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Medicamentele (Capitolul 30 din Tariful Vamal armonizat) reprezintă o categorie de produse 

mai puțin diversificată comparativ cu alte grupe de produse industriale, evoluțiile de pe această piață 

fiind determinate, printre altele, de politicile economice din fiecare țară referitoare la subvenționarea, 

într-o mai mică sau mai mare măsură, a sectorului pharma propriu (comerțul cu medicamente este 

printre sectoarele economice cele mai reglementate la nivel mondial), dar și a unor factori 

economico-sociali specifici (de exemplu, cel demografic). 

Important de remarcat este că piața medicamentelor este relativ concentrată, primii 20 de 

producători mondiali1 - deși nu reprezintă decât 0,001% din totalul rețetelor prescrise - contribuie cu 

81% din totalul vânzărilor de medicamente la nivel mondial (a celor originale) și cu 57% din totalul 

tuturor vânzărilor de medicamente (originale și generice).  

De asemenea, în prezent, creșterea volumului de vânzări de medicamente la nivel global 

(prognoza pentru sfârșitul anului 2015) se află pe un trend ușor descrescător, ca urmare a 

prognozelor economice fragile pentru unele dintre țările cele mai dezvoltate, a provocărilor 

economiei Federației Ruse (supusă unei serii de sancțiuni) și a scăderii prețului hidrocarburilor (cu 

efecte directe pe anumite piețe), precum și a creșterii, sub așteptări, a celor mai puternice economiii 

emergente, respectiv China și Brazilia2. Se așteaptă însă ca, în perioada următoare, respectiv în anii 

2016-2018, să se înregistreze creșteri susținute. 

Se estimează, astfel, că totalul cheltuielilor cu medicamentele va atinge 1,3 trilioane dolari  

până în 2018, acest nivel reprezentând o creștere de cca 30% comparativ cu anul 2013 (respectiv o 

creștere brută de 290-320 miliarde dolari). Nivelul de creștere va fi între 4-7% în următorii ani, 

sensibil mai mare decât media de 5,2%, înregistrată în ultimii 5 ani, având în vedere capacitatea 

marilor producători de introducere pe piață a unor noi medicamente, a unui mai facil acces al 

pacienților la utilizarea de astfel de medicamente, concomitent cu expirarea licențelor de fabricare 

pentru o serie de medicamente în țările dezvoltate. 

Cu toate acestea, nu toate piețele vor înregistra creșteri similare. Europa (de Vest, în special) 

va înregistra creșteri modeste (urmare a măsurilor de austeritate luate în ultimii ani, ceea ce a condus 

la o reducere a cheltuielilor din sectorul sănătății), iar Japonia va marca creșteri cuprinse între 1 și 

4%, în pofida faptului că 27% din totalul populației sale va depăși vârsta de 65 de ani. 

                                                 
1 Novartis, Pfizer, Sanofi, Roche, Merck & Co, Johnson & Johnson, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Teva, Gilead, 

Allergan/Actavis, Amgen, Lilly, Abbvie, Bayer, Boehringer Ingelheim, Novo Nordisk, Takeda, Otsuka și Mylan (Sursă: 

IMS Health Reviews) 
2 Sursă: 

http://www.imshealth.com/deployedfiles/imshealth/Global/Content/Corporate/Thought%20Leadership/IMSH_pharma_2

020_wp.pdf 
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Se apreciază, totodată, că, în următorii ani, avansul în anumite domenii terapeutice, precum 

oncologia, diabetul sau hepatita C vor fi considerate de o deosebită importanță și interes pentru 

producătorii de medicamente. Astfel, circa 100 miliarde dolari vor fi cheltuiți în 2018 doar pentru 

medicamente legate de tratarea cancerului (față de 65 miliarde dolari cheltuiți în 2013), în timp ce 

pentru tratarea diabetului vor fi cheltuite sume care vor atinge nivelul de 78 miliarde dolari, iar 

pentru hepatita C de cca 100 miliarde dolari.  

La sfârșitul anului 2014, peste 40% din totalul vânzărilor de medicamente la nivel mondial a 

fost înregistrat în America de Nord (respectiv de 41,9%), urmată de Asia și Australasia (26,8%), 

Europa de Vest (19,8%), America Latină (6,8%) și așa-numitele economii în tranziție (4,7%). 

  

Fig (1) Estimare vânzări mondiale de medicamente la nivelul anului 

2014 (pe regiuni geografice)3 
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În SUA, această categorie de mărfuri4 este variată, iar piața americană continuă să rămână 

cea mai mare din lume, reprezentând o treime din comerțul global cu medicamente. În context, se 

prognozează o creștere anuală între 5 și 8% anual a acestei piețe, până la sfârșitul anului 2018 

(comparativ cu media anuală de 3,6% din ultimii 5 ani).  

Dacă în SUA creșterea va fi relativ puternică, aceasta nu va fi legată însă neapărat de 

creșterea populației, ci va fi datorată unui mai mic impact al efectului expirării unor patente 

(comparativ cu anii anteriori), de lansarea unor produse inovative, precum și de creșterea prețurilor 

cu amănuntul. 

