
 
 
 
 
 
 
 
  

Acest material a fost produs cu asistența Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a partenerilor de implementare a 

proiectelor și nu reflectă opiniile Uniunii Europene. 

Cum să beneficiem de 

ZLSAC  
Ghid practic 



 

2 of 26 

CUPRINS 
 
INTRODUCERE ............................................................................................................................. 3 

Partea 1. Ce este ZLSAC și ce fel de oportunități oferă întreprinderilor? ....................................... 4 

Partea 2. Starea actuală ZLSAC în Georgia, Azerbaidjan și Moldova .............................................. 5 

Partea 3. Exemple de bune practici și eșecuri în exportul către UE: studiu de caz Letonia ......... 12 

Partea 4. Planificarea exportului: analiza SWOT a exemplelor de produse .................................. 16 

Partea 5. Recomandări privind sprijinul pentru export pentru IMM-uri pentru a beneficia pe deplin 
de ZLSAC .......................................................................................................................................25 

  



 

3 of 26 

INTRODUCERE 
 
Acest manual a fost publicat ca rezultat al proiectului "Beneficiind de piața europeană deschisă: 
Ghidul practic al IMM-urilor pentru învățarea ZLSAC din experiența Letoniei", susținut de schema 
de realocare a fondurilor a Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic. Proiectul a 
fost implementat de către Asociația georgiană "Femeile în afaceri" (http://www.gawb.ge/), Uniunea 
Întreprinderilor din Letonia (https://savieniba.lv/), Uniunea Publică de Cercetări Strategice Sociale 
și Investigații Analitice (Azerbaidjan) și AO BIOS (Moldova, http://bios.ong.md/). 
 
Manualul se bazează pe discuția de la masa rotundă organizată la Tbilisi, cu participarea 
antreprenorilor și a reprezentanților guvernului, precum și pe un șir de ateliere de lucru organizate 
în țările partenere. 
 
Partenerii proiectului și autorii acestui manual au speranța că informațiile colectate în acest manual 
vor ajuta IMM-urile și reprezentanții acestora să se pregătească mai bine pentru dificultățile care îi 
așteaptă în încercarea de a exporta pe o piață atât de saturată ca cea a Uniunii Europene. 
 
 
Autori: 
Gunta Misāne, Eduards Filippovs (Letonia) 
Nino Elizbarashvili, Revaz Burchuladze (Georgia) 
Ilqar Huseynli, Elkhan Heydarli (Azerbaidjan) 
Eugen Roscovanu, Valentin Ciobotaru (Moldova) 
 
© 
Asociația georgiană "Femeile în afaceri"   
Uniunea Întreprinderilor din Letonia 
Uniunea Publică de Cercetări Strategice Sociale și Investigații Analitice (Azerbaidjan) 
AO BIOS (Moldova) 
 
Octombrie 2017 
 
 

 
Proiectul a beneficiat de sprijin prin schema de redistribuire a Forumului Societății Civile (FSC) din 
cadrul Parteneriatului Estic. În cadrul schemei de realocare a fondurilor, Forumul Societății Civile 
a Parteneriatului Estic sprijină proiectele membrilor FSC a Parteneriatului Estic cu o dimensiune 
regională care contribuie la realizarea misiunii și a obiectivelor Forumului. 

Donatorii programului de realocare sunt Uniunea Europeană și Fundația Națională pentru 
Democrație. 

Suma totală pentru cererea de propuneri pentru anul 2017 este de 290.000 EUR. Sunt disponibile 
granturi pentru OSC-urile din Parteneriatul Estic și din țările UE. 

Domeniile cheie de sprijin sunt democrația și drepturile omului, integrarea economică, mediul și 
energia, contactele dintre oameni, politicile sociale și de muncă. 

Acest material a fost elaborat cu asistența Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este 
responsabilitatea exclusivă a partenerilor de implementare a proiectelor și nu reflect în nici un fel 
opiniile Uniunii Europene.  

http://www.gawb.ge/
https://savieniba.lv/
http://bios.ong.md/
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Partea 1. Ce este ZLSAC și ce fel de oportunități oferă 
întreprinderilor? 

 
Dacă am juca într-un joc, în care oamenilor li se propune să ghicească ce înseamnă abrevierea ZLSAC, 
am avea niște răspunsuri ciudate. Nu, nu este Zahăr Lichefiat și Caramelizat pentru Alimente 
Condimentate și nici Ziarul Liber al Societății Academiei de Criminologie.  
 

ZLSAC înseamnă – Zonă de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.  
 
 

ZLSAC face parte din Acordurile de Asociere (AA) care au fost semnate între Uniunea Europeană 
(UE) și Georgia, Moldova și Ucraina. Aceste acorduri de asociere, la rândul lor, sunt rezultatul 
Parteneriatului Estic (PE) - o dimensiune estică specifică politicii europene de vecinătate (PEV). 
 
Deși Parteneriatul Estic cuprinde relațiile UE cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și 
Ucraina, doar Georgia, Moldova și Ucraina au făcut pașii necesari pentru o cooperare mai strânsă cu 
UE. În relațiile cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, UE va urma o abordare mai diferențiată și mai 
adaptată. 
 

 Dacă dorim să cooperăm cu UE, trebuie să fim gata să învățăm multe abrevieri! Altfel, citirea 
documentelor oficiale sau a rapoartelor ar putea fi un coșmar.  
 

Principalul obiectiv al acordurilor ZLSAC este de a crea relații comerciale preferențiale bazate pe un 
tratament reciproc avantajos, oferindu-se un acces reciproc mai bun pe piețele lor decât cele oferite 
altor parteneri comerciali. 
 
Acordurile ZLSAC cuprind o serie de subiecte, cum ar fi ridicarea barierelor tehnice în calea 
comerțului, reducerea tarifelor, cotele pentru comerț, aproximarea măsurilor sanitare și fitosanitare, 
asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală, asigurarea concurenței tarifare, achiziții publice 
transparente și alte aspecte cu scopul de a alinia regulile pentru întreprinderile din țările partenere 
comerciale. 
 
Deși acordurile ZLSAC din toate cele trei țări respectă aceeași formă și structură, fiecare dintre 
acorduri este puțin diferit în funcție de natura specifică a situației din fiecare țară. 
 
ZLSAC oferă oportunități nu numai companiilor mari, ci și întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM): 
 

 Ajută IMM-urile să profite de noi oportunități comerciale cu UE și în interiorul regiunii care a 
fost deschisă datorită ZLSAC; 

 Îmbunătățește accesul ÎMM-urilor la finanțare, permițându-le să facă investițiile necesare pentru 
a-și spori competitivitatea; 

 Permite ÎMM-urilor să se integreze în lanțurile valorice globale devenind parteneri de afaceri ai 
investitorilor străini direcți; 

 Permite ÎMM-urilor să respecte noile standarde sanitare, fitosanitare, tehnice și de calitate, 
precum și măsurile de protecție a mediului, ajutând astfel clienții locali și stimulând exporturile 
către UE și în afara acesteia. 
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Partea 2. Starea actuală ZLSAC în Georgia, Azerbaidjan și 

Moldova   

 Georgia Moldova Azerbaidjan 

Anul semnării 
ZLSAC 

2014 2014 ZLSAC nu este semnat 

Anul intrării în 
vigoare al 

ZLSAC 

1 septembrie 1, 2014 1 iulie, 2016 (provizoriu 
– din 2014) 

ZLSAC nu a intrat în vigoare 

Exportul către 
UE 

Mil. 
Euro1 

% din totalul 
exporturilor 

Mil. Euro 

2 
% din totalul 
exporturilor 

Mil. Euro 3 % din totalul 
exporturilor 

2000 
59,03 

24,4% 
   123,69 

35,1% Nu-s 
disponibile 

Nu-s 
disponibile 

2010 231,43 18,4%    545,53 47,3%  10 300,0  51,4% 

2014 514,13 21,8% 1 026,26 53,26%  13 200,0  53% 

2015 592,65 29,3% 1 118,39 61,91%  10 700,0  53% 

2016 542,77 27,1% 1 264,03 65,14%   7 600,0  43,2% 

Top 5 produse 
de export către 

UE 

Date din 2016: 
 Minereuri și 

concentrate de 
cupru - 54,6%, 

 Aliaje de fier - 
29,6%. 

 Vinuri naturale, 
struguri - 19,8%, 

 Produse din nuci -
25,3%, 

 Bauturi alcoolice - 
16%, 

 Apă minerală și 
carbogazoasă 13,9%. 

