
 
 

CONCLUZII 
1. De ce anume tehnologia intensivă de cultivare a merelor? Răspuns la această întrebare vom 

găsi în următoarele argumente: 
ü Livezile intensive şi super-intensive permit de a obţine mere calitative (omogene 

după calibru şi calitate); 
ü Tehnologia intensivă este mai puţin costisitoare în comparaţie cu varianta super-

intensivă şi este varianta de mijloc (medie) în ramura merelor; 
ü Administrarea livezilor intensive este mai eficientă prin forma medie a coroanei 

pomilor (tăierea în uscat mai uşoară, stropirea pomilor, recoltarea merelor, etc.); 
ü Productivitatea înaltă a merelor în livezile intensive ne permite de a avea costuri 

unitare a producţiei competitive, ceea ce este extrem de important în lupta concurenţială pe pieţele 
regionale; 

ü Factorii de producere în livezile intensive sunt utilizaţi la un nivel înalt; 
ü Livezile plantate intensiv beneficiază de subvenţii substanţiale; 
ü Preţurile de achiziţionare a merelor din câmp vor continua să se corecteze încet (se 

vor micşora), iar livezile intensive permit de a avea un nivel de rentabilitate înalt în aceste condiţii. 
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Summary. The diversification level of exports by product groups was low in the period 2003-2005. 

This trend is negatively estimated as it denotes a high volatility towards the external shocks, but that may 
also be appreciated positively as a high level of specialization of enterprises in the production of wines, 
clothing articles and accessories, as well as wines allows them to apply modern technologies in order to 
enhance the quality of products. 

Unit value index of live animals and animal products in 2011 compared to 2008 increased by 6 p. p. in 
absolute size. The index of vegetable products in 2011 compared to 2008 decreased by 11 p. p.  in absolute 
value, while that of animal or vegetable fats and oils declined by 45 p. p.  during this period. 

Key-words: Competition, Export, Herfindahl–Hirschman Index, Index of Unit Value of Exported 
Goods, International Competition, Interregional Competition. 

INTRODUCERE 
Concurenţa reprezintă un proces economic de interacţiune şi interconexiune a producătorilor 

şi furnizorilor în procesul de realizare a mărfurilor, luptă pentru condiţii mai bune de producere şi 
desfacere [3, p. 65]. 

Capacitatea de concurenţă caracterizează posibilităţile de adaptare a antreprenorului la 
condiţiile de concurenţă mereu schimbătoare. Există cîteva niveluri ale capacităţii de concurenţă a 
antreprenorului. Astfel, la primul nivel se presupune orientarea spre o anumită stabilitate a situaţiei 
pe piaţă datorită alegerii reuşite a segmentului pieţei. În acest caz, influenţa concurenţilor este 
neînsemnată, iar conducerea activităţii întreprinderii este îndreptată spre soluţionarea sarcinilor de 
ordin interior. La al doilea nivel e necesară cercetarea atentă a concurenţilor, în special atunci cînd 
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întreprinderile tind să imite concurenţii-lideri în organizarea activităţii de producţie, de deservire a 
consumatorilor ş.a. Al treilea nivel se caracterizează prin faptul că succesul în lupta de concurenţă 
depinde nu numai de funcţia de producţie, dar şi de funcţia gestiunii, organizarea dirijării şi 
eficacitatea sistemului de gestiune în ramură [2, p.340 - 342]. 

Concurenţa asigură maximizarea profitului şi lărgirea volumelor de producţie, se prezintă ca o 
formă de interacţiune a subiecţilor pieţii în producere şi desfacere a producţiei, reprezintă un 
mecanism de asigurare a eficienţei, proporţionalităţii, dinamicităţii şi dezvoltării inovaţionale a 
economiei [4, pag.7]. 

