă a industriei fastfood-ului, iar utilizarea intensivă a computerelor, care s-a extins 
practic în toate domeniile de activitate, a generat o practică destul de nocivă – sedentarismul. Exemplele pot 
continua, inclusiv si dezvoltarea comerțului on-line, în special în perioada pandemica mondială și acestea 
scot în evidență ceea ce le generează și care poate servi drept cheie de soluționare – comportamentul uman.

Studiile comportamentale ne permit sa descoperim modificări  și în abordarea de marketing, care își  
schimba tratarea tradițională de până acum. De la un proces orientat exclusiv spre nevoile si dorințele 
consumatorului, marketingul devine un domeniu în care este nevoie de o abordare mai amplă si în care 
omul se află în centrul atenției. De aici noua direcție, marketing holistic”, care nu neglijează nevoile si 
dorințele consumatorului contemporan, ci dezvoltă cercetările de marketing, orientându-le spre cunoașterea 
aspectelor psihologice, sociale, a relațiilor de grup etc, care în final formează o satisfacție integrală a 
consumatorului.

Cercetările permit afirmația că, în dezvoltarea si implementarea programelor si strategiilor de 
marketing este solicitată o abordare mai complexă, care implică componente obligatorii incluse în 
caracterizarea marketingul holistic după cum urmează: marketing relațional, marketing intern, marketing 
integrat si marketingul responsabilității sociale (Tabelul 1).

In epoca contemporană, marketingul intern este tot mai asociat cu brandul de angajator si managementul 
de brand, în încercarea de a se construi legături mai strânse între experiența angajaților de brand si experiența 
de brand a clientului.

Tabelul 1
Generalități privind  marketingul holistic

componente caracteristici instrumente strategii
Marketing 
relațional

Scopul  este de a stabili  relații, 
care să conecteze întreprinderea  
cu clienții pentru a genera achiziții 
repetate și comunicare pozitivă, 
dcând la creșterea vânzărilor 
și fidelizării, dar și a imaginii 
pozitive. 

Afisul;pliantul;newsletterul; 
comunicatul de presa;
stirea de presa; siteul;dosarul 
de presa;scrisoarea; raportul de 
activitate; anunturile; invitatiile

Strategii de 
comunicare
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Marketing 
intern

proces de comunicare internă a 
întreprinderii, care desemnează 
un avantaj competitiv. Trendurile 
de comunicare sunt  responsabile  
pentru diversitatea mijloacelor de 
comunicare cu mediul, folosind 
materiale video, animații în 
comunicarea cu angajații, afișe 
interne creative, evenimente 
interne  surprinzătoare, care 
tranformă angajații în ambasadori 
ai strategiei de dezvoltare 
economică a întreprinderii. 

-stagii de formare;
-grupe de proiecte;
-convorbiri cu personalul;
-reuniuni;
-workshop-uri;
-concursuri;
-premii;
-foi de odihna etc.

-crearea       unui       
compartiment       
de  marketing 
intern; -lărgirea  
atribuţiilor  
compartimentului  
de  personal sau 
de marketing; 
-organizarea unei 
echipe pe proiect. 

Marketing 
integrat

conceptul  vizează coordonarea 
acțiu-nilor prin care un produs 
este identi-ficat ca fiind nece-sar, 
fabricat, comun-icat, distribuit si 
in final corect pozițio-nat pe piața.

Instrumentele mixului 
de marketing aplicate în 
fiecate fază de dezvol-tare a 
întreprinderii și a produselor

Strategia 
diferentiată; 
strategia nedife-
rentiată;strategia 
concentrată

Marketingul 
responsabilității 
sociale

combate consumul excesiv și 
critică distrugerea mediului de 
către corporații. Este bazat pe 
ideea că ofertele pieței nu trebuie 
să aducă doar profit, ci trebuie să 
consolideze și valorile sociale, și 
etice în beneficiul cetățenilor

-etichetele, adre-sate consumato-
rilor,care certifică faptul că 
producţia şi comercializarea 
produselor au respectat un set de 
criterii de ordin socio-ecologic;
-fondurile sociale,ecologice şi 
etice, fondurile de pensii, indicii 
de sustenabi-litate, evaluarea 
portofoliilor şi angajamentul 
acţionarilor

- strategii 
pentru protecția 
consumatorilor

Sursa: realizată de autori

Cercetările realizate în domeniul marketingului permit formularea unor constatări și anume, că 
marketingul relațional a fost prima faza de dezvoltare a marketingului, unde ce pune accent mai mult  pe 
captarea atenției si a satisfacției consumatorilor decât pe o atenție preponderent acordată vânzărilor. In 
această formă a marketingului, este recunoscută valoarea, pe termen lung, a relațiilor cu clienții, iar acest 
tip de marketing se extinde dincolo de comunicare prin publicitate persuasivă si mesaje promoționale.

Altă componentă a marketingului holistic este marketingul intern, proces ce are loc într-o companie sau 
organizație și care constă în crearea unor experiențe satisfăcătoare a angajaților prin  motivarea angajaților 
de la toate nivelurile.

«Marketingul este de fapt, nu o bătălie a produselor în sine, ci o bătălie între percepţiile consumatorilor 
asupra produselor» (Al Ries, Jack Trout - «Cele 22 de legi imuabile ale marketingului», Editura Brand 
Builders, 2004, pag 30). Consumatorul este un concept generic și primul consumator al produselor este 
chiar angajatul firmei producătoare. Actualmente  putem afirma că primul produs al firmei este chiar mesajul 
acestuia. Înainte de a fi vândut, produsul comunică-vorbeşte celor din jur. Și primii care pot auzi mesajul 
produsului sunt chiar angajaţii firmei, responsabili pentru transmiterea promisiunii mărcii, dar şi garanţi ai 
acestei promisiuni în faţa consumatorilor. De aceea, comportamentul lor, stilul de a se îmbrăca, tonul vocii 
şi alte detalii legate de aceştia trebuie să fie în acord cu valorile exprimate de marcă.

In acest sens putem afirma că marketingului intern este managementul comunicării organizaţionale, 
iar opțiunea pentru marketingul intern constă în formularea și orientarea mesajelor potrivite spre schimbarea 
și consolidarea comportamentului angajaților.

A treia componentă a marketingului holistic, marketingul integrat, în care planul de marketing include 
practic tot ceea ce are legătura cu produsul si cu percepția acestuia în piață și include mult mai multe 
elemente decât cele din campaniile publicitare.
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În așa fel, ținta marketingului integrat este aceea de a face toate aspectele ce țin de comunicarea 
de marketing (publicitate, promovarea vânzărilor, relații publice, marketing direct, de comunicare online, 
social media) sa lucreze împreuna ca o forță unitară nu izolat, fapt ce influențează procesul de optimizare 
a acestora. De vreme ce consumatorii petrec mai mult timp on-line sau pe dispozitivele mobile, toată 
expunerea brandului ar trebui sa se regăsească aici, în așa fel cresc șansele că brandul sa fie memorat de 
către clienți.

Strategiile de brand nu pot fi înțelese doar prin vizionarea publicității acestora. In schimb, brandurile pot 
fi înțelese văzând cum funcționează întregul sistem de comunicare al brandului, în special cum tehnicile de 
comunicare sunt personalizate pe fiecare client si cum reacționează acesta în timp real, ca într-o conversație.

Ca urmare a evoluției marketingului modern, unde marketingul integrat a devenit o modalitate 
importanta de atingere a obiectivelor unei companii, exista o nevoie de a identifica oportunități si de a creste 
impactul acestuia asupra comportamentului consumatorilor.

Ce-a de-a patra componentă a marketingului holistic, marketingul responsabilitatii sociale, susține 
că o companie ar trebui să ia în considerare ceea ce este în interesul societății  pe termen lung. Companiile 
responsabile social ar trebui să tinda spre fabricarea de produse dorite nu doar de consumatorul individual, 
dar și de către societate. Marketingul responsabilității sociale orientează producătorii de la ideea satisfacerii 
dorințelor consumatorului individual spre poziția, că nu tot ce este bun pentru consumatorul individual este 
bun și pentru societate. Prin această abordate producătorii se angajează să   combată consumul excesiv 
de produse și critică distrugerea mediului, adică se orientează spre dezvoltarea unei societăți sănătoase și 
durabile.

În acest sens, această componentă a marketingului holistic are la bază principiul, că ofertele pieței nu 
trebuie să aducă doar profit, ci trebuie să consolideze și valorile sociale și etice în beneficiul cetățenilor si 
trebuie încadrat într-o abordare mai amplă, care comunică despre beneficiile pe care o companie le aduce 
societății. Este un nou mod de a răspunde nevoilor consumatorilor contemporani, dar și de a recunoaște 
rolul pe care fiecare companie îl are în dezvoltarea societății.

CONCLUZII
Drept concluzie, putem menționa că abordarea holistică a marketingului se bazează pe pre mi sa că 

întregul este mai mare decât suma părților sale, este promovată ideea că produsele trenuie să fie bune atât 
pentru consumator la nivel individual, cat si pentru societate în sens larg. Poziționând sustenabilitatea 
în topul priorităților,  companiile vor oferi o perspectivă cu totul nouă asupra potențialului unui brand 
de a aduce un beneficiu întregii societăți.Drept urmare, dacă organizațiile, companiile vor găsi soluții la 
intersecția dintre branding si sustenabilitate, vor avea ocazia unica de a contribui atât la creșterea profitului, 
cât si la un impact pozitiv asupra întregii societăți. 

Schimbările tot mai frecvente  în mediul de afaceri și concurența tot mai pronunțată, în special 
în periada plină de riscuri si incertitudine, provocate de procesele integrationiste de aderare la Uniunea 
Europeană,  au influențat apariția si în continuare susține dezvoltarea viziunii holistice de marketing, care a 
devenit în prezent una dintre cele mai sigure modalități prin care companiile să rămână competitive.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
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ABSTRACT. This article analyzes the role of investment and support from the European Union in the 
economic development of rural areas in the Republic of Moldova.

The economic development of rural areas in the Republic of Moldova is largely based on investment, 
foreign trade and remittances for economic growth. For Local Authorities, they constitute the main pillar that 
influences the development of the settlement in economic and social terms. Therefore, the implementation 
of strategies for the development of rural areas presupposes, first of all, knowledge of the main trends 
manifested in the field of investment attractiveness.

At the same time, the main goal of the Republic of Moldova is to ensure a transparent and favorable 
business environment for foreign and domestic investors, upholding international law and protecting the 
market economy, private property, provisions against unfair confiscation of property and the division of 
power between government structures.

Key words: Investments, Socio-Economic Development, Projects And Programs, Rural Areas. 

ВВЕДЕНИЕ
Недавние исследования в области экономики показали, что более половины населения Рес-

публики Молдова - 56,9%, проживают в сельской местности. Площадь сельс ко хо зяйст вен ных уго-
дий составляет около 74% территории страны, из которых 54% - пахотные земли. В 2018 году в 
сельскохозяйственном секторе страны работало 36,1% человек.

Хотя за последние 4 года эта доля незначительно выросла, многие сельские сообщества мало 
способствуют экономическому росту. Мы считаем, что для ускорения экономического роста в сель-
ской местности инвестиции в эту среду по-прежнему являются элементами, которые необходимо 
усовершенствовать. Таким образом, укрепление потенциала по привлечению финансовых ресурсов 
для развития сельских населенных пунктов в Республике Молдова путем улучшения услуг по снаб-
жению питьевой водой, утилизации отходов, содержанию местных дорог, развитие услуг досуга 
и спорта, телекоммуникаций и общественного освещения, местного и социально-экономического 
развития (школы, детские сады, дома культуры, библиотеки, медицинские пункты), а также другие 
комплексные коммунальные услуги остаются одной из основных задач органов местного публично-
го управления первого и второго уровней.

Кроме того, цель Стратегии национального развития Правительства заключается в том, чтобы 
вывести 150 000 человек из нищеты путем ускорения экономического роста и расширения адресной 
социальной помощи. Экономическое развитие сельской местности Республики Молдова в значи-
тельной степени основано на инвестициях и поддержки Европейского Союза, внешней торговле и 
денежных переводах для экономического роста.

В то же время основной целью Республики Молдова является обеспечение прозрачной и благо-
приятной деловой среды для иностранных и отечественных инвесторов путем поддержки международ-
ного права и защиты рыночной экономики, частной собственности, положений против несправедливой 
конфискации имущества и разделения власти между правительственными структурами.
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Обычно, когда речь идет об инвестициях в сельской местности, мы говорим о благополучии 
частных семей и предпринимательской деятельности, где деньги могут стать источником развития 
сообщества и могут изменить сельскую жизнь в процветающую зону.

Согласно исследованиям в этой области, Республика Молдова является одной из известных 
стран для массовой миграции в европейские страны. В то же время, хотя многие граждане остаются 
работать на черном рынке, некоторые из них возвращаются домой и вкладывают средства в свои 
сообщества, особенно в сельское хозяйство, социальную жизнь и производство, способствуя, таким 
образом, социально-экономическому развитию сельской местности в целом. 

Мы считаем, что первым элементом привлечения иностранных инвестиций является базовое 
законодательство и экономические инвестиции.

Международный опыт показал, что для обеспечения минимальных условий для привлечения 
иностранных инвесторов инвестиционная и законодательная база в экономической сфере должны 
существовать, функционировать, быть прозрачными, стабильными и предсказуемыми. Однако это 
необходимое условие, но не достаточное. В то же время способность привлекать иностранный капи-
тал представлена степенью открытости экономики для иностранных инвесторов.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ
Вклад инвестиций и поддержки Европейского Союза в экономическое развитие сельской мест-

ности Республики Молдова был изучен с использованием нескольких методов исследования: анализ 
и обобщение, например, когда речь шла об определении некоторых понятий, анализировались раз-
личные точки зрения исследователей в данной области. С помощью обобщения, была предпринята 
попытка воссоединить отдельные части в единое целое и высказать собственную точку зрения отно-
сительно определения инвестиций как доминирующего фактора экономического развития сельской 
местности в Республике Молдова. Источниками информации послужили отчеты НБМ, отчеты НБС, 
Национальная Стратегия привлечения инвестиций и продвижения экспорта на 2016–2020 годы, а 
также План действий по ее реализации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
По мнению нескольких авторов в данной области, инвестиции в финансовом смысле соот-

ветствуют всем денежным расходам, которые будут приносить прибыль или сбережения в те-
чение длительного периода и которые будут погашаться в течение нескольких лет. Это явление 
аналогично использованию долгосрочного финансирования, в том числе долговых обязательств в 
течение длительного периода. В финансовом отношении инвестиции представлены всем капиталом, 
с которым они работают. Финансовое определение инвестиций включает в себя как определение 
бухгалтерского учета, так и экономическую концепцию, имеющую, кроме того, аспект, связанный с 
потребностью в оборотном капитале.

В то же время, инвестиции представляют собой деятельность. Инвестиционная деятельность, 
как один из важнейших видов экономической деятельности, существенно способствует успеху эко-
номического агента.

Обоснование объема и экономической эффективности инвестиций на макро- и микроэкономи-
ческом уровне требует знания методологических и теоретических проблем, касающихся системати-
зации инвестиций, поскольку по сути инвестиции представляют собой расходы, предназначенные 
для выполнения самых разнообразных работ и видов деятельности. [5]

В Законе Республики Молдова об инвестициях в предпринимательскую деятельность (ст.3) инве-
стиционная деятельность определяется как «деятельность по осуществлению инвестиций и осуществле-
нию предпринимательской деятельности в отношении этих инвестиций с целью получения дохода» [2]. 

Одна из проблем направления потока инвестиций в сельские населенные пункты сос тоит в ограни-
ченных возможностях привлечения источников капитала от потенциальных ин вес торов в условиях жест-
кой конкуренции между развитыми и наименее развитыми мест нос тя ми, причем побеждают именно те, 
которые являются наиболее привлекательными для ин вес торов. Таким образом, эта сфера деятельности 
относится больше к компетенции местных орга нов власти, которые в целях решения этой проблемы, 
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должны развить свою деятель ность, чтобы повысить инвестиционную привлекательность сельских на-
селенных пунктов. По вы шение инвестиционной привлекательности будет способствовать увеличению 
инвести цион ного потока, следовательно – повышению уровня развития сельских населенных пунк тов, 
повышению качества жизни сельского населения, соответственно снижению уровня бед ности.

Финансирование инвестиционных проектов является значительным шагом в инвестиционном 
процессе, в соответствии с которым после принятия инвестиционного решения финансовые ресур-
сы включаются в инвестиционный бюджет и могут использоваться для реализации проекта. Факти-
чески, решением «инвестировать» происходит выбор между внутренними инвестициями и внешни-
ми инвестициями. Благодаря решению «финансировать» происходит выбор между собственными 
ресурсами и ресурсами, заимствованными или привлеченными в результате финансирования.

В то же время механизм финансирования инвестиционных проектов включает в себя соответ-
ствующие действия, касающихся следующего:

определение потребности в финансировании;
 установление соответствующей структуры капитала;
оценка стоимости финансовых ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Посредством плана финансирования инвестиционных проектов включены в отчет баланса 

инвестиционная программа, состоящая из портфеля реализуемых инвестиционных проектов, и ре-
сурсы, которыми инвестор располагает или сможет мобилизовать. Важно, чтобы инвестор мог мо-
билизовать необходимые ресурсы из внутреннего финансирования или из внешнего финансирова-
ния. Таким образом, проблема привлечения капитальных ресурсов должна рассматриваться в двух 
взаимозависимых аспектах: в соответствии с источниками и методами финансирования. Структура 
финансирования инвестиционных проектов основана на внутреннем финансировании и внешнем 
финансировании.

Согласно Мировому Докладу об Инвестициях за 2019 год, прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) в Молдову в последние годы сократились: в случае, когда среднегодовое докризисное значе-
ние оценивалось в 330 млн долларов, то ПИИ снизились до 228 млн долларов в 2018 году. [9]

Таким образом, общий объем ПИИ оценивается в 4 млрд.  Евро в 2019 году (35,5% от ВВП). 
Большая часть ПИИ поступает из других стран ЕС. Национальная стратегия привлечения инвести-
ций и продвижения экспорта определила пять приоритетных секторов для инвестиций и продвиже-
ния экспорта, а именно:

	сельское хозяйство и продовольствие;
	автомобили;
	деловые услуги;
	одежда и обувь;
	электроника и машины. 

В целом, экономическая и политическая среда в Республике Молдова не особенно прив -
лекательна для инвесторов. Страна сталкивается с рядом проблем, включая необ хо ди мость борьбы 
с коррупцией, улучшение инвестиционного климата, устранение препятствий для экс пор теров, пре-
вращение денежных переводов в производительные инвестиции и раз ви тие на дежного финансового 
сектора. Необходимы, также, административные и судебные ре формы.

Таблица 1
Сравнительные индексы защиты  инвесторов

Показатели Молдова Западная Европа и 
Центральная Азия США Германия

Прозрачные транзакции 7.0 7.0 7.0 5.0
Ответственность менеджеров 4.0 5.0 9.0 5.0
Компетенция акционеров 7.0 6.0 4.0 8.0
Защита инвесторов 6.3 6.4 6.5 6.0

Источник: Doing Business - Последние доступные данные

Данные таблицы 1 демонстрируют показатели сравнения защиты инвесторов. Некото рые из 
них, которые относятся к Республике Молдова, в большей степени практически равны показателям, 
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которые относятся к странам, указанным в таблице.
Исследования показали, что сильные стороны Республики Молдова в привлечении прямых 

иностранных инвестиций следующие:
	квалифицированная и дешевая рабочая сила;
	приватизация ряда компаний, находящихся на грани банкротства;
	налоги и сборы, выгодные для инвесторов;
	сельскохозяйственный потенциал (вино, сухофрукты, овощи, подсолнечник, пше ни ца).
  Слабые стороны, которые препятствуют ПИИ, включают в себя:
	высокий уровень бедности;
	важный сегмент его неформального сектора;
	зависимость от денежных переводов работников экспатриантов;
	политическая нестабильность и социальная напряженность;
	высокий уровень коррупции, слабое управление и «кумовство»;
	сепаратистские устремления Приднестровья.
Действующий закон об инвестициях в предпринимательстве был разработан таким образом, 

чтобы он соответствовал европейским законодательным стандартам и определял виды местных и 
иностранных инвестиций. Он также предлагает гарантии для уважения прав инвесторов, неприме-
нения экспроприации или действий, аналогичных экспроприации, и возмещения убытков в случае 
нарушения прав инвесторов. Закон допускает инвестиции во все сектора экономики, в то время как 
некоторые виды деятельности требуют лицензии на ведение бизнеса.

В то же время Правительство приняло ряд мер по продвижению инвестиций в стране. Ком-
пании, инвестирующие 250 000 Евро, могут воспользоваться налоговыми льготы в те че ние первых 5 
лет. Подоходный налог также был снижен. Правительство поощряет равенство между международ-
ными и местными инвесторами и тот факт, что на вложенный капитал нет ограничений.

Следует отметить тот факт, что Республика Молдова подписала многочисленные дву сто ронние 
инвестиционные договоры, которые можно найти на веб-сайте инвестиционного центра ЮНКТАД.   

Автор согласен с мнением экономистов Республики Молдова о том, что развитие стра ны зависит 
от эффективности всех компонентов инвестиционной сферы, поддерживая идею по зитивного влияния 
инвестиций и поддержки Европейского Союза на экономическое раз ви тие.

Принимая во внимание тему исследований инвестиций и  поддержки Европейского Союза в сель-
ской местности, мы согласны с проведенными исследованиями, которые показали, что социально-эконо-
мическое развитие сельской местности сталкивается со многими препятствиями, и одним из серьезных 
препятствий, мешающих этому развитию, по-прежнему является отсутствие доступа к финансированию.

В условиях рыночной экономики основная деятельность, в которую вовлечено большинство 
населения сельской местности, относится к основному сектору рынка, а именно к сельскохозяйствен-
ному сектору. Источник развития этого сектора состоит из инвестиций или собственных финансо-
вых средств, сформированных на основе прибыли, полученной от экономической деятельности или 
других финансовых средств. В большинстве случаев на сельскохозяйственных предприятиях соб-
ственных источников недостаточно для финансирования необходимых инвестиций. Это делается с 
использованием заемных источников, таких как: банковские кредиты, депозиты от учредителей или 
другие источники финансирования. Очевидно, что роль кредитов в финансировании инвестицион-
ных проектов положительна, способствуя модернизации сельскохозяйственных предприятий. Но в 
то же время выплата процентов является бременем, которое приводит к снижению экономической 
эффективности производства при погашении кредита. Однако, для способствования повышения эф-
фективности сельскохозяйственного сектора, было введено понятие сельс ко хо зяйственных займов, 
предоставляемых коммерческими банками Республики Молдова, одоб  ренное финансистами. Кре-
диты предоставляются сельхозпроизводителям для поддер ж ки развития сельского хозяйства.

Согласно выводам ряда экспертов в данной области, зависимость от внешних ис точ ников фи-
нансирования капитальных затрат в сельском хозяйстве в последние годы возросла. Эта внушитель-
ная динамика распределения капитала в этот период была обеспечена в основном за счет увеличе-
ния объема внешних грантов и кредитов для сельского хозяйства.
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В период 2017-2019 гг., 11 проектов с внешним финансированием реализовалась на территории РМ. 
Ряд других доноров внесли свой вклад в реализацию жизненно важных проектов в области 

сельского хозяйства и социально-экономического развития сельских районов, таких как: Органи-
зация Объединенных Наций (ООН), Всемирный банк (ВБ), Европейский инвестиционный банк 
(ЕИБ). И ряд стран оказали индивидуальную помощь: Чехия, Швейцария, Польша, Румыния, США, 
Швеция и др.

