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SUMMARY
This article is aimed to highlight the place and importance of the foreign trade in 

economic and social life of citizens from countries participating in such activity. In the 
same time, there are examined theoretical concepts and trade policies which that con-
tributed in one way or another to the broadening and growing up of the export-import 
relationship between countries in the world. 

A particular attention is given toward trade policy of the Republic of Moldova deve-
lopment at the present moment. 

Locul şi importanţa comerţului exte-
rior. Comerţul exterior reprezintă cea mai 
veche formă de legături economice reali-
zate între ţări. La început, obiectul princi-
pal al tranzacţiilor comerciale l-a constitu-
it schimbul de mărfuri cu grade diferite de 
prelucrare (începând cu cele primare agri-
cole, de extracţie şi continuând cu cele 
manufacturate).

În secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, trep-
tat, pe măsura apariţiei şi dezvoltării maşi-
nismului, se intensifică comerţul exterior 
cu mijloace de producţie. Odată cu spo-
rirea dimensiunilor economiei de piaţă, 
apare şi se dezvoltă în mod logic fluxul de 
capital. În secolul al XX-lea – mai ales în a 
doua jumătate – dinamica exportului de 
capital este mai rapidă, în comparaţie cu 
exportul de mărfuri. În ultima perioadă a 
secolului al XX-lea serviciile informaţiona-
le, de telecomunicaţie ş. a. îşi sporesc şi ele 
ponderea în cadrul tranzacţiilor internaţi-
onale. Astfel, comerţul exterior contem-
poran poate fi definit ca fiind totalitatea 
legăturilor, schimburilor şi tranzacţiilor 
de export-import dintre ţările lumii. El cu-
prinde:
- circulaţia internaţională de mărfuri;
- circulaţia internaţională a serviciilor;

- fluxurile internaţionale de tehnologii şi 
ale rezultatelor cercetărilor ştiinţifice;

- fluxurile internaţionale de credit şi fi-
nanciare;

- cooperarea şi specializarea în producţie;
- fluxurile internaţionale de forţă de mun-

că.
Extinderea schimburilor externe are la 

bază adâncirea diviziunii sociale a mun-
cii şi evoluţia dezvoltării forţelor de pro-
ducţie. Pe măsura dezvoltării economice 
şi sociale generale s-au constituit diverse 
teorii şi modele cu privire la rolul şi impor-
tanţa comerţului exterior în viaţa societă-
ţii umane. 

Abordări cu privire la comerţul ex-
terior în antichitate. Începuturile ideilor 
economice, respectiv ale celor legate de 
schimburile comerciale, le găsim la gândi-
torii din Grecia Antică: Xenofon (426-354 
î.e.n.), Platon (428-328 î.e.n.) şi Aristotel 
(384-322 î.e.n.). Toţi aceşti gânditori se 
evidenţiază prin reflecţiile lor filozofice şi 
doar prin filtrul acestor preocupări percep 
viziunile asupra prosperării economice a 
statului şi distribuirii veniturilor în cadrul 
său. 

Xenofon a fost primul care a introdus 
termenul de „economie” derivat din oikos 

(casă) şi nomos (gestiune), acest termen 
desemnând regulile dirijării gospodăriei 
casnice. Un merit deosebit a lui Xenofon 
îl constituie analiza interlegăturii: diviziu-
nea muncii – calitatea bunurilor confecţi-
onate – dimensiunile pieţei.

Platon considera că importul şi expor-
tul de mărfuri trebuie să fie scutite de taxe 
vamale, însă reglementate strict sub as-
pectul necesităţii lor pentru stat. Prin lege 
să fie limitată oscilarea preţurilor de vân-
zare şi cumpărare a bunurilor.

Aristotel a fost primul care a făcut dis-
tincţie între cele două proprietăţi ale măr-
fii – valoarea de întrebuinţare şi valoarea 
de schimb. Luând drept exemplu o pere-
che de sandale, el a demonstrat că aceasta 
poate servi atât pentru purtare (valoarea 
de întrebuinţare) cât şi pentru schimb 
pentru o altă marfă necesară (valoarea de 
schimb). 

Aristotel a fost primul care a descoperit 
legităţile schimbului, subliniind că:

- schimbul presupune comensura-
bilitate, adică un element comun ce per-
mite efectuarea acestui schimb;

- mărfurile nu conţin nimic comun 
ce le-ar face comensurabile, de aceea co-
mensurabilitatea este determinată de vo-
lumul de muncă umană cheltuită pentru 
producerea mărfurilor schimbate.

Aportul lui Aristotel la dezvoltarea 
gândirii economice constă şi în faptul că 
el primul a formulat  două dintre cele cinci 
funcţii ale banilor: a) ca măsură a valorii de 
schimb şi b) ca mijloc de circulaţie a măr-
furilor.

Aristotel a divizat circulaţia mărfurilor 
în două activităţi: a) prima legată de cum-
părarea bunurilor necesare consumului, 
fiind limitată de capacitatea de cumpăra-
re a consumatorilor şi b) îndreptată spre 
acumularea de averi şi care trebuie să fie 
reglementată de către stat.

Aristotel a condamnat practica acordă-
rii banilor daţi cu împrumut. În acest caz 
câştigul provine din moneda însăşi, şi nu 

din muncă: „După cum copiii sunt gene-
raţi de părinţi, la fel şi dobânda este mo-
neda generată de monedă sau multiplica-
rea monedei prin ea însăşi.” [1, p. 17-20]

În general, gânditorii antici se împo-
triveau marelui comerţ, pronunţându-se 
pentru o economie închisă. Caracterul 
închis al producţiei de autoconsum nu a 
fost să genereze studii profunde despre 
comerţul exterior. 