 Mașini și aparate 
electrice și detalii ale 
acestora (inclusiv 
echivalentele 
neelectrice ale 
mașinilor și aparatelor 
- 19%, 

 Îmbrăcăminte și 
accesorii -16%, 

 Semințe și fructe 
oleaginoase - 12%, 

 Legume și fructe-9%, 
 Băuturi - 4%.  

 Combustibil mineral, 
lubrifianți etc. - 98%, 

 Alimente și animale vii - 
0,7%, 

 Manufactură - 0,5%, 
 Echipamente și 

transporturi- 0,3%, 
 Produse chimice - 0,2%, 
 Materie primă -0,1%. 

                                                 
1 Pentru Moldova și Georgia, calculul în Euro din dolari SUA se face pe baza ratei oficiale la data de 31 
decembrie a anului respectiv 
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.
en.html   
 
2 Pentru Moldova și Georgia, calculul în Euro din dolari SUA se face pe baza ratei oficiale la data de 31 
decembrie a anului respectiv 
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.
en.html  
 
3 Pentru Moldova și Georgia, calculul în Euro din dolari SUA se face pe baza ratei oficiale la data de 31 
decembrie a anului respectiv 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.
en.html  
 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
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Georgia  
 

Istoria și contextul juridic al relațiilor comerciale 
 
Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) și Georgia este un tratat cuprinzător care 
cuprinde relațiile Georgiei cu UE.   
 
Georgia a semnat Acordul de Asociere cu UE la 27 iunie 2014, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 
2014. ZLSAC este un document de importanță vitală, care va permite antreprenorilor georgieni să 
asigure un loc pentru produsele georgiene pe una dintre cele mai mari piețe mondiale. Acordul 
cuprinde elemente care încurajează îmbunătățirea statului de drept și guvernarea eficientă, precum 
și continuarea unei economii de piață funcționale prin eliminarea barierelor tarifare și netarifare, 
care include o gamă largă de aspecte legate de comerț: comerțul cu bunuri, comerțul cu servicii, 
măsurile sanitare și fitosanitare, barierele tehnice în calea comerțului, regulile de origine, vama și 
facilitarea comerțului, drepturile de proprietate intelectuală, achizițiile publice, concurența, căile de 
atac comerciale și dezvoltarea durabilă și care vizează armonizarea treptată a legislației georgiene cu 
legislația UE și permite producătorilor georgieni să exporte majoritatea bunurilor lor fără bariere 
tarifare în o  piața cu putere de cumpărare suplimentară de  14 milioane. 
În plus, în timp ce Acordul este extrem de tehnic, acesta este un act de importanță geopolitică pentru 
Georgia, afirmând identitatea sa europeană și prioritatea de politică externă strategică de a dezvolta 
legături mai strânse cu UE. 
 
În cadrul ZLSAC cu Uniunea Europeană, Georgia se angajează să aducă procesul de producție și 
calitate mai aproape de standardele UE, pentru a face ca produsele fabricate în Georgia să fie 
disponibile pe piața UE. Cu toate acestea, reglementările stipulate în cadrul ZLSAC se referă nu 
numai la întreprinzătorii și exportatorii din UE, ci și la toate companiile, deoarece ar trebui să se 
schimbe mediul de afaceri intern. Modificările sunt deosebit de acute pentru întreprinderile mici și 
mijlocii care au nevoie de competențe și mijloace financiare suplimentare pentru a-și putea aduce 
procesul de producție și infrastructura mai aproape de standardele europene. 
 
Pe lângă Acordul de Asociere, unul dintre cele mai importante tratate pentru comerțul exterior cu 
alte țări din afara UE este Acordul de liber schimb dintre Georgia și Asociația Europeană a Liberului 
Schimb (AELS), semnat în iunie 2016 și intrat în vigoare la 1 septembrie 2017. La această etapă, 
Acordul a intrat în vigoare doar în Georgia, Norvegia și Islanda. Pentru Elveția și Lichtenstein, 
Acordul va intra în vigoare în 3 luni de la ratificarea Acordului de către ambele țări. 
 
Georgia este, de asemenea, țară-beneficiară a sistemului general de preferințe (SGP) din următoarele 
țări: SUA, Japonia, Canada. Georgia are un regim de comerț liber cu toate țările CSI și Turcia. Esența 
principală a SGP este stabilirea unei rate mai scăzute a tarifelor de import de bază pentru bunurile 
importate din țările beneficiare, ceea ce facilitează accesul țărilor în curs de dezvoltare la piața din 
țările dezvoltate. 
 
Majoritatea partenerilor comerciali ai Georgiei sunt membri ai Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC) și, prin urmare, relațiile comerciale cu statele membre ale OMC (158 țări) se bazează pe "cel 
mai bun regim de sprijin" (MFN). 
 

Rezultatele exportului 
 
Tendința de scădere a exporturilor care s-a manfestat în 2014, începând cu trimestrul 3 al anului 
2015, a fost determinată, în principal, de efectul prețurilor, iar scăderea exporturilor reale a încetinit 
treptat. Mai mult, declinul în termeni nominali a încetinit, iar din septembrie 2016 exporturile au 
tendință de creștere. Exportul în termeni reali a crescut semnificativ din iunie 2016, iar în ansamblu, 
în 2016, creșterea reală s-a ridicat la 10,1%. În 2016 cifra de afaceri a comerțului exterior a fost de 11 
966 milioane dolari SUA, în creștere cu 20% față de anul precedent. 
 
În mai 2017, exportul a crescut în mod semnificativ, iar rata de creștere a fost de 25%. 
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Figura 1. Dinamica importului și exportului Georgiei  

 
Conform Geostat, serviciul național de statistică al Georgiei, în ianuarie-august 2017 cifra de afaceri 
a comerțului exterior a Georgiei cu țările UE era de 1804,4 milioane USD, sporind cu 7,4% față de 
indicatorul corespunzător din anul precedent. Exporturile s-au ridicat la 400,9 milioane USD (cu 
26,6% mai mari), în timp ce importurile s-au ridicat la 1403,5 milioane USD (cu 2,9% mai mult). 
Ponderea acestor țări în cifra de afaceri a comerțului exterior al Georgiei a constituit 27,3%, 23,8% în 
exporturi și 28,4% în importuri (în ianuarie-august 2016 respectiv: 28,5%, 24,2% și 29,7%). 30,8% 
din deficitul comercial a ajuns în țările UE (31,9% în ianuarie-august 2016). 
 
Figura 2. Exporturile georgiene pe grupe de țări în ianuarie - august 2017  
 

 
 
Capacitatea produselor georgiene de a găsi un loc într-o piață sofisticată precum cea europeană este 
încurajatoare din mai multe motive: 

 Aceasta arată inovația în agricultură, o parte semnificativă a economiei; 
 Aceasta arată că Georgia poate fi competitivă cu produse cu valoare adăugată ridicată, ceea ce 

înseamnă că acestea sunt profitabile pentru exportatori; 
 Dar, cel mai important, această evoluție este interesantă deoarece îndeplinirea cerințelor legale 

de a vinde alimente în UE este o realizare foarte importantă. 
 
În pofida succesului obținut, IMM-urile se confruntă cu următoarele probleme: 

 Majoritatea întreprinderilor nu sunt certificate și nu posedă standarde internaționale; 
 Majoritatea companiilor nu sunt încă pregătite pentru export: 

  companiile nu au o strategie de export, 
  analiza exporturilor deja implementate nu este studiată, 

Țările CSI; 
40,1%

Alte țări, 36,1%

Țările UE; 
23,8%
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  piețele țintă nu sunt bine cercetate și planurile de acțiuni nu sunt elaborate pe baza planului 
de marketing și logistic. 

 Companiile nu pot oferi un control de calitate suficient: 
 Reducerea productivității muncii, lipsa informațiilor despre noile tehnologii; 
 Lipsa unei abordări personalizate în schemele de sprijin a ÎMM-urilor pentru 

internaționalizare; 
 Companiile nu au experiență relevantă în participarea la expoziții sau evenimente 

internaționale. 
 

Moldova 
 

Istoria și contextul juridic al relațiilor comerciale 
 
Moldova a semnat ZLSAC în 2014 și Acordul a intrat în vigoare în 2016. De atunci Moldova a suferit 
schimbări politice care ar putea influența implementarea ZLSAC în viitor. 
 
Inițial administrația centrală a identificat patru domenii de politici de importanță primordială pentru 
implementarea ZLSAC:  

 comerțul cu bunuri, 
 comerțul cu servicii, 
 barierele tehnice în calea comerțului și supravegherea pieței, 
 legislația vamală și procedurile vamale.  