Особого внимания заслуживает реализация Пилотной Программы по Привлечению Денеж-
ных Переводов в Экономику («PARE 1 + 1»), утвержденную Постановлением Пра ви тельства №. 
972 от 18.10.2010 года на 2010-2012 гг., целью которой было информирование и обучение трудовых 
мигрантов в сфере предпринимательства и мобилизация человеческих и финансовых ресурсов тру-
довых мигрантов из Молдовы в целях устойчивого экономического развития Республики Молдова. 
В период 2010-2012 гг. в рамках программы было заключено 124 договора о финансировании и в 
национальную экономику было вложено более 76 млн. леев. Исходя из этих результатов, власти про-
длили эту программу финансирования, и до 2014 года было заключено 411 контрактов по невозме-
щаемому финансированию. Всего инвестиции бенефициаров программы «PARE 1 + 1» составляют 
258,13 млн. леев, а не воз мещаемое финансирование - 76,66 млн. леев. Анализ предприятий по сфере 
деятельности показал, что трудовые мигранты инвестировали свои финансовые ресурсы, накоплен-
ные за рубежом, в основном в сельское хозяйство - 58%.

В 2014 году Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности Респуб лики 
Молдовы, совместно с Объединенной Группой по Внедрению и Мониторингу проектов в области 
сельского хозяйства, финансируемой Всемирным банком, запустили две грантовые программы для 
сельскохозяйственных производителей в рамках проекта «Конкуренто спо соб ность Сельского Хо-
зяйства в Республике Молдова».  Согласно информации об инвес ти цион ных проектах, администри-
руемых Директоратом Кредитной Линии, с начала первона чаль ного периода реализации инвести-
ционных проектов по развитию малых и средних пред прия тий было профинансировано около 6773 
под-проектов бенефициаров, в основном из сельского сектора, на общую сумму 2113. 2 млн. Леев, 
88,96 млн. Долларов США и 38,08 млн. Евро (или эквивалент более 3,82 млрд. Леев). 

В то же время большое число международных доноров и донорских организаций, таких как 
USAID, SIDA, IFAD, Фонд Сороса, организаций из Японии (молдо-японский проект 2KR), Польши, 
Германии и Нидерландов, умножили в течение этого периода, усилия по под держ ке сельскохозяйствен-
ной деятельности, в том числе за счет инвестиций, грантов, кре ди тов с низкими процентными ставками 
и банковских гарантий, посредством техни чес кой по мо щи.

Эти проекты и программы по привлечению финансовых ресурсов внесли огромный вклад в 
развитие сельских населенных пунктов Республики Молдова, а именно: были улучшены услуги по 
снабжению питьевой водой, вывозе отходов, содержанию местных дорог, развитию отдыха и спорта, 
телекоммуникаций и общественного освещения, местного и социально-экономического развития 
(школы, детские сады, дома культуры, библиотеки, медицинские пункты), а также другие комплекс-
ные коммунальные услуги.

Отметим, что инвестиционная деятельность в Республике Молдова координируется дей с-
твующим законодательством. Первым законодательным актом, предусматривающим ин вес тиционную 
деятельность, был Закон об иностранных инвестициях, № 998 от 01.04.1992 г. [2].

Инвестиционная стратегия Республики Молдова является эффективным инструментом разви-
тия всей страны, в котором предусмотрены следующие виды деятельности, связанные с инвестици-
онной системой:

	обеспечение благоприятного инвестиционного климата;
	привлечение иностранных и местных инвестиций;
	доступ компаний к инвестиционным кредитам для модернизации предприятий;
	продвижение инвестиционных проектов;
	создание базы данных по инвестиционным программам. 
Также для увеличения инвестиций была разработана Стратегия экономического роста государ-

ства, создан Банк развития и инвестиций Республики Молдова, Национальное аген т ство по привле-
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чению инвестиций. Деятельность аграрного сектора также коор ди ни руется ря дом законов, решений 
и программ, направленных на улучшение и эффективность деятель ности в этом секторе.

Республика Молдова смогла бы разблокировать дополнительные инвестиции путем решения 
нормативных и других вопросов. Эти проблемы различаются в зависимости от степени наложенных 
ограничений, сложности и отсутствия предсказуемости. С началом кризиса уровень инвестиций в 
ЕС, а также и в Республике Молдова, значительно снизился.

Некоторые экономисты считают, что уровень инвестиций будет увеличиваться, но восстанов-
ление может оставаться скромным, отражая, среди прочего: низкий спрос, умень шение эффекта  
рычага предприятий, строгие условия предоставления кредитов. Выявление и устранение этих пре-
пятствий для инвестиций является частью усилий по улучшению базовых условий и устранению 
бюрократических проволочек и регла мен тирующих блокад, как части так называемого «третьего 
столпа» Инвестиционного плана для Европы. [4]

ВЫВОДЫ
Мы пришли к выводу, что роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) поддержки Европей-

ского Союза не только необходима, но практически возможна и действительно благоприятна для эко-
номического возрождения Республики Молдова. По мнению автора, объем ПИИ далек от того, чтобы 
отражать реальный потенциал поглощения молдавского рынка, и далек от удовлетворения потребно-
стей во внешних источниках, которые будут положительно влиять на экономическое развитие в целом.

Однако развитие и эффективность деятельности, как на уровне национальной экономики, так 
и на уровне сельской местности категорически зависят от инвестиций.

Иностранные инвестиции стали важнейшим и стабильным источником финан сиро ва ния и 
реализации экономической политики страны. Международные инвестиционные ресур сы являются 
важными компонентами реструктуризации национальной экономики, пред посылками для возоб-
новления роста производства и социального улучшения.

Принимая во внимание передовой международный опыт, мы также делаем вывод, что для 
обеспечения минимальных условий для привлечения иностранных инвесторов инвес ти цио нная и 
законодательная база в экономической сфере должны существовать, функцио нировать, быть про-
зрачными, стабильными и предсказуемыми. Однако это необходимое условие, но не достаточное. В 
то же время способность привлекать иностранный капитал представлена степенью открытости эко-
номики по отношению к иностранным инвесторам, а также отношением населения и политических 
партий к иностранным инвестициям.
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ABSTRACT. This paper is dedicated to the development of the EU sheep farming sector. Quantitative 
indicators of production and trade are approached in the light of sectoral developments. That sector has 
become the main competitor of Australia and New Zealand, and more recently of the United Kingdom. For 
the Republic of Moldova, the EU sheep sector is a model of development, and Romania ranks third after the 
herd. Through this research we want to convince the academic environment that the sector has a future in 
the context of Moldova’s association with the EU.

Key-words: Sectoral development, Sheep, EU, Economic efficiency, Sheep production, Trade, Export-
Import.

INTRODUCERE
Uniunea Europeană a devenit de-a lungul timpului cea mai modernă asociere ale țărilor dezvoltate 

din Europa Centrală și de Vest. Etapele de asociere au fost benefice nu doar în aspectele de politică și 
competență socială, dar și în cel economic. Majoritatea țărilor-membre se dezvoltă într-un model economic 
ce răspunde tuturor rigorilor contemporane. Dezvoltarea modelelor economice durabile ale țărilor UE au 
devenit crestomații de studii pentru studenții universităților din lume. În acest context, agricultura UE s-a 
dezvoltat în perpetuu și durabil, ca la începutul Mileniului III să fie recunoscută drept cea mai competitivă la 
nivel european și concurenta agriculturii SUA și China. Agricultura UE este capabilă să asigure securitatea 
alimentară ale țărilor membre și ale celor asociate. Prin devenire, Piața Unică UE oferă o serie de avantaje 
competitive participanților (Baltag, 2020).

MATERIAL ȘI METODĂ
Pentru efectuarea studiului aferent evaluării potențialului de dezvoltare a sectoarelor de creștere a 

animalelor, analiza preferințelor consumatorilor, tendințele peții interne și a consumului de carne în regiunea 
Europei de Est vor fi utilizate următoarele metode de cercetare:
- Metoda observației, care va permite înregistrarea fenomenele studiate în sectoarele de producere a 

cărnii și de procesarea a ei;
- Metoda de sondaj, permite obținerea opiniei adecvate, obiective și de moment a participantului la 

formarea lanțului valoric al producției de carne și de procesare a ei;
- Metoda monografică, care va permite de a descrie rezultatele obținute ca urmare a cercetărilor;
- Metoda comparației, se va aplica pentru a contrapune fenomenele și proceselor observate cu cele 

cunoscute teoretic și metodologic .

REZULTATE ȘI MATERIALE
După câțiva ani de declin continuu, producția și consumul de ovine și caprine s-a majorat datorită 

rentabilității îmbunătățite și implementării sistemului de subvenționare și plăți directe a UE. Cu toate 
acestea, prețurile UE ar putea fi supuse unei scăderi în următorii ani din cauza evoluției prețurilor mondiale, 
urmată de o stabilizare în termeni nominali. Sectorul de creștere a ovinelor în UE reprezintă ferme agricole 
zootehnice de mici dimensiuni din zonele rurale cu un șeptel mediu de circa 114 animale per fermă. Producția 
de carne fiind și nesemnificativă în volumul total de producție, constituind circa 2,3%(Marti, 2008).
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Începând cu anul 2002 șeptelul de ovine a scăzut dramatic în țările UE ajungând în anul 2015 la 50% 
din inițial. Din 22 milioane populație angajată în fermele agricole a UE, 1,5 milioane sunt în cele de creștere 
a ovinelor, constituind 7% din cel total. Venitul mediu al unui angajat în fermele de ovine a fost de 12 500 
euro, față de 18 000 euro ca fiind venitul mediu a unui angajat în fermele agricole UE. Aceste mărimi medii 
sunt depășite în Marea Britanie, Germania, Olanda, Italia, Franța, Spania și Cehia. În celelalte țări membre 
remunerarea angajaților în fermele de ovine și cele agricole sunt sub nivelul mediu al UE (Rossi, 2017)

Începând cu anul 2015, șeptelul de ovine a început să se majoreze per ansamblu în UE după o scădere 
constantă de-a lungul anilor, chiar dacă există diferențe semnificative între statele membre. 
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Figura 1. Dinamica șeptelului de ovine în lume, capete

În ultimii cinci ani șeptelul de ovine este în creștere cu unele excepții în anul 2018, deși tendința se 
păstrează între primul și ultimul an de analiză. Reducerea cu aproximativ un milion de capete între anii 
2017-2018 se explică prin bolile și epidemiile izbucnite la ovine și caprine în fermele din UE și reducerea 
ușoară a prețurilor de achiziții la produsele de ovine în aceste perioade. Pe tot parcursul acestei perioade 
șeptelul s-a majorat cu circa 1,2 milioane capete.

La sfârșitul anului 2018 șeptelul de ovine în UE s-a înregistrat la nivelul de 98 437 139 capete, 
constituind astfel 8,2 % din cel mondial. Comparativ cu ponderea populației UE în cea globală, care este 
de circa 7%, atunci acest indicator este apreciat prin faptul că ponderea șeptelului de ovine UE la nivel 
mondial este mai mare decât ponderea populației UE la nivel global. Totuși, în comparație cu țările-lider 
în domeniul creșterii ovinelor, și anume, după numărul de ovine în calcul la un locuitor, UE cu 0,19 cap/
locuitor este devansată de unele țări. Australia deține în acest clasamentul locul de lider cu 2,99 capete la 
un locuitor, Sudan cu 1,32 capete per locuitor, Turcia și Etiopia câte 0,43 capete/locuitor fiecare, Iran – 0,53 
cap/locuitor, China – 0,12 cap/locuitor și India 0,05 cap/locuitor. În baza acestui indicator constatăm locul 
sectorului în cadrul economiilor naționale ale acestor țări. Prin urmare, sectorul pentru UE, prin confirmare 
celor expuse mai sus, nu este parte principală din ramura zootehnică UE, ceea ce nu putem infirma când ne 
referim la Australia, Sudan și Iran într-o anumită măsură (Baltag, 2020). 

Repartizarea șeptelului pe țări este destul de dispersă luând în considerare tradițiile și obiceiurile, 
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amplasarea geografică, cultura consumului de produse ovicole ș.a. În perioadele de analiză (2014-2018) în 
unele țări șeptelul de ovine s-a majorat esențial, în altele s-a micșorat, fiind influențate de diferite cauze. 
Impresionant de remarcat că, în ultimii cinci ani, Lituania și-a mărit șeptelul de oi cu circa 70%, Letonia 
cu 30%, Malta și Polonia cu circa 25% fiecare, Finlanda și Austria cu circa 12% respectiv. Dintre țările 
menționate, cele cu cele mai mari majorări fac parte din ultimele extinderi ale UE, cele ale anului 2004. 
Politicile agricole sunt actualmente favorizează dezvoltarea sectoarelor de creștere a animalelor, inclusiv prin 
subvenționare. De cealaltă parte, Suedia și-a micșorat șeptelul de oi cu circa 90%, Belgia cu 23%, Țările de 
Jos – 11%. Reducerea numărul de animale a avut loc odată cu scăderea drastică a numărului de fermieri în 
aceste țări, se înregistrează și o scădere a interesului mediului de afaceri către ovicultură în ultimii ani.

Cei mai mari crescători de ovine în UE sunt țările cu o bogată experiență în domeniu din timpurile 
străvechi (România, Spania), unele au deținut imperii vaste în Europa și pe alte continente ale lumii, 
dobândind această îndeletnicire de la alte popoare (Italia, Marea Britanie, Grecia), ele reprezintând grupul-
lider al țărilor de creștere a ovinelor din Europa (Tabelul 1).

Tabelul 1 
Țările-lideri după șeptelul de ovine în UE în dinamică, capete

Țara Anul
2014 2015 2016 2017 2018

1. Marea Britanie 33 743 000 33 337 000 33 943 000 34 832 000 33 781 000
2. Spania 15 431 800 16 522 956 15 962 892 15 963 106 15 852 525
3. România 9 135 678 9 518 225 9 809 512 9 875 500 9 981 900
4. Grecia 8 611 026 8 746 260 8 680 235 8 827 820 8 834 259
5. Italia 7 166 020 7 148 534 7 284 874 7 215 433 7 179 158

Sursă: elaborat de autor după FAO, disponibil în: http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP

Figura 2. Ponderea șeptelului de ovine UE după țările membru în anul 2018
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Figura 2. Ponderea șeptelului de ovine UE după țările membru în anul 2018

Țara-lider în UE la șeptelul de ovine este Marea Britanie cu un număr total de 33 781 000 capete către 
anul 2018. Spania deține circa 15 milioane capete de ovine și în dinamică își menține nivelul cu o ușoară 
majorare. Urmează România cu un șeptel de 9 981 900 capete, având în dinamică o ascensiune pozitivă de 
circa 9,26% în anul 2018 în raport cu 2014. De la începutul anilor 1990, producția în UE a fost în scădere, 
în ciuda celor două extinderi succesive din 1995 și 2004, implicând țări cu populații foarte mici de ovine. 
Pe o perioadă de 15 ani, producția europeană a scăzut cu 15%. Aceasta a fost puternic afectată de criza bolii 
aftoasă a Regatului Unit în 2001 și nu a mai revenit din declinul rezultat (Marti, 2008).

Cu toate acestea, reînnoirea generațiilor rămâne o problemă în unele regiuni ale UE. În prima jumătate 
a anului 2017, producția de carne de ovine și caprine a crescut cu 4,3%, în parte datorită sacrificării oilor 
din Marea Britanie. Cu toate acestea, ținând cont de presiunea prețurilor la nivel mondial din partea Noii 
Zeelande și Australiei în următorii ani și o ușoară creștere a cererii interne, producția UE se va stabiliza la 
aproximativ un milion tone
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Interesele urmărite de către fermierii europeni, crescători de ovine, sunt în funcție de rasele gestionate 
în cadrul fermelor. Majoritatea țărilor membre UE au în structura producției animaliere articolul referitor la 
carnea de oaie, însă nu toate dintre ele se orientează spre obținerea laptelui și a lânii. Totuși la nivel de țară 
s-au conturat direcțiile de producție la întreținerea ovinelor. La nivel de ferme agricole, se întâlnesc ferme 
orientate spre obținerea cărnii de oaie, unele spre obținerea cărnii și lânii, altele spre obținerea laptelui.

Obținerea cărnii de ovine și miel la nivelul UE a ajuns la o cantitate de 849 953 tone în anul 2018. 
Cei mai mari producători de carne de oaie în masă vie din Europa sunt Regatul Birtanic, Spania, Franța, 
România și Irlanda. Aceste țări asigură circa 76% din cantitatea totală de carne de ovine în masă vie în 
volumul total UE (Baltag și Popescu 2018).

Tabelul 2
Țările-lideri la producția de carne în UE în dinamică, tone

Țara Anul
2014 2015 2016 2017 2018

1. Marea Britanie 298 000 302 000 291 000 299 000 289 000
2. Spania 114 220 115 864 117 054 115 114 119 642
3. Franța 110 193 108 280 104 625 101 122 102 010
4. România 67 734 70 982 77 375 73 426 71 857
5. Irlanda 57 700 58 400 61 000 67 100 67 112

Sursă: elaborat de autor după FAO, disponibil în: http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP

Cel mai mare producător de carne de oaie este Marea Britanie, care de la începutul aderării în CEE 
(UE), deține poziția de lider în sectorul ovicol. Odată cu ieșirea din UE, această poziție va fi preluată de 
către Spania, probabil, iar cantitatea de carne în cadrul comunitar se va reduce cu cel puțin 300 mii tone 
carne de oaie. Anual, Marea Britanie produce până la 300 000 tone de crane de oaie în masă vie, ceea ce 
îi revine circa 1/3 din producția totală. Spania urmează cu o cantitate de 119 642 tone și Franța cu102 010 
tone către anul 2018 tone. România și Irlanda asigură circa 70 de mii tone carne de oaie fiecare în această 
perioadă. Volumul de carne de ovine obținut în UE în anul 2018 are o pondere de 8,7%. Ponderea cărnii în 
masă vie de origine UE pe piața mondială este similară cu cea a ponderii șeptelului de ovine UE. Deci nu 
se urmărește o sporire a producției de carne în raport cu cea a șeptelului. 

Carnea de oaie este carnea consumată cel mai puțin în UE, reprezentând doar 2,9% din consumul 
total de carne sau 2,0 kg pe cap de locuitor (greutate cu amănuntul) în 2030. Se estimează că consumul total 
va crește lent până la aproximativ 1,2 milioane t până în 2030 (consumul acestui se presupune că tipul de 
carne rămâne relativ stabil, indiferent de evoluția prețurilor). Creșterea consumului din motive religioase 
și programe specifice de promovare care vizează consumatorii necunoscuți cu carnea de oaie poate ridica 
consumul în sus (Stanciu 2014).

În UE se produce anual circa 168 milioane tone de lapte dintre care circa 97% revine laptelui de vacă, 
altele 3% se distribuie în laptele de oaie, capră și bivoliță. Cantitatea totală de lapte în stare proaspătă de 
oaie în UE în anul 2018 a constituit 2,9 milioane tone. Aproximativ 93 % din cantitatea totală de lapte se 
produse în Grecia (26%), România (21%), Spania (19 %), Italia (18%) și Franța (9%). 

Tabelul 3
Țările-lideri la producția de lapte în UE în dinamică, tone

Țara Anul
2014 2015 2016 2017 2018

1. Grecia 847 124 846 819 840 975 851 685 753 819
2. România 673 477 670 633 631 419 625 094 626 145
3. Spania 592 800 560 000 566 387 544 106 544 541
4. Italia 372 526 397 509 424 841 410 380 524 717
5. Franța 259 677 271 078 316 525 320 679 323 758

Sursă: elaborat de autor după FAO, disponibil în: http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP
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Producția de lapte se menține la un nivel stabil în ultimii cinci ani, și anume, la cel de comunitate, 
totodată nu în toate țările se produce lapte de oaie, doar în 16 țări. Aproape tot laptele produs este utilizat 
pentru fabricarea brânzei, fie în fermă, fie în lactatele industriale. În 2015, producția de brânză din UE din 
ovine, caprine sau lapte mixt a însumat aproximativ 850 000 tone (9% din producția totală de brânză). 
Acesta a fost concentrat în câteva țări: Spania, Italia și Franța au produs 93% din producția totală de brânză 
din UE din lapte pur de oaie. S-a redus cu circa 11% cantitatea de lapte în Grecia în urma crize suportate de 
economia națională. Producția de lapte din Italia s-a majorat cu circa 30% anul 2018 față de 2017 reieșind 
din sporirea cererii la brânzeturi pe piața internă a UE. Slovenia, Malta și Polonia sunt țările care și-au 
majorat producția de lapte în anul 2018 cu cel puțin 10% față de anul 2017.

Valoarea producției de lână a ajuns la 159 de milioane euro în anul 2018. Această valoare a fost 
concentrată în mare parte în România și Marea Britanie, cu peste 40 de milioane de euro fiecare, și într-o 
măsură mai mică în Spania și Italia, cu 14 și respectiv 10 milioane de euro, și în Irlanda și Portugalia, cu 
8 milioane de euro fiecare. Numai în România și Slovenia producția de lână crudă înregistrează mai mult 
de 1% din valoarea totală națională a produselor animale (2,2% și, respectiv, 1,7%), în timp ce media UE 
se ridică la 0,2% (Rossi 2017). În termeni naturali, producția de lână în anul 2018 a constituit 170 675 
tone fiind în majorare față de anul 2017 cu cel puțin 1%. În dinamică, cantitatea de lână de oaie în UE se 
majorează în mediu cu câte 1% anual. Țările principale în acest domeniu sunt Marea Britanie care asigură 
o producție de 70 738 tone (41,4%), România – 65 585 tone (37,8%), Spania – 23 554 tone (8,5%) în anul 
2018. Cererea pe piața lânii în UE este determinată în mare parte de către aceste țări, deși o influență asupra 
acestui produs pe piața internă a UE o au producția de lână din Australia și Noua Zeelandă, a căror calitate 
este mai înaltă la lână și apreciată în lume.

Comerțul extern al produselor ovicole în UE
Importurile produselor ovicole se concentrează pe animale vii, carne și lână. Laptele de oaie în stare 

proaspătă UE nu importă, se importă brânză mixtă și oaie. Noi vom analiza doar producția primară importată 
a ovinelor. Activitatea importului se analizează în unități naturale și valorice în dinamică. 

Importul de carne de oaie în formă de carcase congelate deține cea mai mare valoare în structura 
produselor importate. Valoarea către anul 2017 a constituit circa 2 474 632 mii dolari USD, având o ușoară 
reducere în dinamică față de anul 2014 cu 9% (Tabelul 4).

Tabelul 4 
Importul produselor de ovine pe piața UE în dinamică

Produsul Unitatea de 
măsură

Import
anul 2014 anul 2015 anul 2016 anul 2017

Carne tone 348 661 348 406 350 668 344 856
mii USD 2 708 187 2 386 679 2 250 617 2 474 632

Animale vii capete 2 727 480 2 559 459 2 796 571 2 631 327
mii USD 242 496 190 948 181 388 192 736

Lână tone 90 404 94 629 96 557 96 841
mii USD 403 393 391 959 468 713 517 405
Sursă: elaborat de autor după FAO, disponibil în: http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP

Cantitatea de carne de oaie importată în UE este de circa 350 mii tone anual, având modificări de reducere 
de la o perioadă la alta. Nu putem afirma despre o tendință de majorare sau scărdere în acești ani. Prețul 
mediu unitar al unui kg carne importată a fost de 7,05 dolari USD, cel mai mic fiind înregistrat în anul 2016 
– 6,42 dolari USD și cel mai mare de 7,77 dolari USD în anul 2014. După perioada epidemică, în unele 
regiuni de creștere a ovinelor, prețul după anul 2014 s-a redus continuu, iar anul 2017 poate fi considerat 
un an de recuperare. Cel mai mare importator de carne de oaie este Marea Britanie, în anul 2017 a importat 
65 320 tone carne de ovine din afara UE, preponderent din Noua Zeelandă și Australia. Aceste două țări 
asigură 40% din cantitatea totală de carne importată în UE.