Dintre țările dezvoltate, doar în Franța și Spania se prognozează scăderi ale cheltuielilor cu 

medicamentele per capita până în 2018, în timp ce cea mai mare creștere va fi înregistrată de China, 

unde creșterea va fi de cca 70% în următorii ani. Cu toate acestea, cheltuielile per capita din China 

vor fi în continuare reduse, fiind de numai 9% din nivelul înregistrat de piața americană. 

                                                 
3 Sursă: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-2015-life-

sciences-report.pdf 
4 Sursă: http://sar.org.ro/files/392_Policy%20memo42.pdf 
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Tabel (1) Situația primilor 50 de exportatori de medicamente la nivel mondial,  

în perioada 2010-2014 (mii USD) 
 
 

 Exportatori Valoarea în 2010 
Valoarea în 

2011 

Valoarea în 

2012 

Valoarea în 

2013 

Valoarea în 

2014 

 Total mondial 443418634 468161448 466498764 484161275 513802954 

1 Germania 63626230 68744616 69914969 74550709 79706413 

2 Elveția 45178120 53067558 54356386 57550386 62581328 

3 Belgia 49123952 47423492 44464237 46039592 49897115 

4 SUA 40804032 38776005 40061845 39742717 43967977 

5 Franța 33536738 32911112 34745938 37073131 35160831 

6 Marea Britanie 33219881 33157245 33101563 32094368 33330229 

7 Olanda 27924799 24797140 23670947 24760409 30207800 

8 Irlanda 31032003 35336890 29422209 26125645 27229876 

9 Italia 16370614 18913843 19988441 23578108 25059141 

10 Spania 11100623 11523309 11999787 13030031 12682235 

11 Danemarca 8290713 9878666 10716489 11730502 12194415 

12 India 6096125 8259853 9602441 11731941 11663326 

13 Austria 7801036 8890621 8465173 8867045 9302934 

14 Suedia 8546018 8079588 7372198 7393427 7593952 

15 Singapore 5278735 6136124 6809817 6797623 7149307 

16 Canada 5621449 5544779 5078547 5433233 7065761 

17 China 4482156 5421338 5890833 6207562 6593055 

18 Israel 6434544 7038287 6540527 6063338 6212288 

19 Ungaria 3695095 4683469 4729380 4921825 5135323 

20 Polonia 2195808 2296621 2377113 3145429 3591033 

21 Slovenia 2210360 2629005 2670106 3039709 3116380 

22 Japonia 3608188 3806891 3391450 3243027 2926445 

23 Republica Cehă 1479576 1716878 1580072 1831250 2595085 

24 Australia 3529456 3794149 4385134 3353987 2545488 

25 Mexic 1458436 1773915 1873503 1709311 1846634 

26 Brazilia 1271457 1453345 1494772 1516023 1569853 

27 Republica Coreea 903039 1001073 1181642 1243125 1473767 

28 Grecia 1371137 1267232 1237006 1392041 1380057 

29 Hong Kong, China 1561169 1692552 1520165 1190392 1360646 

30 Finlanda 1317519 1590300 1414620 1238439 1172454 

31 România 761150 997973 1154733 1248782 1136389 

32 Portugalia 610134 803086 854204 908249 1084759 

33 Bulgaria 555987 746157 745526 888714 1024057 

34 Norvegia 707801 664278 717895 742125 937792 

35 Argentina 693110 809899 902158 912229 851257 
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 Exportatori Valoarea în 2010 
Valoarea în 

2011 

Valoarea în 

2012 

Valoarea în 

2013 

Valoarea în 

2014 

 Total mondial 443418634 468161448 466498764 484161275 513802954 

36 Turcia 558281 566797 661800 754085 806552 

37 Lituania 304389 371575 411204 511966 686494 

38 Iordania 684489 583520 630562 720895 658330 

39 Federația Rusă 313700 336905 638807 585531 604288 

40 Slovacia 442759 480840 368801 465235 576924 

41 Croația 409761 496084 501846 521000 524545 

42 Columbia 358566 409144 461448 497261 524217 

43 Indonezia 306791 386144 433242 442825 518083 

44 Tailanda 332757 348593 415920 449151 433745 

45 Africa de Sud 386785 462146 431646 432770 428750 

46 Letonia 371653 433668 344493 393473 411425 

47 Taiwan 225317 262506 347596 390817 399085 

48 Egipt 247100 247478 302231 335691 352561 

49 Malta 281788 287038 329219 341262 326625 

50 Cipru 223188 280123 283631 309708 311604 

Sursă: http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx 

 
 

Importurile totale ale SUA de medicamente  

 

Cu toate dificultățile generate de criza economică și financiară începută la sfârșitul anului 

2007 și a revenirii mai lente a economiei SUA din anii următori, în perioada 2010-2014 importurile 

totale americane de medicamente au crescut cu peste +17,8%, de la 62,074 miliarde dolari în 2010, 

la 73,155 miliarde dolari în 2014.  