Evul mediu n-a adus un progres în 
dezvoltarea societăţii umane, ci un regres 
economic pronunţat. Acest regres eco-
nomic a generat şi un important regres 
politic. Devenind imposibilă conducerea 
centralizată a statului, puterea politică se 
atomizează, concentrându-se în mâinile 
feudalilor. Fiind preocupaţi de războaie, 
vânătoare, curtoazie şi autoafirmare, aceş-
tia nu se prea interesau de economie, de 
gestionarea raţională a moşiilor lor. Unica 
problemă economică care îi preocupa era 
găsirea sumelor de bani pentru cumpăra-
rea obiectelor exotice de lux din Orient. 

Toate aceste schimbări au defavorizat 
dezvoltarea ştiinţelor, inclusiv a gândirii 
economice. Scrisul s-a păstrat doar în ca-
drul Bisericii, ceea ce i-a permis acesteia să 
ocupe spaţiul sociocultural devenit tem-
porar liber, iar ulterior – şi a spaţiului eco-
nomico-politic.

Fruntaşi ai bisericii creştine, denumiţi 
„canonişti” (de la canon – lege bisericeas-
că) şi profesori ai universităţilor medie-
vale, denumiţi „scolaşti” (de la şcolar) au 
reluat ideile marilor gânditori antici, în-
deosebi ale lui Aristotel, şi le-au combinat 
cu dreptul roman, formulând următoarele 
postulate:
1. Toţi oamenii sunt egali în faţa lui 

Dumnezeu. Prin aceasta a fost lichidată 
opoziţia psihologică şi juridică între oa-
menii liberi şi sclavi. 

2. Unicul izvor al mijloacelor de trai tre-
buie să fie munca personală.

3. Bogăţia este un păcat. Ca urmare, orice 
venit neprovenit din muncă, fie de la ac-
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tivitatea comercială, fie de la cea cămă-
tărească, era considerat ca un rezultat al 
exploatării celui apropiat.

Printre fruntaşii bisericii creştine se nu-
mără şi fondatorul doctrinei justiţiei socia-
le Toma d’Aquino (1225-1274). În lucrarea 
sa  „Suma Teologică” (1266) el menţiona 
că, după natura lor, toate bunurile pămân-
teşti sunt comune, deoarece aparţin lui 
Dumnezeu, oamenii fiind doar în drept să 
le folosească.

Pe timpul lui T. d’Aquino, mai domina 
economia naturală. Treptat însă a început 
procesul relansării oraşelor, dezvoltării 
meşteşugurilor, intensificării schimbului 
de mărfuri atât pe piaţa internă cât şi pe 
cele externe. Tot mai des relaţiile dintre 
oameni luau forma relaţiilor dintre cum-
părători şi vânzători, fapt ce făcea tot mai 
stringentă problema preţului. Ca răspuns, 
T. d’Aquino a propus teoria „preţului just.”

Preţul just, în opinia lui T. d’Aquino, 
este un preţ bazat pe cheltuielile de pro-
ducţie ale producătorului şi un venit me-
nit să-i asigure acestuia o existenţă cores-
punzătoare rangului social deţinut.

Tot lui T. d’Aquino îi aparţine şi teoria 
profitului just. Prin „profit just” el înţele-
gea diferenţa pozitivă între preţul de vân-
zare şi cel de cumpărare a mărfii. Obţine-
rea profitului just este motivată astfel:

- ameliorarea calităţii sau ambalajului 
mărfurilor vândute;

- stocarea şi păstrarea mărfurilor destina-
te vânzării;

- transportarea mărfurilor, legată de mari 
riscuri cu caracter natural şi uman;

- întreţinerea comerciantului şi a familiei 
sale.
Referitor la relaţiile comerciale, T. 

d’Aquino scria: „Cumpărarea şi vinderea 
par să fie instituite în vederea realizării in-
teresului comun al două părţi, fiecare din-
tre ele având nevoie de obiectele aflate 
în posesia celeilalte părţi. Or, ceea ce este 
instituit în interesul comun nu trebuie să 
avantajeze o parte din contul alteia, între 

ele fiind necesare raporturi de egalitate. 
Iată de ce a vinde o marfă mai scump sau 
a o cumpăra mai ieftin decât costă este in-
just şi nelegitim.” [2, p. 485]

Aşadar, în Evul Mediu gândirea eco-
nomică, fiind subordonată teologiei, s-a 
aflat într-o profundă stagnare. Subiectele 
principale de cercetare au fost preţul just, 
profitul just, injustiţia perceperii dobânzii 
şi principiile egalităţii în procesul schim-
burilor de mărfuri. 

Comerţul exterior în abordarea mer-
cantilistă. Termenul de mercantilism 
derivă de la noţiunile italiene mercante 
(negustor) şi mercantile (legat de câştigul 
bănesc). Mercantilismul a dominat teoria 
şi practica economică timp de trei secole 
– de la mijlocul sec. al XV-lea până la mijlo-
cul sec. al XVIII-lea, cuprinzând, aproxima-
tiv, anii 1450-1750 – perioada dintre Evul 
Mediu şi capitalismul industrial. În aceas-
tă perioadă, ideile economice răzleţe se 
transformă în sistem, în care se combină 
destul de organic aspectele economice, 
politice şi financiare. În continuare, vom 
prezenta câteva condiţii care au generat 
apariţia acestui sistem. 

Schimbările pe plan geoeconomic. 
Prima schimbare a fost condiţionată de 
intensificarea relaţiilor de schimb între ţări 
în urma cruciadelor. Până atunci, comer-
ţul restrâns se desfăşura doar pe teritoriul 
micilor state europene. Cruciadele au înlă-
turat aceste obstacole, contribuind, astfel, 
la extinderea rapidă a comerţului exterior.

A doua schimbare a constituit-o acu-
mularea primitivă a capitalului care s-a 
manifestat, preponderent, în îngrădirea 
pământurilor şi ruinarea micilor gospodari. 
Rămaşi fără mijloace de subzistenţă, ei s-au 
transformat în lucrători salariaţi. În paralel, 
decurgea procesul formării primilor antre-
prenori, reprezentaţi de negustori, cămă-
tari şi meşteşugari care au creat primele 
manufacturi. Ca urmare, dacă în Evul Me-
diu forma preponderentă a bogăţiei o alcă-
tuia proprietatea funciară, de acum înainte 

formă principală de bogăţie devin banii. 
Banii au devenit necesari tuturor.