Alături de carnea congelată pe piața UE se mai importă și animale vii, oi, cu scopul sacrificării sau 
ca materiale semincer. Cea mai mare parte a animalelor vii importate sunt cu scopul de sacrificare pentru 
industria de mezeluri din țările UE. Valoarea animalelor importate de către țările UE (Tabelul 4) este de 
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circa 192 736 mii USD în anul 2017. Șeptelul de ovine importat variază între 2,6 milioane capete în anul 
2017 și 2,7 milioane capete în anul 2014. Cel mai mare preț de achiziționare la import a unui animal s-a 
înregistrat în anul 2014, ajungând la nivelul 89 dolari USD, cel mai mic preț a fost în anul 2016, de 65 dolari 
USD. Tendința prețului unitar se repetă de la cel al cărnii. Cel mai mare importator al UE este Italia care 
anual importă până la un milion capete, urmează Grecia cu circa 356 mii capete anual și Spania cu 330 mii 
capete în anul 2017. Turcia este cel mai mare exportator pe piața UE de ovine vii.

Valoarea lânii de oi importate de către țările UE a ajuns în anul 2017 la circa 517 405 mii USD. 
Importul de lână este în ascensiune majorându-se cantitativ de la 90 404 tone în anul 2014 până la 96 841 
tone în anul 2017, cu circa 7%. Prețul mediu de import pentru aceste perioade a constituit 4,7 mii USD per 
tonă. Ținând cont că acest produs este folosit în industria textilă, principalele țări importatoare sunt Cehia 
(33 876 tone), Italia (25 402 tone), România (16 892 tone), Spania (17 061 tone). Republica Moldova în 
anul 2017 a exportat 661 tone de lână în România. Pentru crescătorii de ovine din țară aceste tipuri de 
produse sunt segmente oportune spre dezvoltarea sectorului.

Importul repartizat pe grupe țări, și anume țările membre UE și non membri UE, este diferit. Deosebirile 
se referă la cantitate și valoarea produselor importate. Comerțul cu carne congelată importată din țări non 
membre în țări membre este depășit de cel intracomunitar. În anul 2014, importul de carne între țările UE 
este cu 36 399 tone mai mare decât cel dintre țările lumii cu țările UE. Tendința se păstrează pe întreaga 
perioadă de analiză. În anul 2017 carne importată din afara UE în țările membre a fost cu 31% mai mic decât 
importul de carne între țările membre în mărime naturală. La importul de animale vii, în general țările UE 
puțin se orientează către țările din afara UE. Orientarea către produse de origine UE se explică prin faptul că 
prețurile la import la carnea de ovine sunt mai mici de decât cele din afară. În anul 2017 prețul la importul 
de carne de oaie între țările membre a fost de 6,25 dolari USD/kg, iar la importul din afara UE a fost de 7,89 
dolari USD/kg, sau cu 1,64 dolari USD mai mult la fiecare kilogram. Aceasta este o apreciere considerabilă 
pentru țările membre, în mare parte diferența de preț este explicată prin costuri mai mari la transport, tarife 
vamale și costuri de proceduri la import. Trebuie să menționăm că piața produselor alimentare de origine 
animală în UE reprezintă un sistem echilibrat de instrumente în scopul prevenirii pătrunderii pe piață a 
produselor de origine și calitate dubioasă, astfel nu toți producătorii de carne de ovine au acces la piața UE. 
Pe lângă acestea, piața UE este protejată prin cote impuse la produsele importate, iar carnea importată de 
ovine ajunge pe piața UE doar în baza acestora acordate de către autoritățile țărilor solicitante.

Fig. 3. Dinamica cantității de lână importate de către țările UE după țările de destinație, tone

Comerțul cu animale vii în mare parte se desfășoară între țările UE. În anul 2017 cele mai multe oi 
au fost importate din Ungaria de către Italia, circa 500 mii capete. Italia, de asemenea, este un importator 
semnificativ în UE alături de Grecia, Spania și Bulgaria cu animale vii. 
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Prețul mediu la importul unei tone de lână din țările non membre UE variază de la 5,5 mii dolari 
USD până la 7,1. Pentru anul 2017 prețul de achiziție la import a lânii din afara UE a fost cea mai mare. 
Prețul mediu a lânii importate din țările UE a variat între 2,4 mii dolari USD și 3,3, pentru anul 2017 prețul 
de import a lânii a fost de 2,5 mii dolari USD pentru o tonă. Cantitatea importată din UE a fost cu 21 619 
tone mai mult decât din afara UE. Mai mult ca atât, importul din UE către țările membre este în creștere 
în dinamică, cel din afara țărilor UE este în descreștere. În anul 2017 cantitatea de lână importată din afara 
UE a scăzut față de anul 2016 cu peste 4 mii tone, iar ce-a din UE s-a majorat cu aproape 5 mii tone, adică 
partea scăzută din importul din afara UE a fost compensată de către țările membre. 

În perioada de perspectivă, se preconizează că importurile vor rămâne la nivelul respectiv, deși în 
timp vor crește. Atât turmele ovine din Australia cât și din Noua Zeelandă au suferit de secetă, ceea ce a avut 
un impact asupra potențialului de export pe termen scurt. Potențialul de producție și exporturile ar trebui să 
se recupereze pe termen mediu în Australia. În schimb, producția de ovine din Noua Zeelandă se așteaptă 
să se stabilizeze, limitată de concurența pentru pășunile din sectorul produselor lactate. În plus, din cauza 
oportunităților în creștere de pe alte piețe, în special Asia și Orientul Mijlociu, cota UE la import alocată 
Noua Zeelandă nu este de așteptat să fie completată (Baltag, 2021). 

Exportul produselor ovicole de origine UE în anul 2017 au ajuns la nivelul de 2 438 881 mii dolari 
USD. Cea mai înaltă valoare este carnea care asigură 70% din valoarea exportului produselor ovicole 
în această perioadă. În perioada 2014-2017 cantitatea de carne exportată s-a majorat de la 237 352 tone 
până la 267 511 tone, prețul mediu la export a unui kilogram de carne a fost de 6,48 do lari USD. Acesta 
este sub nivelul prețului de import al cărnii de oaie, care în această perioadă a cons tituit 7,05 dolari USD. 
Prin urmare, prețul producției importate depășește pe cel al producției ex portate cu 0,57 dolari USD per 
kilogram. Se creează un dezavantaj al economiei UE la acest produs.

Tabelul 5
Exportul de produse de ovine din țările UE

Produsul Unitatea de măsură Export
anul 2014 anul 2015 anul 2016 anul 2017

Carne tone 237 352 220 876 230 231 267 511
mii USD 1 628 148 1 393 797 1 462 736 1 709 034

Animale vii capete 4 734 904 4 773 154 5 394 441 5 498 549
mii USD 519 534 455 144 496 720 548 860

Lână tone 112 549 110 503 97 556 92 599
mii USD 235 170 254 089 229 477 180 987

Sursă: elaborat de autor după FAO, disponibil în: http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP

Dinamica cărnii exportate este în creștere și către anul 2017 a ajuns la nivelul de 1 709 034 mii dolari 
USD. Valoarea cărnii de ovine exportate din țările membre UE către alte țări membre UE, adică în export 
intracomunitar, este de 9 ori mai mare de către cel extracomunitar și de 7 ori mai mare în mărime naturală. 
Principalii exportatori de carne de ovine în exportul extracomunitar sunt Marea Britanie, România, Spania, 
Irlanda și Italia. Principalele destinații a cărnii de origine UE sunt Iordania, Hong Kong, Algeria, Emiratele 
Arabe Unite ș.a. Prețul unei tone de carne la export variază de la 4,70 mii dolari USD până la 5,84. Pentru 
anul 2017 prețul de export a fost de 5,26 mii dolari SUA pentru o tonă. În exportul intracomunitar prețul 
mediu unitar este 6,61 mii dolari. Prin urmare țările exportatoare de carne de oaie sunt avantajate de piața 
de prețul pe piața comunitară. 

Exportul cu animale vii din UE atinge o valoare de 548 860 mii dolari SUA (Tabelul 5) la un șeptel 
de circa 5 498 549 capete. Din acest șeptel, exportul intercomunitar este cu 22,67% mai mare decât cel 
extracomunitar. Prețul mediu de comercializare a unui animal la export intracomunitar este mai mic decât 
în cel extracomunitar cu aproape 60 dolari USD. Din această cauză, Piața exportului intercomunitar de 
animale vii cu aproape 30% mai redusă de cea extracomunitară în anul 2017. Pentru țările UE este mai 
avantajos de exportat animale vii în țările non UE decât în țările membre. Totuși ponderea cea mai mare a 
exportului de animalelor vii se menține pe piața UE reieșind din simplitatea procesului de export/import. 
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Țările partenere la exportul de animale vii sunt Libia, Iordania, Turcia, Liban ș.a., preponderent țările Asiei 
Mici. Principalele țări exportatoare de animale vii sunt România, care a exportat circa 1,3 milioane ovine în 
anul 2017, Spania – 0,8 milioane, Portugalia – 0,2 milioane. 

Exportul de lână din UE a ajuns la o cantitate 92 599 tone în anul 2017. Din aceasta, 64 510 tone se 
orientează către exportul extracomunitar, 28 089 tone în exportul intracomunitar. Prețul mediu la export 
extracomunitar a unei tone de lână este de 1,7 mii dolari USD, în exportul intracomunitar de 3 mii dolari 
USD. Prețul la lână pe piața țărilor UE este mai mare, astfel în condițiile exportului intracomunitar mai mic 
cu 56% decât cel extracomunitar, veniturile se reduc doar cu 12%. Principalele destinații a lânii din țările 
UE sunt Turcia, China și India. Țările exportatoare sunt România cu un export de circa 15 mii tone, Spania – 
12 mii tone, Marea Britanie – 9 mii tone. Pe de altă parte, în UE lâna se importă cu un preț mediu de 6,2 mii 
dolari, ceea ce este cu 4,5 dolari mai mult decât se exportă. Lâna importată în UE din țările extracomunitare 
este, de obicei, de calitate înaltă și puțin corespunde după caracteristici cu cea produsă în UE.

Exporturile UE atât de carne cât și de animale vii au continuat să crească în 2017, deși cantitățile 
exportate rămân relativ mici.

Exporturile de carne (în special carne înghețată) s-au dus în principal la Hong Kong, în timp ce 
animalele vii au fost exportate în Libia, Iordania, Israel și Liban. Concurența dura din Australia și Noua 
Zeelandă, care reprezintă 85% din comerțul internațional, limitează potențialul de export, în ciuda creșterii 
ușoare a cererii mondiale de import. Având în vedere cele de mai sus, se estimează că exporturile totale 
ale UE vor scădea ușor în perioada de perspectivă până în jur 50 000 t până în 2030, limitat la destinațiile 
existente în regiunea mediteraneeană. Exporturile către Hong Kong au scăzut semnificativ în 2015-2016, 
dar par să fi reînviat datorită valutei naționale mai slab.

Prețul UE al cărnii de oaie urmează calea prețurilor mondiale, care este de așteptat să înre gis treze o 
scădere în 2020 și se va stabiliza în următorii ani. Există în continuare un decalaj relativ semnificativ între 
nivelul UE și nivelul prețurilor mondiale ca urmare a protecției frontierelor UE.

CONCLUZII
1. Ponderea covârșitoare a produselor ovicole de origine UE se importă în cadrul comerțului 

intracomunitar;
2. Valoarea produselor ovicole în exportul extracomunitar constituie circa 1 522 112 dolari USD;
3. Principalii parteneri la importul produselor ovicole sunt Noua Zeelandă și Australia, împreună dețin 

circa 80%;
4. Exportul intracomunitar cu produse ovicole de origine UE depășește pe cel extracomunitar;
5. Valoarea produselor ovicole exportate către țările extracomunitare constituie 568 111 mii dolari USD;
6. Principalii exportatori de produse ovicole din UE sunt România, Spania, Irlanda și Marea Britanie;
7. România este unul din principalii crescători de animale din UE, ocupând locul al treilea după șeptel.
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РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ROLE OF THE EUROPEAN UNION IN SUPPORTING THE EXPORT OF AGRICULTURAL 
PRODUCTS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Аурелия ЛИТВИН,
 доктор, профессор, 

Государственный Аграрный Университет Р.Молдовы
Евгений ЛИТВИН, 

аспирант, 
Академия Экономического Образования Молдовы

ABSTRACT. The relations between the European Union and the Republic of Moldova have intensified 
in recent years. In 2009, Moldova joined the Eastern Partnership, and on July 1, 2016, the Association 
Agreement between Moldova and the EU entered into force. It includes the initiative to create a Deep and 
Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). The Deep and Comprehensive Free Trade Area with the EU 
gives Moldovan goods and services the privileged access to the EU market. The implementation of the Deep 
and Comprehensive Free Trade Area is supported by significant financial support programs from the EU.

Keywords: European Union, Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), export, import.

ВВЕДЕНИЕ
Основные факты Республики Молдова

Доля сельскохозяйственного 
производства в ВВП

12%

От общего экспорта 45%

Экспорт в 70+ странах

Международная торговля 82% - ЕС и СНГ

Стандартный НДС 20%, 8% НДС в секторе сельского хозяйства

Черноземы Около 75% территории

Производитель вина 20-й производитель вина в мире (2019)

Плотность виноградников №1 в мире с самой высокой плотностью 
виноградников

Республика Молдова имеет ряд внешнеторговых соглашений, которые создают воз мож ности 
для коммерческих отношений с 93 странами. 

Основными торговыми партнерами по экспорту агропродовольственной продукции яв ляются 
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Россия, Украина, Беларусь, Румыния, Италия, Франция, Польша и Турция. В пос лед ние годы экспорт 
агропродовольственной продукции имеет стабильную тенденцию к уве ли че нию.

Торговля агропродовольственными товарами имела положительное сальдо в размере 368 мил-
лионов долларов США в 2019 году, а доля экспорта агропродовольственных товаров в общем экс-
порте составила 45 процентов, в то время как доля импорта агропродовольственных товаров в об-
щем объеме импорта составила 14 процентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Основными экспортируемыми товарными продуктами являются вино и спиртные напитки, а 

также фрукты и овощи, как свежие, так и переработанные, которые составляют 40% от общего объ-
ема экспорта отрасли. 

Рынок Европейского Союза остается основным направлением для молдавского экспорта, за 
ним следует рынок Содружества Независимых Государств, на которые в совокупности приходится 
81% внешней торговли страны.

Отношения между Европейским Союзом и Республикой Молдова за последние годы активи-
зировались. В 2009 году Молдова присоединилась к Восточному партнерству, а 1 июля 2016 года 
вступило в силу Соглашение об ассоциации между Молдовой и ЕС. Оно включает в себя инициати-
ву создания Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) [4] .

Зона глубокой и всеобъемлющей свободной торговли с ЕС дает молдавским товарам и услугам 
возможность привилегированного доступа на рынок ЕС. Реализация Зоны глубокой и всеобъем-
лющей свободной торговли подкреплена значительными программами финансовой поддержки со 
стороны ЕС.

Доступ на европейские рынки и возможности получения преимуществ от DCFTA будут рас-
ширяться и дальше, когда Молдова приведет свои стандарты по охране здоровья и безопасности в 
соответствие с аналогичными стандартами ЕС. Реформа в области безопасности пищевой продукции 
позволит Молдове экспортировать сельскохозяйственную продукцию, особенно продукты животно-
водства, безопасность которых для потребителя строго контролируется в ЕС. В целом, как ожидается, 
после завершения этих реформ, под влиянием DCFTA ВВП Молдовы будет ежегодно расти на 5,4%.
Соглашение DCFTA не противоречит никаким другим соглашениям о свободной торговле, в 
которых участвует Молдова, и не ограничивает возможности Молдовы экспортировать свои продук-
ты в другие страны. Молдова также сохраняет полный суверенитет над своей торговой политикой, 
так как она не является членом никаких таможенных союзов. Внутренние реформы в Молдове, а 
также поддержка ЕС, позволят повысить качество молдавских товаров и услуг. Это откроет новые 
возможности для торговли вне рынков ЕС, обеспечит экономический рост и позволит создавать в 
Молдове новые рабочие места [2,5,6].

Поддержка Молдовы со стороны ЕС отвечает приоритетам Соглашения об ассоциации. 
Эта поддержка связана с выполнением страной своих обязательств по Соглашению об ассоциации и 
ставит своей целью ощутимо и заметно поднять качество жизни простых граждан, укрепить верхо-
венство права и улучшить деловой климат. Это поможет также получить выгоду от DCFTA и укре-
пить сотрудничество между Молдовой и ЕС в сфере энергетики и транспорта [4].

Многолетние программы ЕС на 2017-2020 годы (в качестве единой структуры поддержки) 
были приняты 13 сентября 2017.

Приоритетными направлениями стали [2,6]:
1. экономическое развитие;
2. управление;
3. взаимосвязь;
4. взаимодействие между людьми.
Всего, по оценке ЕС, при реализации совместных проектов в Молдове было создано 20.000 

новых рабочих мест.
Молдова первой среди стран Восточного партнерства приняла участие в Программе по вы-

шения конкурентоспособности предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса.
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 Прог рамма направлена на интернационализацию малого и среднего бизнеса че рез Евро пейс-
кую сеть поддержки предпринимательства, поддерживает появление конкурен то способных отрас-
лей и помогает активизировать взаимосвязь между предпринимателями. [1,2,5]

Тем не менее, несмотря на впечатляющие достижения, Республика Молдова еще не реализова-
ла в полной мере потенциал DCFTA и других экономических реформ. Страна по-прежнему зависит 
от производства товаров с низкой добавленной стоимостью и сельскохозяйственной продукции, а 
также от денежных переводов, которые в 2019 году составили 15,97% ее валового внутреннего про-
дукта (ВВП).

Вспышка пандемии COVID-19 нанесла сильный удар по экономике Молдовы, в ре зуль та те чего 
ВВП упал на 7,2% в период с января по июнь 2020 года по сравнению с анало гич ным периодом пре-
дыдущего года. Падение ВВП усугублялось сокращением потока денеж ных пе реводов, объем которых, 
как прогнозируется, может сократиться на 27% в 2020 году, что создает серьезную угрозу в части плате-
жеспособности правительства. Последние оценки по казывают, что доля бюджетного дефицита в ВВП 
увеличится с 1,4% в 2019 году до 7,6% в 2020 году [3].

В период после начала пандемии COVID-19 правительства стран по всему миру применяли 
меры нетарифного регулирования для того, чтобы сдержать распространение заболевания. В 
большинстве случаев в рамках масштабных усилий по преодолению проблем с поставками необ-
ходимых товаров вводились временные запреты на экспорт медицинских изделий и оборудования. 
Некоторые страны также ввели ограничения на экспорт определенных продуктов питания, чтобы 
застраховаться от дефицита продовольствия. 

Параллельно с торговыми ограничениями снижалось финансовое бремя на предприятия за счет 
освобождения от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт, в частно-
сти, медицинского оборудования. Правительства также реализовывали меры по упрощению процедур 
торговли, предусмотренные в Соглашении ВТО об упрощении процедур торговли, с целью экономии 
средств предприятий и обеспечения соблюдения ру ко во д ящих принципов безопасности, принятых Все-
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ) [4].

Правительство Республики Молдова свело торговые ограничения до минимума. Однако пра-
вительство не смогло полноценно использовать меры нетарифного регулирования для восстанов-
ления нарушенных цепочек поставок по причине недостаточных возможностей и потенциала. Такой 
дефицит потенциала в сочетании с недостатками национальной транспортной системы и мерами 
по социальной изоляции (локдаун) в Республике Молдова и странах партнерах сильно ограничили 
участие микро-, малых и средних предприятий в международной торговле. [3]
Последствия транспортных сбоев усугублялись сокращением международного спроса под тяже-
стью карантинных ограничений, введенных в странах партнёрах, которые предполагали закрытие 
предприятий, не являющихся критически важными. Свыше 55 опрошенных ММСП утратили своих 
основных торговых партнеров, особенно в Румынии и Российской Федерации (Рисунок 1). 

Рис.1- Наиболее пострадавшие экспортные направления (% респондентов)
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Рис.1. Наиболее пострадавшие экспортные направления (% респондентов)
Источник: опрос ММСП Молдовы, проведенный ЕЭК ООН, [4]
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Выход на новые экспортные рынки, который и так был трудным даже до начала пандемии, 
стал невозможным из-за отмены крупных торговых выставок.

О масштабах этих неблагоприятных условий можно судить по сокращению экспортной выруч-
ки ММСП. Как показано на Рисунке 2, в первой половине 2020 года 46% предприятий потеряли бо-
лее 20% экспортной выручки, а еще 24% предприятий полностью приостановили экспорт (экспорт 
снизился на 100%). 

 Только 25% ММСП сохранили свои экспортные поступления на допандемическом уровне, а 
еще 4% удалось увеличить выручку, так как они заранее организовали отгрузки в январе-феврале 
2020 года, до того, как пандемия привела к нарушению транспортного сообщения (Рисунок 2). 

В то же время поставки сырья и товаров из-за рубежа стали сложной задачей по следующим 
причинам: 

	 закрытие не играющих ключевой роли предприятий в странах-партнерах; 
	 утрата традиционных компаний-поставщиков, которые либо временно приостановили 

деятельности, либо закрылись; 
	 задержки при доставке грузов; 
	 девальвация национальной валюты (молдавского лея, MDL) по отношению к доллару США.
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Рис. 2. Экспортная выручка ММСП в январе-июле 2020 года по сравнению с 2019
Источник: опрос ММСП Молдовы, проведенный ЕЭК ООН [4]

Лишь 7% респондентов удалось найти новых иностранных поставщиков. Оставшиеся компании 
были вынуждены сократить импорт с целью уменьшения затрат. По официальной статистике в мае 
2020 года наметился рост экспорта и импорта после ослабления карантинных ограничений (рисунок 3).
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Рис. 3. Экспорт и импорт Республики Молдова в январе-июне 2020 года (млн долларов США)
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова
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Тем не менее, объемы импорта и экспорта остаются ниже, чем до начала пандемии. Беглый 
анализ имеющихся статистических данных показывает, что сбои в цепочках поставок оказали более 
выраженное влияние на импорт, что отражает снижение покупательной способности внутри страны 
(Таблица 1). В последующие месяцы импорт, по-видимому, все-таки восстанавливался; имеющиеся 
статистические данные показывают снижение импорта на 12,6% за период с января по август 2020 
года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. В то же время, экспорт за указанный 
период снизился на 13,6%.  [4]

Таблица 2.1
Процентное изменение экспорта и импорта Республики Молдова (2020год к 2019году)

Месяц Март Апрель Май Июнь
Экспорт -18,2% -30,5% -26,0% 6,2%
Импорт -6,2% -44,6% -31,6% -7,3%

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова

ВЫВОДЫ
Европейский Союз – главный экономический партнер Республики Молдова. Более десяти лет 

большая часть экспорта приходилась на рынок ЕС. Таким образом, экономическая динамика в ЕС 
стала фундаментальным фактором, влияющим на эволюцию экспорта товаров и услуг из Молдовы. 
Поставки продукции в ЕС также стали стабилизатором для молдавского экспорта и помогли компен-
сировать негативные шоки на других рынках. В значительной степени успех перехода молдавской 
экономики к модели роста, основанной на экспорте, существенно зависит от уровня интеграции в 
рынок ЕС. Более половины показателей экс пор та зависит от экономической динамики ЕС, что, в 
свою очередь, порождает ряд косвенных эффектов: стимулирование инвестиций, повышение зара-
ботной платы, рост занятости.

