DCFTA INFO BUSIINESS: ÎNTREABĂ EXPERTUL

8 PAȘI DE URMAT PENTRU UN
EXPORT DE SUCCES
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

www.dcfta.md

De ce EXPORT ?
1.
2.
3.
4.

Creșterea volumului vânzărilor
Profit
Proces de producție mai eficient
Reducerea riscului de piață și mai puțină
dependență de clienții mari
5. Noi idei de produse

De ce să EXPORȚI în UE ?
GENERAL

SPECIAL

500+ mln consumatori – cea mai
mare piață unică din lume

UE este economia cea mai deschisă
pentru țările în dezvoltare comparativ
cu SUA, Canada, Japonia și China

UE – cel mai mare comerciant de
bunuri și servicii din lume

UE – partenerul de top pentru 80
de țări, pentru comparație, SUA
este partenerul de top pentru 20
de țări

Piață bogată și cu reguli de joc
transparente

Piață cu o infrastructură foarte
dezvoltată și cele mai înalte standarde
60% din importurile UE vin din țările în
dezvoltare

De ce să adopți standarde UE ?
 Sunt cele mai înalte standarde la nivel mondial
 Odată adoptate fac produsele competitive pe
majoritatea piețelor mondiale
 Piețele R.Moldova și UE se liberalizeză gradual, iar
companiile locale trebuie să se pregătească !!!

DE CE EXPORT sau DE UNDE VIN BANII ?
2016 ACTIVE

2016 EXPORT ($10 mii+)

• 36,9 mii COMPANII
• 491 mii ANGAJAȚI
• 300.7 mlrd lei CIFRA DE
AFACERI
• 12.9 mlrd lei PROFIT, marja
4.3%

• 1,158 COMPANII (3,1%)
• 81.8 mii ANGAJAȚI (16.6%)
• 82.1 mlrd lei CIFRA DE
AFACERI (27.3%) din care
26.6 mlrd din EXPORT (32.4%
din vânzări)
• 4.2 mlrd lei PROFIT (32.5%),
marja 5.1%

Edineț
BUSINESS 2016

EXPORT 2016

• 298 COMPANII (100
agricultura, 27 producere)
• 6,300 ANGAJAȚI (1,600 –
agricultura, 1,200 producere)
• 3.9 mlrd lei CIFRA DE
AFACERI (500mil agric.,
890mil producere)

• 21 COMPANII (7.0%)
• $70 mil. export
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PASUL
EVALUAREA CAPACITĂȚII DE EXPORT

7 NIVELURI ÎN EVALUAREA CAPACITĂȚII DE EXPORT

PREGĂTIREA
MANAGEMENTUL
UI COMPANIEI conducerea
companiei are
o viziune și o
strategie pe
termen lung
legată de
exporturi ?

PREGĂTIREA
PERSONALULUI
DE VÂNZĂRI compania
dispune de
personal
calificat și cu
experiență pe
piețele externe,
sunt suficiente
cunoștințe de
limbi străine ?

CUNOAȘTEREA
PIEȚELOR - care
sunt piețele pe
care compania
deja a
exportat? ce
informații sunt
necesare
pentru a
identifica piațațintă ?

EVALUAREA
OFERTEI partenerii
străini au
manifestat deja
interes pentru
produsul dvs ?
concurenții
j
exportă deja
produse
similare ? prin
ce anume este
mai bună
oferta dvs. de
cea a
concurenților ?

CAPACITATEA DE
PRODUCȚIE ȘI
CONFORMITATEA
- compania are
o rezervă de
majorare a
potențialului de
producere și
care este
sistemul de
management al
calității ?

RESURSE
FINANCIARE ȘI
LEGALE - care
sunt resursele
financiare ale
companiei
dedicate ca
buget pentru
dezvoltarea
exportului ?

PREGĂTIREA
MATERIALELOR
DE MARKETING materialele de
marketing
actuale sunt
potrivite
pentru
dezvoltarea
exporturilor ?
compania are o
identitate
vizuală
uniformă ?

PASUL
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ELABORAREA STRATEGIEI ȘI A PLANULUI DE EXPORT (1)

CUPRINSUL STRATEGIEI DE EXPORT

OFERTA DE EXPORT

ANALIZA PIEȚEI DE EXPORT

• descrierea produsului /
serviciului
• pregătirea ofertei de preț

• mărimea pieței
• obiceiurile locale de
consum
• experiența dvs. anterioară
de export
• condițiilor politice,
economice, sociale,
infrastructură
• prețurile de poziționare
• avantajele competitive
• caracteristicile produsului
• ambalare și etichetare

ANALIZA COMPANIEI
• dezvoltare și istoric
• obiective de export
• echipa de export
• finanțarea exportului
• IMPLICAȚI PERSONALUL
DE MARKETING, TEHNIC
ȘI FINANCIAR AL
COMPANIEI DVS.

OPȚIUNEA 1 - implicați personalul companiei dvs. + utilizați statistici naționale și
internaționale (EUROSTAT, UNCTAD)
sau
OPȚIUNEA 2 – apelați la companii de consultanță specializate (Gateway & Partners),
instituții de suport (MIEPO)

PASUL
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ELABORAREA STRATEGIEI ȘI A PLANULUI DE EXPORT (2)

CUPRINSUL STRATEGIEI DE EXPORT

ACCES PE PIAȚĂ – PLANUL DE
EXPORT
• Parteneri – importatori.
distribuitori, retail
• Agent / oficiu / reprezentant
local
• Parteneriate și alianțe –
licențiere, franchise