Schimbări pe plan politic. Schimbările 
cu caracter economic au provocat modifi-
carea formei guvernării statale. În majori-
tatea ţărilor europene s-au constituit sta-
tele naţionale şi monarhiile absolute. Le-
gislaţia, impozitele, politica externă au de-
venit prerogativa regilor. În activitatea lor, 
regii se sprijineau pe noua pătură socială 
apărută – cea comercială, a cărei influenţă 
în urma monetizării rapide a economiei, a 
crescut considerabil. Ca urmare, puterea 
politică a statului depindea tot mai mult 
de puterea financiară a păturii comerciale.

Indiferent de spaţiul geoeconomic şi 
schimbările pe plan politic în care s-a ma-
nifestat, mercantilismul se caracterizează 
prin următoarele trăsături esenţiale:
- mercantiliştii au fost primii care au încer-

cat să descopere interlegăturile cauzale 
din cadrul economiei, în primul rând, în 
sfera circulaţiei bunurilor, capitalul co-
mercial fiind prima formă a capitalului 
ca atare;

- bogăţia a fost considerată ca fiind can-
titatea de bani (precum aurul şi argintul 
sub formă de lingouri şi comori) pe care 
o posedă ţara;

- sfera creării bogăţiei o constituie comer-
ţul exterior, iar izvorul bogăţiei este pro-
fitul comercial;

- factorii creşterii bogăţiei erau conside-
raţi dezvoltarea producţiei manufactu-
riere, stimularea importului de materie 
primă şi a exportului de produse finite, 
creşterea masei monetare în circulaţie;

- încurajarea intervenţiei statului în eco-
nomie. Prin aceasta mercantiliştii au 
contribuit la formarea pieţelor naţiona-
le, la adâncirea diviziunii sociale a mun-
cii, la susţinerea progresului tehnic şi 
economic.

În fond, sistemul sau doctrina mer-
cantilistă  a constituit un ansamblu de 
idei, norme şi învăţături practice privind 
căile de îmbogăţire prin creşterea stocu-

rilor de aur şi argint pe baza promovării 
comerţului exterior.

Cei mai de seamă reprezentanţi ai mer-
cantilismului au fost: francezii Jean Bodin 
(1530-1596), Antoine de Montchrestien 
(1575-1621), Jean Baptiste Colbert (1619-
1683), englezii Thomas Mun (1571-1641), 
William Petty (1623-1687), italianul Anto-
nio Serra (1580-1650), rusul Ivan Posoşkov 
(1652-1726).

Politica mercantilistă de comerţ ex-
terior. Conţinutul principal al politicii co-
merciale externe îl constituie, la mercan-
tilişti, raportul dintre veniturile şi cheltuielile 
de comerţ. Modalităţile concrete de stimu-
lare a creşterii masei monetare în procesul 
schimburilor de export-import s-au reali-
zat în două etape distincte: mercantilismul 
timpuriu şi mercantilismul dezvoltat.

La etapa timpurie – etapa asigurării ba-
lanţei monetare active – care corespunde 
secolului al XVI-lea şi, parţial, celui ur-
mător, mercantiliştii erau preocupaţi de 
atragerea monedei de aur şi argint din 
exterior şi interzicerea scoaterii sale din 
interior. Consecvenţi concepţiei că bogă-
ţia se creează în sfera comerţului exterior 
(vânzând la preţuri superioare faţă de cele 
de cumpărare), ei militau în această peri-
oadă pentru stimularea importului de me-
tale preţioase, sporirii cantităţii interne de 
bani, opunându-se prin toate mijloacele 
ieşirii banilor din ţară. „Bogăţia nu constă 
în avea mai mult aur sau mai mulţi bani, 
ci în a avea mai mult decât restul lumii sau 
decât vecinii.” [3, p. 12] Scoaterea monedei 
în exterior era stopată prin legea care sti-
pula ca fiecare negustor străin să-şi chel-
tuiască banii obţinuţi din vânzarea măr-
furilor sale pe cumpărarea mărfurilor ţării 
date. Uneori s-a mers până acolo, încât se 
interzicea orice export al oricăror bunuri. 

La etapa dezvoltată – etapa asigură-
rii unei balanţe comerciale active a ţării 
– care corespunde secolului al XVII-lea şi 
primei jumătăţi a celui următor, mercan-
tiliştii au început să-şi dea seama că, fără 
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dezvoltarea producţiei de bunuri materi-
ale, care să mijlocească îmbogăţirea, nu 
se poate promova un comerţ exterior efi-
cient. La acea perioadă, politicile s-au în-
dreptat spre stimularea creşterii producţi-
ei, în special, a celei industriale, mai ales, a 
bunurilor finite şi exportarea lor la preţuri 
ridicate. Deja economistul francez Antoi-
ne de Montchrestien scria în lucrarea sa 
„Tratat de economie politică” (1615): 
„Nici surplusul de aur şi argint, nici cantita-
tea de pietre preţioase şi diamante nu face 
ca statul să fie bogat, ci prezenţa obiectelor 
necesare pentru viaţă şi pentru îmbrăcă-
minte; cine le posedă în cantităţi mari, acela 
poate fi considerat îndestulat.” [4, p. 22]

În acea perioadă de timp mercantiliş-
tii francezi, englezi şi olandezi acordau 
o atenţie sporită stimulării exporturilor 
produselor  manufacturate şi încurajării 
importurilor de materii prime (din colo-
nii). În felul acesta, metropola era capabilă 
să realizeze un comerţ exterior eficient şi, 
printr-o balanţă comercială activă, să-şi 
mărească bogăţia.