В целях продвижения экспорта на рынок государств-членов Европейского Союза было раз-
работано и принято значительное количество нормативных актов, чтобы обеспечить адекватное и 
соответствующее регулирование европейским стандартам в области экспорта в целом, и экспорта 
сельскохозяйственной продукции, в частности. В настоящее время нормативно-правовая база дву-
сторонних отношений между Республикой Молдова и ЕС основана на ряде международных догово-
ров или односторонних решениях ЕС. В то же время наблюдается значительный прогресс в приня-
тии и обеспечении программной основы политики для стимулирования инвестиций и продвижения 
экспорта.
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ABSTRACT. The development of international trade plays an important role in ensuring the 
integration of the Republic of Moldova in the European trade circuit. In the present research, the aspects 
of the commercial integration of the Republic of Moldova in the European space were analyzed, based 
on the analysis of the foreign trade evolution with the member countries of the European Union. In this 
context, the structure of exports by main countries of destination of goods and the structure of imports by 
main countries of origin of goods were studied, the evolution of imports and exports by groups of goods 
was analyzed and it was found out that the geographical redirection of foreign trade has become a strategic 
necessity for our country, the sales market of the European Union, due to its high degree of development, is 
one of the most attractive markets for Moldova.

Key words: Trade integration; Foreign trade; Export; Import.

INTRODUCERE
Europa este cel mai mare exportator mondial de bunuri prelucrate și de servicii și reprezintă, la 

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

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

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

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

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

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

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

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

mii dolari SUA

Anul Importuri din 
UE

Ponderea UE în 
total importuri, 

%
Exporturi în 

UE
Ponderea UE în 
total exporturi, 

%
Balanța 

comercială

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Produse 
alimentare și 

animale vii 
21,2%

Băuturi 
și tutun

7,5%

Materiale 
brute 

necomestibile
10,7%

Mărfuri 
manufactur

ate
7%

Mașini și 
echipamente 

pentru 
transport

22,8%

Articole 
manufacturat

e diverse
20,9%

Alte mărfuri
9,9%

Exporturi
Produse 

alimentare și 
animale vii

12,2%

Combustibili 
minerali
10,9%

Produse 
chimice
15,1%Mărfuri 

manufactura
te

19,7%

Mașini și 
echipament

e prntru 
transport

26,2%

Articole 
manufactura

te diverse
11,2%

Alte mărfuri
4,7%

Importuri

Fig. 3. Structura exporturilor și importurilor pe categorii de mărfuri în anul 2020, (în procente)
Sursa: Elaborată de autori  în baza datelor Biroului Național de Statistică a Republicii Moldova

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

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

Comerțul exterior se prezintă drept un factor de importanță decisivă pentru Republica Moldova, 
deoarece în virtutea dimensiunilor sale, piața internă nu poate asigura o creștere suficientă pentru 
întreprinderile autohtone. În acest context, asigurarea unei creșteri stabile a exporturilor către țările membre 
ale Uniunii Europene este o modalitate sigură pentru ameliorarea balanței comerciale și creșterea PIB-ului 
Republicii Moldova.
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ABSTRACT. The contribution of foreign investment to the economic development of countries in 
need of investment is not only quantitative but also qualitative. The activity of foreign investors encourages 
local economic agents, creates favorable conditions for the formation of new enterprises. For these 
reasons, there is real competition between countries willing to invest. Therefore, these countries develop 
and promote policies to attract foreign investment in developing economies to increase the living standards 
of the population. Thus, the policy of attracting investments becomes a component part of the state policy, 
being oriented towards the improvement of the national economy and its political content depending on the 
foreign investment flows.

Keywords: Foreign direct investment, International investment position, Economic growth.

INTRODUCERE
Investițiile străine directe sunt fluxuri internaționale complexe care includ resurse financiare, 

tehnologice, de expertiză managerială și organizațională, pe care se suprapun interesul de durată și controlul 
antreprenorial al firmei sau al persoanei fizice investitoare cu scopul desfășurării unor activități productive 
într-o altă economie decât cea în care respectiva firmă sau persoană este rezidentă. În același timp, natura 
fundamental specifică a corporațiilor multinaționale decurge din deținerea de active generatoare de valoare 
adăugată în medii economice naționale distincte și din coordonarea lor sub o politică și o strategie comună, 
elaborate de firma mamă. Investiţiile străine sînt efectuate în scopul creării activelor productive, capabile să 
creeze valori adăugate. Investitorul are dreptul de a controla utilizarea acestor active. 

MATERIAL ȘI METODĂ
Pentru relevarea problemei a fost folosită literatura de specialitate, datele Băncii Naționale a Moldovei, 

Băncii Naționale a României, Manualului Balanței de Plăți al Fondului Monetar Internațional, datele 
Eurostat precum şi datele obținute în urma cercetărilor efectuate de autori. În baza datelor acumulate s-au 
efectuat calcule în vederea determinării poziției investiționale internaționale, ponderii investițiilor străine 
directe în PIB. Pentru interpretarea datelor acumulate şi a calculelor efectuate s-a aplicat metoda analitică 
de calcul, metoda tabelară şi metoda grafică. În scopul reflectării rezultatelor obţinute s-a aplicat metoda de 
analiză și sinteză. La formularea concluziilor autorii s-au axat pe metoda inducţiei şi deducţiei.

REZULTATE ȘI DISCUȚII
Diferența dintre activele financiare externe și pasivele economiei este poziția investițională 

internațională netă a economiei, care poate fi pozitivă sau negativă. Analiza acesteia este prezentată în 
tabelul 1.
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Tabelul 1 
Poziția investițională internațională a țărilor Europei Centrale și de Est

în anul 2020, miliarde euro
Țara În expresie netă Activele Pasivele

Austria 41 889 847
Belgia 203 2098 1896
Cipru -29 501 530
Estonia -6 45 50
Euro area 91 30399 30308
Finlanda 2 832 829
Franța -609 8105 8714
Germania 2544 10285 7741
Grecia -292 264 557
Italia 30 3086 3056
Letonia -11 40 51
Lituania -8 48 56
Luxemburg 31 10885 10854
Malta 8 259 251
Portugalia -213 359 572
Slovacia -60 100 160
Slovenia -7 63 70
Spania -946 2311 3257

Sursa: [6].

Potrivit datelor din tabelul 1. observăm că un sold pozitiv la nivelul poziției investiționale internaționale 
înregistrează Austria, Belgia, Germania, Finlanda, Luxemburg. La nivelul celorlalte țări se observă un sold 
negativ din cauza decalajului dintre active și pasive.

Dacă e să comparăm poziția investițională internațională a două țări vecine așa ca România și 
Republica Moldova, aceasta este dată în tabelul ce urmează.

Tabelul 2
Poziția investițională internațională a României și Republicii Moldova, milioane euro

Țara Indicatorul TR 4 /2019 Tr 1 /2020 Tr 2/ 2020 Tr 3 /2020 Tr 4/ 2020

România

Active 78 182 80 205 81 619 84 254 88 492
Pasive 174 737 171 362 176 416 182 524 190 855
P o z i ț i a 
investițională 
netă

-96555 -91156 -94797 -98269 -102364

R e p u b l i c a 
Moldova

Active 5290,47 5415,65 5761,75 5615,70 5823,14
Pasive 10276,18 10128,11 10669,57 10983,50 11316,99
P o z i ț i a 
investițională 
netă

-4985,71 -4712,47 -4907,82 -5367,8 -5493,85

Sursa: elaborat de autor în baza datelor bnm.md și bnr.ro [5,6].

Din datele tabelului 2 se poate observa că poziția investițională internațională a Republicii Moldova pe 
parcursul anului 2020 și-a continuat tendința din perioadele precedente. La 31.12.2020, poziția investițională 
internațională a înregistrat un sold net debitor de 5 493,85 milioane euro, care s-a aprofundat cu 10,2 la sută 
față de cel înregistrat la 31.12.2019.

În ceea ce privește România, poziția investițională internațională, de asemenea a înregistrat un sold 
net debitor. Potrivit datelor oferite de Banca Națională a României, acesta a fost de 102364 milioane euro la 
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finele anului 2020, care s-a aprofundat cu 6,02 la sută față de cel înregistrat la finele anului precedent 2019.
Soldul debitor în ambele țări se înregistrează grației depășirii valorii pasivelor asupra valorii activelor. 

La majorarea poziției activelor financiare a contribuit fluctuația ratelor de schimb ale valutelor străine, în 
special euro și dolarul american. Fluxul negativ înregistrat în balanța de plăți a influențat soldul activelor 
financiare în sensul micșorării. Majorarea soldului pasivelor a fost determinată de fluxul pozitiv înregistrat 
în balanța de plăți, fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA  și de modificarea 
prețurilor instrumentelor financiare. 

Alături de poziţia investiţională internaţională, balanţa de plăţi, este parte integrantă a conturilor 
internaţionale, reflectând evoluţia activelor şi pasivelor externe. Conturile internaţionale ilustrează relaţiile 
economice ale rezidenţilor cu nerezidenţii, oferind un cadru integrat pentru analize macroeconomice 
internaţionale, inclusiv analize referitoare la performanţa economică, evoluţia cursului de schimb, 
managementul activelor de rezervă sau vulnerabilitatea economică la şocuri externe [1].

Când o economie consumă mai mult decât obţine ca venituri, economiseşte mai puţin decât investeşte 
sau când statul cheltuie mai mult decât încasează din impozite şi taxe, acesta se confruntă cu un deficit. 
Acest deficit poate fi finanţat şi de pe pieţele externe. Nevoia de finanţare se exprimă ca diferenţă între 
intrările de resurse şi ieşirile de resurse. 

Una dintre cele mai recomandate forme de finanţare a deficitului de cont curent pentru ţările emergente 
din Uniunea Europeană sunt fondurile europene nerambursabile. O parte dintre acestea se clasifică la 
transferuri de capital, contribuind în mod direct la finanţarea acestui deficit. Pe de altă parte, fondurile 
europene care se clasifică la transferuri curente vor reduce deficitul contului curent. Pentru potenţiali 
investitori străini, creşterea capacităţii administrative în ceea ce priveşte eligibilitatea proiectelor finanţate 
prin fonduri europene conduce la o îmbunătăţire a previziunilor legate de economia respectivă, sporind 
gradul de încredere asupra eficienţei măsurilor autorităţilor în privinţa asigurării unui mediu economic 
stabil pe termen lung. 

Tabelul 3
Soldul balanței de plăți a țărilor Europei Centrale și de Est în perioada anilor 2015 – 2020, 

milioane valută națională
Țara 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belgia 5764,0 2372,0 3108,0 -3662,0 1663,0 -683,0
Bulgaria -0,2 1492,6 1736,0 531,6 1121,2 -399,9
Repub l i ca 
Cehă

715,5 3149,6 2891,5 962,0 747,3 7772,2

Danemarca 22509,2 22014,0 23609,8 21217,5 27697,7 24310,7
Germania 260286,0 266690,0 254936,0 264155,0 258627,0 231907,0
Estonia 365,9 267,7 546,3 238,2 553,0 -282,8
Letonia -146,0 401,0 339,0 -84,0 -197,0 866,0
Lituania -909,2 -416,3 231,1 136,8 1632,2 4081,2
Ungaria 2620,4 5257,3 2504,9 474,8 -567,8 91,3
România -1291,8 -2689,1 -5839,6 -9497,1 -10912,2 -11403,0
Italia 23530,0 43997,0 44763,0 44874,0 57413,0 59937,0
Croația 1436,3 982,5 1680,9 931,9 1477,5 -536,8
Slovenia 1483,0 1931,8 2674,2 2679,5 2722,7 3271,8
Slovacia -1668,8 -2221,2 -1618,2 -1973,1 -2547,2 -327,0
Finlanda -1982,0 -4348,0 -1815,0 -4317,0 -823,0 716,0
Polonia -3918,6 -3381,1 -1544,2 -6513,9 2604,4 18544,5

Sursa: eurostat [4,7].

Din datele prezentate în tabelul 3 observăm modificări în dinamică la nivelul soldului balanței de plăți 
a țărilor Europei Centrale și de Est, sub impactul elementelor componente a balanței. Cel mai mare impact 
asupra balanței de plăți îl are contul curent.
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Investiţiile străine directe sunt considerate o sursă stabilă de finanţare a contului curent, cu implicaţii 
economice pe termen lung, oferind tehnologie şi management performant. Influxurile de investiţii directe, 
împrumuturile atrase de la bănci străine sau din emisiunea de obligaţiuni pe pieţele internaţionale pot 
contribui în mod direct la formarea de capital.

Printre efectele pe care le au investiţiile străine directe asupra creșterii economice în țările gazdă am 
putea menționa că acestea pot fi atât pozitive, cât și negative. Printre efectele pozitive putem enumera: 
generarea competitivității, stimularea creșterii economice, îmbunătățirea nivelului de trai al populației, 
reducerea șomajului prin crearea noilor locuri de muncă, accelerarea progresului tehnic, etc. În calitate de 
efecte negative s-ar putea menționa dependența țărilor gazdă de capitalul străin și dependența de politicile 
investitorilor a întreprinderilor receptoare de investiții, care uneori pot fi dăunătoare. 

Ca efect pozitiv al investițiilor străine directe este creșterea economică determinată de contribuția 
investițiilor străine directe la fomarea Produsului Intern Brut, ca indicator de apreciere a performanțelor 
macroeconomice în stat. Contribuția acestora la formarea Produsului Intern Brut poate fi urmărită în figura 1.
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Fig. 1.  Ponderea investițiilor străine directe în valoarea Produsului Intern Brut
Sursa: elaborat de autor în baza datelor eurostat [4].

Din datele reflectate în figura 2 se poate observa contribuția semnificativă a investițiilor străine 
directe în valoarea Produsului intern brut în așa țări ca Georgia, Estonia, Serbia. O dependența mai redusă 
de capitalul străin se atestă în Ucraina, Belarul. Cu o contribuție de 40%-50% a investițiilor străine directe 
la formarea PIB – ului se reflectă Republica Moldova, România, Polonia, Slovacia.

CONCLUZII
În urma cercetărior efectuate constatăm că pentru țările din Centrul și Estul Europei, investiţiile 

străine directe reprezintă un instrument principal pentru dezvoltarea şi creşterea economică. 
Există o strânsă legătură între investiţii şi dezvoltare economică. Volumul investiţiilor afectează 

dezvoltarea economică iar aceasta din urmă este influenţată de calitatea investiţiile realizate.
Percepția investitorilor străini față de economiile țărilor în care investesc depind de mai mulți factori 

cum ar fi: asigurarea stabilității macroeconomice, simplificarea procedurilor fiscale și ale codului muncii, 
investițiile în infrastructura de transport și în cea informațională, stabilitatea legislativă, forța de munca 
calificată și ieftină. 

Cele mai multe investiții străine sunt atrase de țările cu stabilitate economică și politică, țări care 
au făcut progrese în ceea ce privește reforma economică, restructurarea, inclusiv a sectorului financiar. 
Țările din Europa Centrală și de Est au atras în mod diferențiat investițiile străine, în funcție de progresele 
înregistrate în procesul de tranziție la economia de piață.
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Factorii decisivi în atragerea unui volum mai mare de investiții străine directe sunt în prezent condițiile 
economice de bază din țările gazdă, mărimea pieței interne, nivelul costurilor de producție, costurile 
utilităților, accesul la resursele naturale etc.

Putem presupune că în contextul pandemiei investitorii vor prefera țările care au acordat pachete 
solide de stimulente pentru combaterea crizei COVID-19. În acest sens Franța depășește Regatul Unit, 
devenind pentru prima dată cea mai atractivă țară din Europa pentru proiecte de investiții.

Tot din cauza pandemiei nu toate proiectele ce țin de investițiile străine directe s-au realizat, 65% 
dintre proiectele de investiții străine directe anunțate în 2019 sunt în curs de finalizare.
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ABSTRACT. The study refers to the transition process from a system of the linear economy to circular 
economy. The emphasis is on promoting the circular economy as a priority for sustainable development for 
Moldova. Transforming waste from an economic loss into a resource is a strategic direction in forming a 
sustainable economy. The research is based on empirical data analysis, economic and statistical research 
methods were used.
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INTRODUCTION
Since the 1970s, the global population has doubled and the global gross domestic product increased 

by four times. These trends have required large amounts of natural resources to contribute to economic 
development and related improvements in human well-being, which have brought it around the globe. 
However, these gains have had an extraordinary cost to our natural environment, ultimately affecting human 
well-being and exacerbating inequalities within and between countries. Every European citizen consumes 
an average of 14 tons of raw materials per year and produces five tons of waste each year. These wastes, 
products and materials could be reused, repaired or recycled based on the principles of the circular economy. 
The objective of developing the circular economy is to distance itself from the linear model, which has 
predominated since the industrial revolution where the growth model based on «take-produce-use-throw» 
(Alcayaga, A. et al.2019). A circular economy involves minimizing waste as well as reusing, repairing, 
restoring and recycling existing materials and products. The implementation of a circular economy will 
reduce the pressure on the environment, ensure the supply of raw materials, increase competitiveness, 
innovation, growth and opening new working places.

The 2030 Agenda, through its 17 global objectives, brings a universal program of global action in the 
field of sustainable development, but also the need to find solutions to the challenges of reconfiguring the 
classical economic model, with direct reference to the limits or inconsistencies of the circular economy. In 
particular the twelfth objective of sustainable development, includes the need for the integrated promotion 
of environmental, social and economic elements. Moldova’s activity in order to achieve this objective is 
related to producing a change towards a sustainable path at the level of policies, business and population. 
Therefore, the principles of sustainable development and procurement, as well as the efficient management 
of national resources, will be fully incorporated into national policy and regulation processes. Industries 
and businesses will be encouraged to adopt resource-efficient production and share responsibility for toxic 
waste and pollutants disposable. Population needs to be aware of its responsibility to consume economic 
goods and natural resources, reduce waste generation and increase recycling. The synergy and participation 
of all actors in this production-consumption chain will save and conserve natural resources and reduce the 
ecological damage caused by economic growth. So, identifying solutions to the challenges associated with 
the process of implementing and monitoring the SDGs is a new concern at the level of both developed and 
developing countries.

Sustainable development and the promotion of the circular economy are Moldova’s development 
priorities. These are reflected in the main policy documents, as the National Development Strategy Moldova 
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2030, Energy Strategy 2030, SME Development Strategy for 2012-2020, Environmental Strategy 2014-
2023, Energy Management Strategy waste in the Republic of Moldova for the years 2013-2027. They are 
also part of Moldova’s commitments to development partners abroad. The Association Agreement with the 
European Union aims to ensure sustainable development and promote the green economy in in Moldova. 
By signing the Agreement, the Republic of Moldova undertakes to harmonize national and European 
legislation and to ensure the integration of environmental protection provisions, rational use of resources 
and energy efficiency, eco-labeling, eco-innovation, in all sectors of the national economy and social life. 

MATERIAL AND METHOD
The study is based on research into various existing doctrines and concepts, research conducted 

so far in the field of linear economy, sustainable development, ecology and circular economy exposed 
in national and international research papers. The method of analysis and synthesis was used in order to 
follow the evolution of theoretical conceptions regarding different conceptual approaches of the circular 
economy. The use of the method of transition from ABSTRACT to concrete allowed us to expose the 
economic essence of the circular economy starting from the concept of resource limitation, linear economy, 
economy-environment, sustainability and circular economy. The historical method was also used to present 
the material in evolutionary order regarding the circular economy, and its supplementation with the logical 
method allowed the research of the phenomena from simple to complex for the entire historical line. The 
data of the National Bureau of Statistics with reference to current expenditures for environmental protection 
and ecological payments, formation and use of waste as well as data collected by the Association for Waste 
Management of the Republic of Moldova served as research sources.

RESULTS AND DISCUSSIONS
There are many definitions of the concept of circular economy in the literature, which in turn can 

be systematized in two fundamental approaches: the first includes resource-oriented definitions, which 
involves a closed cycle of materials, energy and waste, which can be achieved by the reuse at product level 
(repair or restoration), at component level (reuse in production) and at material level (recycling) (Geng, 
Y. et al. 2008; Geissdoerfer, M. 2017; Zink, T. et al. 2017); the second catalogs the economically oriented 
ones, according to which the circular economy is an economic system based on materials reuse and natural 
resources conservation, focused on creating values for people and economy in each part of the system 
(Ingebrightsen,  S. et al. 2007; Hislop, H. et al. 2011; Bastein, T. et al. 2013).

The circular economy is a component part of sustainable development, including the need to optimize 
resource consumption to prevent, reduce waste and promote reuse. The idea of circularity, respectively of closing 
the economic loop, appears outlined in 1976 in the report «The potential of sub stituting human labor for energy», 
presenting the vision of an economic loop in relation to job crea tion, increasing economic completeness, saving 
resources and preventing waste (Bastein, T. et al. 2013). 

The circular economy is considered expensive, sophisticated, acceptable to developed countries, 
while underdeveloped countries should focus on the goals of linear economic growth, which would bring 
direct benefits and less efforts (Hislop, H. et al. 2011). However, due to innovation, industry 4.0 and the 
effect of scale, the circular economy can also be competitive in terms of economic efficiency compared to 
the traditional one, but also generate solutions for poor countries, such as solar panels for locations without 
access to energy distribution networks. At the same time, the circular economy can create new jobs due to 
waste processing or deeper processing of raw materials, and in pandemic conditions it would reduce the 
logistics chain, ensuring the sustainability of economic development through regionalization.
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Fig. 1. Evolution of waste volume in Moldova
Source: based on data https://e-circular.org/statistici/deseuri-generate (accessed on 20.09.2021)

In the Republic of Moldova, the waste management activity is regulated by Law no. 209 of 29.07.2016 
on waste [8], which transposes into national legislation a series of directives of the Council of Europe. 
Waste management raises very complex issues, which require coordinated actions from the local to the 
regional level, the collaboration of civil society with local authorities. The general principles of waste 
management are concentrated in the so-called «waste management hierarchy» as set out in the Waste 
Framework Directive 2008/98 / EC and apply as an order of priority in legislation and policies on waste 
prevention in the following descending order of priorities: prevention, preparation for reuse, recycling, 
other recovery operations, including energy recovery; the elimination. According to the Waste Management 
Strategy for 2013-2027, seven solid waste landfills, 34 transfer stations and two mechanical and biological 
treatment plants will be built in Moldova in Chisinau and Balti [9]. Currently, only between 60 and 90 
percent of municipal household waste is covered by specialized waste collection services, while in most 
rural localities it is dumped without authorization.

Annually, through the sanitation services, from urban localities are transported to landfills of solid 
household waste about 1.1-2.2 million tons of waste [13]. A total amount of about 2.8 million tons of 
waste is generated from firms activity. In rural areas of Moldova, between 0.3-0.4 kg of waste per capita is 
generated daily and, respectively, 0.9 kg / capita / day or more in urban areas. More than a third of all waste 
produced in Moldova belongs to Chisinau. More than 10,000 containers for waste collection are installed 
in the yards of the capital. Over 2 thousand of them are for separate collection: 1360 - for plastic, 320 - for 
paper and another 320 - for glass [11].

The dynamics of waste in the period 2001-2015 was an ascending one, which registered a reduction 
trend starting with 2016, being currently maintained. The trend of municipal waste formation is overall 
increasing. The largest waste generator is Chisinau, where the largest number Moldova’s population is 
concentrated. Thus, on average, in the municipality of Chisinau, per inhabitant there is about 1.5 m3 of 
municipal waste collected per year, compared to an average of about 0.6 m3 of waste per year at country 
level in calculation per one inhabitant. The responsibility for municipal waste management belongs to 
the local public administrations, which within the financial resources approved for this purpose by the 
local council for the respective year. These are empowered to ensure the creation of an efficient system of 
integrated municipal waste management. Nevertheless, the financial potential of local authorities is reduced.
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In most town halls, the activities related to local sanitation problems, the separate waste collection are 
organized at a satisfactory level. Specialized services in waste collection and disposal exist in municipalities, 
in all district centers, waste management being carried out in an organized way through these services, 
which work on a contract basis with individual generators, but this system covers only 70-90% of total 
generators of municipal waste from urban environment. [14] A small part of rural localities, especially 
those close to the district centers, are served by the services organized for waste management. Rural waste 
differs from urban waste by morphological composition and quantity. For the population that is not served 
by 108 sanitation services, the amount of waste generated is calculated as follows: - 0.9 kg per place per 
day in urban areas and - 0.5 kg per place per day in rural areas. Thus, currently in only 148 rural localities 
is organized the collection and transportation of waste from specialized collection services. New sanitation 
services have been formed in some rural localities in the districts of Cantemir, Causeni, Dubasari, Straseni. 
Most of them are limited to transporting waste to landfills in those localities.