Creșterea din acest interval nu a fost însă uniformă, marcând scăderi serioase în anii 2012 și 

2013, care au făcut ca nivelul din 2014 să marcheze o creștere puternică de 15,3% față importurile 

realizate de SUA în anul 2013 (când importurile americane au fost de 63,406 miliarde dolari). 

În pofida acestei creșteri totale (generale) impresionante comparativ cu 2010, nu toate 

grupele de produse din categoria medicamente au înregistrat evoluții constant pozitive, afirmația de 

mai sus fiind pusă în evidenţă de următoarele niveluri ale importurilor efectuate de SUA în 2014 la 

grupele de produse  3001- 3006:  

- grupa 3001 (glande și alte organe pentru utilizări organoterapeutice, uscate, chiar 

pulverizate și extracte pentru utilizări organoterapeutice de glande sau de alte organe sau din 

secrețiile acestora; heparină și sărurile acesteia) – 389,4 milioane dolari, reprezentând o scădere de 

2,9% faţă de 2013 şi de 30,8% faţă de 2010; 0,53% din totalul importurilor totale de medicamente 

ale SUA sunt reprezentate de produsele din această grupă; 

- grupa 3002 (sânge uman; sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice, profilactice 

sau de diagnosticare) – 13,465 miliarde dolari, reprezentând o creștere de 22,3% faţă de 2013 şi de 

70,6% faţă de 2010; 18,40% din totalul importurilor totale de medicamente ale SUA sunt 

reprezentate de produse din această grupă; 

- grupa 3003 (medicamente - cu excepția celor de la pozițiile 3002, 3005 sau 3006 - 

constituite din produse amestecate între ele, preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice, 

dar neprezentate sub formă de doze, nici condiționate pentru vânzarea cu amănuntul) – 535,9 

http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx
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milioane dolari, reprezentând o scădere de 69,7% faţă de 2013 şi de 31,9% faţă de 2010; 0,73% din 

totalul importurilor totale de medicamente ale SUA sunt reprezentate de produse din această grupă; 

- grupa 3004  (medicamente - cu excepția celor de la pozițiile 3002, 3005 sau 3006 - 

constituite din produse amestecate sau neamestecate, preparate în scopuri terapeutice sau 

profilactice, prezentate sub formă de doze - inclusiv cele care se administrează cutanat - sau 

condiționate pentru vânzarea cu amănuntul) – 55,343 miliarde dolari, reprezentând o creștere de 

17,4% faţă de 2013 şi de 10,8% faţă de 2010; 75,65% din totalul importurilor totale de medicamente 

ale SUA sunt reprezentate de produse din această grupă; 

- grupa 3005 (vată, tifoane, feșe și articole similare impregnate sau acoperite cu substanțe 

farmaceutice sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul) – 965,8 milioane dolari, reprezentând 

o creștere de 5,5% faţă de 2013 şi de 26,3% faţă de 2010; 1,32% din totalul importurilor totale de 

medicamente ale SUA sunt reprezentate de produse din această grupă; 

- grupa 3006 (preparate și articole farmaceutice) – 2,454 miliarde dolari, reprezentând o 

creștere de 11,3% faţă de 2013 şi de 15,5% faţă de 2010; 3,35% din totalul importurilor totale de 

medicamente ale SUA sunt reprezentate de produse din această grupă. 

 Totodată, se remarcă faptul că dacă Germania, care este cel mai mare exportator de 

medicamente la nivel mondial, deține supremația și pe piața SUA, sunt țări care își bazează mare 

parte din exportul propriu de medicamente pe această piață, precum Irlanda (locul 8 pe plan 

mondial, dar al 2-lea furnizor de medicamente pentru piața americană), India (locul 12 pe plan 

mondial, dar al 4-lea furnizor de medicamente pentru piața americană), Israel (locul 18 pe plan 

mondial, dar al 5-lea furnizor de medicamente pentru piața americană), Canada (locul 16 pe plan 

mondial, dar al 6-lea furnizor de medicamente pentru piața americană) sau Danemarca (locul 11 pe 

plan mondial, dar al 9-lea furnizor de medicamente pentru piața americană)5. 

 

Observaţii: în SUA cel mai mare impact asupra cheltuielilor în creștere cu medicamentele nu 

a fost dat, cum precizam anterior, de expirarea unor patente, ci mai degrabă de implementarea în 

continuare a așa-numitului Affordable Care Act (Plan de Acces la Sănătate), a îmbătrânirii 

populației și a creșterii prețurilor cu amănuntul. Totodată, trebuie remarcat că pe piața SUA 

ponderea principală a medicamentelor va continua să fie reprezentată de produsele de firmă 

(originale), comparativ cu celelalte regiuni ale lumii (cca 49%, comparativ cu 47% vânzările de 

medicamente generice), acestea având prețuri sensibil mai mari. 