Toţi mercantiliştii au pledat pentru in-
tervenţia masivă a statului în economie, 
deoarece prosperitatea comercială a unei 
naţiuni depinde de atitudinea puterii pu-
blice faţă de acest domeniu de activitate. 
Deci, politica comercială externă, promo-
vată de mercantilişti a fost, în exclusivita-
te, una protecţionistă. 

Concepţia fiziocrată cu privire la bo-
găţie şi comerţul exterior. Politica co-
mercială externă, promovată în secolele 
XVI-XVII de către mercantilişti, a condus în 
cele mai multe ţări ale Europei Occidenta-
le (poate cu excepţia Angliei şi, într-o oa-
recare măsură, a Germaniei) la neglijarea 
şi decăderea producţiei, în primul rând, 
a celei agricole. Confundarea bogăţiei cu 
banii a declanşat mari speculaţii băneşti în 
dauna producţiei. 

Sistemul de gândire mercantilist s-a 
dovedit a fi greşit. Iată de ce, începând 
cu a doua jumătate a secolului al XVII-lea, 

economiştii înclină tot mai insistent spre 
descifrarea mecanismelor producţiei. 
Treptat, îşi face loc ideea conform căreia 
bogăţia este formată din bunuri materia-
le. Fiziocraţilor le revine meritul de a fi fost 
deschizătorii de drum în acest sens.

Etimologic, „fiziocraţie” înseamnă „pu-
terea naturii” sau „ordine naturală.” Şeful 
necontestat al fiziocraţilor a fost Francois 
Quesnay (1694-1774) cu lucrarea sa prin-
cipală „Tabloul economic” (1758). Printre 
adepţii curentului fiziocrat îi mai putem 
menţiona pe Mirabeau (1715-1789), Du-
pont (1739-1817), Turgot (1727-1781) ş. a.

Principala confruntare a fiziocraţilor cu 
mercantiliştii a fost tocmai în privinţa sub-
stanţei bogăţiei şi a locului unde se creea-
ză. Răspunzând că bogăţia este totalitatea 
bunurilor satisfacerii nevoilor vitale, fizio-
craţii resping categoric paradigma mer-
cantilistă, conferind banilor numai funcţia 
de mijloc de schimb. Sfera creării bogăţiei 
este considerată de fiziocraţi agricultura, 
iar izvorul bogăţiei – munca muncitorilor 
agricoli. 

„Anume bogăţiile produse în agricultu-
ră, scria Fr. Quesnay, se află la baza formării 
celorlalte forme de bogăţie, asigură ocu-
parea în cadrul totalităţii profesiilor, con-
tribuie la creşterea comerţului şi bunăstării 
populaţiei, pune în mişcare industria şi sus-
ţine prosperitatea naţiunii.” [5, p. 98-130] 
Alt fiziocrat, Mirabeau, menţiona: „Toată 
politica noastră porneşte de la un grăunte.”

Examinând situaţia din acele timpuri, 
filozoful francez Voltaire scria: „Aceasta era 
perioada când Franţa s-a săturat de poe-
zii, comedii, tragedii şi a început să se gân-
dească la pâine.”

În astfel de împrejurări se dezvoltă con-
cepţia nouă a fiziocraţilor cu privire la co-
merţul exterior. Din moment ce bogăţia se 
creează în agricultură, ea nu se creează în 
comerţ. Comerţul constituie doar schim-
bul de echivalente, iar banii nu îndepli-
nesc altă funcţie decât pe cea de mijloci-
tor al schimbului. 

Fiziocraţii se opun politicii de comerţ 
extern bazată pe balanţa comercială ac-
tivă, pe motiv că ea ar rezulta din expor-
tarea de bogăţie (sub forma bunurilor) şi 
importarea de bani (care nu sunt bogăţie). 
Ei militează pentru realizarea unei poli-
tici comerciale bazate pe asigurarea unei 
balanţe echilibrate în schimburile inter-
naţionale. Mai mult, fiziocraţii s-au pro-
nunţat pentru o politică liber-schimbistă 
în domeniul comerţului exterior, care se 
încadrează concepţiei lor generale despre 
libertatea de acţiune a agenţilor econo-
mici. 

Adam Smith şi teoria avantajului ab-
solut. Extinderea producţiei de mărfuri în 
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi 
crearea economiilor naţionale unitare, ca 
şi accelerarea activităţilor de export-im-
port dintre ţări, a stimulat şi cercetările 
privind comerţul internaţional. Cel care 
a elaborat prima teorie coerentă privind 
comerţul internaţional în condiţiile eco-
nomiei de piaţă a concurenţei perfecte, 
a fost economistul englez Adam Smith 
(1723-1790) în celebra sa lucrare „Avuţia 
naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi 
cauzelor ei” (1776).

Dar iată ce afirma Smith: „Maxima ori-
cărui cap de familie prudent este de a nu 
încerca să producă acasă lucruri, care l-ar 
costa mai mult  producându-le, decât cum-
părându-le. Croitorul nu încearcă să-şi facă 
singur ghete, ci le cumpăra de la cizmar. Ciz-
marul nu încearcă să-şi facă singur haine, 
el încredinţează acest lucru croitorului. Fer-
mierul nu încearcă să-şi facă nici haine, nici 
ghete, ci se foloseşte în acest scop de mese-
riaşii respectivi. Toţi văd că e în interesul lor 
să-şi exercite munca, într-un mod care să le 
ofere o oarecare superioritate faţă de vecini; 
şi să cumpere cu o parte din produsul acti-
vităţii lor – ceea ce e acelaşi lucru – cu pre-
ţul unei părţi din acest produs, toate cele de 
care mai au nevoie.”