 
Provocările importante în implementarea ZLSAC sunt următoarele: 

 asigurarea armonizării legislației cu acquis-ul UE, 
 abordare responsabilă pentru a spori productivitatea, 
 sporirea competitivității naționale, 
 implementarea reformei administrației publice, 
 introducerea e-guvernării, 
 îmbunătățirea guvernării, 
 combaterea corupției, 
 elaborarea Strategiei de Comerț și Investiții pentru atragerea investițiilor străine directe în 

Moldova.  
 
Deși s-au făcut pași importanți, există încă deficiențe în implementarea AA și ZLSAC. Societatea civilă 
reamintește că prevederile acestor documente sunt îndeplinite parțial. Guvernul nu este consecvent 
în îndeplinirea obligațiilor internaționale, inclusiv în implementarea ZLSAC: 

 în 2014 Moldova a fost considerată "povestea de succes" a Parteneriatului Estic; 
 în 2015 - din cauza crizei financiare și politice Moldova a început să fie etichetată cu 

calificativul "stat capturat", atingând un nivel ridicat de instabilitate politică și economică; 
 retorica anti-europeană a noului președinte al Republicii Moldova, care promovează de la 

alegerea sa ideea de denunțare a Acordului de Asociere UE-Moldova.  
 
De asemenea, concluziile Consiliului UE din 15 februarie 2016 au subliniat principalele provocări și 
principalele domenii de reformă care trebuie abordate în Moldova: 

 politizarea excesivă a instituțiilor de stat, 
 corupția sistemică, 
 lipsa independenței judecătorești, 
 guvernanța sectorului financiar și investigarea insuficientă a fraudei bancare.  

 

Rezultatele exportului 
 
În pofida turbulențelor politice din țară, ZLSAC a fost și continuă să fie benefică pentru economia 
Moldovei. Investitorii potențiali sunt interesați să producă în Moldova. ZLSAC a avut un impact 
pozitiv asupra exporturilor către UE, chiar mai bine decât se aștepta, incluzând 65% din exporturile 
moldovenești către UE și o creștere a exporturilor agricole către UE de peste 30%. 
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Figura 3. Creșterea exportului moldovenesc 
 

Sursă: GET Moldova 
 
Exporturile de bunuri către țările Uniunii Europene au totalizat 542 milioane dolari SUA în ianuarie-
mai 2017, în creștere cu peste 15% față de aceeași perioadă a anului 2016, reprezentând peste 63% 
din totalul exporturilor. Principalii parteneri de export sunt România, Italia, Germania, Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Bulgaria, Polonia și Franța. 
 
În ceea ce privește volumul cotelor de export stabilite în comerțul cu produsele pentru comerțul cu 
mărfuri supuse cotelor preferențiale, a existat o creștere majoră a mai multor grupe de produse. De 
exemplu, exportul de cereale în țările europene, în special exportul de grâu a crescut cu peste 196%, 
iar exportul de cereale prelucrate a crescut cu 321%. 
 
Exporturile moldovenești în UE vor continua să crească, sprijinind astfel dezvoltarea economică a 
țării. Politica vamală fiscală pentru anul 2018 în Republica Moldova vine să armonizeze prevederile 
legislației naționale, precum și să transpună prevederile directivelor UE. 
 
Deși exporturile către țările UE sunt în creștere, există mai multe provocări pentru atingerea 
potențialului de export deplin de către producătorii moldoveni: 

1. Creșterea prețurilor materiei prime importate și a materialelor intermediare pentru 
producție; 

2. Monopolismul dominant în export; 
3. Limitarea accesului la noile tehnologii și la activele de capital; 
4. Amânarea procesului de modernizare a infrastructurii energetice interne; 
5. Resurse financiare extrem de limitate; 
6. Rata mica a transferului tehnologiilor moderne necesare economiei, inclusiv în domeniul 

managementului și comercializări; 
7. Lipsa personalului calificat; 
8. Întârzierea reformelor structurale și a modernizării economiei naționale; 
9. Corupția.  
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Azerbaidjan 
 

Istoria și contextul juridic a relațiilor comerciale 
 
În prezent, baza legislativă pentru relațiile comerciale dintre Azerbaidjan și Uniunea Europeană este 
stabilită în principal prin două documente: 

 Acordul de parteneriat și cooperare (APC) și 
 Planul de acțiune al politicii europene de vecinătate (PEV). 
 
  Notă - Acordul ZLSAC nu este încă semnat de Azerbaidjan. 
 

Acordul de parteneriat și cooperare (APC) a fost înființat în 1999 pentru reglementarea mai multor 
probleme socio-economice și politice, dintre care un loc special este dedicat relațiilor comerciale. 
Articolele 9-19 definesc regulile generale în care ambele părți atribuie reciproc regimul comercial al 
celei mai favorizate națiuni (MFN), iar comerțul cu mărfuri se realizează în cadrul acestui cadru de 
reglementare. Acest regim ia în considerație concesii speciale privind barierele comerciale tarifare și 
netarifare. 
 
Deși documentul tratează îndeaproape taxele vamale și taxele aplicate bunurilor exportate - 
importate, în document nu sunt luate în considerație regulile de cumpărare, transport și distribuție 
și utilizarea acestora, crearea unei uniuni vamale sau a unei zone de liber schimb. 
 
La începutul anilor 2000, unor țări est-europene, inclusiv Azerbaidjan, li s-aoferit dreptul la Sistemul 
Generalizat de Preferințe (SPG) de către Uniunea Europeană. Scopul acestui regim comercial a fost 
de a acorda un statut comercial preferențial anumitor țări în curs de dezvoltare, ca acestea să-și 
promoveze relațiile comerciale cu UE și, astfel, a contribui la dezvoltarea lor economică. Regimul 
prevedea o reducere de 66% la toate liniile tarifare ale UE; în această listă au fost incluse 6,350 de 
produse. 
 
Două categorii de produse au fost definite pentru comerț: produsele "nesensibile" și "sensibile". 
Produsele nesensibile au fost grupurile de produse care au făcut obiectul unei reduceri tarifare totale 
și s-au bucurat de intrarea scutită de taxe vamale pe piața UE. Produsele sensibile - grupurile de 
produse care sunt considerate de importanță deosebită pentru UE și trebuie protejate într-o oarecare 
măsură - sunt supuse unei reduceri tarifare cu 3,5 puncte procentuale comparativ cu ratele celei mai 
favorizate națiuni. Grupurile de produse sensibile includ în principal produse alimentare agricole și 
prelucrate; adică pentru Azerbaidjan, o parte din exporturile de petrol care nu sunt destinate Uniunii 
Europene au fost supuse doar unei reduceri tarifare parțiale. Această reducere a tarifului a fost, de 
asemenea, diferită pentru anumite grupuri de produse; astfel încât produsele textile sunt supuse doar 
unei reduceri a tarifului de 20% în comparație cu tarifele aplicabile clauzei națiunii celei mai 
favorizate. 
 
Începând cu 9 decembrie 2008, Azerbaidjanul a fost inclus în grupul țărilor care au dreptul la regimul 
comercial SGP +. Regimul SGP + este versiunea extinsă a GSP, în care  sporește atât numărul de 
produse, cât și reducerile tarifare. În acest caz, accesul fără taxe vamale a fost aplicat atât produselor 
nesensibile, cât și produselor sensibile, cu condiția ca tarifele plătite pentru produsele sensibile să fie 
compuse atât din tarife ad-valorem, cât și din taxe specifice, iar suma totală plătită este egală cu taxa 
specifică. 
 
Prin decizia din februarie 2013, Azerbaidjanul nu mai era considerat eligibil pentru statutul de SGP+ 
în condițiile de acordare a regimului comercial, care prevedeau că nivelul venitului țării este mai mare 
decât nivelul definit pentru țările eligibile pentru statutul de partener comercial preferențial. 
Începând cu 22 februarie 2014, țara a fost trecută de la statutul de partener comercial preferențial și 
a revenit la regimul comercial cu clauza națiunii celei mai favorizate. 
 
Planul de acțiune PEV a fost încheiat în 2006. Acest acord prevede consolidarea în continuare a 
relațiilor comerciale și economice dintre Azerbaidjan și Uniunea Europeană prin facilitarea 
comerțului și punerea integrală în aplicare a Acordului APC. Securitatea importurilor și a exporturilor 
și controlul vamal, precum și reformele privind armonizarea și standardizarea siguranței alimentelor 
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și a reglementărilor sanitare și fitosanitare sunt considerate instrumente eficiente de convergență în 
ceea ce privește siguranța alimentară și normele UE. 
 
Dezvoltarea capacităților și formarea personalului în relațiile comerciale internaționale pentru cei 
care lucrează în vederea aderării la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) este considerată a fi  
o sarcină importantă care trebuie îndeplinită  bilateral. Cel mai important, documentul menționează 
posibila înființare a unei zone de liber schimb între părți după aderarea Azerbaidjanului la OMC. 
 
