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Competitivitatea a devenit un subiect important pe piețele internaționale datorită faptului că reprezintă o sursă 

importantă de majorare a exporturilor. Țara care utilizează mai bine propriile resurse din sectorul agricol poate avea 

avantaje competitiv pe piețele externe. Lucrarea dată analizează comerțul cu produse agroalimentare al Republicii 

Moldova prin aspectele comerțului inter și intraindustrial. Scopul lucrării este estimarea tendinței și dimensiunii 

comerțului inter și intraindustrial cu produse agroalimentare ale Republicii Moldova. Datele secundare furnizate de 

Biroul Național de Statistică (BNS) sunt analizate corespunzătoare perioadei 2001-2015. Ponderea exporturilor de 

produse agroalimentare ale Republicii Moldova este destul de înaltă, însă mai multe modificări au fost înregistrate în 

valoarea totală și distribuția geografică a fluxurilor comerciale din perioada analizată. Analiza include estimarea 

inducătorilor comerțului inter și intraindustrial (RTA, GL). 

Rezultatele obținute evidențiază care din produsele agricole moldovenești sunt competitive, are au avantaje 

relative și cele care au un potențial pentru a fi majorat. Deși nivelul comerțului intraindustrial al produselor 

agroalimentare este destul de înalt (78%) acesta indică o diminuare a nivelului față de țările UE și o majorare față de 

țările CSI. Pentru majoritatea grupelor de mărfuri valorile indicelui GL prezintă o variabilitate înaltă pe parcursul 

timpului, ceea ce reflectă modificările structurale în comerțul agroalimentar al Republicii Moldova. 

Cuvinte-cheie: comerț, indice Grubel-Lloyd, indice RTA, interindustrial, intraindustrial produse 

agroalimentare. 

 

Competitiveness has become a key issue on international markets and a major source of export development. A 

country that utilizes the best its resources within its agricultural sector may benefit from comparative advantage on 

international markets. 

The paper analyzes the agri-food trade of Moldova from different aspects of inter and intra industry trade. The aim is 

to estimate the trend and extent of inter and intra-industry trade in agricultural and food products of Moldova. The secondary 

data provided by the National Bureau of Statistics (NBS) is analyzed during 2001-2015. Moldova’s share on agri-food exports 

is still large, but various changes occurred in the total value and the geographical structure of trade flows during the analyzed 

period. The analysis includes the estimation of intra and inter industrial trade indices (RTA, GL). 

The obtained results indicate which agri-food products are competitive, which have relative advent ages and 

that have a potentialto increase its competitiveness. While the level of intra-industry trade in agricultural and food 

products for Moldova is quite high (78%) it indicates a decrease with EU countries and increase in relation with CIS 

countries. For most commodity groups the GL values present average high variability over time, fact which reflects the 

structural changes in agri-food trade of Moldova.  

Keywords: agriculture, food, intra-industry, inter-industry, RTA index, Grubel-Lloyd index, trade. 
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Introducere 

Pentru Republica Moldova, asemănător altor țări din Europa de Est, procesul de tranziție a condus și la modificări 

majore în cadrul schimburilor comerciale, în particular a comerțului cu produse agroalimentare, care reprezintă ponderea 

cea mai înaltă în exporturile țării. Cauza acestor transformări apare din nivelul de dezvoltare economică și socială, însă o 

parte importantă a procesului de transformare o are și liberalizarea schimburilor comerciale. 

Mai mulți cercetători apreciază nivelul de integrare a țărilor din Europa Centrală și de Est în economia mondială 

[BONJEC 2007, BONJEC 2004, BERGSCHIMIDT 1998] stabilind nivelul competitivității al unui sector sau a unei țări. În alte 

lucrări sunt analizate modalitățile de obținere a acestor rezultate prin utilizarea avantajelor diviziunii muncii pe sectoare sau țări, 

sau dacă acestea au fost generate de succesul/eșecul procesului de tranziție [LEVKOVICH 2007, LUKA 2004]. 