 
Tabel (2) Situația primilor 50 de exportatori de medicamente pe piața SUA,  

în perioada 2010-2014 (mii USD) 
 

 Exportatori 
Valoarea în 

2010 

Valoarea în 

2011 

Valoarea în 

2012 

Valoarea în 

2013 

Valoarea în 

2014 

 Total mondial 62074558 66026931 64390139 63406911 73155181 

1 Germania 7297740 8509406 10185517 11174901 14069421 

2 Irlanda 11245169 15006984 10915859 7562215 10367426 

3 Elveția 5054132 6711685 7426524 8353220 9609117 

4 India 2454824 3304984 4341254 4592249 4953555 

5 Israel 5189491 5665636 5395945 5381007 4569684 

6 Canada 4148296 3785575 3945672 3636192 4412291 

7 Marea Britanie 5710576 3983287 3577958 3303585 3866658 

8 Belgia 2488530 1977288 2075928 2605035 3371299 

                                                 
5 Pentru comparație, România este al 31-lea exportator la nivel mondial, însă doar al 40-lea exportator pe piața 

americană. 
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 Exportatori 
Valoarea în 

2010 

Valoarea în 

2011 

Valoarea în 

2012 

Valoarea în 

2013 

Valoarea în 

2014 

 Total mondial 62074558 66026931 64390139 63406911 73155181 

9 Danemarca 1627804 1987272 2519587 2629460 3082528 

10 Franța 4807466 3537416 3041735 2668551 2506975 

11 Italia 1824979 1955223 1878297 2226082 2264315 

12 Olanda 525979 617457 1329418 1638429 1522578 

13 Spania 822738 739264 731126 875777 1217415 

14 Austria 937440 1086743 1228518 1178423 1214691 

15 China 859460 890078 935135 967325 1133404 

16 Japonia 2006025 1468623 1209491 1136665 1028012 

17 Singapore 1781057 1271222 855451 977891 1017203 

18 Finlanda 406175 490021 510471 463429 559818 

19 Mexic 261993 368870 341234 307691 355217 

20 Suedia 937282 893767 468410 275099 344951 

21 Australia 452066 467742 315647 285407 242090 

22 Portugalia 20623 34215 57449 62183 229472 

23 Brazilia 149796 175063 163644 164939 182394 

24 Republica Cehă 31881 126395 140911 139340 153473 

25 Croația 97570 137376 138726 145682 151480 

26 Slovenia 107950 122943 105221 99013 140050 

27 Norvegia 330448 242107 122958 153232 110070 

28 Republica Coreea 21456 23749 29000 36959 74415 

29 Taiwan 25158 46952 53782 55608 70960 

30 Republica Dominicană 51908 54563 63008 53095 50360 

31 Ungaria 184639 81845 37983 12305 38776 

32 Noua Zeelandă 26529 30357 34091 41162 37869 

33 Africa de Sud 19771 29500 28908 38517 30182 

34 Polonia 38863 44593 41478 30723 26704 

35 Columbia 4064 3404 4876 11594 23421 

36 Iordania 19936 30036 25689 20747 18608 

37 Malta 25489 22801 27003 25229 18390 

38 Uruguay 3 0 0 0 17894 

39 Tailanda 16501 15944 20486 19642 17003 

40 Romania 5602 14697 13643 10922 15500 

41 Argentina 7100 9071 9740 11348 11456 

42 Malaiezia 3460 5296 6514 6553 7594 

43 Hong Kong, China 4748 2864 2733 2688 3366 

44 Nicaragua 514 938 1107 1291 1744 

45 Filipine 2001 1532 1933 1650 1255 

46 Indonezia 785 1365 1224 2010 1203 

47 El Salvador 1016 1023 1724 1585 1166 

48 Guatemala 1543 1709 1545 1098 984 

49 Saint Kitts and Nevis 0 0 0 0 982 
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 Exportatori 
Valoarea în 

2010 

Valoarea în 

2011 

Valoarea în 

2012 

Valoarea în 

2013 

Valoarea în 

2014 

 Total mondial 62074558 66026931 64390139 63406911 73155181 

50 Arabia Saudită 3880 6751 2751 127 848 

Sursă: http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx 
 

Poziţia României pe piața medicamentelor din SUA 
 

În 2014 țara noastră a fost cel de-al 40-lea exportator de medicamente pe piața SUA cu un 

total de 15,5 milioane dolari, nivel apreciat sub potențialul de export al industriei de profil din 

România 6.  

Cu toate acestea, acest volum de livrări pe piața SUA reprezintă o creștere de cca 41,9% față 

de anul 2013 și de peste 176,6% față de anul 2010 (creștere de peste 2,7 ori în ultimii 5 ani). 

În context, în 2014 România a fost prezentă cu exporturi pe piaţa SUA la doar două grupe 

tarifare, respectiv: 

- grupa 3004 (medicamente - cu excepția celor de la pozițiile 3002, 3005 sau 3006 - 

constituite din produse amestecate sau neamestecate, preparate în scopuri terapeutice sau 

profilactice, prezentate sub formă de doze - inclusiv cele care se administrează cutanat - sau 

condiționate pentru vânzarea cu amănuntul) – 14,477 milioane dolari, reprezentând o creștere de 

51,8% faţă de 2013 și de 158,4% față de 2010; livrările la această grupă reprezintă 93,4% din totalul 

livrărilor de medicamente românești pe piața americană; 

- grupa 3003 (medicamente - cu excepția celor de la pozițiile 3002, 3005 sau 3006 - 

constituite din produse amestecate între ele, preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice, 

dar neprezentate sub formă de doze, nici condiționate pentru vânzarea cu amănuntul) – 1,023 

milioane dolari, nemaifiind înregistrate livrări la această grupă în intervalul 2010-2013. 