Documentul prevede următoarele: "UE și Azerbaidjanul să exploreze împreună posibilele opțiuni de 
consolidare a relațiilor comerciale bilaterale, odată cu aderarea Azerbaidjanului la Organizația 
Mondială a Comerțului, inclusiv posibila încheiere a unui acord de liber schimb între UE și 
Azerbaidjan. În acest context, Comisia va întreprinde un studiu de fezabilitate care va analiza, de 
asemenea, aspectele comerciale și integrarea economică regională ". (Planul de acțiuni UE / 
Azerbaidjan, 2006). 
 
Un alt cadru pentru consolidarea relațiilor economice și comerciale dintre Azerbaidjan și UE este 
discutat în cadrul inițiativei Parteneriatului estic (PE). Șase țări est-europene: Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina sunt angajate îndeaproape într-un nou nivel de comerț și 
facilitare a călătoriilor. 
 
UE propune întărirea relațiilor pe trei dimensiuni: 
a) Acordul de Asociere (AA) 
b) Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) 
c) Facilitarea vizelor și a cerințelor privind readmisia. 
  
Aceste măsuri nu iau în considerație doar reglementarea comerțului, a relațiilor necomerciale și a 
aspectelor legate de călătorii, ci prevăd de asemenea standardizarea și armonizarea legislației 
economice și politice în implementarea proiectelor conexe. În plus, angajarea potențială într-o zonă 
de comerț liber cu UE este una dintre oportunitățile introduse în țările Parteneriatului Estic pentru 
realizarea unei integrări internaționale sporite și a unei dezvoltări socio-economice durabile. 
 

Rezultatele exportului 
 
Figura 4. Importurile și exporturile din Azerbaidjan cu UE (milioane Euro) 
 
 

Sursă: Documentul de cercetare al CESD: Studiu de fezabilitate privind Zona de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) între Azerbaidjan și UE. 
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PARTEA 3. Exemple de bune practici și eșecuri în 

exportul către UE: studiu de caz Letonia 
 
 
 
Letonia a semnat primul acord comercial cu UE în 1992, urmat de acordul de comerț liber mai 
cuprinzător din 1994 și Acordul European (sau Acordul de creare a unei asocieri între Letonia și UE) 
în 1995. Acordul a fost în vigoare până în momentul în care Letonia a devinit membru cu drepturi 
depline al UE în 2004. În 2013, Letonia a aderat și la zona euro și a introdus euro. 
 
Astfel, Letonia are mai mult de două decenii de experiență în colaborarea cu UE, încercând să-și 
exporte produsele și serviciile în alte țări ale UE. Aceste două decenii arată numeroase exemple de 
succes ale companiilor letone care cuceresc piața UE, dar și multe eșecuri, cazuri în care 
întreprinderile letone au cunoscut o puternică opoziție din partea concurenților din UE. 
 
 

Strategii pentru ca IMM-urile să reușească atunci când exportă în UE: 
 

 Deveniți un furnizor de piese, subcontractant pentru companiile mari. Acestea vă vor 
ajuta să intrați pe piață; 

   Produceți sub numele partenerilor, companiilor din UE; 
   Vindeți compania dvs. investitorului din UE; 
   Cumpărați o companie din UE; 
   Găsiți un sector cu concurență redusă: 

 nu există interes pentru marile companii; 
 prea complicat pentru alții. 

 Produceți și exportați produse și servicii de nișă - volume mici, complicate, cu valoare 
adăugată mare. 

 
Trebuie de remarcat că programele scrise planifică în mod incontestabil responsabilitatea guvernului, 
deoarece oferă instrumente mai bune organizațiilor de afaceri pentru urmărirea punerii în aplicare 
ale acestor planuri. 
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Ei au reușit 
 

Grupul producătorilor de fibră de sticlăValmiera  
 
"Valmieras stikla šķiedras rūpnīca" a fost o companie care a activat cu succes în perioada sovietică. 
După prăbușirea volumelor de producție ale Uniunii Sovietice și reducerea numărului de angajați, au 
fost înregistrate pierderi enorme din cauza ratelor ridicate ale inflației. 
 
Guvernul Republicii Letonia a decis să vândă fabrica "Valmieras stikla šķiedra" prin atragerea de 
capital străin. În 1996, compania a devenit parte a companiei germane producătoare de fibră de sticlă 
Glasseiden GmbH Oschatz. Ca urmare a investiției, dezvoltarea producției s-a accelerat, în timp ce 
expertiza partenerului german a ajutat la adaptarea producției la piață și la găsirea unei nișe stabile 
în cadrul acesteia. În 2002 Vitrulan Textilglas GmbH a devenit al doilea acționar și partener al 
companiei. 
 
Piețele noi și produsele excepționale au permis companiei să crească și în 2013 SA "Valmieras stikla 
šķiedra" a cumpărat compania din Marea Britanie care producea produse ce nu erau pe lista 
companiei letone. Prin asocierea SA "Valmieras stikla šķiedra" și a companiei din Marea Britanie, a 
fost creată Valmiera Glass Group, ca furnizor integrat vertical de material composite diferite pentru 
industria aviatică, arhitectură și alte ramuri - de la producția de fibră de sticlă până la țesături 
fortificate. 

Sursa: https://www.valmiera-glass.com/en/group-1/history-1   
 

BIOSAN 
 
Biosan este o companie biotehnologică care produce echipamente de laborator ce concurează cu 
liderii mondiali. Oferta companiei este uimitor de bogată, pornind de la urtilaje de agitare și rotire, 
boxe PCR, și încheind cu linii de instrumente pentru analiza ADN / ARN. Cheia succesului a fost 
capacitatea de a produce produse de nișă inovatoare și flexibilitatea de a produce produse de 
laborator de înaltă calitate sub numele altor mărci 
comerciale.  
 
Inovația, designul și concentrarea asupra 
consumatorului individual s-au dovedit a avea 
cerere  pe piața biotehnologică mondială în ultimii 
ani. Produsele de laborator personalizate BIOSAN 
au devenit cunoscute în întreaga lume sub diverse 
mărci importante (de exemplu, Biometra, Bioneer, 
Boeco, Fisher Scientific, Grant-bio, Life 
Technologies, Вектор-Бест etc.). Cu toate acestea, 
se comercializează și produse sub propria marcă. 
 
În 2015 BIOSAN a fost anunțat ca fiind unul dintre 
cei mai buni exportatori ai țării, produsele 
companiei fiind exportate în circa 80 de țări. 
 

Sursa: http://biosan.lv   
  

https://www.valmiera-glass.com/en/group-1/history-1
http://biosan.lv/
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Cum ar putea riposta forțele din piața internă a UE: 
 

 Implicarea sindicatelor pentru a lupta  cu folosirea forței de muncă mai ieftine. 
 Știri false care distrug credibilitatea noilor veniți pe piață. 
 Implicarea noi veniților în procese judiciare, chiar dacă cei care-i implică știu că greșesc. 

Timpul și banii necesari pentru a dovedi că ai dreptate uneori este prea mult pentru o 
companie mică. 

 Guvernele ar putea solicita certificate suplimentare care nu au fost cunoscute în mod explicit 
în prealabil sau cere unele abilități sau cunoștințe foarte specifice cum ar fi cunoașterea 
limbii locale pentru experți. 

 Prețurile de dumping. Întreprinderile mari pot uneori să-și permită să mențină un preț 
foarte scăzut la un anumit produs, însă asemenea pețuri  ar putea distruge o companie nou 
apărută  pe piață. 

 Cumpărarea de altă companie. Uneori, este mai ușor pentru un concurent mai mare să 
cumpere un nou-venit mic și să-l închidă pentru a evita concurența în viitor.  

 

Ei au simțit furia forțelor pieței UE 
 

Sindicatele suedeze împotriva constructorilor letoni sau cazul Vaxolm-Laval 
 
În 2004, compania de construcții din Letonia «Laval & Partners» Ltd a câștigat un contract de 
construcție în Suedia pentru renovarea unei școli din orașul Vaxholm. Ei au câștigat cu un preț mai 
ieftin, obținut prin utilizarea muncitorilor din Letonia. Lucrătorilor letoni li s-au plătit salarii medii 
mai mari decât cele plătite în Letonia, dar cu mult mai mici decât salariile din Suedia. 
 
Sindicatele Muncitorilor din Construcții din Suedia au solicitat companiei din Letonia să semneze 
contractul colectiv, ceea ce ar fi necesita o remunerare mult mai mare pentru lucrători decât era 
planificată inițial și ar fi oferi condiții mai 
avantajoase decât cere legislația UE. 
 
