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Abstract 

In the current period when the domestic market is invaded with import goods, the issue of assessing the competitiveness 

of goods is a vital issue for local producers. Another factor demonstrating the relevance of the proposed research theme 

is that there are many methods to assess the competitiveness of goods on the foreign market, but there is no algorithm 

to assess the competitiveness of goods in the internal market. The purpose of this article is to propose an algorithm for 

estimating the competitiveness of goods, taking into account the peculiarities of the domestic market. In order to 

achieve the proposed objectives, the following research methods were used: empirical methods, the functional analysis 

method. Analyzing the methods for assessing the competitiveness of goods, the author has elaborated a new algorithm 

for assessing competitiveness in the domestic market.  
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Obiectul principal de cercetare în articolul dat este evaluarea competitivităţii bunurilor, 

deoarece anume prin prisma evaluării pot fi identificate căile de sporire a competitivităţii, iar scopul 

– elaborarea algoritmului de evaluarea a competitivităţii bunurilor autohtone pe piaţa internă ţinând 

cont de specificul economiei naţionale.  

Bunurile moldoveneşti nu numai pierd pieţele externe de desfacere, dar şi piaţa sa autohtonă. 

Importul de mărfuri în ianuarie-august 2018 s-a majorat cu 23,3% în raport cu perioada 

corespunzătoare din anul 2017. În perioada dată s-a modificat şi structura importului, a crescut cota 

produselor alimentare şi animalelor vii cu 0,6 puncte procentuale, articolelor manufacturate diverse 

– cu 0,6 puncte procentuale, băuturilor şi tutunului – cu 0,4 puncte procentuale, uleiurilor şi 

grăsimilor – cu 0,2 puncte procentuale [7]. Adică a crescut cota importului de bunuri, pe care 

Moldova tradiţional le produce şi le livrează atât pe piaţa internă, cât şi externă. 

Autorul, în procesul de elaborare a algoritmului evaluării competitivităţii bunurilor autohtone 

pe piaţa internă s-a bazat pe specificul economiei naţionale şi disponibilitatea datelor statistice. 

Rezultatele calculelor sunt prezentate în Tabelul 1.  

În anul de raport 2017 uleiul de seminţe de floarea-soarelui pe piaţa internă a înregistrat un 

avantaj comparativ neînsemnat (6,21%), însă pe piaţa externă competitivitatea bunului dat este 

considerabil mai mare. Cererea înaltă la uleiul vegetal pe piaţa Uniunii Europene este cauzată de 

preţul relativ redus la bunul livrat din Republica Moldova, şi deficitul de uleiuri vegetale pe piaţa 

dată. Legumele autohtone sunt competitive pe piaţa internă, dar nu şi pe piaţa externă, din cauza 

concurenţei acute cu legumele din Turcia, Belarus. În anul 2016 principalul importator de cartofi a 

fost Belarus (85,5%), de tomate – Turcia (63,3%), de varză – Belarus (50,7%), de castraveţi – 

Turcia (78,4%). În anul 2017 situaţia s-a modificat, principalul importator de cartofi devine 

România (40,9%), urmată de Polonia (25,6%). Principalul importator de tomate şi castraveţi în 

continuare rămâne Turcia (87,5% şi 81,4% corespunzător). În anul 2017 Macedonia devine 

principalul importator de varză (60,5%). 
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Tabelul 1. Indicele simetric al avantajului comparativ al unor bunuri,  pe piaţa internă,  

în diviziunea a două ramuri a economiei naţionale a Republicii Moldova  

Bunuri SE

iSCAID , % 

Complexul agroindustrial 

Cârnaţi, cârnăciori, salamuri şi produse similare, din carne, din organe sau din sânge 49,14 

Lapte şi smântână din lapte, fără sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori 48,74 

Legume în stare proaspătă sau refrigerată 46,34 

Struguri, proaspeţi sau uscaţi 45,61 

Grâu, meslin, orz, ovăz, porumb, sorg boabe, alte cereale 27,27 

Ulei de seminţe de floarea-soarelui şi fracţiunile acestora 6,21 

Alte preparate şi conserve din carne, din organe sau din sânge -22,93 

Margarină -82,45 

Industria constructoare de maşini 

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule 45,39 

Aparate de ortopedie şi pentru fracturi, altele decât protezele articulare 34,63 

Maşini şi utilaje pentru prepararea produselor alimentare, băuturilor, uleiurilor -63,52 

Maşini şi aparate pentru morărit şi prelucrarea cerealelor sau legumelor uscate -73,18 

Aparate pentru filtrarea lichidelor -82,16 

Aparate pentru protecţia culturilor, maşini şi utilaje pentru silvicultură şi agricultură -92,29 

Sursa: Elaborat de autor 

 

Calculele autorului au arătat că grâul, meslinul, orzul, ovăzul, porumbul, rapsul şi strugurii  

sunt competitivi atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă. O parte din bunurile complexului dat, 

care au înregistrat dezavantaj comparativ, ar putea deveni mai competitive, dacă producătorul 

autohton va fi susţinut de stat, aşa cum se practică în ţările Uniunii Europene. 

Analiza avantajului comparativ înregistrat de bunurile industriei constructoare de maşini a 

arătat, că cele mai mari avantaje au înregistrat bunurile produse de compania germană  Dräxlmaier 

din Bălţi, care livrează echipamente electrice. Oferirea bunurilor competitive pe piaţa internă şi cea 

externă, ia permis companiei să-şi extindă producţia. Ca rezultat, grupul Dräxlmaier planifică să 

deschidă în viitorul apropiat o fabrică nouă de cablaje în Cahul.  

Industria constructoare de maşini reprezintă aşa un gen de activitate, care necesită investiţii 

capitale mari. Republica Moldova este un stat sărac, cu probleme financiare enorme, şi cu o politică 

bugetar-fiscală, care în loc să creeze condiţii favorabile pentru dezvoltarea sectorului business 

autohton, îi determină pe agenţii economici să-şi transfere afacerea în sectorul tenebru. Prin urmare, 

ramura dată, în viitorul apropiat, nu va înregistra succese palpabile. 
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