According to the data (Table 1), the quantities of waste vary from year to year due to the variation of 
waste generating activities, refurbishment, the growing concern to minimize the amount of waste generated. 
The largest producers of waste are concentrated in the food industry (390 thousand tons), extractive industry 
(251 thousand tons), animal husbandry (186 tons). About 70% of the total amount of waste formed is 
disposed of by landfill. The collection of recyclable waste, its transformation into secondary raw materials 
and their recovery is a profitable business worldwide. The energy potential of waste produced annually in 
the agricultural and industrial sector could make a key contribution to solving the energy and insurance 
problem with organic fertilizers. Cereal straw, wood sawdust, sunflower seed husks, walnut shells and 
other vegetable waste can be used by producers of biomass pellets and briquettes. Animal manure waste is 
a dangerous source of environmental pollution, but also a potential for the production of organic fertilizers 
and biogas through anaerobic fermentation technology.

Tabelul 1 
Dynamics of waste generated by type of activities in Moldova

Agriculture Municipal waste Processing industry 
(food) Extractive industry Other activities

Thousands 
tones Share % Thousands 

tones Share % Thousands 
tones Share % Thousands 

tones Share % Thousands 
tones Share %

2001 314 12,72 441 17,87 1147 46,47 229 9,28 337 13,65
2002 328 10,23 459 14,31 1468 45,77 413 12,88 539 16,81
2003 175 5,93 457 15,48 822 27,85 876 29,67 662 21,07
2004 168 4,70 480 13,44 1060 29,68 936 26,21 927 25,96
2005 171 4,89 507 14,50 1422 40,68 436 12,47 960 27,46
2006 141 4,79 541 18,36 1212 41,14 454 15,41 598 20,3
2007 1125 31,71 716 20,18 675 19,20 437 12,03 605 17,05
2008 1215 28,64 852 2008 777 18,32 486 11,46 912 21,5
2009 104 3,09 884 26,28 420 12,49 1240 36,86 716 21,28
2010 108 3,89 921 33,71 521 18,79 397 14,32 826 29,75
2011 185 6,65 940 33,81 543 19,53 411 14,78 701 25,22
2012 212 6,49 847 25,91 536 16,40 355 10,86 1319 40,35
2013 317 9,26 927 27,07 639 18,66 214 6,25 1328 38,77
2014 279 10,21 847 31,79 706 26,50 222 8,33 617 23,16
2015 566 11,74 850 17,63 430 8,92 342 7,09 2633 54,62
2016 179 7,22 975 35,31 338 13,64 456 18,4 630 25,42
2017 216 8,6 925 36,82 364 14,49 385 15,33 622 24,76
2018 186 7,63 890 36,52 390 16,00 251 10,3 720 29,56
2019 ... ... 976 44,4 ... ... ... ... 1222 55,6
2020 ... ... 1066 43,05 ... ... ... ... 1410 56,95

Source: based on data https://e-circular.org/statistici/deseuri-generate (accessed on 20.09.2021)
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CONCLUSIONS
The circular economy is an integral system and allows the maximum exploitation of a country’s 

production potential, contributes to reducing the impact of economic activity on the environment by 
promoting sustainable economic growth capable of generating new jobs. 

At national level, but also at European level, all the challenges related to the implementation and 
monitoring of the circular economy are related to the need to update national legislation, encouraging 
stakeholders to develop standards for those types of waste streams that require rules. The strategic directions 
for Moldova’s transition to a circular economy provide for the following: reducing divergences between 
economic and environmental policies; stimulating research and development, business start-ups in this 
field; popularization of ecological culture in society; introduction of environmental standards. Some targets 
are stimulating and require innovative approaches at both national and European level, such as: food waste, 
which has set an indicative Union reduction target of 30% by 2025 and 50% by 2030. Thus, the transition 
towards a circular economy, as well as the practical application of its principles, is an important task for the 
scientific community, for the business sector, for government agencies and society as a whole. 
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ABSTRACT. The sector of hetero-oil crops is a promising one in the Republic of Moldova, which in 
the past had a good development (1980-1995) and which is currently in a phase of recovery with an increased 
interest from agricultural producers. The article provides a comprehensive analysis of international trade 
in essential oil, which allows us to understand the main players in the target markets and to be able to 
integrate domestic products based on international trends.

Based on the research and analyzes performed, strategic conclusions were formulated for the 
sustainable development of the branch of hetero-oil crops necessary for implementation by the actors of the 
value chains in the sector.

Keywords. International commerce; Export; Import; Trade balance; Budget; Value; Medium price; 
Structure.

INTRODUCERE
Sectorul plantelor etero-oleaginoase este parte componentă a horticulturii autohtone și este unul de 

perspectivă, deoarece este profitabil, se bucură de interes produsele pe piețele regionale și internaționale, 
factorii de producere sunt prielnici, susținere din partea autorităților / donatorilor și experiența / istoricul 
înregistrat facilitează dezvoltarea durabilă a lui

Plantele aromatice și medicinale (PAM) sunt specii vegetale, cultivate sau spontane, care prin 
compoziția lor chimică au proprietăți farmaceutice și sunt folosite în terapeutica umană și veterinară. 
Plantele date tind să prefere solurile sărace și nu pe cele bogate. Astfel permit valorificarea terenurilor cu o 
bonitate mai joasă, ceea ce este extrem de important în localitățile rurale, diversificarea activităților agricole 
și obținerea de profituri pe măsură de către fermieri.

Infrastructura post-recoltare trebuie să fie dezvoltată în așa mod, ca în rezultatul procesării materiei 
prime plante etero-oleaginoase să se rezulte următoarea structură estimativă de produse finite:

1. Ponderea cea mai mare este destinată produselor industriei alimentare – 50%;
2. 30% cosmetologie și produse de igienă;
3. 20% pentru medicină (pentru care se estimează o creștere mai mare în viitor).
Comerțul internațional cu produse horticole suferă transformări esențiale (în special în țările cu 

economie de piață, cum ar fi: UE, Marea Britanie, etc.), ceea ce inevitabil va avea impact și asupra Republicii 
Moldova. Producătorii și exportatorii trebuie să-și ajusteze businessul și comerțul (logistica) reieșind din 
tendințele date de dezvoltare a comerțului pe piețele, care se dorește să se exporte și cu potențial de absorbție.

Scopul articolului constă în efectuarea cercetărilor sectoriale ale ramurii culturii etero-oleaginoase, 
iar rezultatele analizelor efectuate vor informa persoanele interesate în dezvoltarea durabilă a sectorului 
și nu în ultimul rând vor stimula asocierea / cooperarea lor și integrarea lor în lanțurile valorice, prin 
dezvoltarea unor parteneriate avantajoase.
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MATERIAL ŞI METODE
În calitate de surse pentru efectuarea cercetărilor au servit anuarele statistice ale Republicii Moldova, 

datele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a RM referitoare la evoluția sectorului agrar și, în 
special a culturilor etero-oleaginoase, precum și literatura de specialitate.

Autorii au analizat detaliat comerțul internațional cu ulei esențial (atât importul cât și exportul) și au 
identificat țările cele mai importante în acest sector, unde putem constata că UE este un actor important 
pe piață dată și amplasarea favorabilă a RM creează premise reale pentru dezvoltarea durabilă a sectorului 
analizat în republică.

În procesul de cercetare s-au utilizat următoarele metode: monografică, comparativă și regresia.

REZULTATE ȘI DISCUȚII
În prezent, majoritatea companiilor care produc ulei esențial îl comercializează prin companii mamă 

sau intermediare și nu au relații comerciale cu companiile lidere internaționale. Este necesară stabilirea 
parteneriatelor cu traiderii internaționali direct, dar aceasta este posibil numai în cazul asigurării volumelor 
și asortimentului necesar de produse etero-oleaginoase.

Necesitatea unui suport de stat în susținerea companiilor din Republica Moldova la obținerea accesului 
la piețele internaționale este unul important și apreciat de către producători și exportatori, însă sunt rezerve 
mari care sunt limitări severe ale dezvoltării exportului sectorului culturii etero-oleaginoase. Cooperarea și 
crearea unor grupuri de producători bine organizate va permite dezvoltarea sectorului dat mult mai rapid în 
ceea ce privește exportul și diversificarea piețelor.

Concluziile generale care stopează dezvoltarea sectorului culturilor etero-oleaginoase sunt:
● Diversificarea piețelor de desfacere. Legături slabe cu potențiale piețe alternative. Comunicare 

insuficientă, necunoașterea limbilor de circulație internațională;
● Lipsa sistemelor de trasabilitate și numărul mic de certificări internaționale ale producătorilor / 

exportatorilor (GlobalGAP, HACCP, certificarea ecologică, certificat Halal și Kosher);
● Managementul exportului și logistica este defectuoasă în cazul exportului pe noi piețe.
Dezvoltarea cu succes a sectorului culturilor etero-oleaginoase poate fi asigurat numai prin cunoașterea 

bine a comerțului internațional și identificarea nișelor de piață pentru care putem penetra produsele autohtone.

Tabelul 1
Exportul mondial de uleiuri esențiale pentru anii 2011-2020, mii USDTabelul 1. Exportul mondial de uleiuri esențiale pentru anii 2011-2020, mii USD

Sursa: Elaborată în baza datelor Eurostat (Comext)
 

Sursa: Elaborată în baza datelor Eurostat (Comext)
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Examinând datele tabelului, conchidem că exportul mondial de uleiuri esențiale în perioada anilor 
2016-2020 a sporit cu 131.1% în comparație cu anii 2011-2015, ceea ce ne demonstrează un trend pozitiv 
și un interes față de produsele obținute din PAM.
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Fig. 1. Structura exportului mondial ulei esențial în mediu pentru perioada anilor 2011-2020

În exportul mondial cei mai importanți operatori sunt India, SUA, China și Franța, unde țările din 
Asia cunosc un ritm mult mai rapid de dezvoltare. UE are un rol important în exportul mondial și putem 
confirma că este un producător și operator însemnat.

Tabelul 2
Importul mondial de uleiuri esențiale pentru anii 2011-2020, mii USDTabelul 2. Importul mondial de uleiuri esențiale pentru anii 2011-2020, mii USD

Sursa: Elaborată în baza datelor Eurostat (Comext)
 

Sursa: Elaborată în baza datelor Eurostat (Comext)
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Analizând tabelul, constatăm că importul mondial de uleiuri esențiale în perioada anilor 2016-2020 
a sporit cu 138.8% în comparație cu anii 2011-2015, ceea ce ne demonstrează că produsele obținute din 
PAM sunt oportune de dezvoltat în RM și este un sector de perspectivă, deoarece am avut rezultate destul 
de bune în trecut.
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Fig. 2. Structura importului mondial ulei esențial în mediu pentru perioada anilor 2011-2020

În structura importului mondial cele mai mari țări importatoare SUA, Franța și Germania, unde 
țările date sunt relativ aproape de RM și ușor poate fi asigurat logistica pentru export al țării. Țările din 
UE sunt importatori mari pe piața internațională, unde industriile conexe acestui sector au o dezvoltare 
avansată (parfumerie, medicină, industria ușoară, etc.).

În continuare se propune de analizat comerțul internațional al RM cu uleiuri esențiale, unde se 
constată că avem o balanță comercială pozitivă și exportul poate deveni o sursă stabilă de venit în cazul 
dezvoltării durabile a sectorului agroindustrial al republicii.

Tabelul 3
Analiza balanței comercializare cu uleiuri esențiale ale RM, anii 2011-2020

Sursa: Elaborată în baza BNS și datelor MADRM (Eurostat (Comext)
 

Sursa: Elaborată în baza BNS și datelor MADRM (Eurostat (Comext)

Marketingul produselor sectorului PAM trebuie să se bazeze pe următoarele aspecte și anume:
1. Asigurarea competitivității adecvate produselor obținute din sectorul PAM;
2. Introducerea și utilizarea metodelor moderne de procesare a PAM (ex.: extracția critică cu CO2, 

uscarea prin sublimare, etc.). Accesarea piețelor și exportul este necesar de a avea produse cu ca litate înaltă și 
de asigurat certificarea și trasabilitatea adecvată a produselor obținute din sectorul PAM;

3. Participarea la expozițiile internaționale cu scopul de a promova și de a penetra produsele sectorului 
PAM pe piețele existente și diversificarea lor;

4. Asocierea fermierilor pe verticală și cooperarea lor pe orizontală este motoul de dezvoltare durabilă 
a sectorului PAM și necesitate vitală pentru unificarea eforturilor.

În continuare se propune analiza balanței comerciale cu uleiuri esențiale ale RM pentru perioada 
anilor 2016-2019 și destinația pe țări de export și import.
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Tabelul 4
Analiza balanței comerciale cu PAM ale RM pentru perioada anilor 2016-2019

Denumirea 
mărfii

Anii
2016 2017 2018 2019

Cantitatea, 
kg

Valoarea, 
mii dolari

Preț 
mediu, 
USD/

kg

Cantitatea, 
kg

Valoarea, 
mii dolari

Preț 
mediu, 
USD/

kg

Cantitatea, 
kg

Valoarea, 
mii dolari

Preț 
mediu, 
USD/

kg

Cantitatea, 
kg

Valoarea, 
mii dolari

Preț 
mediu, 
USD/

kg
EXPORT - total  2,044,611   2,424,972   2,706,902   2,779,195  
Plante și părți, 
semințe și fructe 
folosite în parfu-
merie, medicina: 87,460 384 4.39 91,922 289 3.14 95,910 418 4.35 62,726 276 4.39
din care:             
Tarile CSI - total 38,740 171 4.42 32,514 92 2.82 20,576 55 2.66 20,576 7,021 32.49
Belarus    7,354 41 5.59 3,008 22 7.4 3,275 18 5.5
Federația Rusa 38,740 171 4.42 25,160 51 2.01 16,040 31 1.93 3,746 14 3.86
Ucraina       1,528 0 0.3    
Tarile Uniunii 
Europene - total 35,163 126 3.59 9,989 20 2.03 26,085 120 4.60 26,085 50,544 206.11
Bulgaria       13,000 64 4.9    
Franța    542 5 8.57 700 10 14.4 707 7 10.5
Germania       2,000 5 2.3 1,096 3 2.8
Polonia 15,282 38 2.5 9,348 14 1.47 2,550 11 4.3 32,973 124 3.7
Romania 19,803 87 4.4    7,835 30 3.9 15,768 72 4.6
Celelalte tari ale 
lumii - total 13,557 86 6.38 49,420 176 3.57 49,248 243 4.93 5,161 37 7.18
Macedonia 13,467 85 6.3 48,586 172 3.54 48,546 239 4.9 4,262 32 7.5
Statele Unite ale 
Americii 90 2 17.9 552 3 5.01 336 2 4.7 644 3 5.0
IMPORT - total  4,020,357   4,831,335   5,764,279   5,841,782  
Plante și părți, 
semințe și fructe 
folosite în parfu-
merie, medicina: 81,307 514 6.33 115,102 516 4.49 80,980 536 6.61 69,568 654 9.40
din care:             
Tarile CSI - total 54,724 204 3.73 82,093 212 2.59 49,297 193 3.91 28,870 165 5.71
Federația Rusa 4,299 10 2.34 1,008 5 4.62 2,011 16 8.05 5,009 28 5.49
Ucraina 50,425 194 3.85 81,086 208 2.56 47,286 177 3.74 21,772 124 5.70
Tarile Uniunii 
Europene - total 16,248 233 14.36 17,484 230 13.14 17,803 244 13.70 23,050 333 14.46
Bulgaria 214 7 34.5 313 10 30.49 4,503 15 3.3 2 0 18.1
Republica Ceha 1,128 7 6.0 1,382 22 15.89 728 9 12.6 1,027 15 15.1
Germania 369 23 61.4 613 9 15.18 378 19 49.7 503 10 20.1
Italia 847 29 34.5 1,156 26 22.12 1,960 44 22.3 4,732 70 14.8
Polonia 4,892 20 4.1 1,760 9 5.13 1,287 14 10.5 544 11 20.9
Romania 6,450 84 13.1 9,262 134 14.44 8,872 140 15.8 15,678 201 12.8
Celelalte tari ale 
lumii - total 10,335 77 7.44 15,525 74 4.79 13,879 99 7.12 17,648 156 8.85
Israel    15 0 21.35 5,138 27 5.2    
Egipt 4,094 21 5.0 14,562 62 4.23 7,572 41 5.4 8,467 54 6.4
Balanța 
comercială 
(export față 
import) 6,153 -130 -21.2 -23,180 -228 -1.3 14,930 -118 -2.3 -6,842 -379 -5.0

Sursa: Elaborat de grupul de autori

Analizând exporturile și importurile de uleiuri esențiale constatăm că în perioada anilor 2016-2019 se 
menține o situație stabilă, iar cel mai negativ fapt se atestă, că balanța comercială este negativă, deoarece 
importurile valoric sunt mai mari ca exporturile, ceea ce indică oportunități de creștere a consumului intern 
pentru produsele sectorului analizat.

Grupul de autori au identificat principalele cerințe față de calitatea produselor comercializate din 
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sectorul culturi etero-oleaginoase, dar ele sunt generale, în rest pentru comerțul cu țările concrete sunt 
necesare identificarea tuturor condițiilor.

Lanțurile valorice ale sectorului plante etero-oleaginoase sunt diversificate și complexe, deoarece 
includ agenți economici care participă la producerea materiei prime (primul cluster al lanțului valoric - 
companii agricole și multiplii furnizori de inputuri și echipamente), unde relațiile create și parteneriatele 
existente facilitează dezvoltarea sectorului dat.

Totodată, odată cu înaintarea în dezvoltarea lanțurilor valorice constatăm mult mai multe la cu ne și 
probleme, unde sunt necesare eforturi esențiale ale tuturor actorilor și susținere ale statului / donatorilor la 
facilitarea parteneriatelor pentru crearea de plus valoare la produsele sectorului plante etero-oleaginoase.

Identificarea principalelor cerințe față de calitatea produselor comercializate din sectorul de plante 
etero-oleaginoase este important pentru antreprenori, dar ele sunt generale, în rest pentru comerțul cu țările 
concrete sunt necesare identificarea tuturor condițiilor.

Un aspect important pentru accesarea și exportul producției din plante etero-oleaginoase pe piețe 
alternative este necesar să se cunoască factorii ce influențează comerțul, care sunt examinați în tabelul de 
mai jos:

Tabelul 8
Analiza matricei factorilor care influențează producerea și comerțul cu produse 

ale sectorului plante etero-oleaginoase din Republica Moldova

Nr Denumirea speciei

Aspecte 
tehnologice Aspecte economice Aspecte 

marketing Scor final

Total 
punctaj

Clasifi-
carea 
după 

scoring

Total 
punctaj

Clasifi-
carea după 

scoring
Total 

punctaj

Clasifi-
carea 
după 

scoring

Scor 
total

Clasificarea 
după 

avantaje şi 
sustenabilitate

Plante etero-oleaginoase         
1 Levănţica (Lavandula angustifolia) 17 2 15 3 16 2 48 1
2 Siminoc italian (Helihrissum italiicum) 17 2 16 2 15 3 48 1
3 Issop (Hissopus officinalis) 17 2 15 3 12 5 44 4
4 Şerlaiul (Salvia sclarea) 12 6 18 1 12 5 42 5
5 Jaleşul (Salvia officinalis) 16 3 14 4 15 3 45 3
6 Sovîrv (Orighanum vulgararis sub hirtum) 18 1 9 8 15 3 42 5
7 Cimbrul de grădină (Satureja hortensis) 18 1 16 2 12 5 46 2
8 Mărarul ( Anethum graveolens) 11 7 11 7 8 6 30 8
9 Roiniţa (Melissa officinalis) 13 5 12 6 14 4 39 6
10 Mentha (Mentha sp) 11 7 13 5 15 3 39 6
11 Fenicul (Feniculum vulgare) 15 4 13 5 8 6 36 7
12 Trandafir (Roza damasciana) 11 7 11 7 17 1 39 6

Analiza generală a tabelului ne demonstrează, că în cazul culturilor etero-oleaginoase rea co mo date 
din punct de vedere marketing sunt: (1) lavanda și siminoc italian; (2) cimbrul de grădină; (3) jaleșul.

Pentru producătorii și exportatorii din sectorul culturi etero-oleaginoase sunt importante cu noaș terea 
cerințelor de export pe piețele strategice și cele potențiale, iar informațiile generalizate sunt prezentate în 
tabel:

Tabelul 5
Cerințele pentru export a produselor sectorului culturi etero-oleaginoase

Specificare Condiții pentru certificare Parametri de 
calitate Condiționare Ambalare

Culturi etero-
oleaginoase

Certificat fitosanitar / inofensivitate, 
HACCP, certificat ecologic, certificat 
de ori gine, certificat de laborator 
acreditat UE. Important sunt 
certificatele Halal și Kosher

Conținut 
chimic al 
uleiurilor 
pentru fiecare 
produs 
împarte

Ulei eteric - culoare, miros, 
cultura pură (uleiurile separate 
pe loturi de fabricare), metoda 
și termenul de recoltare, 
metoda de procesare

Vase de 
plastic 
alimentar 
și inox

Sursa: Elaborat de grupul de autori
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Principalul motiv pentru care agricultorii trebuie să se gândească la cultivarea plantelor etero-
oleaginoase este că au o universalitate ridicată în privința adaptării și are de asemenea și o durată de viată 
îndelungată. Mai mult decât atât, plante etero-oleaginoase vă poate aduce și venituri frumoase, mai ales 
daca este utilizată în scopul producerii uleiului esențial și poate fi asigurat circuitul eco lo gic de producere.

CONCLUZII
Actualmente se constată lipsa acută de informații complexe / practice / aplicative pentru pro du cători 

agricoli în ceea ce privește dezvoltarea eficientă și sustenabilă a afacerilor cu culturi etero-oleaginoase, 
modernizarea tehnologiilor de producere și procesare a materiei prime, marketingul uleiurilor esențiale, 
crearea de valoare adăugată, sistemul ecologic de producere și procesare, ma na ge mentul practic al 
gestionării operaționale a afacerilor, competitivitatea produselor și întreprinderii pentru asigurarea piețelor 
de desfacere.

Instituțiile statului și donatorii trebuie să-și focuseze eforturile și asistența la perfecționarea cad rului 
existent, care ar impulsiona dezvoltarea sectorului culturi etero-oleaginoase și să susțină mult mai focusat / 
mai determinat acest sector, că este unul de perspectivă, cu posibilități enorme ne explorate atât economice, 
sociale și ecologice.