Laval & Partners au refuzat să semneze 
contractul colectiv. Sindicatele 
Muncitorilor din Construcții din Suedia 
împreună cu Sindicatele electricienilor au 
organizat o grevă pentru a bloca șantierul 
de construcții. Ca urmare, compania nu 
putea continua să ofere servicii în Suedia. 
 
Laval & Partners a apelat la Curtea de 
Justiție Suedeză susținând că această 
blocare a șantierului a încălcat dreptul lor 
la libera circulație a serviciilor. Cazul a fost 
trimis Curții Europene de Justiție. În 2007 
Curtea Europeană de Justiție a adoptat 
decizia că blocadrea a fost nejustificată și contravenea  normelor UE. 
 
Laval & Partners au avut dreptate și ar fi în măsură să continue să presteze servicii în Suedia numai 
dacă ar fi supraviețuit așteptării îndelungate. Compania a fost forțată să dea faliment și nu mai 
funcționează. 
Photo: http://www.nordiclabourjournal.org   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nordiclabourjournal.org/


 

15 of 26 

Profesor danez împotriva producătorului de dulciuri din Letonia 
 
În 2011, producătorii de dulciuri din Letonia s-au mobilizat să caute noi piețe de export. Aceștia 
participau activ la tranzacții corecte, expoziții care promovau produsele lor. 
 
La acel moment un profesor danez, Steen Stender, în timpul unei conferințe, a afirmat că napolitanele 
"Selga" produse de marca "Staburadze" de la compania NP Foods, Ltd au un conținut de acizi a 
grăsimilor trans de 44%, care este cu mult mai mare decât limita permisă. Câteva zile mai târziu s-a 
dovedit că cifra incorectă a fost menționată  de cineva din laboratorul său din Danemarca; de fapt, 
grăsimile trans din napolitane constituie doar 9% din conținutul total de grăsimi. Apoi, după 
verificare, s-a dovedit că conținutul corect era de numai 4%. Această valoare este acceptabilă în țările 
UE (cu excepția Danemarcei, unde limita de fapt este de 2%). 
 
Profesorul a corectat greșeala în mass-media; totuși, răul a fost făcut. Încrederea în produs a fost 
pierdută, iar producătorul a suferit pierderi mari. 
  
Ca răspuns la criticile legate de alimentele 
compania NP, ea a început să producănapolitane 
care nu conțin acizi trans-grăsimi și pentru o 
perioadă limitată au inclus o caricatură  
profesorului danez pe ambalaj. 
 
Foto: LETA 
http://www.irlv.lv/2011/9/20/staburadzes-vafelu-
defekts-parversts-par-efektu   
 
 
 
 
 

Letonia nu mai produce zahăr 
 
În 2007, după restructurarea masivă la nivelul UE a producției de zahăr, producătorilor de zahăr li 
s-au oferit trei opțiuni – să închidă producția și să primească o compensație, să mențină  producția 
și să încerce să supraviețuiască concurenței, restructurarea și începerea producției, de ex. a 
bioetanolului. 
   
Proprietarii companiilor de zahăr Liepaja 
și Jelgava au decis să ia despăgubiri. 
Compensațiile au fost plătite, de 
asemenea, agricultorilor producători de 
sfeclă de zahăr pentru a permite 
restructurarea acestora. În total, în 
compensații au fost plătite aproximativ 
30 milioane EURO. 
 
De atunci, Letonia nu produce zahăr, deși 
mărcile de zahăr vechi există și încă se 
mai poate cumpăra "Jelgavas cukurs". 
Numai că acest zahăr este produs în 
Danemarca. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irlv.lv/2011/9/20/staburadzes-vafelu-defekts-parversts-par-efektu
http://www.irlv.lv/2011/9/20/staburadzes-vafelu-defekts-parversts-par-efektu
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PARTEA 4. Planificarea exportului: analiza SWOT a 

exemplelor de produse  
 
Este adevărat - ZLSAC oferă oportunități întreprinderilor de a intra pe piața UE. Cu toate acestea, 
succesul depinde de afacerile în sine - cât de reușite vor fi în exportul bunurilor și serviciilor lor. Prin 
semnarea ZLSAC, guvernul a oferit cadrul respectiv. Este de datoria oamenilor de afaceri să utilizeze 
inteligent această oportunitate și să obțină beneficii. 
 
Una dintre cheile pentru a reuși este să planificăm cu meticulozitate strategia de export.  
 

 Întrebări simple privind planificarea strategică: 
 Ce am eu? (analiza situației) 
 Ce vreau? (stabilirea scopurilor) 
 Ce fac? (acțiuni de planificare) 
 Am realizat oare ce am dorit? (evaluare). 

 
Planificarea începe cu colectarea unei imagini cuprinzătoare asupra situației în care vă aflați. 
Întrebări cum ar fi: în piața cărei țări ar fi mai benefic, mai plauzibil să intrați comparativ cu alte țări 
potențiale; De ce fel de restricții de piață, cerințe, certificări și taxe trebuie să țineți cont, care ar exista 
pe piața țintă și în țara noastră? Cine sunt concurenții dvs.? Ce fac ei? - și alte sute de întrebări care 
pot ajuta la focalizarea strategiei de export. 
 
Una dintre întrebările-cheie din această fază este - Cine sunt potențialii dvs. clienți și cum să ajungeți 
la ei? Puteți să Vă imaginați foarte precis: sexul, vârsta, interesele, veniturile, obiceiurile de 
comunicare și de cumpărare? Folosesc Facebook sau Twitter? Se uită la televizor sau citesc ziare? Ce 
știu ei despre produsul sau serviciul dvs.? Ce gândesc ei despre Dvs, produsul Dvs.? Toate acestea vă 
vor ajuta ulterior să conturați canalele care ajung la Clientulul dvs. pentru a vă introduce produsul 
sau serviciul. 
 
 

Clientulul dvs. ar putea fi, de asemenea, o companie, un guvern, ONG, dar totuși - 
există o persoană care ia decizia de a cumpăra produsul sau serviciul dvs.   

 
Acesta este momentul pentru a efectua analiza SWOT a produsului sau serviciului dvs. – să analizați 
Punctele tari, Punctele slabe, Oportunitățile și Amenințările pe care produsul sau serviciul dvs. le va 
întâmpina pe piața de export.  
 
Stabilirea unor obiective strategice clare este un pas în definirea unei strategii eficiente de export. Nu 
este suficient să stabiliți obiective financiare cum ar fi "creșterea valorii exporturilor cu 10%". Acest 
obiectiv nu vă va ajuta la definirea modalității de vânzare a produsului sau a serviciului dvs. 
Obiectivele strategice reprezintă un pas spre acțiune. 
  

Sunteți de acord că aceste două scopuri ale unui exportator de vin cer diferite 
strategii și acțiuni? 

 "A deveni furnizorul de nișă de vin exclusiv, de gurmand pentru restaurantele 
din Letonia în cinci ani" = jucător de nișă exclusiv pe termen scurt; 

   "A deveni lider de piață în țările baltice în segmentul pieței vitivinicole cu 
costuri reduse în zece ani" = lider de piață cu preț scăzut la mijlocul perioadei. 

 
Planul strategic este etapa la care definiți exact ce intenționați să faceți pentru a ajunge la Clientulul 
dvs., ce canale veți utiliza pentru a ajunge la el (canalul de informații) sau pentru a vă vinde produsul 
(canal de distribuție - de ex. în rețelele electronice sau în magazine), definiți atracția față de produs 
(definind astfel motivul pentru care Clientulul dvs. ar trebui să cumpere produsul sau serviciul dvs.), 
decizia privind publicitatea, comunicarea în media socială, relațiile cu mass-media sau sprijinul 
pentru afacerile publice. În acest stadiu, încercați și să echilibrați resursele financiare disponibile și 
necesare pentru a implementa o strategie puternică de export. 

❓ 

❓ 
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În definirea unor soluții specifice de marketing sau de relații publice este posibil să 
aveți nevoie de implicarea consultanților locali pe piețele țintă, deoarecela etapa 
curentă, în care dispunem de  bi fragmentate, este atât de ușor să decizi greșit, de 
exemplu, cu plasarea de anunțuri.  

 
Evaluarea depinde cu siguranță de scopurile pe care le-ați stabilit. Puteți urmări fie rezultatele 
financiare ale strategiei dvs., fie creșterea reputației sau recunoașterea produsului dvs., a companiei. 
 
 

Prezentăm câteva exemple de produse potențiale din Georgia, 
Azerbaidjan și Moldova și diferitele schițe ale strategiilor lor de 
export.  
 