 

Observaţii: România a fost și este un producător tradiţional de medicamente în Europa 

Centrală și de Est, însă nu și un exportator seminificativ (pe piața americană), costurile ridicate de 

producţie determinând o competitivitate redusă a produselor noastre la export, în raport cu 

concurenţa externă (în special cu cea provenind din Europa de Vest, Israel, India sau Canada).  

Este de remarcat că țara noastră a mai efectuat livrări pe piața SUA și în cadrul grupei 3001 

(glande și alte organe pentru utilizări organoterapeutice, uscate, chiar pulverizate și extracte pentru 

utilizări organoterapeutice de glande sau de alte organe sau din secrețiile acestora; heparină și 

sărurile acesteia), respectiv în perioada 2011-2013, cu un maxim de 1,382 milioane dolari în 2013.  

Totodată, interesant este faptul că dacă majoritatea exporturilor românești sunt în cadrul 

grupei 3004, din care provin ¾ din importurile americane, există livrări românești (cel puțin la 

nivelul anului 2014) în cadrul grupei 3003, care contează cu doar 0,73% în totalul importurilor 

americane de produse farmaceutice (deci produse de nișă). 

Exporturile totale de medicamente ale României (către toţi partenerii de afaceri la nivel 

global) au avut, în perioada analizată, o evoluţie diferită de evoluția exporturilor pe relația cu SUA, 

respectiv o scădere de 8,8% față de 2013 (de la 1,216 miliarde dolari la 1,108 miliarde dolari), însă 

cu o creștere de 45,6% comparativ cu anul 2010, când exporturile românești au fost de numai 761,1 

milioane dolari. 

Este de remarcat, în context, că nivelul exporturilor românești pe piața SUA a fost de 0,74% 

din totalul exporturilor noastre la nivel mondial în 2010 și de 1,4% în 2014. 

                                                 
6 Precizăm că și statisticile americane consemnează un volum valoric al importurilor de medicamente din România de 

15,1 milioane dolari (nivel foarte apropiat de cel înregistrat de statisticile europene), precum și o creștere de 42,4% față 

de anul 2013 

 

http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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În fig. (2) și (3) de mai jos este prezentată evoluția exporturilor românești de medicamente pe 

piața SUA (atât prin prisma volumului valoric, cât și pe grupe de produse): 

 
 

Fig (2) Evoluția exporturilor românești de medicamente pe piața SUA, în perioada 2010-2014 (pe grupe de 

produse) 
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Fig (3) Evoluția exporturilor românești de medicamente, în perioada 2010-2014 
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Analiza evoluției exporturilor românești de de medicamente  

pe piaţa SUA, comparativ cu exporturile celorlalte țări  

potențial competitoare din regiune 

 
În pofida unor taxale vamale modice impuse de autoritățile americane, respectiv cuprinse 

între 0 și maxim 5% (singurele taxe percepute fiind la produse din cadrul grupei 3006 la care țara 

noastră nu înregistrează practic exporturi), din punct de vedere valoric exporturile României de 

medicamente pe piaţa SUA sunt extrem de reduse. 

Pe baza datelor avute la dispoziție, constatăm că țara noastră se află abia pe locul 40 între 

furnizorii mondiali de astfel de produse în SUA, iar comparativ cu celelalte ţări central şi est-

europene competitoare din vecinătatea noastră, ale căror livrări pe piața americană sunt analizate pe 

scurt în această lucrare, România se situează pe poziția a 6-a, din 13.  

Principalii exportatori de astfel de produse pe piața SUA din regiunea noastră geografică, la 

sfârșitul anului 2014, au fost: 

- Republica Cehă (153,4 milioane dolari; locul 24 între furnizorii pe piața SUA);  

- Croația (151,4 milioane dolari; locul 25 între furnizorii pe piața SUA);  

- Slovenia (140,0 milioane dolari; locul 26 între furnizorii pe piața SUA),  

- Ungaria (38,7 milioane dolari; locul 31 între furnizorii pe piața SUA);  

- Polonia (26,7 milioane dolari; locul 34 între furnizorii pe piața SUA);  

- Bulgaria (698 mii dolari; locul 55 între furnizorii pe piața SUA);  

- Turcia (634 mii dolari; locul 56 între furnizorii pe piața SUA); 

- Grecia (109 mii dolari; locul 68 între furnizorii pe piața SUA);  

- Slovacia (100 mii dolari; locul 70 între furnizorii pe piața SUA);  

- Ucraina (33 mii dolari; locul 79 între furnizorii pe piața SUA);  

- Serbia (29 mii dolari; locul 80 între furnizorii pe piața SUA) și  

- Republica Moldova (4 mii dolari; locul 93 între principalii furnizori pe piața SUA).  