În complexul agroindustrial, unde se observă mari diferenţe în cadrul fiecărei ramuri, se 
disting patru tipuri de concurenţă: intraramurală, interramurală, interregională şi internaţională [4, p. 
29]. Aceasta este legată de faptul că complexul agroindustrial şi mai întîi de toate agricultura în 
condiţiile de piaţă ocupă o poziţie aparte, nepermiţînd să participe în mare măsură în concurenţa 
interregională. Concurenţa intraramurală este prezentă activ în calitate de forme diverse de 
gospodărire, în rezultatul căreea se produce producţie de acelaşi tip. 

Concurenţa interramurală este caracterizată de caracterul multiramural al complexului 
agroindustrial şi se caracterizează prin prezenţa pe piaţă a subiecţilor economici care oferă diverse 
tipuri de produse şi care concurează între ei pentru consumatori şi cotă în profitul total. Ca urmare a 
acesteea se modifică volumul producţiei lor, se perfecţionează structura şi relaţiile interramurale, se 
produce migraţia interramurală a capitalurilor. Ca urmare a interacţiunii cu sfera complexului 
agroindustrial, producătoare de mijloace de producţie pentru sat, producătorii de mărfuri se 
confruntă cu monopoliştii consolidaţi care dictează preţul producţiei lor. Situaţie analogică se 
crează şi în relaţiile cu întreprinderile alimentare şi de prelucrare.  

Concurenţa interregională se caracterizează prin prezenţa întreprinderilor de prelucrare pe 
piaţa diferitor regiuni care propun  producţia lor. 

Concurenţa internaţională este legată de prezenţa pe piaţă a producătorului de import, precum 
şi de exportul producţiei fabricate. 

Ideile noi pentru întărirea poziţiei pe piaţă necesită mari investiţii financiare şi pentru a 
supravieţui într-o concurenţă acerbă este necesar de a atrage şi exporta noi idei [6, p. 64]. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Pentru estimarea gradului de concentrare a exportului şi importului unei ţări pe anumite 

categorii de produse se utilizează indicele de concentrare Herfindahl-Hirschmann. Indicele poate 
obţine valori între 0 şi 1. 

Formula indicelui este următoarea: 

                                                                            (1) 
unde 
Hj = indicele de concentrare; 
xi = valoarea exportului de produse i; 

                                                                                           (2) 
n = numărul de produse. 

Se disting următoarele intervale pentru acest indicator: 
- diversificarea este înaltă dacă indicele este sub 0,1; 
-  între 0,1 şi 0,18 avem o diversificare moderată; 
- valori mai mari de 0,18 indică asupra unei diversificări joase. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Factorii naturali şi amplasarea potenţialului de resurse determină specializarea zonală a 

producţiei în diverse regiuni. Cu cît este mai dezvoltată infrastructura, cu atît este mai profundă 
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specializarea, fortificînd avatajele concurenţiale ale producătorilor. Pentru  producţia agricolă este 
specific monopolul local – producătorii locali din contul economisirii cheltuielilor de transport 
concurează cu producătorii de produse mult mai calitative sau ieftine din alte regiuni, deoarece 
cheltuielile de transport şi păstrare sunt suficient de mari. În afară de aceasta, o parte din producţia 
agricolă (aproximativ 20 % din producţia globală) se consumă în interiorul ramurii: seminţe, 
nutreţuri, tineret bovin etc, ceea ce reduce producţia de mărfuri comparativ cu alte ramuri. 

Rolul statului la formarea mediului concurenţial în sfera alimentară constă în faptul că pe de o 
parte acesta acţionează în calitate de proprietar al terenului, pe de altă parte – îndeplineşte funcţiile 
de control şi reglementare a relaţiilor de proprietate şi participă la distribuirea produsului nou creat 
şi a resurselor băneşti obţinute în rezultatul activităţii agricole a diferitor categorii de proprietari [5, 
p. 121]. 

Pe pieţele de materii prime agricole şi alimente pot acţiona atît formele tradiţionale de 
concurenţă, specifice economiei dezvoltate de piaţă,- concurenţa de preţ şi fără preţ (diferenţierea 
mărfurilor, reclama, ambalajul, metode active de stimulare a vînzărilor, crearea imaginii mărfii), cît 
şi noile sale forme de manifestare (crearea alianţelor strategice, a diferitor tipuri de acorduri etc.).  