Exemplu 1 (Georgia) 
 

Denumirea 
produsului 

Fructe – Afine albastre  
 

Caracteristicile 
produsului 

Pomușoarele din munții Guria și Adjara sunt foarte solicitate pe piața 
mondială datorită proprietăților lor unice. Afinele albastre sunt un arbust 
ce produce  pomușoare, care au un inel rotund de culoare albastră. În 
acest an pentru prima dată 12 tone de afine cultivate în Georgia au fost 
livrate pentru vânzare pe piața britanică.   

Piața țintă Polonia, Olanda, Regatul Unit 
 

Clientul Populația cu venit mediu cu vârsta de la 23 până la 70 de ani 
 
ANALIZA SWOT 

PUNCTELE TARI PUNCTELE SLABE 

 Afinele pot rezista la îngheț de -20 grade. 

 Există varietăți de afine cu indicații 
geografice. 

 Conțin vitamina C și au proprietăți 
antioxidante. 

 Arome și culori plăcute. 

 Se utilizează atât în stare brută cât și 
uscate. 

 Solul umed, ușor cu infiltrare bună, 
precum și relieful respectiv este potrivit 
pentru afine. 
 

 Necesitatea de a procura tehnologii 
moderne de procesare. 

 Lipsa aptitudinilor tehnice și a 
experienței. 

 Lipsa resurselor financiare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Afinele se disting prin gustul lor și sunt 
apreciate pe piața UE. 

 Datorită calităților dietetice ridicate, 
afinele se distribuite pe scară largă în 
întreaga lume. 

 Atrag o atenție deosebită din partea 

consumatorilor și realizarea lor pe piață nu 
este dificilă. 

 Afinele albastre dau prima recolta in al 
doilea an de la plantare. 

 Durata vieții arbuștilor  este de 50 de ani. 

 Cu o  planificare și gestionare bună, 

plantația de afine este foarte profitabilă. 

 Declinul cererii de afine. 

 Schimbarea gustului populației 
consumatoare. 

 Scăderea puterii de cumpărare. 
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 Agricultorii mai mici pot avea un efect 
economic mare. 

 Sunt utilizate pe scară largă în medicina 
culinară și populară. 

 Se prelucrează cu ajutorul tehnologiilor 
moderne. 

 Gustul original, dulce al boabelor îi 
mărește popularitatea. 

 

Exemplu 2 (Georgia) 
 

Denumirea 
produsului 

Brânză Georgiană 
 

Caracteristicile 
produsului 

Producția brânzei în Georgia se realizează de câteva sute de ani ceea ce e 
dovedit prin mostre istorice. În Georgia sunt mai mult de 30 de varietăți 
de brânzeturi: suluguni, brânză imerețiană, Mtskhetachecheli, tanili, 
brânză verde, brânză georgiană, brânză albastră, brânză Megrelian, Guda 
etc. 

Piața țintă Italia, Franța  
 

Clientul Populația de toate vârstele, care iubește brânză georgiană 
 
ANALIZA SWOT 

PUNCTELE TARI PUNCTELE SLABE 

 Foarte gustoasă, foarte diversă și care 

prezinta mult interes. 

 Brânza georgiană este o hrană foarte 
valoroasă pentru copii, adolescenți, 
femei însărcinate și mame care 
alăptează. 

 Mărcile de brânză georgiană Svan și 
Megrelian Sulguni sunt cu indicații 

geografice. 

 Brânza georgiană conține proteine și 
grăsimi ușor asimilabile, bogate în 
calciu, fosfor și alte substanțe minerale, 
vitaminele A și B. 
 

 Necesitatea de a procura tehnologii 

moderne de procesare. 

 Lipsa aptitudinilor tehnice și a experienței. 

 Lipsa resurselor financiare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Brânza georgiană mărește încrederea 
clienților și garantează siguranța. 

 Brânza georgiană este în conformitate 
cu standardele europene și distinsă pe 
piața UE. 

 Atragerea utilizatorilor străini și 
realizarea pe piață nu este dificilă. 

 Tradiția remarcabilă de depozitare a 
brânzei în miere și vin saparevi, care, pe 
de o parte, o protejează și, pe de altă 
parte, îi adaugă un gust deosebit. 

 Prelucrarea prin tehnologii modern. 

 Sulugun este o sursă universală de 
proteine. Conține substanțe deficiente - 
trifofan, lizină și acizi metioninici. 

 Controlul bioorganic a produsului. 

 Introducerea noilor tehnologii de 
prelucrare. 

 Atragerea investițiilor suplimentare 
pentru mini-laboratoare de testare a 
calității produselor lactate. 

 Standardizarea pieței, modificări 
legislative de care depind industria, 
managerii întreprinderilor; necesitateas 
licențierii și consultărilor cu instituțiile 
internaționale. 
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Sulguni este bogată în fosfați, în 
principal lecitină. 

 

Exemplu 3 (Georgia) 
 

Denumirea 
produsului 

Vin în ghivece de lut 

Caracteristicile 
produsului 

Georgia are o istorie de 8.000 de ani de tradiții vinicole. Astăzi, 
aproximativ 45 de soiuri de struguri sunt produse comercial: 
Kindzmarauli, Khvanchkara, Rkatsiteli, kakhuri Mtsvane, Saperavi și 
multe altele. Vinul din ghivece de lut are o aromă mai bună, se răcește și 
revigorează în mod natural. 
 

Piața țintă Letonia, Estonia, Kazahstan, Ucraina, Polonia, Franța, Germania. 
Clientul Populația cu venit mediu, cu vârsta cuprinsă între 21 și 72 de ani. 

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, consumul de alcool pe cap de 
locuitor este de 7,7 litri pe an, iar cota vinurilor este de 49,8%. 

 
ANALIZA SWOT 

PUNCTELE TARI PUNCTELE SLABE 

 Diversitatea unică a soiurilor de 
struguri endemice. 

 Este posibil transportul vinului și în 

ghivece de lut. 

 Istoria lungă și tradițiile producției de 
vin. 

 Vinul georgian are și caracteristici 
profilactice medicale. 

 Tehnologie locală și unică de fabricare 

a ulcioarelor de lut. 

 Condiții naturale favorabile și 
potențial de resurse, în special 
microzone. 

 Raport favorabil calitate-preț. 

 Ornamentele folosite pe ghivece de 
lut oferă lecții despre istoria și 
tradițiile Georgiei. 

 

 Gradul de cunoaștere cu privire la 
caracteristicile benefice pe care le are 
vinul din ghivece de lut este slab. 

 Viticultura și sectorul vitivinicol necesită 
elaborarea unui program de 
restructurare. 

 Nivelul competitivității vinului georgian 
este scăzut. 

 Barierele la intrarea pe o piață nu sunt 
studiate perfect. 

 Lipsa resurselor financiare, a investițiilor 
și a tehnologiilor inovatoare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Dezvoltarea de materie primă de 
înaltă calitate. 

 Deschiderea noilor piețe europene. 

 Utilizarea metodelor unice de 
îmbătrânire a vinului. 

 Impactul viticulturii și vinificației 

asupra bunăstării economice a țării și 
a populației acesteia. 

 Implementarea tehnologiilor 
inovatoare în fabricarea ghivecelor de 
lut. 

 Creșterea gradului de conștientizare 
cu privire la caracteristicile benefice 
pe care le are vinul din ghivece de lut. 

 Cercetarea pieții ținte a producătorilor și 
consumatorilor nu este completă. 

 Schimbarea cererii populației 
consumatoare. 

 Modificarea legislației în țările 
exportatoare. 

 Cunoaștere redusă a prudusului de către 
consumatori. 
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Exemplu 4 (Moldova) 
 

Denumirea 
produsului 

Uleiuri eterice și ceaiuri din ierburi pentru slăbit 
 

Piața țintă Germania 
Clientul Persoanele cu greutate excesivă, în special: 

• Femeile cu vârsta cuprinsă între 40 și 50 de ani; 

• Persoanele în vârstă cu probleme de sănătate (peste 60 de ani). 
 
ANALIZA SWOT 

PUNCTELE TARI PUNCTELE SLABE 
• Condiții prielnice pentru obținerea 

produselor. 
• Forță de muncă ieftină. 
• Sol fertil și curat în multe localități 

pentru a crește produsele ecologice. 

• Lipsa resurselor financiare pentru 
investițiile inițiale. 

• Produsele sunt necunoscute în piața țintă. 

• Reputația proastă a unor produse 
moldovenești. 

• Lipsa tehnologiei de procesare și a 
echipamentului modern. 

• Lipsa unor specialiști calificați. 

• Numărul insuficient de producători cu 
volume mari de producție. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
• O piață enormă. 

• Mulți oameni sunt dezamăgiți de 
produsele chimice pentru sănătate. 

• Consolidarea cooperării dintre 
producători. 