Ceea ce se cheamă prudenţă pentru 
conducerea unei familii, rareori poate fi o 

nesocotinţă pentru conducerea unei ţări. 
Dacă o ţară străină  ne poate furniza bu-
nuri mai ieftine decât le-am putea produ-
ce noi, e mai bine să le cumpărăm de la ea, 
cu o parte din produsul activităţii noastre, 
utilizate într-un mod din care putem trage 
un oarecare folos. Activitatea generată a 
ţării fiind totdeauna în raport cu capitalul 
care o pune în mişcare, ea nu va fi redusă 
prin aceasta, după cum nici activitatea de 
care am vorbit mai sus a meşteşugarilor; 
numai că ea va fi lăsată să-şi găsească sin-
gură modul de întrebuinţare, care să poa-
tă aduce cele mai mari avantaje. 

Desigur, activitatea ei nu e utilizată cu 
cel mai mare avantaj, când e îndrumată 
către producţia unui articol, pe care ea îl 
poate cumpăra mai ieftin decât ar fi cos-
tul lui de producţie. Valoarea producţiei 
anuale este, desigur, micşorată mai mult 
sau mai puţin, când activitatea este, ast-
fel, îndreptată de la o producţie de măr-
furi de o valoare evident mai mare decât 
cea pe care ea e îndrumată să o producă. 
În această ipoteză, articolul respectiv s-ar 
putea cumpăra din străinătate mai ieftin 
decât se poate produce în ţară. Prin ur-
mare, el ar putea fi cumpărat numai cu o 
parte din mărfurile produse sau, ceea ce 
este acelaşi lucru, cu o parte din preţul 
mărfurilor pe care activitatea susţinută 
de un capital l-ar putea produce în ţară, 
dacă s-ar lăsa lucrurile să-şi urmeze calea 
lor normală. Activitatea economică a ţării 
este, astfel, îndrumată de la o activitate 
avantajoasă spre una mai avantajoasă, iar 
valoarea de schimb a producţiei sale anu-
ale, în loc să fie mai mare, după cum era 
în intenţia legiuitorului, se micşorează ne-
apărat în urma unei asemenea reglemen-
tări. [6, p. 305-306]

Din acest citat, relativ lung, se desprin-
de cu claritate concepţia lui A. Smith des-
pre comerţul exterior. 

Esenţa acestei concepţii, respectiv, şi 
cea a politicii comerciale externe constă 
în faptul că, în virtutea diviziunii sociale 
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Vin Postav
Portugalia 100 200
Anglia 200 100

Schema 1. Condiţiile de schimb.

În cazul dat, Portugalia se va specia-
liza în producerea vinului, iar Anglia – în 
fabricarea postavului, deoarece anume 
în producerea acestor mărfuri ambele au 
avantaje absolute. Ca urmare, surplusul 
de mărfuri obţinut în urma specializării va 
fi repartizat între ambele ţări, stabilind re-
laţii de export-import echitabile între ele.

Specializarea între ţări va fi benefică, 
dacă se va baza pe politica liber-schim-
bistă (nediscriminatorie). 

David Ricardo şi teoria costurilor 
comparative şi a avantajului relativ. 
Cea mai cunoscută teorie şi politică des-
pre comerţul exterior a fost elaborată de 
celebrul economist englez David Ricar-
do (1772-1823) şi este expusă în lucrarea 
„Despre principiile economiei politice şi 
impunerii” (1817). 

Într-o formă sau alta,  aceasta se află 
şi astăzi la baza tuturor încercărilor de 
explicare a mecanismelor schimburilor 
economice internaţionale. Modelul ri-
cardian porneşte de la concepţia lui A. 

Smith, pe care o îmbogăţeşte cu ele-
mente noi, originale. 

Ca şi A. Smith, D. Ricardo explică me-
canismele schimburilor internaţionale, 
pe baza teoriei valoare-muncă. Cu toate 
acestea, între A. Smith şi D. Ricardo există 
o mare diferenţă. În timp ce A. Smith consi-
dera că atât schimburile interne cât şi cele 
externe au la bază principiul echivalenţei 
(„muncă egală, pe muncă egală”), D. Ricar-
do admite că echivalenţa este obligatorie 
numai în interiorul unei ţări. În raporturi-
le internaţionale regula nu funcţionează. 

Teoria ricardiană aduce în analiză, faţă 
de cea a lui A. Smith, schimburile nee-
chivalente din comerţul exterior şi ideea 
comparării costurilor de producţie unitare 

a muncii, nu este necesar şi nici posibil ca 
fiecare ţară să-şi producă în interiorul gra-
niţelor toate bunurile de care are nevoie. 

Aceasta cu atât mai mult cu cât fieca-
re este dotată cu factori de producţie în 
proporţii diferite şi de calitate diferită. Prin 
urmare, fiecare ţară urmează să se specia-
lizeze în producerea bunurilor pentru care 
înregistrează costuri de producţie mini-
me. Asemenea produse vor face obiectul 
exportului ţării respective. Specializându-
se, astfel, orice ţară şi economie naţiona-
lă tind spre maximalizarea eficienţei. A. 
Smith îşi explică viziunea prin exemplul 
a două ţări care produc cantităţi egale de 
bunuri cu cantităţi inegale de muncă, ca-n 
schema de mai jos:

– la diferite produse – în interiorul graniţe-
lor naţionale ale fiecărui stat. 

Dar iată punctul de plecare în elabo-
rarea teoriei costurilor comparative şi a 
avantajului relativ în comerţul dintre ţări. 
„Într-un sistem de perfectă libertate a co-
merţului, fiecare ţară îşi consacră în mod 
natural capitalul şi munca acelor genuri 
de activităţi care îi sunt cele mai avanta-
joase. Această urmare a avantajului in-
dividual este admirabil legată de binele 
universal al tuturor. Stimulând activitatea, 
recompensând talentul şi folosind în mo-
dul cel mai eficace forţele speciale oferite 
de natură, acest sistem distribuie munca 
în mod cât mai folositor şi mai economi-
cos; în timp ce, prin sporirea masei gene-
rale a produselor, el răspândeşte avantajul 
general şi leagă printr-o ţesătură comună 
de interese şi relaţiuni societatea univer-
sală a naţiunilor, de la un capăt la altul al 
lumii civilizate. Acesta este principiul care 
face ca vinul să fie produs în Franţa şi Por-
tugalia, ca grâul să fie cultivat în America 

Vin Postav
Portugalia 80 90
Anglia 120 100

şi Polonia şi ca obiectele de metal şi alte 
bunuri să fie fabricate în Anglia. [7, p. 126]

Esenţa teoriei costurilor comparative şi 
a avantajului relativ este demonstrată prin 

riul german erau plasate peste 300 regate, 
cnezate şi episcopate, precum şi 5.050 de 
oraşe imperiale izolate între ele de graniţe 
şi diferite bariere vamale. 