În următorul tabel sunt prezentaţi indicii de concentrare a mărfurilor exportate şi importate de 
către R. Moldova, aceştia fiind detrminaţi pe baza datelor furnizate de BNS. 

Tabelul 1. Indicii concentrării comerţului 
Anii  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Exporturile 

Indicatorii Concentrarea mărfurilor 
Numărul de mărfuri 
comercializate 90 91 89 92 93 95 93 90 90 

Ponderea celor trei 
categorii principale 
de mărfuri 

46,49 44,18 44,48 36,79 27,74 29,49 32,13 30,64 24,80 

Indicele concentrării 
mărfii Herfindahl-
Hirschman 

0,271 0,253 0,254 0,172 0,130 0,139 0,161 0,147 0,124 

Importurile 
Concentrarea mărfurilor 

Numărul de mărfuri 
importate 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

Ponderea celor trei 
categorii principale 
de mărfuri 

36,29 34,52 34,87 38,23 37,24 38,99 36,59 35,47 38,40 

Indicele concentrării 
mărfii Herfindahl-
Hirschman 

0,175 0,174 0,176 0,203 0,182 0,197 0,179 0,173 0,193 

 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică 

Analizînd datele tabelului putem afirma faptul că în perioada 2003-2005 nivelul de 
diversificare a exporturilor pe grupe de produse era scăzut. Această tendinţă se apreciază negativ 
prin faptul că denotă o volatilitate sporită faţă de şocurile externe., dar poate fi apreciată şi pozitiv 
deoarece un nivel de sporit de specializare a întreprinderilor în producerea vinurilor, articolelor şi 
accesoriilor de îmbrăcăminte, precum şi a fructelor permite acestora de a aplica tehnologii moderne 
în vederea sporirii calităţii produselor.   Începînd cu 2006 pînă în anul 2011 nivelul de diversificare 
a exporturilor este unul moderat.  

În perioada analizată nivelul de diversificare a importurilor pe categorii de produse 
înregistrează valori joase şi moderate. 

În continuare sunt prezentaţi indicii valorii unitare la mărfurile exportate [1]. 
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Figura 1. Indicele valorii unitare la mărfurile exportate, anul precedent=100 
 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică 

Datele graficului de mai sus relevă faptul că indicele valorii unitare a animalelor vii şi 
produselor animaliere în anul 2011 comparativ cu anul 2008 a sporit cu 6 p.p. în mărime absolută. 
Indicele produselor vegetale în anul 2011 faţă de anul 2008 s-a redus cu 11 p.p. în mărime absolută, 
iar cel al grăsimilor şi uleiurilor animale sau vegetale a scăzut cu 45 p.p. în această perioadă. 

CONCLUZII 
1. Concurenţa interramurală se caracterizează prin prezenţa pe piaţă a subiecţilor economici 

care oferă diverse tipuri de produse şi care concurează între ei pentru consumatori şi cotă în profitul 
total.  

2. Concurenţa interregională se defineşte prin prezenţa întreprinderilor de prelucrare pe piaţa 
diferitor regiuni care propun  producţia lor. 

3. Concurenţa internaţională este legată de prezenţa pe piaţă a producătorului de import, 
precum şi de exportul producţiei fabricate. 

4. În perioada 2003-2005 nivelul de diversificare a exporturilor pe grupe de produse era 
scăzut, iar în perioada 2006 - 2011 acesta devine unul moderat.  

5. Indicele valorii unitare a animalelor vii şi produselor animaliere în anul 2011 comparativ cu 
anul 2008 a sporit cu 6 p.p. în mărime absolută. Indicele  produselor vegetale în anul 2011 faţă de 
anul 2008 s-a redus cu 11 p.p. în mărime absolută, iar cel al grăsimilor şi uleiurilor animale sau 
vegetale a scăzut cu 45 p.p. în această perioadă. 
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