Competitivitatea a devenit un subiect important pe piețele internaționale datorită faptului că reprezintă o sursă 

importantă de majorare a exporturilor. Țara care utilizează mai bine propriile resurse din sectorul agricol poate avea 

avantaje competitiv pe piețele externe.Printre cele mai discutate subiecte, în literatura economică, legate de tendințele 

comerțului mondial aparțin comerțului inter și intraindustrial. Acesta poate fi explicat ca fluxurile simultane de import și 

export de mărfuri  care fac parte din același sector. Se pune accentul pe comerțul în produse care sunt similare sau puțin 

diferențiate bazate pe concurența imperfectă sau cererea pentru bunuri aproape substituibile în țări diferite, de către 

consumatori cu preferințe distincte [LUKA 2004, LEVKOVICH 2007]. 

Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării 

În lucrările lui Greenway și Milner (2003) se menționează că comerțul intraindustrial are loc  datorită costurilor 

comparative ale teoriei tradiționale care nu este explicată de fluxurile simultane de exporturi și importuri într-o țară. 

Atunci când există comerț intraindustrial, economiile se confruntă cu o sursă suplimentară de venit, o gamă mai largă de 

produse, schimb de economii de scară și efecte pro-concurențiale. Comerțul intraindustrial reduce cererile de 

protecționism deoarece în orice industrie există atât exporturi cât și importuri, ceea ce face dificil de a obține unanimitate 

între acei ce solicită protecționism [RUFFIN, 1999]. Este făcută referire și la faptul că industriile cu niveluri înalte de IIT 
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datorită liberalizării schimburilor comerciale suportă mai puține modificări structurale și mai puține costuri de ajustare 

decât cele cu niveluri joase. Aceasta se datorează faptului că e mai ușor de a transfera sau adapta resursele la firme sau 

industrii decât de a le schimba de la o industrie la alta [KANDOGAN, 2003]. 

Astfel, scopul cercetării este de a examina tendința și dimensiunea comerțului inter și intraindustrial în sectorul 

agroalimentar al Republicii Moldova pe parcursul perioadei 2001-2015. Vom aplica evoluția recentă în literatura 

economică pentru a identifica acele măsuri ale care sunt mai adecvate pentru studierea generală a comerțului inter și 

intraindustrial cu produse agroalimentare, posibile diferențe între anumite produse și grupe de țări, precum și modificările 

în fluxurile comerciale din perioada de referință. 

Metode și materiale aplicate 

În această cercetare au fost analizați indicatori ai comerțului inter și intra industrial. Pentru aprecierea avantajelor 

comparative ale țării (sau unui sector) Bela Balassa [BALASSA 1965] a elaborat metoda care indică „Avantajele 

Comparative Relevate” (RCA). Această metodă este bazată pe presupunerea că avantajele comparative absolute își găsesc 

reflectarea direct în fluxurile comerciale. După Balassa, avantajele comparative manifestate au o pondere relativ înaltă a 

unui sector/produs în structura exporturilor. În același timp, limitările relative sunt reflectate prin ponderile mici ale unui 

oarecare produs/sector. Indicele RCA, numit și indicele Balassa este un indicator care caracterizează raportul produsului 

i în volumul total de export al țării și ponderea acestui produs în totalul exporturilor mondiale. Acest indice este bazat pe 

practicile comerciale observate. Indicele RCA este definit ca: 

     𝐵 = (𝑋𝑖𝑗/𝑋𝑖𝑡)/(𝑋𝑛𝑗/𝑋𝑛𝑡),                                                                                      (1) 

Unde: X – exportul; i – o țară; j – un produs; t – un set de produse; n – un set de țări. 

Dacă  B>1, atunci este identificat un avantaj comparativ. Abaterea standard a acestui indice asupra produselor 

poate fi utilizată pentru măsurarea importanței comparative a specializării inter-industriale sau comerțului intra-industrial. 

O specializare alternativă a avantajelor comparative a fost dezvoltat de Vollrath [VOLLRATH 1991] și numit Avantajul 

Comercial Relativ (RTA). Indicele RTA este calculat ca diferența dintre avantajul relative de export (RXA) sau indicele 

Balassa și avantajul relative de import (RMA): 

   RTA = RXA – RMA                                                                                           (2) 

                                 unde,  RXA =𝐵 = (𝑋𝑖𝑗/𝑋𝑖𝑡)/(𝑋𝑛𝑗/𝑋𝑛𝑡);                                                                            (3) 

 RMA = (𝑀𝑖𝑗/𝑀𝑖𝑡)/(𝑀𝑛𝑗/𝑀𝑛𝑡);                                                              (4) 

M – importul. 