Din exemplu rezultă că pentru Portu-
galia este mai avantajos să exporte vin şi 
să importe postav, iar pentru Anglia – să 
exporte postav şi să importe vin. Aceasta 
din motivul că Portugalia va exporta prin 
vin munca a 80 de oameni, cumpărând, în 
schimb, din Anglia postav pentru a cărui 
fabricare ea însăşi ar fi trebuit să consume 
munca a 90 de oameni, iar Anglia va ex-
porta prin postav munca a 100 de oameni, 
spre a cumpăra în schimb vin pentru a că-
rui producere ar fi trebuit să cheltuiască 
munca a 120 de oameni. 

Concluzia lui D. Ricardo constă în ace-
ea că, dacă  o marfă poate fi obţinută cu 
mai puţină muncă într-o ţară, această ţară 
poate prefera de a importa marfa respec-
tivă pentru a se specializa în producerea 
altor mărfuri care pot oferi avantaje mai 
mari. Deci pentru alegerea specializării 
ţării e nevoie de comparat raporturile de 
costuri ale diferitelor mărfuri în diverse 
ţări. Astfel, fiecare ţară are de câştigat prin 
participarea la comerţul exterior. 

Ca şi A. Smith şi alţi adepţi ai liberalis-
mului economic clasic, D. Ricardo a pledat 
pentru o politică comercială liberală şi o 
concurenţă perfectă în tranzacţiile de ex-
port-import.

Friedrich List şi concepţia protecţi-
onismului temporar. Reacţia naţională 
faţă de politica comercială promovată de 
A. Smith, D. Ricardo şi alţi adepţi ai libera-
lismului economic clasic a apărut în Ger-
mania, această ţară manifestând ritmuri 
mult mai lente de dezvoltare, comparativ 
cu celelalte ţări europene. În sec. al XVIII-
lea – începutul sec. al  XIX-lea, pe terito-

Dezintegrarea teritorială crea obsta-
cole serioase dezvoltării economice. În 
lipsa statului unitar, erau diferite unităţi 
de măsură şi greutate. Neexistând o mo-
nedă unitară, circulau peste 600 de tipuri 
de unităţi monetare. Datorită lipsei pute-
rii centrale efective, hotarele Germaniei 
erau, în mare măsură, deschise mărfurilor 
străine. Astfel, piaţa internă a acestei ţări 
s-a pomenit inundată de mărfurile engle-
ze şi franceze, mai ieftine şi mai calitative. 
Mica şi slaba industrie germană a devenit 
total necompetitivă. 

În astfel de împrejurări, s-a impus pro-
tecţia urgentă a pieţei interne, argumen-
tarea şi justificarea acestei protecţii reve-
nindu-i economistului german Friedrich 
List (1789-1846). În lucrarea sa „Sistemul 
naţional de economie politică” (1841) se 
regăseşte scopul întregii sale vieţi şi acti-
vităţi ştiinţifice care poate fi redus la ur-
mătoarele idei majore: 
- realizarea unităţii economice şi politice 

a Germaniei; 
- lansarea dezvoltării economiei germa-

ne pe cale industrială;
- progresul economic rapid al Germani-

ei şi atingerea, cel puţin, a nivelului de 
dezvoltare al Angliei de pe acele tim-
puri. 

Fr. List a operat în cercetările sale cu 
categoria de „naţiune.” După părerea sa, 
societatea nu reprezintă o sumă a indivizi-
lor egoişti care produc şi schimbă bunuri 
urmărind doar propriul lor interes. Indi-
vizii trăiesc într-o comunitate care este 
naţiunea. El evidenţiază contradicţiile 
dintre interesele indivizilor şi cele ale na-
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ţiunii. Astfel, o naţiune cu o industrie slab 
dezvoltată este în pierdere, deşi unii co-
mercianţi pot prospera pe contul impor-
tului mărfurilor străine: când ei importă 
leacuri sau otrăvuri, opiu ş. a., lor le este 
indiferent efectul importurilor lor asupra 
bunăstării poporului, moralităţii societăţii 
şi prosperităţii statului şi invers: pentru o 
naţiune adesea este mai avantajos să pro-
ducă în ţară anumite bunuri industriale, 
chiar dacă o costă mai scump decât dacă 
le-ar cumpăra din străinătate. În acest caz 
apare o contradicţie între interesul indi-
vidual al cumpărătorului, care ar prefera 
marfa străină mai ieftină, şi interesul na-
ţiunii care, prin dezvoltarea industriilor 
producătoare ale bunului respectiv, poate 
deveni mai puternică şi mai bogată.