 

De asemenea, urmărind structura importurilor de medicamente efectuate de SUA în anul 

2014, conform grupelor principale de interes, rezultă că: 

 

a) La exportul din cadrul grupei 3004 (medicamente - cu excepția celor de la pozițiile 3002, 

3005 sau 3006 - constituite din produse amestecate sau neamestecate, preparate în scopuri 

terapeutice sau profilactice, prezentate sub formă de doze - inclusiv cele care se administrează 

cutanat - sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul) în SUA, în 2014: 

- România se situează pe locul 5 din cele 13 țări analizate7, cu exporturi de 14,477 

milioane dolari la nivelul anului 2014, Republica Moldova fiind singura țară care nu înregistrează 

livrări la această grupă; 

- Croația reprezintă liderul acestei grupe, cu 151,471 milioane dolari, reprezentând o 

creștere de 3,9% față de 2013 și de 55,2% comparativ cu 2010 (pentru Croația acest nivel reprezintă 

30,9% din totalul livrărilor proprii la nivel mondial); 

- Slovenia se află pe poziția secundă, cu 140,003 milioane dolari, ceea ce reprezintă o 

creștere de 41,4% față de 2013 și de 29,6% față de 2010 (pentru Slovenia acest nivel reprezintă 4,8% 

din totalul livrărilor proprii la nivel mondial); 

                                                 
7 România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Grecia, Slovenia, Croația, Republica Moldova, Turcia, Slovacia, Serbia, Ucraina 

și Republica Cehă  
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- Republica Cehă completează podiumul, cu 119,858 milioane dolari, nivel cu doar 1,2% 

superior celui înregistrat în 2013, dar cu 296,6% peste nivelul atins în 2010 (pentru Republica Cehă 

acest nivel reprezintă 6,3% din totalul livrărilor proprii la nivel mondial); 

- Ungaria a exportat de 28,189 milioane dolari, reprezentând o creștere de 234,6% față de 

anul 2013, dar o scădere dramatică, de 84,6%, comparativ cu anul 2010, când înregistrase livrări 

totale de 183,426 milioane dolari  (pentru Ungaria acest nivel reprezintă 0,7% din totalul livrărilor 

proprii la nivel mondial, comparativ cu 6,6% din totalul exporturilor din 2010);  

- Polonia a exportat de 10,257 milioane dolari, reprezentând o scădere de 33,9% față de 

2013 și una de 41,4% comparativ cu 2010, maximul exporturilor polone la această grupă fiind 

înregistrat în 2012, respectiv de 23,937 milioane dolari (pentru Polonia acest nivel reprezintă 0,3% 

din totalul livrărilor proprii la nivel mondial); 

- Bulgaria a înregistrat exporturi de 443 mii dolari, reprezentând o creștere de 980,4% față 

de 2013, în 2010 nefiind consemnate exporturi bulgărești la această grupă (pentru Bulgaria acest 

nivel reprezintă 0,05% din totalul livrărilor proprii la nivel mondial); 

- celelalte țări au înregistrat exporturi reduse la această grupă 3004, respectiv: Grecia (70 

mii dolari, fără livrări în 2013), Serbia (25 mii dolari, scădere de 70,7% comparativ cu 2013, însă cu 

livrări semnificative, de 7,240 milioane dolari la nivelul anului 2010), Slovacia (45 mii dolari, 

creștere de 221,4% față de 2013, dar cu o livrare de 1,239 milioane dolari în 2012), Turcia (50 mii 

dolari, scădere de 95,4% față de 2013, însă cu livrări semnificative în anii anteriori, și cu un maxim 

al acestora de 6,237 milioane dolari în 2011) și Ucraina (3 mii dolari, creștere de 50% față de 2013). 

 

b) La exportul din cadrul grupei 3003 (medicamente - cu excepția celor de la pozițiile 3002, 

3005 sau 3006 - constituite din produse amestecate între ele, preparate pentru utilizări terapeutice 

sau profilactice, dar neprezentate sub formă de doze, nici condiționate pentru vânzarea cu 

amănuntul) în SUA, în 2014: 

- România, cu exporturi de 1,023 milioane dolari la nivelul anului 2014 (nemaifiind însă 

înregistrate livrări în intervalul 2010-2013) este practic liderul regiunii, dintre celelalte țări, doar 

Turcia (cu 514 mii dolari) și Polonia (2 mii dolari) mai au astfel de livrări pe piața SUA. Pentru 

Turcia nivelul exporturilor de anul trecut, la această grupă tarifară, este cu 17,3% sub nivelul 

înregistrat în 2013 (însă relativ constant pentru intervalul 2012-2014; 8,1% din totalul exporturilor 

grupei la nivel mondial este destinat pieței SUA, comparativ cu 6,2% pentru țara noastră). 