Cultivarea plantelor etero-oleaginoase pentru Republica Moldova oferă fermierilor posibilități de 
diversificare a surselor de venit și prezintă o serie de avantaje:

●  Se obține materie primă «curată», căutată în U.E. pentru industria biomasă, alimentară, 
farmaceutică, cosmetică, ușoară, etc.;

●  Se promovează culturile cu aplicație în industrie (plante tehnice, plante etero-oleaginoase);
●  Se diversifică gama de plante cultivate, aceasta ducând în timp la reducerea recoltărilor din flora 

spontană;
●  Se asigură produse competitive sub aspectul calității, cu referire directă asupra protecției 

consumatorului;
●  Se stabilesc relații de afaceri între producătorii și procesatorii interni și externi;
●  Majoritatea culturilor sunt mecanizate și nu necesită investiții considerabile;
●  Afacerile cu culturi etero-oleaginoase sunt practicate de fermieri mici și mijlocii ce este 

important pentru asigurarea de alternative pentru ei și va facilita asocierea / cooperarea lor 
pentru integrarea în lanțurile valorice;

●  Se pregătește forța de muncă pentru metode moderne de cultivare și servicii complementare;
●  Culturi etero-oleaginoase sunt culturi cu un nivel de rentabilitate ridicat și permit de a utiliza 

mult mai eficient factorii de producere (terenul mijloacele fixe, etc.).
Producerea culturilor etero-oleaginoase în sistem ecologic oferă unele avantaje și sunt reco man date 

pentru fermierii mici spre implementare reieșind din următoarele considerente:
●  Cultivarea culturilor etero-oleaginoase este favorizată de condițiile pedo-climaterice din 

regiunea dată.
●  Atât pe piața internă cât și pe cea europeană, cererea este în plină ascensiune.
●  Randamentul / rentabilitatea acestor culturi este unul foarte ridicat! Aceasta înseamnă bani 

foarte mulți pentru antreprenori.
●  Investiția inițială este mică în raport cu profitul mediu obținut.
●  Prețul de comercializare avantajoase, în funcție de: specie, partea folosită (flori, frunze, rădăcini, 

rizomi, muguri, semințe, fructe etc.), de starea produsului, de sistemul în care sunt produse: 
ecologic sau convențional.

BIBLIOGRAFIE:
1. Serviciul Vamal al Republicii Moldova: https://customs.gov.md/ro
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3. https://www.trademap.org
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ABSTRACT: The main idea of the European Union is the realization of values: freedom, democracy,  
respect for man and his rights, peace and well-being of the peoples of the Old World. As well as, the 
creation of a safe space in Europe, trade based on free and fair competition, the preservation of the cultures 
and languages of the peoples living in the EU.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
 В подготовке статьи были использованы следующие методы исследования: истори  ческий 

метод, метод анализа, синтеза, сравнительный метод. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ.
Селение Маастрихт основанное римскими легионерами в 1 в.н.э.  Сегодня город находится на 

юго-востоке Нидерландов, на границе с Бельгией и Германией. 
В Средние века и в Новое время город постоянно подвергался нападению соседствующих го-

сударств. В 1940 году первым принял на себя удар немцев, его же первым освободили союзники 4 
года спустя. 

Однако Маастрихт, город на пересечении трех государств: Германии, Бельгии и Нидерланды 
вошел в Мировую историю подписанием 7 февраля 1992 году Договора о Европейском Союзе, кото-
рый вступил в силу  1 ноября 1993 года.

Договор был подписан Его Величеством Королем Бельгийцев, Испании, Королевой Сое-
диненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ряда лидеров Евро пейс ких стран. 

Так претворилась в жизнь многовековая дискуссия объединения стран Европы, и за кон чил  ся полу-
вековой путь, создания Евросоюза начатый вскоре после окончания II Мировой Вой ной. 

Союз создался на базе Европейского экономического сообщества, которое по условиям договора 
переименовывалось в Европейское сообщество. «Сознавая историческое значение прек ращения раз-
дельности европейского континента и необходимость создания прочных основ для строительства буду-
щей Европы. Подтверждая свою приверженность принципам сво боды, демократии, уважения к правам 
человека, основным свободам и правопорядку».  [1].

Желание объединить европейские цивилизации в единое целое не ново, еще в VIII веке Каро-
лингская империя Карла Великого, по своей территории и укладом жизни, единой юриспруденцией, 
религией и валютой напоминает нам Евросоюз. Символично, что город Маастрихт расположен по 
соседству от столицы  Каролингской империей городом  Ахен.

В Средние века просветители вынашивали идею объединения всех народов Старого Света под 
одной крышей и одним зонтом безопасности, однако история распорядилась таким образом, что 
объединится, европейские народы смогли только в XX веке, одновременно с развалом СССР. 

В 1464 году Гуситский король Богемии, предложил создание Союза Европейских хрис тиан-
ских наций против турок. 25 января 1475 года Стефан Великий, господарь Молдовы уве до мил хри-
стианских правителей Европы о победе над турками. Предвидя экспансию ислама в христианский 
мир, предложил создание военно-экономического Союза евро пейс ких го су дарств. К сожалению, его 
доводы не убедили христиан-католиков в сплочении против турок, а зря, уже в следующие годы Ос-
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манская Империя вторглась на Европейский континент. 
Тридцатилетняя христианская война (1618-1648) показала, как взаимозависимы евро пейс кие 

государства, как религия тесно связывает судьбы их народов. Национальные истории стали осозна-
ваться составными частями общеевропейской истории. [3]

В 1728 году аббат Шарль де Сен-Пьер предложил создать Европейскую лигу из 18 суверенных 
государств, с общей казной, без границ и экономическим союзом.

После американской революции видение Соединенных Штатов Европы, подобных Соединен-
ным Штатам Америки  разделял и Тадеуш Костюшко.      

На острове Св. Елена оторванный от цивилизации Наполеон Бонапарт говорил «Евро па, таким 
образом разделенная на национальности, свободно образованные и свободная внут ри, мир между 
государствами стал бы легче: Соединенные Штаты Европы стали бы возможны». [4]

Термин Соединенных Штатов Европы, первым употребил итальянский историк и экономист 
Карло Каттанео. [5]

В августе 1848 года в Париже,  на III конгрессе мира, Виктор Гюго озвучил план соз да ния 
содружества европейских стран. Прообразом будущей Европы послужило бы новое го су дарство - 
Соединенные Штаты Европы. Эта утопическая идея имела большое количество сто ронников и еще 
больше противников. Являясь абсурдной, она принимала облик некой модели. Согласно представ-
лению просветителя Гюго, основными чертами  нового Евро союза станут: Отсутствие внутренних 
границ между государствами. Свободное внутреннее перемещение всех жителей стран-членов объ-
единения (союза). Общий бюджет объединенных государств. Свободный выбор вероисповедания. 
Свобода слова.  Однако, для создания союза необходима основа, которой может стать одно из госу-
дарств. Форма правления будет соответствовать государственному устройству этой страны. [6]

 Авторы статьи считают, что в идеи Виктора Гюго есть определённый смысл. Народам Европы 
следовало сплотиться в борьбе против самодержавия и провозглашение демок рати чес ких устоев, 
однако для полного объединения нужно еще политическая воля и эконо ми ческие возможности. К 
примеру, Отто фон Бисмарк уже вынашивал идею план объединения Германии по малогерманскому 
пути, и был против создания Соединенных Штатов Европы.

В конце XIX в. план будущего политического союза предложил  уже швейцарский историк  
И. Блюнчли. В опубликованной в 1878 г. статье под названием «Организация европейского союза 
государств» он обосновывал идею создания на базе европейских государств политического союза, 
который представлял бы интересы всего европейского сообщества и управлялся бы выборными об-
щеевропейскими органами в виде Федерального совета и Сената  (подобие Евро парламента). [7]

Новое увлечение идеей СШЕ отмечено в начале ХХ века. Тогда многие револю цио не ры виде-
ли в ней способ предотвратить назревавшую войну за передел мира между великими дер жавами. 

Лидер российских большевиков Владимир Ленин оценил идею как попытка евро пей ской бур-
жуазии объединить свои силы для противодействия к приходу социалистической ре во люции. Также 
Ленин считал, что, временные соглашения, подобие Соединенных Штатов Ев ропы, возможны. Это 
происходит в том случае, когда появляется общий враг - социализм или более развитые экономиче-
ски государства. [8]

Крупным теоретиком европейской идеи интеграции первой половины ХХ авторы считаем 
французского министра иностранных дел, основателя социалистической партии Аристида Бриана. 
Основные принципы конфедерации Бриан считал: приоритет военной безопасности и политическо-
го союза против итальянского фашизма и немецкого национал-социализма, принцип гибкой феде-
рации, которая обеспечивала бы всем коллективную солидарность, создание общего рынка, раци-
ональная организация производства и движения товаров, капиталов и людей. Чем не современный 
Евросоюз? 

Идею Аристида Бриана о европейской военной безопасности и политического союза не поде-
ржал никто, вследствие чего Европа получила: 1 сентября  1939 г, 22 июня 1941 г, битву за Москву, 
Сталинград, Курск, Берлин и вдобавок Хиросиму и Нагасаки.

Л. Троцкий в 1915 году заявлял, что после окончания мировой войны он видит Европу на подо-
бие Соединенными Штатами Европы, в чем ему поможет перманентная  про ле тарс кая революция. 
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[9] Впоследствии  в эмиграции для этой цели он и создал IV Интернационал. Однако ледоруб Мер-
кадера в августе 1940 года прервал думы Льва Давыдовича. 

Выводы левых европейских партии о создании СШЕ как орудии против иных госу дарств, не 
подвластных крупным державам Европы, нашли свое подтверждение в октябре 1942 года, когда пре-
мьер-министр Черчилль разослал всем членам кабинета тайный мемо ран дум, целью которого было 
воплощение идеи создания коалиции европейских государств про тив СССР. 

В наше время создание СШЕ по-прежнему не остается без внимания. В 2002 году быв ший 
президент Франции Жискар д’Эстен в проекте доклада «Конвенции о будущем Европы» предложил 
переименовать ЕС в Соединенные Штаты Европы путем создания конфедерации, в состав которой 
должны войти 30 государств. [10] Также лидер немецких социал-демократов М. Шульц определил 
срок построения СШЕ к 2025 году.

Идея мировой политики и концепция Срединной Европы. У. Черчилль не был един в стрем-
лении получить  выгоду от евро интеграции. В начале XX века немецкий публицист Ф. Науманн, в  
работе «Mittel europa» обосновывает необходимость создания Срединной (Центральной) Европы, 
последствиями Первой мировой войны.

В проекте Срединной Европы он предлагал создать сверх государство (Oberstaat) в форме кон-
федерации, занимающейся, прежде всего экономическими и оборонными вопро са ми. Экономиче-
ской основой конфедерации должен стать европейский общий рынок. Важ ным условием реализа-
ции своего проекта Науманн считал формирование наднациональной евро пейской идентичности. 
В его модели предусматривалась возможность создания над на цио нальных, надгосударственных 
образований вплоть до формирования «Соединенных Шта тов Планеты». Господствующие позиции 
в этом центрально-европейском сообществе Нау манн отводил  естественно Германии. Одна из пер-
вых союзников концепций Централь ной Европы был Ф. Ратцелем. Он поддерживал идею создания 
экономического союза всех госу дарств западнее Вислы под немецкой гегемонией, которая обосно-
вывалась тем, что Гер мания находится в «сердце Европы».

Наиболее определенный вид идеи Срединой Европы читаем в книге немецкого геог ра фа И. 
Парча «Mittel europa» (1906), разработавшего концепцию европейской конфедерации госу дарств, 
основываясь на гегемоне положения Германии. 

Теория Срединой Европы была реанимирована уже в нацистской Германии, где она была объ-
единена с нацисткой, расовой и военно-политической доктринами.  Однако, советс кие гаубицы, вес-
ной 1945 года, привели к потере актуальности данной идеи.

Идея объединения Европы получила новую жизнь после Второй мировой войны, когда о необ-
ходимости её осуществления заявил У. Черчилль, 19 сентября 1946 года в своей речи в Цюрихском 
университете к созданию «Соединённых штатов Европы», аналогичных Соеди нён  ным Штатам 
Америки. Как результат, в 1949 году был создан Совет Европы - организация, существующая до сих 
пор (её членом является и Россия). 

Совет Европы, был (и остаётся) чем-то вроде регионального эквивалента ООН, сосре до то-
чившим свою деятельность на проблемах обеспечения прав человека в европейских странах.

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил создать  евро-
пейского единого объединение угля и стали. Эта декларация открыла путь к евро пейской интегра-
ции. 9 мая авторы статьи  празднуют  День  Победы и  День Европы.

18 апреля 1951 года ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия под пи са ли в 
Париже Договор о Европейском объединении угля и стали. Углубляя экономическую интеграцию те 
же шесть государств в 1957 году учредили Европейское экономическое сообщество и Европейское 
сообщество по атомной энергии.

В 1967 году три европейских сообщества (Европейское объединение угля и стали, Евро пейское 
экономическое сообщество и Европейское сообщество по атомной энергии) объединились в Евро-
пейские сообщества.

Великобритания, инициатор европейской безопасности в виде НАТО вступила в ЕС только в  1 
января 1973 года, чтобы покинуть Европейский общий дом в 2020 году. 
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В 1992 году все государства, входящие в Европейское сообщество, подписали Маастрихтский 
договор, который учредил три столпа Евросоюза

• Экономический и валютный союз (ЭВС),
• Общую внешнюю политику и политику безопасности (ОВПБ),
• Общую политику в области внутренних дел и юстиции.
Таким образом: Создавая Евросоюз, страны - участницы руководствовались общей идеологи-

ей, уважением прав и свобод человека. Именно положение индивида в обществе, его роль в полити-
ческом процессе, внимание, уделяемое государством нуждам отдельного человека,   видятся   одним   
из действенных стимулов к объединению. 

Характерной особенностью развития человечества является постоянное совершенство ва ние 
хозяйственной и культурной жизни всех народов, отсюда и происходит повышение ро ли междуна-
родных отношений. Возникает необходимость решения международных проб лем, не с помощью 
военной силы, а через созданную организацию. 

Повышение роли Европейского союза создаёт для государств определённые гарантии, как в 
решении различных споров, так и в предотвращении военных конфликтов. Сущес тво ва ние и созда-
ние Европейского союза раскрывает более широкие возможности сближение всего человечества и 
способствует наиболее быстрому развитию цивилизации.
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MECANISMELE DE PENETRARE A PIEȚELOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
PENETRATION MECHANISMS OF THE EUROPEAN UNION MARKETS
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ABSTRACT. Must agricultural producers in the Republic of Moldova does not show initiative and 
interest in applying marketing tools, mechanisms, policies for carrying out their business activity. The lack 
of predisposition to make changes, based on certain mechanisms of penetration of foreign markets, does not 
allow them to achieve growth and development of the business initiated. The non-involvement of producers 
in promoting their own agricultural production, as well as in its export activity, causes low levels of business 
profitability. In this context, in this paper, we considered timely to identify and assess the main factors influencing 
the trade in fruit production, as well as the identification of effective mechanisms for penetrating EU markets, 
which benefit the most from the export of Moldovan fruit products. The main research methods used are: 
analysis, synthesis, monographic method, observation, induction, deduction, tabular method, comparison, etc. 

Key words: Entrepreneurs; Penetration; The Republic of Moldova; Fruit Production; Market; The 
European Union.  

INTRODUCERE
Valorificarea superioară a potențialului pomicol al Republicii Moldova, în condițiile în care ramura 

pomicolă, este una strategică și prioritară în agricultura autohtonă, trebuie să fie  o cerință exigentă și clară pentru 
fiecare antreprenor. Prin urmare, exportul producției pomicole capătă prioritate în dezvoltarea sustenabilă a 
ramurii, cât și a agriculturii în ansamblu. În acest context, penetrarea și diversificarea permanentă a piețelor de 
desfacere devine o strictă necesitate, care poate fi satisfăcută cu condiția luării în calcul a factorilor principali 
ce influențează comerțul producției pomicole, a cerințelor și tendințelor consumului la nivelul piețelor externe, 
cât și a mecanismelor  eficiente de penetrare a piețelor, care avantajează cel mai mult exportul de produse 
pomicole moldovenești. În așa fel, afacerile pomicole au șanse de supraviețuire, dezvoltare și creștere. 

MATERIAL ȘI METODE
În scopul identificării factorilor principali ce influențează comerțul producției pomicole, cât și a identificării 

unor mecanisme eficiente de penetrare a piețelor UE, s-au folosit, analizat și in ter p re tat datele colectate în 
cadrul proiectului de cercetare ”Dezvoltarea durabilă a sectorului horticol în con textul securității economice a 
Republicii Moldova”, nr.65P, cifrul 15.858.06.02A din cadrul Prog ramului de Stat „Securitatea economică în 
contextul integrării regionale şi europene a Re pub li cii Moldova” și  datele statistice oficiale electronice, oferite 
de către Portalul oficial al Uniunii Eu ro pene – ”UN Comtrade - official international trade statistics”. Metodele 
de cercetare utilizate sunt: analiza, sinteza, metoda monografică, observația, inducția, deducția, metoda tabelară, 
com pa ra ția etc.

REZULTATE ȘI DISCUȚII
Pentru a vedea care va fi situația în perspectivă a comerțului internațional cu fructe și legume pe 

glob, propunem analizei unele estimări în acest sens efectuate și elaborate de Gottlieb Duttweiler Institute 
(GDI). Prin urmare, situația privind structura comerțului internațional cu producție horticolă pe regiuni ale 
globului, către anul 2030 se prezintă în figura 1. 

Analizând structura comerțului internațional cu producție horticolă, reflectată în figura 1, putem 
menționa următoarele:
1.  Cea mai mare piață de desfacere caracteristică pentru produsele horticole este Asia - cu 54%, după 

care urmează piața Europei- cu 17% și apoi a Africii- cu 13%.
2.  Luând în calcul această structură a comerțului internațional, care este prognozată pentru a.2030, 

recomandăm antreprenorilor, ca în procesul de planificare a activității de desfacere, să se orienteze 
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către piețele cu o necesitate mai mare în produse horticole, în special spre acelea, unde se așteaptă o 
creștere esențială a consumului de produse horticole.

 
 

Fig. 1.  Structura comerțului internațional cu producție horticolă către anul 2030 pe regiuni, trlioane lei
Sursa: Adaptat de autor în baza raportului Fruit Trade 2025, Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) [2].

În prezent, pentru a facilita comerțul de produse pomicole pe anumite piețe, producătorii și
exportatorii din domeniu trebuie să cunoască și să pună accent pe o serie de factori ce influențează 
comerțul. În acest sens, autorul  propune o matrice complexă pentru efectuarea analizei factorilor 
principali (menționați în tabelul 1), în baza aprecierii cărora (cu un punctaj de la 1 la 10),  mai apoi 
se poate de determinat care destinații de export sunt mai avantajoase pentru comercializarea 
producției pomicole.

Tabelul 1. Factorii care influențează exportul cu producție pomicolă din Republica Moldova

Specificare factori
Destinații de export

Asia Orientul 
Mijlociu

CSI UE

Legăturile comerciale stabilite anterior 1 1 9 3
Concurența 1 1 1 1
Capacitatea de cumpărare a populației 5 9 5 8
Taxele vamale 6 7 5 10
Factorii geopolitici 10 10 5 10
Stabilitatea comercializării pe piață 5 5 3 10
Bariere sanitare și fitosanitare 4 10 5 7
Cunoștințe tehnice 2 2 8 4
Logistica 4 4 7 8
Disponibilitatea calendaristică 7 7 6 8
Expunerea la risc 4 4 2 6
Calitatea producției 7 6 7 5
Ambalarea 6 6 7 4
Prețul 5 6 5 8
Modificarea cantității consumului per om 10 8 6 8
Punctaj total 77 86 81 100

Sursa: Elaborată de autor în baza datelor proiectului de cercetare ”Dezvoltarea durabilă a sectorului horticol în contextul 
securității economice a Republicii Moldova”, nr.65P, cifrul 15.858.06.02A din cadrul Programului de Stat „Securitatea 
economică în contextul integrării regionale şi europene a Republicii Moldova” [1].

În baza datelor tabelului 1, ca urmare a aprecierii efectuate, observăm, că nivelul de influență a 
factorilor examinați variază de la o destinație la alta, cu excepția factorului concurența care a fost 
apreciat pe toate piețele de export cu punctajul minim 1.
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În prezent, pentru a facilita comerțul de produse pomicole pe anumite piețe, producătorii și exportatorii 
din domeniu trebuie să cunoască și să pună accent pe o serie de factori ce influențează comerțul. În acest 
sens, autorul  propune o matrice complexă pentru efectuarea analizei factorilor principali (menționați în 
tabelul 1), în baza aprecierii cărora (cu un punctaj de la 1 la 10),  mai apoi se poate de determinat care 
destinații de export sunt mai avantajoase pentru comercializarea producției pomicole.  

Tabelul 1
Factorii care influențează exportul cu producție pomicolă din Republica Moldova

Specificare factori
Destinații de export

Asia Orientul Mijlociu CSI UE

Legăturile comerciale stabilite anterior 1 1 9 3
Concurența 1 1 1 1
Capacitatea de cumpărare a populației 5 9 5 8
Taxele vamale 6 7 5 10
Factorii geopolitici 10 10 5 10
Stabilitatea comercializării pe piață 5 5 3 10
Bariere sanitare și fitosanitare 4 10 5 7
Cunoștințe tehnice 2 2 8 4
Logistica 4 4 7 8
Disponibilitatea calendaristică 7 7 6 8
Expunerea la risc 4 4 2 6
Calitatea producției 7 6 7 5
Ambalarea 6 6 7 4
Prețul 5 6 5 8
Modificarea cantității consumului per om 10 8 6 8

Punctaj total 77 86 81 100
Sursa: Elaborată de autor în baza datelor proiectului de cercetare ”Dezvoltarea durabilă a sectorului horticol în contextul 
securității economice a Republicii Moldova”, nr.65P, cifrul 15.858.06.02A din cadrul Programului de Stat „Securitatea 

economică în contextul integrării regionale şi europene a Republicii Moldova” [1].

În baza datelor tabelului 1, ca urmare a aprecierii efectuate, observăm, că nivelul de influență a 
factorilor examinați variază de la o destinație la alta, cu excepția factorului concurența care a fost apreciat 
pe toate piețele de export cu punctajul minim 1.

Referindu-ne la piața Asiei, observăm că factorii principali, cu influență majoră în favorizarea 
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comerțului producției pomicole moldovenești pe această piață sunt: factorii geopolitici și modificarea 
cantității consumului per om. Alți doi factori cu un nivel de influență major sunt  calitatea producției și 
disponibilitatea calendaristică. 

Pe piața Orientului Mijlociu, factorii clasați pe primul loc, ce ar influența pozitiv exportul producției 
pomicole sunt barierele sanitare și fitosanitare și la fel factorii geopolitici, urmați de alți patru factori 
– capacitatea de cumpărare a populației, modificarea cantității consumului per om, taxele vamale și 
disponibilitatea calendaristică, care se clasează pe locul doi de influență pozitivă asupra orientării exportului 
pomicol spre această piață. 

Pe piața CSI, din totalitatea factorilor analizați, cel mai înalt nivel de apreciere îl are legăturile stabilite 
anterior, fapt ce demonstrează că acest factor este primordial în realizarea exportului producției pomicole 
pe această piață. Subliniem, însă, că pe nici una din celelalte piețe, acest factor nu are un nivel de influență 
atât de major asupra exportului pomicol autohton. 

Alți factori cu influență semnificativă asupra exportului producției pomicole în piața CSI sunt: 
cunoștințele tehnice, logistica, calitatea producției și ambalarea.

Menționăm, că exportul producției pomicole pe piața CSI trebuie menținut și continuat, însă, este 
imperios de necesar de îmbunătățit marketingul vânzărilor cu scopul comercializării acestor produse cu o 
plus valoare mai înaltă pe această piață.

În ceea ce privește piața UE, observăm mulți mai multi factori care avantajează exportul de produse 
pomicole pe această piață. Principalii trei factori care favorizează exportul producției pomicole pe această 
piață sunt: taxele vamale, factorii geopolitici, stabilitatea comercializării pe piață. Alți cinci factori analizați, 
apreciați cu 8 puncte, demonstrează condițiile mult mai avantajoase în efectuarea exportului pomicol pe 
această piață. 

Ca urmare a punctajului total calculat pe fiecare destinație de export, am determinat că piața, cu 
factorii ce avantajează cel mai mult exportul producției pomicole moldovenești, este piața UE, urmată de 
piața Orientului Mijlociu, apoi de piața CSI și în cele din urmă de piața Asiei. Acestă situație demonstrează 
încă odată, că piața UE este cea mai competitivă, stabilă și cu potențial înalt la importul producției pomicole 
autohtone, cu excepția merelor, fapt determinat de un nivel înalt de concurență și suprasaturație la acest 
produs pe piața respectivă.

