
FACTORII EXTERNI ȘI INTERNI DE COMPETITIVITATE A BUNURILOR 
AUTOHTONE ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA 

Lect. univ. Tatiana GUTIUM, ASEM, 
gutiumtanea@rambler.ru 

This article is devoted to analyze external and internal competitive factors of domestic goods. The author has 
calculated indexes of goods’ competitiveness and has done comparative analysis between comparative advantages and 
price index.  

Cuvinte-cheie: competitivitate; avantaje; dezavantaje; piață internă; piețe externe, indice al prețurilor. 
JEL Classification: F140, E310, L110, P520 

Sporirea competitivității reprezintă una dintre cele mai actuale probleme de cercetare fundamentală și 
aplicată în economie. În condițiile globalizării, confruntării dintre economiile mari deschise pentru zonele de 
influență, creșterii concurenței internaționale, competitivitatea devine un factor important în asigurarea 
funcționării eficiente și dezvoltării durabile atât a agenților economici, cât și economiei naționale. 

În perioada curentă, se intensifică concurența între entități pentru accesul la resurse, piețele de des-
facere, investiții străine, inovații și tehnologii noi. Concurența sporită între entități pe diferite piețe de bunuri 
și servicii a cauzat necesitatea efectuării studiului privind principalele caracteristici ale dezvoltării entităților 
competitive, care oferă bunuri competitive, studiului privind factorii care afectează competitivitatea și efi-
ciența politicilor macroeconomice în crearea condițiilor pentru sporirea competitivității. 
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Scopurile și problemele tratate în studiul dat sunt: 
– determinarea factorilor externi și interni de competitivitate a bunurilor autohtone; 
– evaluarea şi analiza competitivității bunurilor autohtone; 
– cercetarea corelației dintre evoluția avantajului comparativ și dinamica indicelui prețurilor pentru 

principalele secțiuni de mărfuri; 
– elaborarea măsurilor de sporire a competitivității. 

Competitivitatea este una dintre cele mai importante caracteristici integrale utilizate pentru a evalua 
eficiența activității economice la orice nivel al economiei, de la nivelul de microeconomie până la nivelul 
mondoeconomiei. Esența economică a termenului competitivitate constă în „capacitatea obiectului studiat de 
a transforma avantajele potenţiale curente în avantaje reale viitoare” [3, p. 219]. 

Factorii avantajului competitiv al bunului sunt divizaţi în factori externi și interni. Factorii interni de 
bază includ:  

 prețul producătorului (care, la rândul său, depinde de costul de producție, randamentul factorilor 
de producție etc.); 

 calitatea mărfii; 
 utilitatea bunului reieșind din parametrii tehnici și economici; 
 calitatea deservirii bunului; 
 fiabilitatea etc. 

Factorii de bază externi sunt:  
 prețul cu amănuntul (care, la rândul său, depinde de numărul de intermediari etc.); 
 tipul pieței de desfacere a bunului (în funcție de gradul de concurență); 
 nivelul competitivității economiei naționale, regiunii, ramurii;  
 existența bunurilor substituibile etc. 

În opinia autorului, principalii factori ai competitivității bunului sunt primii factori, și anume, raportul 
dintre ei (coraportul preț-calitate). Unii specialiști consideră că „competitivitatea poate fi atinsă atunci când soldul 
balanței comerciale este pozitiv. Alți economiști sunt de părere că atributul competitiv înseamnă produs cu costuri 
minime pe o unitate de producție, estimate în baza cursului de schimb stabilit” [7, p. 13]. 

Michael Porter susține că forța de muncă ieftină și o rată de schimb „favorabilă” nu sunt factori 
determinanți ai competitivității [7, p. 25]. Savantul consideră că cererea exigentă, pretențioasă și responsabilă 
este unul dintre factorii determinanți și garantul avantajului competitiv, adică calitatea, și nu cantitatea 
cererii, este factorul determinant [7, p. 107]. Însă, în opinia autorului, în cazul Republicii Moldova, influența 
cererii asupra competitivității este neînsemnată, deoarece solvabilitatea majorității populației este joasă, iar 
piața celei mai bune părți de bunuri și servicii este oligopolistă sau monopolistă. 

V. Andrianov consideră că „analizând competitivitatea este necesar de luat în calcul următorii 
indicatori: rata de schimb a monedei naționale, costul de producție unitar, stabilitatea  monedei naționale, 
cota de piață, taxele vamale” [5, pag.35]. 

Alți economiști consideră că „factorii competitivității la nivel macroeconomic sunt rata de schimb, rata 
dobânzii, deficitul bugetar. Dar practica mondială arată că, în cazul multor țări s-a îmbunătățit calitatea vieții, în 
pofida faptului că s-a stabilit deficitul bugetar (Japonia, Italia și Coreea), rate înalte ale dobânzii (Italia și Coreea), 
s-a devalorizat moneda națională (Germania, Elveția)” [7, p. 21].  

Cum am menționat, în opinia autorului, factorul de bază al competitivității bunului este prețul. Cu scopul 
demonstrării că afirmația este justă, vom face analiza corelației dintre evoluția avantajului comparativ și dinamica 
indicelui prețurilor de export de tipul Laspeyres pentru principalele secțiuni de mărfuri.  