Valoarea pozitivă a RTA indică avantaje comerciale comparative, iar valorile negative indică dezavantajele 

comerciale comparative. Când indicele RTA este mai mare ca zero, atunci un avantaj comparativ este observat, ceea ce 

indică că sectorul țării este relativ mai competitiv în ceea ce privește comerțul.  

Există mai mulți indici de estimare a comerțului intraindustrial. Cel mai larg utilizat este indicele Grubel-Lloyd 

(1975). Calcularea comerțului intraindustrial (IIT) pentru un sector va fi: 

𝐺𝐿𝐼𝐼𝑇𝑖 =
(𝑋𝑖+𝑀𝑖)−|𝑋𝑖−𝑀𝑖|

(𝑋𝑖+𝑀𝑖)
× 100                                                                  (5) 

Unde, 𝐺𝐿𝐼𝐼𝑇𝑖  este indicile Grubel-Lloyd al comerțului intraindustrial i, , 𝑋𝑖 și 𝑀𝑖 reprezintă valorile exporturile 

și importurilor în sectorul i. 

Indicele GrubelLloyd (GL) poate lua valori de la 0 la 100. Atunci când valoarea GLIT este zero aceasta indică 

că nu există IIT (deoarece exporturile sau importurile sunt zero). Când valoarea este egală cu 100, atunci tot comerțul este 

IIT (exporturile echivalează importurile). 

Această lucrare este bazată pe analiza pe date secundare furnizate de către Biroul Național de Statistică pentru 

analiza comerțului intraindustrial și marginal. Sunt analizate cele 24 capitole din Nomenclatorul Mărfurilor în 

conformitate cu Sistemul Armonizat (HS) 2012 corespunzătoare produselor agroalimentare. Indicatorii comerțului 

intraindustrial cu produse agroalimentare sunt estimați pentru diferite grupe de țări ca Uniunea Europeană (UE), 

Comunitatea Statelor Independente (CSI), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și alte țări.  

Rezultate obținute și discuții 

Lucrarea dată cercetează comerțul agroalimentar al Republicii Moldova, în special diferitele aspecte ale 

comerțului inter și intraindustrial. Interesul pentru acest subiect se poate de explicat reieșind din următoarele considerente. 

Agricultura și comerțul agroalimentar joacă un rol important în economia Republicii Moldova. Ponderea agriculturii în 

Produsul Intern Brut (PIB) este în prezent de aproximativ 12%. Circa o treime din forța de muncă este încadrată în 

agricultură. Produsele agroalimentare constituie în mediu 48.6% din totalul exporturilor țării. La fel, implementarea 

Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană este un pas important spre liberalizarea și dezvoltarea economică a țării. 

Pe parcursul perioadei analizate se observă o tendință de majorare atât a exporturilor cât și a importurilor. Astfel 

exporturile s-au majorat cu 11%, iar importurile cu 13%, pe când balanța comercială a Republicii Moldova rămâne negativă. 

Produsele agroalimentare sunt principalele mărfuri de export având o pondere de 45% în volumul total al 

exporturilor. Ponderea acestora s-a diminuat în perioada examinată cu 18%, ceea ce a influențat și balanța comercială a 

produselor agroalimentare. Deși aceasta din urmă, persistă pozitivă, volumul importurilor agroalimentare  s-a majorat în 

ritmuri mai accelerate comparativ cu exporturile, ceea ce influențează cifra de afaceri a comerțului exterior. Rata creșterii 

anuale pentru  exporturile produselor agroalimentare a fost de 9%, iar a importurilor de 13%. 

Analizând evoluția fluxurilor comerțului cu produse agroalimentare se observă o tendință de majorare a 

exporturilor agroalimentare de la 356857 mii dolari SUA în 2001 la 914488 mii dolari SUA în 2015 (Figura 1). În perioada 

anilor 2006-2007 este observată o descreștere ușoară în exporturile agroalimentare ca rezultat al embargoului impus de 

Federația Rusă, unul din principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova, asupra vinurilor moldovenești.  
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Figura 1.Valoarea și ponderea comerțului exterior al Republicii Moldova  

și fluxurile comerciale agroalimentare, 2001-2015 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică. 