Prin urmare, recomandăm producătorilor agricoli, cât și exportatorilor, să aplice în activitatea lor practică 
astfel de matrice, care le-ar ușura munca în cercetarea piețelor de defacere și le-ar oferi po sibilitatea de a-și 
orienta exportul de produse pomicole spre piețe avantajoase și mult mai com peti tive.

Ținem să menționăm, că favorizarea exportului producției pomicole pe piața UE este determinată de 
faptul că Republica Moldova este membră a OMC și totodată are semnate mai multe acorduri de comerț 
și colaborare cu UE, cum ar fi:  Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, 
Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), Sistemul generalizat de preferinţe GSP+,  
Acordul de Preferinţe Comerciale Autonome (ATP), etc. Toate aceste acorduri oferă anumite facilități, 
privelegii (de ex: 80 mii tone de mere, 10 mii tone de prune și 10 mii tone de struguri beneficiază de 
scutiri privind taxele vamale la comercializarea lor pe această piață) producătorilor agricoli și exportatorilor 
autohtoni pe piața UE pentru comercializarea fructelor, fapt ce demonstrează posibilități clare și favorabile 
de accesare  a acestei piețe. 

Considerăm, că cunoașterea aprofundată de către factorii împlicați în exportul producției pomicole, 
a condițiilor prevăzute în aceste acorduri, le-ar aduce un plus de valoare în luarea deciziilor referitoare la 
comercializarea producției în condiții mult mai avantajoase.

Actualmente, în condițiile în care piața UE este suprasaturată cu anumite specii de fructe (și anume 
sămânțoase - mere), la care concurența este una sporită, iar cerințele față de calitate sunt destul de exigente, 
considerăm că, o necesitate stringentă pentru toți factorii implicați în lanțul valoric, este promovarea și 
accederea exportului de fructe pe noi piețe externe, cât și penetrarea în mai mare măsură a piței UE. Acest 
lucru este unul destul de complicat și impune focusarea eforturilor tuturor actorilor, ce asigură dezvoltarea 
lanțului valoric al fructelor, în elaborarea și aplicarea unor mecanisme  eficiente de penetrare a piețelor noi, 
în special și pe piața UE, care conform datelor tabelului 1, este piața, care avantajează cel mai mult exportul 
de produse pomicole moldovenești. 
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Prin urmare, în prezenta lucrare, am decis să supunem analizei unul din mecanismele de penetrare 
a piețelor din UE și anume identificarea oportunităților exportului de fructe sâmburoase (prune, caise) pe 
unele piețe ale UE, strategice pentru țara noastră, cum ar fi Germania, Polonia, România,  care dispun de un 
mai mare potențial de consum al acestor fructe.

Cunoaștem, că piața Uniunii  Europei are o cerere sporită pentru aceste fructe, fapt pentru care ne 
propunem să analizăm situația importului de sâmburoase pe trei țări europene și să evidențiem posibilitățile 
de comercializare a acestor fructe pe aceste piețe (tabelul 2).

Conform datelor din tabelul 2, constatăm o tendință de creștere în dinamică atât a volumului, cât și a 
valorii importului, în special la prune și caise, pe toate cele trei piețe analizate. Situația importului în cele 
trei țări, demonstrează, că din punct de vedere cantitativ cât și valoric, piața cu cea mare atractivitate și 
potențial înalt de import al fructelor sâmburoase este piața Germaniei, urmată de piața Poloniei, și mai apoi 
de piața țării vecine – România.

Reieșind din situația analizată a importului în cele trei țări, conchidem, că pentru fructele sâmburoase, 
Republica Moldova are posibilitate de a-și diversifica exportul pe piața țărilor UE, dar intensificând 
activitatea de penetrare a piețelor și activitatea în ceea ce privește asigurarea cerințelor standardizate de 
calitate și trasabilitate.

Tabelul 2
Dinamica cantitativă și valorică a importului de sâmburoase pentru anumite 

țări din Europa, pe anii 2010, 2015, 2017

Specificarea 
produselor

Anul
2010 2015 2017

Suma,
mii USD

Volum,
tone

Preț mediu          
1 kg, USD

Suma,
mii USD

Volum,
tone

Preț mediu
1 kg, USD

Suma,
mii USD

Volum,
tone

Preț mediu
1 kg, USD

GERMANIA
Sâmburoase, total 630237 409109 1,541 647771 472913 1,370 761843 520033 1,465
Caise, total 94093 45702 2,059 109718 59615 1,840 108803 69999 1,554
Cireșe, total 89203 38919 2,292 - - - - - -
Prune, total 61178 49088 1,246 56023 46587 1,203 75095 60462 1,242
POLONIA
Sâmburoase, total 106411 105575 1,008 104968 121947 0,861 162104 178510 0,908
Caise, total 5649 3793 1,489 7943 5461 1,454 13675 12454 1,098
Cireșe, total 2799 1818 1,539 - - - - - -
Prune total 6822 8048 0,848 10341 10149 1,019 29224 36346 0,804
ROMÂNIA
Sâmburoase, total 10877 16745 0,650 35255 55710 0,633 55085 81385 0,677
Caise, total 769 1369 0,562 3355 3123 1,074 7458 9293 0,802
Cireșe, total 519 480 1,080 - - - - - -
Prune total 435 355 1,225 2922 5872 0,498 6273 9475 0,662

Sursa: Adaptat de autor în baza datelor UN Comtrade - official international trade statistics [3].           

Ca unul din instrumentele ce vine în susținerea antreprenorilor în procesul de penetrare a piețelor de 
desfacere a fructelor sâmburoase, autorul a elaborat matricea perioadei oportune de export pentru prune și 
caise. Deasemeni, ca punct de pornire, ne-au servit informațiile analizate, privind importurile de prune și 
caise în Germania, Polonia, Romînia pe lunile anului calendaristic, oferite electronic, sub forma bazelor de 
date, de către Portalul oficial al Uniunii Europene – ”UN Comtrade - official international trade statistics”.

Prin urmare, matricea elaborată, ce ne arată foarte clar perioadele oportune și profitabile ale anului 
pentru exportul prunelor pe piețele Germaniei, Poloniei și României, și pe care o recomandăm pentru 
aplicare în practică antreprenorilor se prezintă în tabelul 3: 

În baza matricei din tabelul 3, s-a determinat că cele mai mari oportunități și perioade profi tabile de 
import a producției de prune moldovenești sunt oferite de Germania și Polonia, și anume în lunile iulie-
noiembrie ale anului. Pe când, piața României demonstrează o capacitate de absorbție mai puțin limitată, 
comparativ cu Germania și Polonia, doar în lunile septembrie-decembrie.
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Tabelul 3
Matricea perioadei oportune de export a prunelor pe piața din  Germania, Polonia, România

Țara
Lunile anului

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie

Germania
Polonia

România
Sursa: elaborat de autor în baza datelor elaborat de autor în baza datelor UN Comtrade - official international trade statistics [3].

Însă, luna decembrie este recomandabilă pentru exportul prunelor doar în această țară, pe când, prețul 
mediu de import pentru prune este cel mai avantajos în Germania.

Ne permitem să menționăm, că capacitatea cea mai mare de absorbție a prunelor o are Germania, 
unde și prețul la import este cel mai competitiv (în mediu pe anul 2016 - 1,18 USD/kg), urmată de Polonia, 
unde la fel prețul se dovedește a fi unul competitiv (în mediu de 1,02 USD/kg), apoi de România, unde 
prețul de import la fel este unul bun (în mediu de 0,70 USD/kg).

Ca urmare a faptului că și caisele sunt solicitate pe piețele UE, vom elabora matricea ce ne demonstrează 
clar perioadele oportune și profitabile ale anului pentru exportul caiselor, pe piețele Germaniei și Poloniei.

Tabelul 4 
Matricea perioadei oportune de export a caiselor pe piața

din Germania și Polonia

Țara
Lunile anului

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
Germania
Polonia

Sursa: elaborat de autor în baza datelor UN Comtrade - official international trade statistics [3].

Matricea elaborată ne dovedește foarte clar, că ambele țări, și Germania și Polonia oferă cele mai mari 
oportunități de import a producției de caise în aceleași luni ale anului – mai-august, acestea fiind și cele mai 
profitabile pentru exportul de caise în aceste țări. Deci, atât piața Germaniei cât și a Poloniei pot absorbi un 
volum mai mare de caise anume în aceste luni ale anului.

Însă comparând prețul de import, Germania (în mediu pe an 1,94 USD/kg.) totuși este țara care oferă 
un preț mai avantajos la caise decât Polonia (în mediu pe an de 1,39 USD/kg.).

Aplicarea unei asemenea analize de către antreprenorii autohtoni, le va permite elaborarea unor astfel 
de matrici complexe privind produsele ce se cer pe anumite piețe, în ce perioade de timp ale anului sunt 
solicitate si profitabile și de către care țări. Iar toate aceste informații în ansamblu, le vor facilita ușurarea 
muncii de pătrundere pe noi piețe de desfacere și valorificarea superioară a producției, destinate exportului, 
în condiții economice avantajoase.

CONCLUZII
Conform analizei prezentate în prezenta lucrare, recomandăm organelor de resort si antre pre no-

rilor, exportatorilor în particular, să aplice în activitatea lor o asemenea metodologie de de ter mi na re a 
piețelor și nișelor profitabile la export, pentru a cunoaște mai bine spre ce piețe să-și orien te ze produsele 
destinate exportului, în ce cantități și când să efectueze aceste exporturi. Prin întrep rin de rea unei asemenea 
acțiuni, antreprenorii pomicoli, exporatatorii autohtoni ar putea penetra cu o mai mare ușurință noi piețe 
de realizare, iar în cele din urmă o valorificare mai înaltă a potențialului po micol destinat exportului pe 
parcursul întregului an, cât și o creștere a veniturilor din activitatea des fășurată.
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ABSTRACT. Economic systems have undergone a number of structural changes driven by research 
advances, innovative technologies and creative solutions to the pressing challenges of the 21st century. 
With the advent of unprecedented changes in economic models and financial systems, government policies 
aimed at SMART specializing and investments in the creation of creative assets that have served as the 
basis for the creation of a creative economy. The purpose of this article is to conceptualize the role of 
SMART specialization in the development of the creative economy in Armenia and Moldova.

Keywords: SMART specialization, creative economy, creative assets, education innovations, 
educational programs

Conditioned by current research and technological achievements, economic systems have undergone 
a range of structural transformations. Respectively, the targeted state policies in SMART specializations 
and investments in the processes of producing creative assets have served as a basis for the emergence 
of creative economies. These new advancements have also created new challenges for universities. In 
competitive economies universities have undertaken the missions of innovating and incorporating solutions 
into the educational processes by preparing professionals who will possess competitive knowledge and 
skills. The aim of the article is to conceptualize the focal role of SMART specializations in the successful 
development of creative economies in Armenia and Moldova1. It is also justified that the development of 
targeted policies in SMART specializations at the state level and creating the competitive environment for 
effective execution of those policies at institutional levels of universities will create further guarantees for 
competitive societies in the knowledge economies. Science and research, as well as innovative technologies, 
have always been the driving force of the economy. Aiming to provide people with a higher standard of 
living and living conditions, science and research achievements and innovative technologies have led to 
systemic and structural transformations of the economy. The introduction of science and research assets and 
innovative technologies into the economy has led to the emergence of knowledge economies.

The knowledge economy equally refers to the knowledge-intensive activities of production and 
services that contribute to an accelerated pace of technical and scientific advance of the given society. 

1 With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union within the project 2019-1896/610666-EPP-1-2019-1-
MD-EPPJMO-PROJECT.  
"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 
which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein.
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A knowledge economy can be characterized as a system of consumption and production that is based on 
intellectual capital. Intellectual capital assumes the following: 

● it is a significant part of a company’s value, consisting of intangible assets, such as the value of 
its workers’ knowledge.

● it has a greater reliance on intellectual capabilities than on physical inputs or natural resources.
Touching upon the concept of knowledge economy, it is possible to come across the idea of the 

creative economy having intellectual property and creativity as highlights. The creative economy introduces 
the latest developments and growing interest as a post-industrial urban revitalization strategy (Stern and 
Seifert 2008). Scientists and theorists came up with a new object of study conditioned by a growing interest 
in creative cities and cultural industries. However, there are different approaches to the term in different 
sources without distinctly defining it and without transparency in the application of data and statistics 
(Markusen et al. 2008).

The study of the term and its wide circulation in the professional literature is conditioned by the fact 
that the creative industries have seized the attention of city- and region-focused policy-makers, managers, 
and academics (Kemeny et al. 2019:1). The concept of the creative economy has arisen to highlight the 
importance of creativity as a power in contemporary economic systems. The concept of creative economy 
was first originated in industrialized countries but its impact has then expanded all over the world. Though 
the concept is in the spotlight of scientists and theorists it is still subject to endless debates among them. It 
is suggested that a creative economy brings new perspectives to urban development. In contrast, there is 
a point that the policy that is based on a creative economy secures advantages only to the middle classes, 
which, in turn, leads to social exclusion (Peck 2005). The term of creative economy was first introduced in 
2001 by John Howkins (Howkins 2001: 8) as “the transactions of creative products that have an economic 
good or service that results from creativity and has economic value.”

Creative economy is a comprehensive concept that encompasses cultural goods and services, as well 
as toys and games and the whole area of R&D (research and development). Hence, while identifying 
cultural actions and processes as the essence of a compelling modern economy, it is also involved with 
manifestations of creativity in areas that would not be interpreted as cultural ones (UNESCO, UNDP 2013: 
20). Creative economy stands to present creativity throughout the entire economy (OECD 2005, Howkins 
2001, Markusen 2008). The concept of creative economy was defined as a developing concept which is based 
on creative assets leading to economic growth and development (United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD 2010). The creative economy has the following characteristics (UNCTAD 2010): 

● promoting income generation, job creation, and export profits while advancing social inclusion, 
cultural variety, and human development; 

● comprising economic, cultural, and social features communicating with technology, intellectual 
property, and tourism purposes;

● including a set of knowledge-based economic actions with a development dimension and cross-
cutting linkages at macro and micro levels to the whole economy; 

● emphasizing achievable development opportunities for innovation, multidisciplinary policy 
replies, and inter-ministerial action; 

● being based on creative industries.
Summing up the mentioned definitions and characteristics, it is possible to suggest an overall definition 

of the term, that is, the creative economy is an economic model based on creative assets, intellectual 
property, individual skills, and talent, as well as innovation, which supplies goods and services to the society 
having economic value and leading to economic growth and development. Based on intellectual capital 
and creativity, creative economy emphasizes the significance and added value of culture and creativity 
in the national economy. To supply the mentioned assets to the economy, higher education institutions 
need to transform the educational programs to effectively address the changing conditions of the external 
environment. In the process of educational transformations, higher education institutions have faced a new 
concept - SMART specialization.

In the context of economic transformation, SMART specialization is of key importance. SMART 
specialization, as an innovative educational program addressing economic change, helps higher education 
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institutions to provide specialists who have the knowledge, skills, and capabilities in accordance with the 
requirements of the labor market and who are capable to solve sectoral problems. It should be mentioned 
that higher education institutions contribute to the development of the creative economy through the training 
of skilled professionals through smart specialization. SMART specialization intends to apply knowledge 
assets, intellectual capital, and innovation investments to ensure sustainable economic growth. The concept 
of SMART specialization meets with the idea of a knowledge-based economy that utilizes knowledge 
assets, high technologies, and human resources at all to secure economic growth and development. SMART 
specialization can be counted as an essential element of a knowledge-based economy (Khachatryan and 
Simciuc 2020: 195). 

SMART specialization comes to change the traditional forms of literacy, conditioned by digital media 
and new communication technologies impacting interactions and literacy skills. It should be mentioned 
that shifts in literacy applications arrive synonymous with the installation of new digital technologies 
(Underwood, Farrington-Flint 2015: 68). SMART specialization shapes literacy skills in innovative ways. 
It suggests a new term for literacy- digital literacy, which enables individuals to deviate from traditional 
forms of literacy and identify a broader set of skills involving obtaining and assessing information within 
a multimodal environment. Within recent years the term digital literacy has been examined, explained, and 
embraced by many academics and scientists heading to extensive descriptions of digital literacy, visual 
literacy, television literacy, and, within many higher education institutions, information literacy. However, 
the term digital literacy encompasses much more than just the functional element of learning; it includes a 
new set of skills and competencies focused on obtaining information, assessing sources, and interpreting 
written and visual illustrations.

SMART specialization enables individuals to develop knowledge and skills necessary to be literate 
in the 21st century world. One of the crucial aspects of digital literacy is the ability to func tion within a 
multimodal environment (Underwood, Farrington-Flint 2015: 67-70). Abilities that digital literacy aids to 
develop can highly contribute to the process of applying one’s knowledge and skills in the labor market. 
As Ainsworth suggested (Ainsworth 2008: 191) among such abilities, learning complicated scientific 
concepts, interacting with multiple forms of representation such as diagrams, graphs, and equations 
should be specified. That is, with the implementation of digital literacy, SMART specialization ensures 
the preparation and supply of human capital. Besides provision of human capital through digital literacy, 
SMART specialization also contributes to the creation of social capital with the help of development of 
social skills and competences.

Social capital is the gain obtained from an individual’s position in a social network, both in regard to 
the amount and nature of the links and resources that those links themselves own. A fea ture typical of all 
kinds of capital (social, financial, human/intellectual) suggests that they are con ver tible to another kind of 
capital (Underwood, Farrington-Flint 2015: 80).

The Joint Research Centre of the European Commission suggests the following features for SMART 
specialization.

Fig. 1. Main Areas of SMART Specialization

The main areas of SMART specialization encompass the following (Joint Research Centre of European 
Commission):
● Business: manufacturing and services; primary sectors; financial sector; creative industries; enterprises, 

both small, medium, and large; clusters and organizations.

Figure 1: Main Areas of SMART Specialization
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● Research and Education: public and private research bodies; universities; education and training; VET 
centers; science and technology parks; technology transfer offices.

● Public Administration: different government levels; energy and innovation agencies; regional 
development agencies; business advice offices; public procurement departments; public incubators.

● Civil Society/ Users: non-governmental organizations; citizens’ initiatives; societal challenges; 
cooperative innovative solutions; consumers associations; talents.

SMART specialization serves as an effective basis for the following improvements: evolution of a 
strategic method to innovation; prioritization of R&I investments; division of silos (European Commission 
2019). Taking into consideration the characteristics and main features of SMART specialization, it can 
be viewed as an innovative approach aiming at educational reforms. The implementation of SMART 
specialization within the Armenian context will provide the following advantages: addressing economic 
transformations; ensuring educational reforms; securing the availability of specialists in accordance with 
the needs of the labor market; integrating into the European Research Area. 

It has proved long ago that innovation plays a crucial role in bringing economic growth and 
development and in the process of economic transformations. Innovation assumes deviating from the 
current processes and procedures to create a new concept that makes it possible to approach the work from 
another perspective (Serdyukov 2017). Innovation is considered as a new thing or a new method of doing 
something. Innovation brings benefits to all economic activity. It helps to create new products with the new 
quality and decrease costs of production. It is also possible for innovations to catalyze the processes and 
procedures and save time (Kogabayev and Maziliauskas 2017: 70). Following the ideas above, innovation 
is the introduction of something new, a new method of approaching the work that benefits all kinds of 
economic activity and brings transformation to the previous processes and procedures. Highly appreciating 
the role of innovations in the process of economic transformations, it should be considered in relation to 
educational programs that are viewed as providers of innovation to the economy. Such interconnection 
between concepts necessitates the urgency to touch upon a new term, that is, innovation in education. 

The concept of innovation in education has become widespread in academic circles. OECD (2016) 
highlighted that innovation in education is crucial from the perspective of bringing improvement in 
education. It can help to improve the efficiency, as well as outcomes in learning quality and equity of a 
nation. Innovation in education can come to address the core problems of education which, according 
to the same source, are productivity and efficiency. Efficiency of education, in turn, is measured by the 
employment of the gap of capital spent and results in student success and equity (OECD 2016). OECD 
(2016) considered innovation in education as the investment of an advanced or a new process, products, 
services, new approaches of managing activities, or new marketing approaches. Though, a few scientists 
and scholars in education insist that the definition mentioned cannot precisely introduce innovation in 
education. As presented by Mykhailyshyn et al. (2018), the definition of educational innovation is different 
from innovations in education as innovation in education has a broader definition compared to that of 
educational innovation. The definition of innovation in education includes innovations applying to a range 
of fields, among them educational, social, scientific and technological, economics, administrative fields, etc. 
Scientific and technological innovation is an outcome of the R&D of intellectual property for the purposes 
of implementation and employment, while social innovation includes the process of addressing the social 
needs of students and teaching staff. On the contrary, educational innovation can be well described as the 
methods, processes, or procedures in the educational activities that are different from the previous practices, 
and the objective of which is to enhance educational efficiency in a competitive environment. Educational 
innovation comprises scientific and methodological, technological, or pedagogical innovation. Though, 
it should be mentioned that innovation cannot be viewed simply as an invention (Smith and Fund 2009). 
Moreover, it seems to be a cycle that comprises a range of phases and the collaboration of many stakeholders. 
Most scholars agree with the idea that a mandatory feature of innovation is the contribution to improvement 
(Mykhailyshyn et al. 2018, Serdyukov 2017, Smith and Fund 2009, Ng 2009). As Smith and Fund (2009) 
define, innovation in education it is an innovative product, fresh process, new ideas that are modifying the 
methodologies based on which people observe a problem or issue by redefining understanding of what is 
probable, and innovation at the platform level. Assuming that innovation is an issue of an innovative or 
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significantly enhanced output or process, a new marketing technique or a new organizational approach 
innovation in education can be well-defined as institutions (e.g. schools, universities, training centers) 
providing the following products and services: presentation of innovative products and services, such as 
new programs, textbooks, or educational resources; implementation of fresh processes for performing their 
services, such as e-learning services; adoption of new methods of planning their exercises, for instance, 
interacting with students and parents through digital technologies, performing new marketing methods, 
such as differential pricing of postgraduate courses (Vincent-Lancrin et al. 2017: 7). 

The new practices and procedures mentioned above are viewed as intended improvements (Vincent-
Lancrin et al. 2017: 7). Innovation in education can be determined as new ways of developing alternatives 
to secure a behavioral change in individual people and societies if the current technique does not provide 
efficiency (Fındıkoğlu and İlhan 2016). Innovations in education can be characterized as innovative, 
inventive concepts which are to provide the educational sector with effectiveness and change (Udu 2018: 
24).

Assuming an overall definition for the innovation of education, that is, a set of processes and 
procedures that are intended to secure efficiency and productivity in the educational process as well 
as ensure the improvement of the education, the role of the higher educational institutions in bringing 
innovation in education should be highlighted. Higher education institutions have long played a significant 
role in research, development, technology generation, as well as regional development. From the research 
outcomes and empirical analysis, it can be concluded that higher education institutions offer an innovative 
engine of economic development (Florida et al. 2006: 2-3). Etzkowitz and other scholars (Etzkowitz et al. 
2000) came up with the idea that the traditional model of a higher education institution, the main missions 
of which are research and teaching, has been superseded by a frequently “entrepreneurial university” which 
creates profits and improves its political viability through a technology change, the commercial shift of 
innovation, the creation of spinoff organizations, and immediate commitment in regional development. 
Higher education institutions playing a crucial role in contributing innovation to education have had a 
new commitment to innovating educational programs to address the transformations of the economic and 
educational environments as well as the needs of the labor market and other stakeholders. 