Referindu-se la politica comercială li-
ber-schimbistă, Fr. List afirmă că o astfel 
de politică în condiţiile nivelurilor diferi-
te de dezvoltare a economiilor naţiona-
le, avantajează doar ţările mai dezvolta-
te, dezavantajându-le pe cele rămase în 
urmă. „Cu timpul, menţiona Fr. List, s-ar fi 
creat o situaţie când naţiunile europene 
continentale s-ar fi comportat întocmai ca 
nişte triburi neînsemnate şi sterpe. Franţa 
şi-ar împărţi cu Spania şi Portugalia misi-
unea de a furniza Angliei cele mai bune 
vinuri, urmând ca pe cele rele să le bea ele 
înseşi. Germania, cu greu ar avea să livreze 
Angliei altceva decât jucării pentru copii, 
ceasornice de perete, din lemn, iar uneori 
şi câte un corp militar auxiliar, care ar con-
simţi să fie nimicit în pustietăţile Asiei sau 
Africii.” [8, p. 113-114]

Chibzuind asupra cauzelor hegemoni-
ei economice a Angliei, Fr. List ajunge la 
concluzia că, creându-şi în sec. XVII-XVIII 
potenţialul său industrial şi comercial prin 
aplicarea protecţionismului vehement, 
englezii doresc intenţionat să inducă cele-
lalte naţiuni în eroare prin aplicarea politi-
cii liber-schimbismului. De ce? Pentru a-şi 
asigura şi pe viitor supremaţia lor econo-
mică. Deci unicul mijloc de a ridica nive-

lul ţărilor rămase în urmă la nivelul ţărilor 
economic avansate este, în opinia lui Fr. 
List, promovarea politicii protecţioniste. 

Protecţionismul listian include trei ca-
racteristici de bază:

1. Caracterul selectiv. Tarifele vama-
le nu erau prevăzute a fi aplicate la toate 
mărfurile străine, ci doar la cele care erau 
mai competitive, comparativ cu mărfurile 
naţionale. Deci ele nu erau aplicate la pro-
dusele agricole, ci doar la cele industriale 
– pentru a susţine producătorii industriali 
germani.

2. Caracterul temporar. În viziunea 
lui Fr. List, timpul politicii comerciale tre-
buie să depindă de faza de dezvoltare a 
economiei naţionale. Ea trebuie să fie pro-
tecţionistă în cazul tranziţiei de la starea 
agricolă la cea agroindustrială. Pe măsură 
ce produsele naţionale devin competitive 
faţă de cele străine, politica comercială 
a statului poate fi orientată spre liber-
schimbism. 

3. Caracterul educativ. Pentru a sti-
mula producătorii autohtoni, populaţia 
trebuie să fie educată în spirit patriotic, 
cererea ei fiind îndreptată spre produse-
le autohtone şi nu spre cele străine. Prin 
aceasta, ţară se va dezvolta în baza forţe-
lor sale interne, asigurându-şi securitatea 
economică. De menţionat că acest spirit 
patriotic este prezent la poporul german 
până în prezent, el asigurând, în mare par-
te, supremaţia economică a Germaniei în 
cadrul Uniunii Europene.

În concluzie, subliniem că puţini au 
fost gânditorii economişti care să fi avut 
o aşa mare influenţă asupra derulării ul-
terioare a evenimentelor, cum a avut-o Fr. 
List. În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, 
politica sa economică a fost implementa-
tă de cancelarul Bismarck, rezultatele ei 
constituind primul „miracol german.”  Ele-
mentele acestei politici rămân a fi actuale 
şi în prezent. 

Problemele examinate până aici de-
monstrează faptul că în diferite perioade 

de timp în domeniul comerţului exterior 
s-au aplicat două tipuri de politică comer-
cială: unul protecţionist şi altul – liberal.

Protecţionismul presupune protejarea 
pieţei naţionale de pătrunderea mărfuri-
lor străine prin folosirea taxelor şi tarifelor 
vamale, altor restricţii care limitează ori in-
terzic accesul pe teritoriul ţării respective 
a produselor şi serviciilor străine. 

Politica liberală, numită şi de liber 
schimb, din contra, presupune o circula-
ţie liberă a mărfurilor, serviciilor, capita-
lurilor şi a forţei de muncă între ţări fără 
constrângeri vamale şi alte reglementări. 
Menţionăm însă că liber-schimbismul n-a 
fost niciodată aplicat fără rezerve chiar şi 
în ţara de origine – Anglia. 

În acest context apare întrebarea: care 
dintre tipurile de politică de comerţ exte-
rior menţionate ar fi mai potrivită pentru 
Republica Moldova?

Politica de comerţ exterior potrivi-
tă Republicii Moldova. În primii ani ai 
suveranităţii şi independenţei sale (1991-
1993), Republica Moldova a promovat o 
politică comercială preponderent protec-
ţionistă. Spre sfârşitul anului 1993 însă se 
produce o cotitură radicală în acest do-
meniu, ţara noastră devenind una dintre 
cele mai deschise economii de pe glob, 
un model elastic de liberalism (anarhist). 
Mai mult, în scurt timp ea demonstrea-
ză că este chiar mai „catolică decât Papa 
de la Roma” şi, într-o ţară cu un teritoriu 
foarte mic (33,2 mii km2) şi aproape com-
plet deschisă schimburilor cu restul lumii, 
se creează două zone economice libere. 
Una – zona antreprenoriatului liber „Tvar-
diţa” (probabil, concepută ca un mijloc de 
legătură pentru o eventuală expansiune 
economică a Turcei în spaţiul ex-sovietic), 
cealaltă, numită zona „EXPO – Business 
Chişinău” (care nu se ştie nici până astăzi 
pentru cine a fost creată). 

Ulterior, a fost elaborat, în linii mari, 
cadrul instituţional şi adoptată legislaţia 
necesară desfăşurării comerţului exterior, 

vădit de inspiraţie liberală. Toate acestea 
au contribuit, într-o anumită măsură, la 
comercializarea peste hotarele ţării a di-
verselor bunuri şi îmbogăţirea anumitor 
persoane fără a fi produse de acestea. 
Mult timp n-au existat nici cote, nici alte 
restricţii cantitative la mărfurile importa-
te. Puteai aduce şi duce din ţară cât doreai 
şi aproape tot ce doreai. Condiţia era una 
–  să te grăbeşti.