 

Pe parcursul perioadei analizate au intervenit modificări majore și în distribuția geografică (Figura 2). Până în 

anul 2006 majoritatea exporturilor agroalimentare erau orientate spre țările CSI. În 2007 ponderea exporturilor 

agroalimentare moldovenești pe piețele CSI se diminuează cu 30%. Această micșorare denotă diminuarea dependenței de 

piețele țărilor CSI și  apropierea treptată spre alte piețe, inclusiv cea a UE. Un factor determinant a avut-o și aderarea 

României și Bulgariei la Uniunea Europeană în 2007, România fiind un partener comercial important al Republicii 

Moldova. La fel în această perioadă Republica Moldova a beneficiat de diverse facilități comerciale din partea UE prin 

Sistemul General de Preferințe (GSP+) în 2006 și Preferințe Comerciale Autonome (ATP) în 2008, pentru băuturi 

alcoolice, zahăr și unele produse agricole. O mai mare liberalizare a relațiilor comerciale cu UE este datorată și Acordului 

Aprofundat și Cuprinzător de Liber Schimb (DCFTA) parafat în 2014. 

   

 
Figura 2. Distribuția geografică a comerțului cu produse agroalimentare din  

Republica Moldova, mii dolari SUA, 2001-2015 

Sursă: Elaborată de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică. 

 

Pe parcursul anilor 2001-2015 exporturile agroalimentare ale Republicii Moldova s-au majorat substanțial față 

de țările UE și OCDE, dar s-au diminuat față de țările CSI cu 13% (în mare parte datorită embargourilor aplicate). În ceea 

ce privește distribuția geografică a importurilor, acestea s-au diminuat în relație față de UE și alte țări, dar s-au majorat în 

relație cu țările CSI. Cei mai importanți importatori de produse agroalimentare din țările UE sunt România, Germania, 

Franța, Grecia, Italia și Olanda. Rata medie de creștere a importurilor agroalimentare a fost de 25% față de țările CSI și 

12% respectiv 13% față de țările UE și alte țări. 

Deși ponderea țărilor CSI s-a redus în ultimii ani, ponderea acestora încă constituie 45% din totalul exporturilor 

agroalimentare. Din acestea, o ponderea mare o are Federația Rusă care constituie 30% în exporturi și 10% în importuri, 

în principal produse vegetale (50%), băuturi și alte produse alcoolice (30%). Al doilea partener principal din cadrul țărilor 

CSI este Ucraina și Bielorusia, fluxurile comerciale cu acestea majorându-se cu 11% și respectiv 13%. 
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În ceea ce privește țările UE, structura distribuției geografice rămâne stabilă, principalul partener comercial 

rămânând România. Alți parteneri comerciali din rândul țărilor UE sunt Italia, Marea Britanie, Germania, Polonia, Franța, 

Grecia și Austria. Exporturile agroalimentare în aceste țări are o pondere de 85% din totalul acestora pe piața UE. Majorări 

în exporturi au fost înregistrate în toate țările UE, în special în Italia și Polonia, urmate de Grecia. 

În privința importurilor agroalimentare din EU o pondere semnificativă o au România, Germania, Grecia, Italia, 

Franța, Ungaria și Olanda (67%). În relație cu majoritatea țărilor UE se înregistrează o balanță comercială pozitivă, cu 

excepția Ungariei și Olandei. 

Evaluarea competitivității produselor agroalimentare pe piețele Uniunii Europene a fost calculată în baza 

indicelui Avantajelor Comerciale Relative (RTA) ca măsură a comerțului interindustrial. Astfel, putem observa că 

Republica Moldova înregistrează avantaje relative în comerțul de produse agroalimentare cu UE la 8 din cele 24 grupe 

de produse. 