STRATEGIA DE
PĂTRUNDERE PE PIAȚĂ

• Materiale de marketing -broșuri, cărți de
vizită, website în engleză, profilul
companiei [CONSULTANȚĂ]
• Pregătiți managerul de export
• Dezvoltați exportul – misiuni comerciale,
B2B, expoziții [CONSULTANȚĂ / MIEPO /
CAMERA DE COMERȚ]

• Studiați capacitățile de logistică ale
pieței-țintă
• Analizați atent ce fel de relație
juridică se va forma în urma
exportului
• Analizați investițiile pentru export,
riscurile și sursele de finanțare
[PROIECTE BANCA MONDIALĂ,
BERD, USAID]

ASPECTE LOGISTICE, JURIDICE,
FINANCIARE

PASUL
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„ANATOMIA” UNUI STUDIU DE PIAȚĂ

SELECTAREA ȘI CERCETAREA PIEȚEI DE EXPORT
Resurse:
MIEPO / Agenția de Investiții
(http://miepo.md/)
Camera de Comerț și Industrie
(http://chamber.md/)
Gateway&Partners
(http://gatewaypartners.net/ro/)
Centrul pentru Promovarea Exporturilor
www.cbi.eu/export-to-europe/

1. Descrieți piața-țintă ca
mărime, sectorul dvs.
pe piața străină,
specificul produsului
2. Grupați țările-țintă pe
criterii, de exemplu –
proximitate, venit/loc,
limbă și cultură

5. Răspundeți la câteva întrebări-cheie:
3. Analizați mai
detaliat țările
selectate – restricții
de intrare, cerințe
tehnice / certificare,
cultura de consum

1. Cât de atractivă este compania mea pe fiecare din
piețele selectate?
2. Cât de eficient pot eu concura pe aceste piețe?
3. De ce compania mea dorește să meargă direct pe
aceste piețe?

Resurse:
Eurostat (secțiunea Comerț Internațional)
http://ec.europa.eu/eurostat/
Centrul pentru Promovarea Importurilor
www.cbi.eu/export-to-europe/
Biroul de Asistență pentru Comerț – EU
Trade Helpdesk
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

4. Analizați detaliat sectorul și
produsul dvs. în cele 3-5 țări
selectate pentru a înțelege
concurenții, oferta lor,
strategia lor de export

PASUL
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CEI 4P

PREGĂTIREA OFERTEI

PROMOVARE
instrumente de
promovare - website,
brandbook (CONSULTANT
SPECIALIZAT), prezență
online (FACEBOOK,
LINKEDIN, XING)

PLASAMENT
canalele de vânzare parteneri,
reprezentanță pe piațațintă, alianțe

PRODUS
descrierea produsului,
ambalajul, capacitatea
de producție,
posibilitatea de a
dezvolta noi produse

PREȚ
analizați costurile de
producție și de
furnizare, concurența și
cererea de pe piață

5

PASUL
STRATEGIA DE PĂTRUNDERE PE PIAȚĂ

OPȚIUNI

1. EXPORT DIRECT
Necesită mai multe cunoștințe, mai multă
muncă, soluții logistice mai complexe,
este potrivit atunci când este necesar să
aveți un contact zilnic cu clientul

PRODUCĂTO/
EXPORTATOR

-

FORME:
filială
sucursală
reprezentanță
agenți

A. PARTENERI DE
COOPERARE –
importatori,
angrosiști,
distribuitori, retail

2. EXPORT INDIRECT

B. ALIANȚE –
societăți mixte,
franchise

CUMPĂRĂTOR/
IMPORTATOR

PASUL
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PĂTRUNDEREA PE PIAȚĂ

EXPO

B2B

MISIUNE ECONOMICĂ
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PASUL
COMUNICAREA ȘI GESTIONAREA RELAȚIILOR CU CLIENȚII
AMELIORAȚI
COMUNICAREA

START
COMUNICARE !

CONTACT
CLIENT EXPORT
3 principii pentru o relație
durabilă:
1.
2.
3.

Comunicare și atitudine
profesională
Respectarea timpului și a
calității
Comunicarea pozitivă și
deschisă

NU

VIZITAȚI CLIENTUL
PERIODIC ȘI PREGĂTIȚI
UN BUN MANAGER DE
EXPORT

DA

APRECIAȚI
RISCURILE LEGATE DE
CLIENT ȘI ȚARĂ

Gestionați riscul:
- Național
- Comercial
- Valutar
- De piață
Monitorizați:
- Evoluția
sectorului
- Economia țării
- Practicile de
lucru ale
concurenților
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PASUL
LIVRAREA COMENZII – PROCEDURI, ASPECTE LEGALE

1
Compania se
înregistrează la
oficiul biroului
vamal

http://www.custo
ms.gov.md/ro/con
tent/formulareline
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Proceduri prevamale: contract,
invoice, acte
transport

1. Importatorul /
Cumpărătorul
2. AITA, AEM
Trans
3. Companii
asigurare
transport
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Proceduri interne &
certificate: de origine
(EUR.1), de
conformitate,
fitosanitar ș.a.

4

Proceduri vamale –
declarație vamală (în
baza etapelor 2 & 3),
prin broker sau nu

1. Serviciul Vamal – certificat origine
http://www.customs.gov.md/ro/con
tent/formulare-line
2. Organisme evaluare a conformității
http://www.acreditare.md/
3. Certificare produse export – ANSA
http://www.ansa.gov.md/ro/content
/import-export
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Proceduri postvamale –
confirmarea livrării,
recepționarea mărfii,
achitarea

1. Declarația electronică
http://customs.gov.md/ecustoms/eta
pele-exportului-electronic.html
2. Registrul brokerilor vamali
www.customs.gov.md/files/Registre/r
egistru%20brokerilor_md.doc

Vă Mulțumim!
DCFTA
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Acordul de Liber Schimb cu Uniunea Europeană