Dintre celelalte țări, au mai avut exporturi pe perioada analizată, relativ insignifiante, 

Republica Cehă (un maxim de 89 mii dolari în 2010), Ungaria (un maxim de 18 mii dolari în 2012), 

Slovacia (un maxim de 303 mii dolari în 2012) sau Ucraina (8 mii dolari în 2010). 

 

c) După cum precizam anterior, țara noastră a mai înregistrat livrări pe piața SUA și în 

cadrul grupei 3001 (glande și alte organe pentru utilizări organoterapeutice, uscate, chiar 

pulverizate și extracte pentru utilizări organoterapeutice de glande sau de alte organe sau din 

secrețiile acestora; heparină și sărurile acesteia), respectiv în perioada 2011-2013. 

În prezent, la această grupă performează doar Polonia (2,857 milioane dolari, cu un maxim 

de 2,871 milioane dolari, înregistrat în 2013; 7,1% din totalul exporturilor polote ale grupei la nivel 

mondial sunt destinate pieței americane), Ungaria (418 mii dolari, cu livrări însă periodice), Turcia 

(39 mii dolari, fără livrări anterioare) Republica Cehă (19 mii dolari, cu un maxim de 75 mii dolari, 

înregistrat în 2010) și Grecia (4 mii dolari, și cu un maxim de 29 mii dolari, înregistrat în 2013), în 

timp ce Bulgaria, Slovenia, Slovacia, Republica Moldova și Ucraina (această țară a avut, totuși, 

livrări semnificative, de 7,557 milioane dolari în 2012) nu figurează cu exporturi la sfârșitul anului 

trecut. 
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c) În ceea ce privește celelalte grupe tarifare, la care țara noastră nu figurează cu livrări 

la sfârșitul anului 2014 (și nici un a figurat pe întregul interval calendaristic 2010-2014): 

 

La grupa 3002 (sânge uman; sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice, profilactice 

sau de diagnosticare) 

- Republica Cehă este lider la grupa 3002 cu 32,456 milioane dolari (creștere de 56,5% 

față de 2013; exporturile cehe din cadrul acestei grupe pe piața SUA reprezintă 12,5% din totalul 

exporturilor grupei la nivel mondial); 

- Ungaria a exportat de 382 mii dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 9,7% față de 

2013 (exporturile grupei reprezintă 0,1% din totalul exporturilor ungare la nivel mondial); 

- Bulgaria este al treilea exportator al regiunii, cu 255 mii dolari (și fără livrări 

anterioare; 0,6% din totalul exporturilor bulgărești ale grupei, la nivel mondial, sunt destinate pieței 

americane; 

- Polonia exportă de 243 mii dolari (scădere de 37,8% față de 2013; 0,1% din totalul 

exporturilor polone sunt destinate pieței SUA); 

- celelalte țări din regiune care înregistrează livrări, reduse însă, sunt: Ucraina (10 mii 

dolari), Croația (9 mii dolari), Republica Moldova (4 mii dolari), Serbia (4 mii dolari), Grecia (3 

mii dolari) și Turcia (2 mii dolari), în timp ce Slovacia și Slovenia nu au astfel de exporturi în SUA. 

 

La grupa 3006 (preparate și articole farmaceutice) 

- Ungaria este lider la grupa 3006 cu 7,810 milioane dolari (creștere de 798,7% față de 

2013; exporturile ungare din cadrul acestei grupe pe piața SUA reprezintă 1,1% din totalul 

exporturilor la nivel mondial); 

- Polonia exportă de 149 mii dolari (creștere de 27,3% față de 2013; 0,2% din totalul 

exporturilor polone sunt destinate pieței SUA); 

- Grecia exportă de 70 mii dolari și reprezintă principala grupă de produse 

farmaceutice exportate de această țară pe piața americană (0,6% din totalul exporturilor grupei, la 

nivel global, sunt pentru piața SUA); 

- Slovacia exportă de 55 mii dolari (a mai avut livrări de 129 mii dolari în 2011; 1,2% 

din totalul exporturilor slovace ale grupei, la nivel mondial, sunt destinate pieței americane; 

- Slovenia exportă de 47 mii dolari (fără livrări anterioare semnificative); 

- celelalte țări din regiune care înregistrează livrări, reduse însă, sunt: Turcia (29 mii 

dolari) și Republica Cehă (27 mii dolari), în timp ce Serbia, Croația, Bulgaria, Republica Moldova 

și Ucraina nu au astfel de exporturi în SUA. 

 

La grupa 3005 (vată, tifoane, feșe și articole similare impregnate sau acoperite cu substanțe 

farmaceutice sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul) 

- Polonia este lider la grupa 3005 cu 13,196 milioane dolari (creștere de 11,5% față de 

2013, însă scădere de 36,6% față de 2010; maximul exportat de către Polonia la această grupă a fost 

de 21,747 milioane dolari în 2011; exporturile polone din cadrul acestei grupe pe piața SUA 

reprezintă 26,4% din totalul exporturilor la nivel mondial); 

- Ungaria exportă de 1,977 milioane dolari (scădere de 25,6% față de 2013, însă 

creștere de 190,7% față de 2010; maximul exportat la această grupă a fost 4,063 milioane dolari în 

2012; 1,9% din totalul exporturilor ungare sunt destinate pieței SUA); 

- Republica Cehă exportă de 1,112 milioane dolari (reprezentând o creștere de 789,6% 

față de 2013; 0,3% din total mondial este destinat pieței SUA); 

- Ucraina, care exportă de doar 20 mii dolari (cu livrări minime, însă constante, în 

intervalul analizat; 0,5% din totalul exporturilor ucrainene sunt destinate SUA). 