Tabelul 1 

Aprecierea competitivității produselor agroalimentare din Republica Moldova pe piețele externe,  

în baza rezultatelor aprecierii comerțului interindustrial prin indicele RTA 

Țările Uniunii Europene 

RTA >1 RTA<1 RTA valori schimbătoare 

Lapte si produse lactate; 

Semințe și fructe oleaginoase; 

Plante vii si produse de 

floricultura; 

Preparate din carne; 

Legume 

Preparate alimentare diverse; 

Băuturi alcoolice 

Cereale; 

Peste si crustacee; 

Materiale pentru împletit si alte 

produse de origine vegetala; 

Cafea, ceai, mate si condimente; 

Preparate pe baza de cereale; 

Grăsimi si uleiuri de origine animala 

sau vegetala; 

Cacao si produse din cacao; 

Produse ale industriei morăritului; 

Animale vii;Preparate din legume, 

fructe sau din alte parți de plante; 

Carne si organe comestibile;Tutun si 

înlocuitori de tutun prelucrați;Fructe 

comestibile si nuci;Lac; gume, rășini 

si alte seve si extracte vegetale;Zahar 

si produse zaharoase; 

Țările CSI 

Produse ale industriei moraritului; 

Cacao si produse din cacao; 

Grasimi si uleiuri de origine 

animala sau vegetala; 

Preparate alimentare diverse; 

Preparate din carne; 

Tutun si inlocuitori de tutun 

prelucrati; 

Animale vii;Cereale 

Peste si crustacee; 

Materiale pentru impletit si alte 

produse de origine vegetala; Lapte si 

produse lactate;Zahar si produse 

zaharoase;Alte produse de origine 

animala;Preparate din legume, fructe 

sau din alte parti de plante;Cafea, ceai, 

mate si condimente; 

Carne si organe comestibile;Lac; 

gume, rasini si alte seve si extracte 

vegetale;Plante vii si produse de 

floricultura;Preparate din carne; 

Legume;Preparate pe baza de 

cerealeFructe comestibile si nuci; 

Bauturi alcoolice;Seminte si fructe 

oleaginoase; 

 

Conform rezultatelor obținute putem delimita trei tendințe în competitivitatea produselor agroalimentare ale 

Republicii Moldova (Tabelul 1). În ceea ce privește țările UE avantaje comparative sunt caracteristice următoarelor 

produse: lapte si produse lactate, semințe și fructe oleaginoase; plante vii si produse de floricultura; preparate din carne; 

legume, preparate alimentare diverse; băuturi alcoolice, cereale. Dezavantaje absolute se manifestă la produsele precum 

peste si crustacee, cafea, ceai, preparate pe baza de cereale;grăsimi si uleiuri de origine animala sau vegetala, cacao, 

produse ale industriei morăritului. În același timp pentru o serie de produse sunt caracteristice în unii ani valori negative  

în alții pozitive. Această tendință schimbătoare denotă posibilitatea creșterii competitivității acestor produse 

agroalimentare. Așa valori sunt observate față de animale vii,preparate din legume, fructe,carne,tutun, fructe comestibile 

si nuci, zahar. 

Față de țările CSI avantaje comerciale sunt înregistrate pentru produse precum produse ale industriei morăritului, 

cacao, grăsimi si uleiuri de origine animala sau vegetala; preparate din carne, tutun. Un nivel scăzut de competitivitate 

este caracteristic  pentru produse precum animale vii, cereale, peste,lapte si produse lactate;zahar, preparate din legume, 

fructe, cafea, ceai. Valori instabile în rezultatele indicelui RTA sunt caracteristice pentru carne,plante vii, preparate din 

carne, legume, preparate pe baza de cereale,fructe comestibile si nuci, băuturi alcoolice, semințe și fructe oleaginoase. 

Analiza comerțului intraindustrial cu produse agroalimentare al Republicii Moldova este bazată pe calcularea 

indicelui Grubel-Lloyd în relație cu toți partenerii comerciali și grupe specifice de țări ca: UE, CSI, OCDE și alte țări. 

Conform rezultatelor obținute ale indicelui GL observăm că nivelul comerțului intraindustrial cu produse 

agroalimentare al Republicii Moldova este destul de înalt, din totalul comerțului în acest sector, 78% este de tip 

intraindustrial (Figura 3). 