The onset of the information age and the knowledge-based economy necessitates countries to become 
learning societies. The education of the population and the shilling of the workforce are the factors that are 
going to determine a nation’s fortune in the 21st century much more than they have in the 20th century. The 
skills base of a nation and the speed with which skilling can adjust to meet new requirements will be as 
important in determining economic success as a nation’s natural resources and financial capital base. These 
changes will not be achieved without further significant reform in the education and training system. 

The exploitation of the skills, products, and services of creative industries has become a 
significant competitiveness factor for Armenia, which also seeks to develop the networking possibilities, 
internationalization, and competitiveness of actors in the creative industries. The situation due to the 
Coronavirus and the war in 2020 stimulated the consolidation of knowledge and mental capital in the 
Republic of Armenia. Thus, there was a need to stimulate the development of mind creative thinking and 
national human capital. For Armenia, it has become a new imperative to seek the application of science and 
education as a solution to the problem. At the same time, it should be noted that Smart specialization is a 
part of the National Programme 2020-2023 for the Republic of Moldova on the Research and Innovation. 
Finally, development of human capital and its creative thinking, research and innovation became the most 
important strategic priorities for the above mentioned period of time. National Programme 2020-2023 for 
the Republic of Moldova on the Research and Innovation also point out that knowledge is a more valuable 
resource in the economy than land, labor, or capital. Increasing the productivity of intellectual labor is a 
contribution to the development of not only individual companies, it is a contribution to the development 
of the world economy, a contribution to the development of country. In connection with the transition to a 
new model of society, higher education takes a particularly important role.

To effectively use the assets of science and education in the economy and implement educational 
reforms, Armenia needs to implement a complex of activities to address new challenges in the external 
environment. For this purpose, the experience of Lithuania in establishing and developing valleys of 
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science, studies, and business in 2007 should be taken into consideration as one of the best practices of 
integration of innovation into science and education. For Armenia, it is advisory to follow the best practices 
and processes of the fellow countries and develop the concept of valleys and map the stakeholders so 
that they aim at business integration into science. Valleys can be best characterized as a hub of expertise 
and a global center for technology, innovation, and social media. According to the Resolution No 308 
of the Republic of Lithuania, the concept of the valley is defined as research, studies, and knowledge-
intensive business potential of all objects combined in one area with shared or interconnected infrastructure 
and contributing consistently to the construction of knowledge society and knowledge economy and the 
improvement of competitiveness of the economy. Following the notions of the concept of the valley, it is 
probable to suggest an overall definition of it, that is, the valley is a concentration of institutions involved 
in the fields of education, science, research, innovation, and technologies in one are aiming to contribute 
to the improvement of the quality of education, invest research outcomes in the economy thus securing 
growth and development of the creative knowledge-based economy. Valley is an integrated concept with 
three basics: science-research excellence, study-recruiting talent and retaining international capita, business 
center-business integration.

The development of research valleys as a center for science, research, technology, innovation, and 
social media aims to improve the quality of education and research, as well as to put them at the core of the 
economy. The development of valleys would provide the following advantages: ecosystem for educators; 
creation of modern R&D centers; increase science-business cooperation; talent attractive; research 
excellence; international competitiveness.

In order to effectively implement educational reforms and secure significant outcomes, it is compulsory 
to have strong cooperation between the state and higher education institutions. As across the countries in 
Europe, in Armenia as well there is a weak cooperation network between the state and universities. Both 
in European countries and Armenia current R&D and innovation policies do not address the needs of the 
business and scientific sector as well. The lack of cooperation between the state and universities leads to 
a low level of transparency, lack of assessment procedures (Aralica et al. 2017). The main weaknesses of 
the lack of cooperation between the state and higher education institutions are insufficient funding; the 
absence of feedback; inadequate management; inadequate designs of tools; weak local connection of tools. 
However, the strong and effective cooperation between the state and higher education institutions will help 
to overcome financial and political constraints (Aralica et al. 2017). To succeed in pursuing this goal, the 
state must be involved in the creation of an institutional policy of integration to ensure structural reforms 
and address low institutional capacities (Radosevic 2019). 

Like other European countries with weak cooperative links between the state and higher education 
institutions, for Armenia it is of key importance to develop strong cooperation between state bodies and 
higher education institutions which will guide the development of an institutional policy of integration 
innovation into science and education. To effectively achieve this goal, the Government of Armenia 
should sign memoranda with some of the world’s competitive educational hubs and think-tanks, such as 
universities, labs, and different incubators including those of the Silicon Valley. The introduction of SMART 
specialization can make a significant contribution to the success of this goal as well which will promote the 
gradual integration of Armenia into the European Research Area. 

Following the aim of creating an overall science, studies and business area contributing to the 
improvement of science and research in Armenia, as well as to the growth and development of the economy 
the development of valleys as a driving force of improved education, science, and creative knowledge-based 
economy should be considered. The valleys in Armenia would include the following institutions: state 
universities; Research Centers/ State R&D institutes; Parks/Science and Technology Parks; businesses; 
Open Access Centers.

Highlighting the importance and necessity of value development, in Armenia, it would encompass the 
following fields: agrobiotechnology; biosciences and biotechnology; bioenergy and recycling; forestry; food 
technologies; molecular medicine; biopharmacy; ICT (Information and communications technology)-Civil 
engineering; energy; digital service; healthcare; food; environment. As valleys encompass fields of science, 
studies, and business and contribute not only to education, research, and science but entrepreneurship as 
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well, the role of entrepreneurial education should be emphasized. 
Entrepreneurial education has rapidly developed in the last two decades and has contributed to the 

growth of entrepreneurial society and subsequent knowledge base. Entrepreneurial education is not just 
about providing people with the knowledge, skills, and capabilities necessary to perform the entrepreneurial 
activity but also about creating the entrepreneurial mindset as a premise of promotion of the entrepreneurial 
activity. Entrepreneurial mindset drives the behavior of entrepreneurs to succeed in the 21st century’s 
knowledge-based economy.

Economic transformations, which are conditioned by the introduction of science, research assets, 
and the latest technologies in the economy, have led to the emergence of a knowledge-based economy. The 
emphasis on knowledge-based economy, intellectual property, human capital, innovation, and creativity 
has guided the formation of a creative economy. Economic transformations have presented a number of 
imperatives to a number of sectors of the economy, including the education sector, which has led to the need 
to reform educational programs.

As a conclusion, SMART specialization, as an innovative educational program, aims to address 
the challenges higher education institutions face conditioned by economic transformation. SMART 
specialization is a powerful investment in the creative economy by providing professionals with knowledge 
and skills relevant to the economy. Highlighting the importance of science, research, human assets, and 
innovative technologies for the development of a creative economy, it should be mentioned that reforms of 
educational programs and the creation of R&D funds can be a key contribution to ensure economic growth 
and development. 
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ABSTRACT. In the 21st century, the key principle of increasing the competitiveness of the national 
economies, and the possibility of gaining competitive advantage at national and global markets, is the 
development and application of innovative and smart technologies in different fields of economy, inclusively 
in the domain of education.  Considering the integration avenues of the countries covered by the eastern 
dimension of the European Neighborhood Policy, namely Armenia and Moldova, parties shall facilitate the 
process of economic and educational reforms in both countries following the best practices of the EU, no 
matter the latter are already existent or in developmental stage. It is of outmost importance to visualize in 
this context possible novice perspectives of integrating blockchain technologies and cryptocurrency into 
the systems of higher education in Armenia and Moldova. Those constructs are novice and have not been 
properly considered yet in Armenia and Moldova.

On February 19, 2020, European Commission announced the new Digital Strategy 2020-2025 that 
shapes Europe’s digital future that will be envisaged that over the next years. The focus will be on three key 
elements necessary for digital transformation in order to advance technology solutions that will help Europe 
navigate its own path, namely 1) technology that works for people; 2) a fair and competitive economy; and 
3) an open, democratic and sustainable society [1]. 

Taking into consideration the current possibilities provided by smart practices of EU, the current 
article presents the possibilities of integrating blockchain technologies into the systems of higher education 
in Armenia and Moldova2. 

Keywords: integration, cryptoeconomy, cryptocurrency, cryptosystem, blockchain, higher education.

RESULTS AND DISCUSSION
Taking into account the steady development of modern technologies gradually has altered the 

perceptions and approaches to the conceptual framework about the economy, ensuring the priority of 
innovative technologies in the system of development of the national economy, the article will start with 
the conceptual description of the main concepts, such as “cryptoeconomy” and its functions, as well as the 
perspectives of developing and integrating blockchain technologies into the systems of higher education 
2  With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union within the project  “Horizons of Moldova’s European Union Integration: 
Realities and Perspectives” 619953-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-PROJECT 
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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in the Republic of Armenia and the Republic of Moldova. Thus, due to continuous development of smart 
technologies, the concept of “economy” has also been transformed along with the development of the 
cryptosystem, led by the demands and challenges of modern realities the concept of “cryptoeconomy” has 
emerged [2].

Cryptoeconomy is an economic system that is bandless in terms of geographic location, political 
structure, and legal system [3]. Cryptoeconomy is an economic system that utilizes cryptographic 
techniques to constrain behavior of its users (in place of using trusted third parties). The cryptoeconomy 
involve in its process economic agents who can be human-controlled clients, autonomous organizations 
(such as Equanoms, Decentralized Autonomous Organizations), smart contracts (computerized transaction 
protocols that execute the terms of a contract), among others.

The cryptoeconomy, unlike the traditional economy, is based on the “property” it creates, on the 
purchase of goods, the supply of services and other transactions. In this context it can be stated that the goal 
of cryptocurrency is to ensure the overall cryptosystem as well as its value through a digital decentralized 
P2P (peer-to-peer) network. 

Cryptoeconomy is a new decentralized economic system created because of the whole set of blockchain 
applications. The cryptoeconomy includes non-territorial political exit and it is not under the control of any 
state, including the national jurisdictions, state legislations and courts [4]. 

From the point of view of smart technologies, cryptoeconomy is seen as the next stage in the 
development of innovative technologies - the “epoch of decentralization of data management.” The 
position of the cryptosystem in the market and consequently the development of the cryptocurrency is 
conditioned by the development tendencies and the level of liquidity of the services and products. The more 
open and developed the market is, the more likely is the implementation of blockchain technologies and 
cryptosystems. That is why this article suggests commencing the process of forming conceptual framework 
for the development of cryptosystem in Armenia and Moldova. 

Cryptoeconomy is comprehensive and multifaced concept that studies economic interaction in a 
competitive environment [5]. Unlike traditional economics, that explains both economic interaction and 
competition, cryptosystem typically focuses on the interactions that take place in network protocols and 
validation mechanism of transactions. 

It should also be mentioned that there are cryptoeconomy-related concepts such as cryptoeconomics. 
The term Cryptoeconomics was coined in the Ethereum developer community. The term is generally 
attributed to V. Buterin but it dates to V. Zamfir, Buterin and other developers and academic community 
members and was gradually expanded throughout different contexts and meanings [6]. Cryptoeconomics is 
not a subfield of economics, but rather an area of applied cryptography that integrates economic incentives, 
economic theory and advanced technologies. Bitcoin, Ethereum, Zcash and all other public blockchains 
are the constructs of cryptoeconomics [7]. Cryptoeconomy is a combination of computer game theory, 
mechanism design, mathematics, and other methodologies in the cryptosector. It aims to finance, design, 
develop and promote the operation of decentralized networks [8]. 

Cryptoeconomics includes online trust systems, cryptocurrencies, digital assets, smart contracts, 
consensus algorithms, decentralized social security management (for both commercial and non-commercial 
organizations). Currently, there are several organizations and service-providing companies that accept the 
cryptosystem (direct and/or indirect cryptocurrency payment system) as an alternative to the traditional 
currency payment system. These kinds of organizations include but are not limited to NewEgg, Wikimedia, 
Microsoft, Burger King, KFC, Overstock, CheapAir, Gyft, The Pirate Bay, Amazon, Mega.nz, AT&T, 
SaveTheChildren.org, MovieTickets.com, Zynga, Suntimes.com and others [9]. 

The below table presents the industries that are regulated as leaders in blockchain.
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Table 1 
Leading Industries in Blockchain [10]   

Financial Services 46%
Industrial Products and Manufacturing 12%

Energy and Utilities 12%
Healthcare 11%

Government 8%
Retail and Consumer 4%

Entertainment and Media 1%
Source: PwC Global Blockchain Survey, 2018

As it is illustrated, financial services rank top in the list of industries that use blockchain technologies. 
There are a significant number of transactions in the field of higher education and educational services which 
require financial services also. However, in Moldova and Armenia the practices of application of blockchain 
technologies have not been developed yet; there are no large-scale organizations that offer payment options 
with cryptocurrency for products or services. Nevertheless, some organizations can offer cryptocurrency 
exchange services. In particular, the “Blockchain City”, “TET Change” and “Cryptoinvest” Financial 
Service (exchange of virtual (electronic) currencies can be mentioned which provide the opportunity to 
make purchases and provide services, for example, in Armenia with cryptocurrency. 

Cryptoeconomy can be defined as a non-territorial set of governance formations and exchanges 
where interaction is essentially directed through blockchain technology, as opposed to the institutions of 
government [11]. It should be also noted that crypto economy is an inter dis cip li nary body of knowledge that 
involves the combination of classical economies (e.g., game theory for mathematical models of strategies, 
interaction among rational decision-makers) and computer science. Thus, crypto economy is a novice field 
of study that produces competitive practices and ensures processes for bringing competitive advantage. 
Cryptoeconomics has an interdisciplinary nature and examines the economy impacted by cryptocurrencies 
and blockchain technologies. 

Cryptoeconomic systems are complex socioeconomic networks which define  different invol ved 
parties and beneficiaries such as [6]:
•	 individual autonomous actors,
•	 economic software policies,
•	 properties emerged from the interaction of actors, as defined by the software rules.
The above mentioned assumes that cryptoeconomics can be defined at three analysis levels:
•	 micro-foundational, which relates to agent level behaviors,
•	 meso-institutional, which relates to policy setting and management,
•	 macro-observable, which includes the measurement and analysis of the system level metrics.
•	 It is worth mentioning that there are several advantages of cryptoeconomics, in particular [12]:
•	 Cryptoeconomics embeds the conceptualization of cybersecurity and information security problems 

in economic terms.
•	 Cryptoeconomics helps to reach reliable consensus without having to rely on a central trusted unit; this 

is achieved using a combination of carefully calibrated economic incentives and basic cryptographic 
tools.

•	 Economic rewards are used to enlist miners to support the network. Miners contribute their hardware 
and electricity because if they produce new blocks. 
Cryptocurrency is a field of cryptoeconomics and is tightly related to the sphere of computer 

science that aims to solve the problems of coordination between participants in digital economic systems 
through cryptography and the development of economic incentives. Thus, the widespread application 
of cryptocurrencies and blockchain technologies has contributed to the transformation of the economy 
leading to the creations of crypto economy [13]. However, it should be emphasized that the possibilities of 
liquidity of the cryptosystem in the crypto economy are considered in the context of both financial (use of 
cryptocurrencies) and technological (use of blockchain) functions. 
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A blockchain is a chain of blocks where information about all the activities performed by the 
participants is stored. This data is visible to everyone, but it is not possible to change or falsify [14].

Therefore, the blockchain is not a single point or a single component; it is a complete system consisting 
of components working together and independently. Hence, it can be stated that:
•	 Blockchain is a decentralized technology available on multiple computers that monitors and records 

transactions [15]. 
•	 Blockchain is a digital, decentralized, publicly available register where miners record all transactions 

in chronological order.
•	 Blockchain allows data to be stored online in a transparent manner without central authority. The refore, 

blockchain is a technology that creates trust, responsibility, and transparency among all par ticipants 
through collective agreement (consensus) and distributed decentralization of the re gis ter [16].

•	 Blockchain is a web-based database creation technology that makes full use of all its be ne fits, 
including open protocols, computing and encryption capabilities. Each new transaction is re gis tered 
in the distributed transaction database after the previous ones, without the possibility of chan ging 
or deleting the previous records. Thus, the transfer process is transparent and decentralized. The 
decentralized system (on which the blocks are based) transfers authority and trust to a de cen tralized 
network allowing participants to continuously register their transactions in a public “block” by 
creating a unique “chain” - the blockchain.

The functions of blockchain technologies that enhance crypto economy are:
•	 to ensure reliable execution of transactions that have high reliability rates,
•	 to provide open access to the system (due to the transparency of the system anyone can have an access 

and see the code),
•	 to provide fast processes (transactions are done quickly and irreversibly),
•	 to provide decentralized control (there is no central authority overseeing the protocol and/or network) 

that minimizes the need for trusted intermediation,
•	 to provide accessibility (facilitates a large range of transactions due to low commissions).
•	 Hence, from the point of view of application of blockchain technologies, the following targets can be 

considered within the state system of Armenia and Moldova.
•	 Financial sector. Individuals and organizations actively use the opportunity to sell shares directly on 

the stock market.
•	 Logistics. While ensuring several processes, the large number of suppliers, buyers need to be controlled 

and often regulated, so logistics is more flexible in terms of using a blockchain system, which allows 
to avoid unnecessary paperwork.

•	 Real estate. this component relates to large sums of money transfers and large document circulation.
•	 Insurance. The process can be automated to significantly facilitate customer-company communication 

[14] especially in the processes of providing different types of insurances. 
The possible implementation of these services provides the basic principles of blockchain technology 

- decentralization, security, transparency, and irreversibility. Thus, the implementation of these principles 
brings up solutions to several issues in the higher education of Armenia and Moldova.
•	 Security when dealing with unreliable partners. There are very limited risks in the application of 

blockchain technologies - the algorithms are built in such a way that each unit is interconnected with 
the previous one when a new one is added (which is approved by each participant (miner)) the registry 
is automatically updated. Thus, it is highly unlikely that either partner will not fulfill its obligations.

•	 Reduction and/or elimination of commissions. Blockchain technology significantly reduces 
transaction/costs due to the absence of mandatory commissions during transfers of educational 
tuitions. These commissions are generally imposed by third parties.

•	 Ensuring privacy. It is impossible to break the blockchain technology or change any transaction, 
because technically it means changing the data on millions of computers at a time, which is not 
realistic.

•	 Database. It is necessary to create a database of modern experimental studies, vital for the development 
of scientific potential of the country and for raising the level of education.
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So, in the context of higher education blockchain can be considered for applications in the following 
targeted areas [17]:

•	 to digitize and encrypt official documents, promoting the mutual recognition of educational 
qualifications, as well as advancing the transparency and accountability of educational services 
provided by universities, 

•	 to develop the credit system by ensuring access to learning outcomes for both students and future 
employers,

•	 to increase the effectiveness of the process of recognizing results among student exchange and 
mobility programs,

•	 to introduce alternative means of payment of tuition fees by promoting application of advanced 
technologies in the financial services of universities, 

•	 to create and maintain a permanently accessible, secure digital information archive of data ensuring 
the security of information in the event of destruction of paper versions,

•	 to exploit both formal and non-formal education data storage tools (e.g., digitally accessible CV),
•	 to create a unified and credible database of student data and issuing a student card. 

Currently, several online platforms embed mechanisms to record academic and work achievements. 
However, none of the platforms provide the verification practices of accreditation described in these 
systems. So, these systems work as electronic paper certificates, which do not provide any advantages 
in terms of application, digitization process. When using blockchain technology, the student card will 
provide information such as data on academic achievements, on student performance management, as well 
as on non-curricular academic achievements. The advantage of this system is that each student can create 
and produce an auto-generated CV, which contains evidence of all the knowledge, skills, abilities, work 
experience which significantly reduces the risk of falsification of CV, or any information embedded in CV. 
For example, when uploading information about academic achievements, it is added to the blockchain, which 
is then checked by other nodes in the blockchain. When certain users approve the request, the information 
receives a trust rating, which is an assessment of its credibility. This system will enable any employer or any 
institution to automatically check whether incumbents have the required professional knowledge, skills, 
and experience for different positions [17]. In this context should be noted the blockchain-based higher 
education EduCTX credit platform which being based on the concept of the European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS) is envisioned for processing, managing and controlling ECTX tokens as 
academic credits and resting on a globally distributed P2P network, where peers of the blockchain network 
are HEI and users of the platform are students and organizations (e.g. companies as potential employers 
it value for completed courses, as with the ECTS credits European students gain (see section European 
Credit Transfer and Accumulation System). Each student will hold a dedicated EduCTX blockchain wallet, 
where he/she will collect ECTX tokens, i.e., the value of credits assigned by the HEI for his/her completed 
courses. Every time a student completes a course, his/her home HEI will transfer the appropriate number 
of ECTX tokens to his/her blockchain address. The transfer information is stored on the blockchain, the 
student as the receiver of ECTX tokens, will be able to globally prove his/her completed courses, without 
any further administrative intervention.
•	 Student identification. Students at large universities must regularly identify and verify their data 

when logging into different departments of the organization or making transactions/operations. In 
such cases, each department of the organization collects and stores student data for own purpose or 
uses single-sign-on technology, through which a single duplicate of the student’s data is used by all 
departments within the organization. Data security requires access control for all users who may have 
access to the learner’s personal data. In the case of a blockchain application, when a learner transmits 
their personal information to an educational organization, they receive the key, i.e., the student cards. 
Using mobile identification and key combination, it is possible to verify the data in other departments 
of the institution, for example - registrar, bursary (accounting department), library, faculty, canteen, 
student council, etc. The advantage of this approach is that in the process of applying the blockchain, 
only those who are responsible for verifying and checking the learner’s identity can have access to 
the personal data. In addition, the only user who has the data is the student himself/herself, which 
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allows the institution to save resources spent on network security, data protection, staff training, and 
access rights management. In addition, staff working with students in the organization should not be 
responsible for the confidentiality of data, as there is no need for staff to know (possess) the data [18]. 
H   owever, the possibilities of using blockchain are not limited within the above-mentioned educational 

frameworks; they also have wide possibilities of application in other services where universities have certain 
activities (Tables 2-3).

Table 2 
PROOF OF SERVICE

•	 Real estate cadastral registration of 
university property

•	 Asset registration

•	 Transactions with partners and stakeholders
•	 Accounting audit
•	 Voting in different university processes
•	 Document transfer
•	 Human Resource Management

Table 3 
EVIDENCE AS A SERVICE

•	 Proof of identity
•	 Proof of authenticity

•	 Proof of ownership
•	 Confirmation of physical address
•	 Confirmation of origin
•	 Confirmation of receipt

 
It should also be noted that the documents registered in the blockchain systems are secure due to 

the decentralized nature of the blockchain, i.e., data nullification is not possible accordingly the system 
can serve as a secure digital archive of documents created and controlled by the university/organization/
department. The digital archive is transparent, accessible, but secure at the same time. The latter enables 
the university/organization/department to possess an informational archive (internal, external access) and 
ensure the security of information in case of destruction of paper versions. 

CONCLUSIONS
The crypto economy is considered as a coordinating link providing foundation rules and economic 

incentives. It provides a more secure, systematic application, providing a wide range of applications for 
decentralization, both in the private and public systems. Cryptoeconomy, being the basis of decentralized 
P2P networks, that itself combines the economic incentives of encryption, ensures network security, thereby 
increasing the inflow of participants. The latter is considered more realistic and tangible in case of the 
development of an innovative economy, which itself is conditioned by the degree of possible compatibility 
of the scientific and educational systems of the national economy with the crypto economy. As it has already 
been stated, the discussion of the topic of integration of blockchain technologies into the field of Armenia 
and Moldova higher education is of paramount importance. This importance is justified by the need to 
conceptualize the process of development of information technologies as well as to understand the patterns 
of how cryptoactors learn, act, and exhibit their behavior in crypto economy, because its nature embeds 
interconnect sets of concepts such as complexity, networked structure, interdisciplinarity and coordination. 
Thus, the introduction of blockchain technologies into the field of higher education will directly impact the 
envisaged constructs in international agreements between Armenia and EU, as well as between Moldova 
and EU. Furthermore, possible smart solutions will likely be integrated into the systematic and continuous 
developments and reforms that will assure the approximation to the European standards and quality of 
education.  
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