- celelalte țări din regiune nu înregistrează livrări, la această grupă, în SUA. 
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Concluzii: 
 

 Se estimează că economia SUA va înregistra o creștere robustă până cel puțin la nivelul 

anului 2018, ca urmare a măsurilor implementate în ultimii ani de către Administrația Obama, care 

au permis, între altele, și un mai mare a acces al publicului american la servicii de sănătate complexe 

(inclusiv prin achiziționarea de pachete de asigurări de sănătate private).  

 În context, trebuie menționat că economia americană își bazează creșterea pe consumul 

intern, acesta reprezentând aproximativ 70% din PIB-ul total, astfel încât și consumul de 

medicamente va continua să aibă o contribuție semnificativă la realizarea acestei creșteri generale. 

 În același timp, piața americană va continua să reprezinte principalul motor de creștere al 

sectorului farmaceutic la nivel mondial (cu toate că și țările asiatice vor înregistra creșteri în acest 

interval de timp8), medicamentele tradiționale urmând a fi însă depășite, la consumul general, de 

către cele de specialitate (47%, comparativ cu 53%). 

 Principalele tipuri de medicamente de specialitate care vor fi comercializate la nivel 

mondial în 2018 se prognozează că vor fi cele: oncologice (71-81 miliarde dolari, 7-10% creștere 

față de 2014), diabetice (61-71 miliarde dolari, 12-15%), autoimune (47-52 miliarde dolari, 12-

15%), pentru durere (38-43 miliarde dolari, 0-3%), respiratorii (33-38 miliarde dolari, 1-4%), 

sănătate mintală (33-38 miliarde dolari, 1-4%), hipertensiune (27-30 miliarde dolari, scădere de 1-

4%), dermatologice (22-25 miliarde dolari, 5-8%) sau colesterol (21-24 miliarde dolari, scădere de 

1-2%). 

  În același timp, principalele vânzări pentru medicamentele de tip tradițional vor fi 

pentru: pentru durere (19-22 miliarde dolari, 8-11%), antibiotice (18-21 miliarde dolari, 1-4%), 

hipertensiune (16-19 miliarde dolari, 9-12%), oncologice (12-14 miliarde dolari, 12-15%), diabetice 

(11-13 miliarde dolari, 10-13%), cardiovasculare (10-12 miliarde dolari, 7-10%), antiulceroase (10-

12 miliarde dolari, 13-16%), dermatologice (9-11 miliarde dolari, 9-12%) sau cele pentru colesterol 

(8-10 miliarde dolari, 18-21%). 

 Deși exporturile din România sunt încă la un nivel redus pe piața americană, iar între 

primii 50 de exportatori români în SUA nu se găsește decât o singură companie din domeniul 

farmaceutic (firma Actavis de pe locul 30, care a achiziționat în 2006 firma românească Sindan 

Pharma și care, la rândul ei, a fost cumpărată în 2012 de grupul american Watson Pharmaceuticals),   

estimăm totuși că vom asista la o evoluție pozitivă a exportului românesc cu destinația pieței SUA în 

următorii 3 ani. 

 Avem în vedere, în acest sens, atât rezultatele încurajatoare înregistrate de producătorii și 

vânzătorii români de medicamente pe piața internă și pe cea comunitară, cât și creșterea exportului 

românesc în SUA din ultimii 5 ani, peste media înregistrată la nivel global și în pofida existenței încă 

– după unele date statistice neoficiale -  a unei ponderi semnificative a comerțului paralel cu 

medicamente în comerțul general.  

 Desigur, FDA (Agenția americană de control și de acreditare a produselor alimentare și a 

medicamentelor destinate consumului în SUA) va continua să rămână o bariera necomercială 

serioasă în calea dezvoltării mai susținute a exporturilor românești de produse farmaceutice pe 

această piață, dar, acest impediment, poate fi relativ ușor depășit prin apelarea la firme de 

consultanță specializate în astfel de spețe. 

                                                 
8 Mini-studiu realizat de BPCE New York, prin utilizarea unor surse publice de informare (www.intracen.org/trade-support/trade-

statistics); informațiile prezentate au un caracter general: deși încercăm să furnizăm informații corecte și de actualitate, nu există nicio 

garanție că aceste informații vor fi relevante la data la care sunt primite sau vor continua să rămână de actualitate; orice demers 

ulterior nu trebuie să se bazeze doar pe aceste informații, fără o reverificare prealabilă a lor și o atentă analiză a circumstanțelor 

specifice unei anumite situații 