Treptat, guvernarea a conştientizat 
necesitatea adoptării unei legi antidum-
ping, a cărei lipsă a permis unor afacerişti 
să acapareze piaţa internă a Republicii 
Moldova cu mărfuri de proastă calitate şi, 
chiar, periculoase pentru sănătatea cetă-
ţenilor noştri.

Un număr foarte mic de mărfuri care 
au importanţă pentru securitatea naţio-
nală, a vieţii şi a sănătăţii oamenilor, ani-
malelor şi plantelor era supus licenţierii. 
Era nevoie de a obţine licenţa doar pentru 
importul următoarelor mărfuri: medica-
mente şi echipament medical; substanţe 
chimice; stupefiante şi otrăvuri; materiale 
explozive; armament şi echipament mi-
litar. Toate celelalte categorii de mărfuri 
puteau fi importate fără licenţă. Dar şi pro-
cedura obţinerii licenţelor era foarte sim-
plă. Ţinând cont de faptul că şi frontiera 
era foarte slab apărată şi controlată, este 
uşor de afirmat ce posibilităţi favorabile 
existau pentru orice fel de contrabandă 
şi alte activităţi ilegale. Exportul bunurilor 
din Republica Moldova era la fel de liber 
ca şi importurile.

Încă în anul 1994 au fost anulate taxele 
vamale, nu existau restricţii nici la exportul 
produselor agricole, atât doar că se cerea 
înregistrarea contractelor pentru exportul 
de grâu, orz, secară, ovăz, porumb, faină şi 
paste făinoase, piei de tot felul, seminţe, 
tutun, animale vii ş. a.

Exporturile nu erau subvenţionate de 
stat, aşa cum avea loc în alte state. Guver-
nul Republicii Moldova nu oferea credite 
pentru susţinerea tranzacţiilor de export. 
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În anii premergători a avut loc o liberali-
zare nu numai a comerţului exterior, ci 
şi a sistemului valutar-bancar. Era admis, 
fără niciun fel de limită, schimbul valute-
lor străine în numerar contra lei şi invers. 
A fost anulată vânzarea obligatorie către 
stat a unei cantităţi de valută străină, ob-
ţinută din  activitatea economică externă, 
permiţându-se, totodată, păstrarea veni-
turilor obţinute de la export în conturile 
valutare ale exportatorilor. Pentru investi-
torii străini era garantat dreptul de repa-
triere a profiturilor obţinute.

Cu timpul, liberalizarea comerţului ex-
terior s-a soldat cu consecinţe negative: 
sute şi sute de milioane de lei nu au com-
pletat veniturile bugetare ale statului. A 
crescut enorm şomajul şi emigraţia forţei 
de muncă peste hotarele ţării, sărăcirea 
populaţiei, aprofundarea crizei atotcuprin-
zătoare, îmbogăţirea unui număr restrâns 
de afacerişti dubioşi.

Consecinţele nefaste ale liberalismului 
deveneau fără  niciun control tot mai evi-
dente. Într-o astfel de situaţie, Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei a propus de 
nenumărate ori Guvernului să interzică 
exportul anumitor bunuri ce constituie se-
curitatea intereselor naţionale. Propuneri-
le au fost respinse pe motiv că, chipurile, 
Republica Moldova s-a angajat să respecte 
principiile liberalizării fluxurilor de export-
import.

Treptat, s-a ajuns totuşi la conştientiza-
rea că liberalizarea excesivă a comerţului 
exterior s-a transformat într-un obstacol 
tot mai dăunător în calea promovării refor-
melor economice şi sociale.

În linii mari, Republica Moldova trebuie 
să realizeze şi mai departe unele aspecte 
ale politicii comerciale de liber schimb. 
Însă, concomitent, devine tot mai necesa-
ră protejarea pieţei interne şi a producă-
torilor autohtoni de concurenţa străină. O 
astfel de protejare poate fi asigurată  doar 
prin realizarea unei politici de comerţ ex-

terior mixtă, bazată preponderent pe mă-
suri protecţioniste, reglementate de către 
stat.

Direcţiile prioritare ale unei astfel de 
politici, în opinia noastră, trebuie să cu-
prindă:

1. Crearea unei industrii modeme, re-
spectiv a celei de prelucrare a produselor 
sectorului agrar destinate exportului. In-
dustrializarea va permite ca costul mărfu-
rilor exportate să fie inferior costului măr-
furilor importate. Doar în acest caz comer-
ţul exterior va deveni eficient.

2. Valorificarea posibilităţilor reale de 
aprofundare a relaţiilor comerciale cu ţări-
le Uniunii Europene şi cu piaţa europeană 
de desfacere a produselor moldoveneşti în 
ansamblu.

3. Păstrarea şi sporirea legăturilor de ex-
port-import cu ţările C.S.I. Piaţa acestor ţări 
este o piaţă tradiţională şi cu imense capa-
cităţi pentru mărfurile Republicii Moldova.

4. Elaborarea şi punerea în aplicare a 
unor măsuri de încurajare a agenţilor eco-
nomici încadraţi în activităţile de produc-
ţie pentru export, fără de care este imposi-
bilă depăşirea actualei crize economice şi 
echilibrarea balanţei comerciale. Ani de-a 
rândul această balanţă este una negativă. 
În anul 2013 gradul de acoperire a impor-
turilor cu exporturi a constituit doar 38 la 
sută. 

5. Actualmente, importurile includ nu 
numai mărfuri pentru producerea cărora 
în Republica Moldova lipsesc condiţiile co-
respunzătoare, ci şi astfel de articole ca pă-
lăriile, florile artificiale, bastoanele, umbre-
lele ş. a. care ar putea fi fabricate cu succes 
în interiorul ţării. De aceea considerăm că 
mărfurile importate trebuie supuse unui 
control cât mai strict.

6. Extrem de necesară este depolitiza-
rea relaţiilor de export-import deoarece 
embargourile de tot felul sunt dăunătoare, 
în primul rând, pentru producătorii de bu-
nuri destinate exporturilor. 
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