179 

 
Figura 3. Comerțul intraindustrial cu produse agroalimentare în relație cu țările  

UE, CSI și toți partenerii comerciali 

 

Pe parcursul perioadei analizate, indicele GL are tendința spre descreștere față de țările UE și majorare față de 

țările CSI (Figura 3). Tendința spre diminuare față de țările UE, în ceea ce privește exporturile poate fi explicată prin 

competitivitatea joasă a produselor agroalimentare ale Republicii Moldova ceea ce creează impedimente pentru intrarea 

pe acele piețe. Tendința de majorare în relațiile cu țările CSI poate fi cauzată de majorarea importurilor din aceste țări, în 

principal din Ucraina. 

Pentru unele produse rezultatele indicelui GL prezintă variații înalte pe parcursul timpului, ceea ce reflectă 

schimbările structurale în comerțul agroalimentar al Republicii Moldova (Figura 4). 

Magnitudini înalte și medii ale comerțului intraindustrial sunt observate la următoarele mărfuri: Animale vii 

(HS01), Carne si organe comestibile(HS02), Lapte si produse lactate; oua de pasari; miere naturala; produse comestibile 

de origine animala, nedenumite si necuprinse in alta parte (HS04), Legume, plante, radacini si tuberculi alimentari (HS04), 

Fructe comestibile si nuci; coji de citrice si de pepeni (HS08), Seminte si fructe oleaginoase; seminte si fructe diverse; 

plante industriale si medicinale; paie si furaje (HS12), Materiale pentru impletit si alte produse de origine vegetala, 

nedenumite si necuprinse in alta parte (HS14), Zahăr (HS17), Preparate pe baza de cereale, fainuri, amidonuri sau lapte; 

produse de patiserie (HS19), Preparate din legume, fructe sau din alte parti de plante (HS20), Tutun si inlocuitori de tutun 

prelucrati (HS24). Niveluri joase ale comerțului intraindustrial  sunt prezente pentru următoarele: Peste si crustacee, 

moluste si alte nevertebrate acvatice (HS03), Alte produse de origine animala, nedenumite si necuprinse in alta parte 

(HS05), Cafea, ceai, mate si condimente(HS09). Produsele care au un nivel jos ale indicelui GL sunt majoritatea importate 

și nu se produc în Republica Moldova. 

 

 
Figura 4. Comerțul intraindustrial cu produse agroalimentare cu toți partenerii comerciali 
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Concluzii 

Ponderea exporturilor cu produse agro-alimentare este de un nivel înalt pentru Republica Moldova, aceasta 

specializându-se  în așa produse precum: produsele vegetale, uleiuri și grăsimi animale sau vegetale, produse alimentare. 

Comerțul cu produse agroalimentare este în continuă specializare iar avantajele comparative nu sunt suficient de 

stabile. Astfel, pe lângă produsele care înregistrează un avantaj comparativ mai există și produse care au valori 

schimbătoare și au posibilitatea de a-și majora competitivitatea. Rezultatele obținute în evidențierea avantajelor 

comparative denotă diferite produse pentru piața UE și CSI. Astfel, avantajele comparative cu țările UE sunt înregistrate 

pentru produse calapte si produse lactate, semințe și fructe oleaginoase; plante vii si produse de floricultura; preparate din 

carne; legume, preparate alimentare diverse; băuturi alcoolice, cereale. Pentru țările CSI acestea sunt produse precum 

cacao, grăsimi si uleiuri de origine animala sau vegetala; preparate din carne, tutun. Valorile negative caracteristice 

ambelor grupe de țări au fost înregistrate pentru produsele de cafea, ceai, pește etc. 

Nivelul comerțului intraindustrial cu produse agroalimentare în Republica Moldova este destul de înalt (78%). 

Rezultatele nivelului indicelui GL indică o diminuare în relațiile cu țările UE și o majorare față de țările CSI. Această 

tendință de diminuare cu țările UE, în ceea ce privește exporturile este legată de competitivitatea joasă a produselor 

agroalimentare moldovenești ceea ce îngreunează accesul și valorificarea acestei piețe.  Pentru majoritatea grupelor de 

mărfuri valorile indicelui GL indică o variabilitate înaltă în perioada analizată, ceea ce reflectă schimbările structurale în 

comerțul agroalimentar al Republicii Moldova.  
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