Competitivitatea bunurilor autohtone este estimată pe secțiuni conform Nomenclatorului Mărfurilor 
(NM) utilizând următoarea formulă [4, p. 137]: 
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unde: jIACSE  exprimă indicele avantajului comparativ simetric secțiunii j pe piața externă; 

jX  – volumul exportului secțiunii j; 

jM  – volumul importului secțiunii j.  
În anul 2014, cele mai mari avantaje comparative au fost înregistrate de următoarele secțiuni de mărfuri: 

„Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare 
prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală” (38,95%), „Produse ale regnului vegetal” (38,14%) (Figura 1). 
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Figura 1. Competitivitatea secțiunilor de mărfuri (Republica Moldova), în 2014 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova: 

http://www.statbank.statistica.md/pxweb (vizualizat 30.08.2016) 
 

Dezavantaje semnificative, în anul 2014, au înregistrat următoarele secțiuni: „Obiecte de artă, de 
colecție sau de antichități” (95,10%), „Produse minerale” (86,65%), „Lemn și articole din lemn, cărbune de 
lemn și articole din lemn; plută și articole din plută; articole din paie, alfa și alte materiale de împletit; coșuri 
și alte împletituri” (62,94%), „Vehicule, aparate de zbor (aeronave), instalații plutitoare și echipamente 
auxiliare” (61,92%). Aceste secțiuni de mărfuri reprezintă, în cazul Republicii Moldova, bunuri de import. 

Analiza dinamicii indicelui avantajului comparativ, în perioada 2013-2015, a depistat următoarele 
modificări esențiale: secția III „Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii 
acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală” s-a plasat de pe locul doi pe 
primul loc (Figura 2), iar indicele avantajului comparativ a crescut cu 11,94 puncte procente; secția XV 
„Metale comune și articole din metale comune” a coborât de pe locul zece pe locul paisprezece, iar indicele 
avantajului comparativ a scăzut cu 34,29 puncte procente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Competitivitatea secțiunilor de mărfuri (Republica Moldova), în 2015 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova: 

http://www.statbank.statistica.md/pxweb (vizualizat 30.08.2016) 
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În perioada analizată, cuprinsă între 2013-2015, numărul secțiunilor de mărfuri care au înregistrat 

avantaje comparative s-a micșorat de la opt secțiuni din douăzeci și una în anul 2013 până la șapte secțiuni în 
2015. Prin urmare, majoritatea bunurilor autohtone nu sunt competitive atât pe piețele externe, cât și pe piața 
internă.  

În figura 3, este prezentată diagrama indicelui avantajului comparativ și indicelui prețurilor de export pe 
secțiuni de mărfuri, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor pentru anul 2015. Între acești doi indici există 
o corelație inversă. În anul 2015, secțiunea XXI „Obiecte de artă, de colecție sau de antichități” a înregistrat cel 
mai înalt indice al prețurilor (196,01%) și cel mai scăzut indice al prețurilor de export (-95,5%).  

Figura3. Indicele avantajului comparativ și indicele prețurilor de export  
(Republica Moldova), în anul 2015 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova: 
http://www.statbank.statistica.md/pxweb (vizualizat 30.08.2016) 

 

Competitivitatea bunurilor este influențată nu numai de factorul preț, dar și de un șir de alți factori, 
cum ar fi, pe lângă cei enumeraţi mai sus, inovațiile, eficiența politicilor economice promovate de către stat.  

Michael Porter consideră că „rolul Guvernului constă în a deveni un catalizator al noului: statul trebuie 
să inspire sau chiar să încurajeze companiile să tindă spre un nivel mai înalt de concurenţă, chiar dacă 
procesul poate fi foarte neplăcut şi dificil. Politica Guvernului, care duce spre succes – este acea politică care 
creează mediul în care companiile pot realiza avantaje competitive – și nu aceea politică în care guvernul se 
implică în procesul dat, cu excepţia cazului când ţara este la început de cale în procesul de dezvoltare a 
economiei naționale. Rolul Guvernului este mai degrabă indirect decât direct” [6, pag.194-195]. 

Prin urmare, concluzionăm că competitivitatea poate fi reglată de către stat, cu acest scop statul poate 
utiliza pârghii directe și indirecte. Pârghiile directe includ: 

 strategia inovațională a statului; 
 finanțarea activității tehnico-științifice; 
 înlesniri fiscale pentru efectuarea cercetărilor tehnico-științifice; 
 sistemul de standardizare; 
 controlul şi supravegherea de stat a calităţii bunurilor; 
  comanda de stat; 
 organizarea concursurilor produselor autohtone de calitate la nivel naţional şi regionale. 

Pârghiile indirecte includ: 
 lichidarea corupției în administrația publică; 
 diminuarea biurocrației; 
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 lichidarea barierelor administrative și crearea condițiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri;
 adaptarea și implementarea legilor antitrust.

Concluzii: 
În etapa actuală, țările dezvoltate, pentru a-și menține poziția pe piața mondială, iar țările în curs de 

dezvoltare, cu scopul de a atinge un nivel mai înalt de dezvoltare, aleg calea de dezvoltare a inovațiilor. 
Inovațiile reprezintă unul din factorii determinanți ai sporirii competitivității.  

Una din sarcinile primordiale ale economiei moldovenești este trecerea de la exportul de materii prime 
la dezvoltarea inovațiilor și orientarea economiei spre satisfacerea cerințelor societății, atât a populației, cât și 
a agenților economici, cu scopul sporirii competitivității economiei naționale. Obiectivele menționată de 
dezvoltare trebuie să devină principalele obiective strategice de dezvoltare economică la nivel național. 
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