• Produsele pot fi utilizate în SPA, 
sanatorii, etc. 

 

• Condiții climatice instabile, secetă 
frecventă. 

• Incoerența politicii de stat care afectează 
exportul. 

• Lipsa unor finanțări accesibile, a banilor 
pentru materil semincer. 

• Concurența cu întreprinderile care 
primesc subvenții din alte țări. 

• Apariția unor noi concurenți. 

• Lipsa de încredere a cumpărătorilor angro. 
 
 

Exemplu 5 (Moldova) 
 

Denumirea 
produsului 

Fructe și pasteuri (pasta, pireu deshidratat) de fructe de 
padure 

Piața țintă Suedia, Norvegia, Danemarca și Regatul Unit. 
 

Clientul Copii cu vârsta 3-12 ani 
 

 
ANALIZA SWOT 

PUNCTELE TARI PUNCTELE SLABE 
• Produs foarte gustos și aromat, 100% 

natural, fără zahăr, care conține 
microelemente, fibre. 

• Termen de păstrare de până la 12 luni. 

• Prețul materiei prime este mai ieftin 
decât cel al concurenților din piața 
țintă. 

• Procesul de producție există deja. 

• Aspectul exterior neatractiv, ca urmare a 
lipsei de ambalaje inovatoare datorită 
specificului produsului (produsul este 
lipicios). 

• Necesită condiții speciale de depozitare 
(încăperile nu trebuie să fie nici umede, 
nici uscate). 
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 • Mai dificil de utilizat pentru persoanele în 
vârstă cu proteze dentare, deoarece 
produsul se lipește de ele. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
• Pot fi utilizate de alte segmente 

• Poate fi folosit ca materie primă, de ex. 
în produse de cofetărie sau în scopuri 
medicale pentru un stil de viață 
sănătos. 

• Produs necunoscut și necesită o 
contribuție semnificativă la promovarea 
produsului. 

• Standardele UE pentru produsele 
alimentare.  

 
 

Exemplu 6 (Moldova) 
 

Denumirea 
produsului 

Sicrie exclusive, de primă clasă, executate manual 

Piața țintă Italia 
Clientul Agențiile funerare cele mai prestigioase 

 
 
ANALIZA SWOT 

PUNCTELE TARI PUNCTELE SLABE 
• Produs exclusiv, de înaltă calitate, 

realizat manual. 

• Specialiști locali calificați deja 
disponibili. 

• Produs cu valoare adăugată mare din 
materiale de înaltă calitate disponibile 
în țară. 

• Abordare individuală și flexibilă a 
dorinței fiecărui client. 

• Produsul este ușor de depozitat și 
livrat, cu risc scăzut de deteriorare. 
  

• Incapacitatea de a produce în cantități 
mari. 

• Produsul are un volum mare, așa că 
costurile de transport sunt ridicate. 

• Dificultăți de adaptare la dorințele 
clienților în schimbare dacă produsul este 
deja în curs de finalizare. 

• Un segment îngust al pieței cu concurență 
ridicată. 

• Cerințe specifice ale clienților, care nu sunt 
întotdeauna pot fi îndeplinite. 

• Echipamente complexe necesare pentru 
producție. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
• Produsul este în cerere permanentă, nu 

depinde de factori externi. 

• Perspectivele vânzării produsului către 
client direct fără intermediari, cum ar fi 
agențiile funerare (crearea punctelor 
de vânzare proprii). 

• Extinderea către alte țări din UE nu 
numai în Italia. 

 

• Agenția Moldsilva are un monopol asupra 
pădurilor, iar producția depinde de 
acestea. 

• Transport (distanțe mari și volume mari). 

• Concurență. 

• Dependența de reputația intermediarilor 
– Dependența de inyermediari - agenții 
funerare care pot mări comisionul pentru 
servicii. 
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Exemplu 7 (Moldova) 
 

Denumirea 
produsului 

Vin 

Piața țintă 1. România, Polonia, Slovacia, Republica Cehă. 
2. Austria, Germania. 

Clientul Populația cu venit mediu cu vârsta cuprinsă între 23 și 70 de ani 
 
ANALIZA SWOT 

PUNCTELE TARI PUNCTELE SLABE 
• Vinurile de marcă sunt recunoscute pe 

piața internațională în cercurile de 

experți. 

• Mărci de vinuri cu indicații geografice 
protejate. 

• Componente naturale favorabile, cum 
ar fi clima, solul și condițiile de relief, 
pentru a produce vinuri de înaltă 
calitate. 

• Calități de gust de elită, arome și culori 
plăcute. 

• Experți de înaltă calificare în domeniul 
vinificației.  

 

• Podgoriile cu soiuri europene de struguri 
sunt mici. 

• Zonele limitate de sol irigat împiedică 
extinderea podgoriilor. 

• Retehnologizarea majoră trebuie să 
asigure schimbări radicale în performanța 
companiilor vinicole. 

• Necesitatea de a procura echipamente 
moderne pentru a produce vinuri în 
conformitate cu standardele UE și pentru 
a se conforma cerințelor consumatorilor. 

• Lipsa resurselor financiare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
• Deschiderea noilor piețe europene. 

• Introducerea procesării strugurilor cu 
tehnologii moderne. 

• Producția de vinuri cu calități noi. 

• Implementarea unor noi practici de 
marketing. 

• Plantarea soiurilor de struguri 
europene. 

 

• Apariția unor noi concurenți pe piața UE. 

• Modificarea legislației în țările 
importatoare. 

• Declinul cererii de vin. 

• Schimbarea gustului populației 
consumatoare. 

• Scăderea puterii de cumpărare. 
 

 
 
 

Exemplu 8 (Azerbaidjan) 
 

Denumirea 
produsului 

Covoare 
 

Caracteristicile 
produsului 

 

Piața țintă Europa de Vest 
Clientul Asociația europeană a covorașelor și covoarelor și clienții acestora 

 
 

PUNCTELE TARI PUNCTELE SLABE 
• Covoarele din Azerbaidjan prezintă 

mostre ale istoriei bogate și antice a 
țesăturilor de covoare. 

• Nu sunt mulți concurenți pe piață. 

• Covoarele din Azerbadjani sunt 
realizate manual și aceasta le fac 
prețioase. 

• Variabilitatea producției. 

• Ele pot fi scumpe deoarece sunt realizate 
manual și sunt fabricate din bumbac pur. 

• Lipsa cunoștințelor în metodele moderne 

de marketing. 

• Covoarele din Azerbaidjan nu sunt 
cunoscute pe piața europeană. 

• Rezistența producătorilor de a utiliza 
modele mai moderne pentru covoare. 



 

23 of 26 

• Resurse umane calificate. 

• Experiență tehnică în vopsire și 
proiectare. 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
• Existența unei piețe potențiale 

semnificative. 

• Interesul sectorului privat în investiții. 

• Determinarea guvernului de a dezvolta 
exporturi  care nu țin de petrol. 

• Progresul tehnologic. 
 

• Creșterea producției de covoare fabricate 
de mașini. 

• Recesiunea. 

• Copierea designului și modelelor de covor 
din Azerbadjan. 

• Tarife vamale ridicate în piața țintă. 
 

 
 

Exemplu 9 (Azerbadjan) 
 

Denumirea 
produsului 

Vin 

Piața țintă Țările baltice, Polonia, Republica Cehă etc. 
Clientul Persoanele cu vârsta de 20-50 ani, indiferent de sex 

 
ANALIZA SWOT 

PUNCTELE TARI PUNCTELE SLABE 
• Produsul va fi preparat din struguri din 

Azerbadjan, 100% organici într-un 
mod tradițional, care ar putea fi de 
interes pentru europeni. 

• Azerbadjan are o istorie îndelungată de 
producere a vinului și o experiență 
deosebită în domeniu. 

 

• Prețurile pot fi ridicate datorită 
cheltuielilor de transport. 

• Dificultăți constante de a crea sinergii 
între fabricile din Azerbaidjan. 

• Cunoștințe limitate ale sistemului 
european de către companiile vinicole din 
Azerbaidjan. 

  
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
• Tendință pozitivă în obiceiurile de 

consum din Europa de Est, în special în 
produsele alimentare și băuturi (mai 
multe vinuri, mai puține băuturi tari). 

• Creșterea turismului din și în 
Azerbadjan și a numărului studenților 
care au petrecut o perioadă de timp în 
străinătate. 

• Tendința de creștere a dorinței de a 

consuma produse sănătoase și 
naturale. 

• Țările exportatoare nu sunt țări 
producătoare de vin traditional, astfel  
reducând concurența locală. 

 

• Lipsa de infrastructură în canalele locale 
de distribuție. 

• Lipsa interesului față de vinul din 
Azerbaidjan. 
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Exemplu 10 (Azerbadjan) 
 

Denumirea 
produsului 

Turism de vară și de iarnă în Azerbaidjan 

Piața țintă 1. Țările europene 
2. Țările din Golful Persic 

Clientul Familii, în special părinții cu vârste cuprinse între 25 și 55 de ani. 
 
ANALIZA SWOT 

PUNCTELE TARI PUNCTELE SLABE 
• Poziție geografică favorabilă, oferind 

produse turistice de vară și de iarnă. 

• Obiective turistice istorice și naturale - 
Marea Caspică, zonele de câmpie și 
muntoase, zonele muntoase din 
Caucaz. 

• Azerbaidjanul este o țară sigură, fără 
atacuri teroriste. 

 

• Promovarea ineficientă și lipsa de 
cunoaștere a turiștilor despre Azerbaidjan. 

• Prețuri ridicate care depășesc nivelul 
european mediu. 

• Lipsa infrastructurii turistice. 

• Instabilitate economică. 

• Standarde de servicii scăzute. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
• Dezvoltarea sectorului de mediu, sport 

și alte sectoare turistice. 

• Îmbunătățirea reglementărilor legale 
în domeniul turismului. 

• Publicarea imaginii Azerbadjanului 
prin organizarea de evenimente 
internaționale precum Concursul de 
Cântece Eurovision 2012, Jocurile 

Europene 2015 și altele. 

• Crearea și promovarea de noi produse 
turistice. 

• Riscuri financiare legate de economia țării. 

• Riscurile geopolitice legate de războiul cu 
Armenia. 
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Partea 5. Recomandări de susținere aexporturilor de către 

ÎMM-uri care să le ajute să beneficieze pe deplin de ZLSAC 
 

Georgia 
 

Recomandări pentru IMM-uri privind exporturile:  
 Este esențial să se stabilească un parteneriat puternic al părților interesate cu organizațiile 

de sprijinire a afacerilor și IMM-urile în dialogul public-privat (DPP) și comunicarea 
constructivă între principalii actori implicați în implementarea politicii ZLSAC și IMM-
urilor, ajutându-le acestora  în dezvoltarea competențelor necesare; 

 Identificarea celor mai eficiente abordări privind cooperarea cu instituțiile financiare 
internaționale pentru promovarea dezvoltării inovatoare a afacerilor; 

 Dezvoltarea strategiei de comunicare cu potențiali parteneri / cumpărători și împărtășirea 
resurselor pe rețelele electronice disponibile; 

 Implementarea practicii de efectuare a auditului intern în cadrul întreprinderilor pentru a 
determina în mod corect strategia de introducere pe piață / strategie de export / introducere 
pe piață a companiei (de exemplu, de la prelucrarea produsului până la ambalaj, asigurarea 
calității); 

 Punerea în aplicare a așa-numitului "Test de pregătire pentru export" destinat 
exportatorilor "începători". 

 

Recomandări pentru guvern: 
 Elaborarea unei abordări sistematice de urmărire a abilităților întreprinderilor mici pentru 

o piață de formare mai eficientă și mai receptivă; 
 De bazat pe progresele înregistrate în promovarea calității educației și a culturii 

antreprenoriale pentru a facilita eficacitatea utilizării ZLSAC; 
 Acordarea accesului la piețe și internaționalizare; 
 Acordarea sprijinului dezvoltării antreprenorilor și cooperativelor individuale; 
 Acordarea sprijinului pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de stocare și 

prelucrare a produselor agricole;  
 Aplicarea sistematică a analizei impactului de reglementare pentru a evalua impactul pozitiv 

sau negativ al schimbărilor de reglementare asupra sectorului IMM-urilor; 
 De adoptat o abordare mai strategică a dezvoltării IMM-urilor prin identificarea direcțiilor 

și obiectivelor strategice pentru dezvoltarea viitoare, luând în considerare necesitățile 
specifice ale IMM-urilor în sectoarele importante ale economiei, cum ar fi industria 
agroalimentară, industria ușoară și turismul. 

 

Moldova 
 

IMM-urile din Moldova speră că: 
 Vectorul european va rămâne în continuare priuoritar pentru Moldova; 
 Acțiunile guvernamentale vor fi orientate spre UE și în viitor în această direcție se vor 

întreprinde măsuri serioase și ireversibile cu o rezonanță internațională; 
 Intențiile europene ale Republicii Moldova nu sunt doar declarative, ci luate serios în 

considerație. 
 

Recomandări pentru IMM-uri privind exporturile:  
 Activitatea de export poate fi inițiată atunci când se cunoaște cumpărătorul și este semnat 

contractul de intenție sau chiar contractul de cumpărare; 
 Este necesar să cunoaștem cine, ce fel de încărcătură, cât și în ce condiții de transport și 

timp trebuie făcut. Exemplu: de regulă, documentele de bază solicitate de organele vamale 
ale UE sunt: 

  Factura comercială, 
  Declarația valorii vamale, 
  Documente de transport maritim, 
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  Asigurarea de transport pentru marfă, 
  Lista de ambalaje, 
  Documentul administrativ unic - SAD; 

 Este necesar să se cunoască lista documentelor de însoțire pentru produsul vândut și 
condițiile de plată; 

 Pentru a se înregistra ca exportator, este necesar de a  prezenta setul de 14 documente 
necesare  la biroul vamal; 

 Este foarte recomandabil să consultați instrucțiunile MIEPO, utilizând informațiile despre 
platformă "Export Help Desk" pentru a consulta cu specialiștii din domeniu. Lipsa de 
competență poate duce la faliment; 

 O bună gestionare a produselor de calitate și a siguranței va facilita obținerea certificatelor 
însoțitoare; 

 Este bine să cunoaștem noțiunile INCOTERMS (Termeni comerciali internaționali) și alți 
termeni aplicați în export; 

 Este strict necesar să se respecte regulile de vămuire, procedura de plasare a mărfurilor și 
mijloacelor de transport în regim vamal și încheierea acestui regim în condițiile prevăzute 
de Codul vamal; 

 Un pas important este cunoașterea costurilor tranzacției. Marketingul va fi reușit  în cazul 
unui venit care acoperă toate cheltuielile cu profit adecvat. 

 Este important să cunoaștem concurenții din piața țintă. 
 Calculul în timp util al tuturor cheltuielilor și veniturilor reprezintă calea de urmat. Acest 

lucru poate fi realizat numai utilizând informații și competențe bune în domeniu. 
 
 

Azerbadjan 
 

Recomandări pentru guvern: 
 Dezvoltarea comunicării și relațiilor cu UE și semnarea acordurilor comerciale,  începând 

cu ZLSAC; 
 Constituirea agenției de implementare a politicilor pentru IMM-uri; 
 Reforma cadrului juridic atât pentru sursele bancare, cât și pentru cele nebancare de 

finanțare pentru a aborda obstacolele din calea accesului IMM-urilor la fonduri; 
 Înființarea unei bănci de dezvoltare pentru consolidarea tuturor fondurilor existente și 

sprijinirea antreprenorilor în mod centralizat; 
 Sporirea competitivității IMM-urilor prin îmbunătățirea monitorizării și evaluării 

inițiativelor existente privind inovarea, consolidarea capacităților și promovarea 
exporturilor; 

 Încurajarea organizațiilor de sprijin a afacerilor ca acestea să reprezinte în mod eficient 
IMM-urile în dialogul politic cu sectorul public; 

 Încurajarea implicării IMM-urilor în mecanismele anticorupție; 
 De elaborat oferta de formare profesională pentru IMM-uri. 

 

Recomandări pentru IMM-uri:  
 Utilizați sprijinul organizațiilor de susținere a afacerilor care au experiență de lucru cu 

companiile europene. Ele vă pot ajuta să evitați  repetarea greșelilofr și vă pot prezenta 
potențialilor clienți; 

 Participați la târgurile internaționale de comerț. Ele creează o oportunitate unică de a 
cunoaște potențialii clienți și de a-ți arăta produsele. Rețineți - puteți oricând să cooperați 
cu alte IMM-uri și să aveți o poziție comună de reducere a costurilor; 

 Fabricați produsele în conformitate cu normele tehnice ale UE. Fără acestea nu veți putea 
să exportați produsul dvs. oricât de bun ar fi. 

 

Pentru mai multe informatii:  
 Documentul de cercetare al CESD: Studiul de fezabilitate privind Zona de Liber Schimb 

Aprofundată și Cuprinzătoare (ZLSAC) între Azerbaidjan și Uniunea Europeană - 
   Uniunea Europeană, Comerțul cu mărfuri cu Azerbaidjan - 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113347.pdf    

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113347.pdf

