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Summary: Both the need of contents revelation 
of „competitiveness” as economic category, as well as 
diversity of enunciation of this element gives it new 
dimensions, approaches and involvement in various 
economic levels. Also, competitiveness expresses a 
close link, related to micro and macro environment, 
being one of the main factors elucidating the image 
of an economic entity.

Competitiveness failed to „coagulate” mutually-
accepted defi nitions, since it is a relatively new term, 
but also quite complex. Initial approach of the con-
cept of competitiveness has focused on the economic 
entity, the enterprise, only later it has extended to a 
higher level – industry, national and world economy 
levels.
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nomy, state, company.

Rezumat: Atât necesitatea de conţinut a terme-
nului de „competitivitate”, drept categorie economi-
că, precum şi diversitatea de enunţare a acestui ele-
ment oferă noi dimensiuni, abordări şi implicarea în 
diferite niveluri economice. De asemenea, competi-
tivitatea exprimă o legătură strânsă, legată de micro 
şi macro mediu, fi ind unul dintre principalii factori 
care elucidează imaginea unei entităţi economice.

Competitivitatea nu a reuşit să „coaguleze” de-
fi niţii reciproc acceptate, deoarece este un termen 
relativ nou, dar, de asemenea, destul de complex. 
Abordarea iniţială a conceptului de competitivita-
te s-a concentrat asupra entităţii economice, între-
prinderii, iar abia mai târziu s-a extins la un nivel 
superior – sector, economie naţională şi mondială.

Cuvinte-cheie: competitivitate, sector, calitate, 
economie, stat, companie.

Introducere şi argumentare
Necesitatea revelării conţinutului noţiunii de 

competitivitate drept categorie economică constitu-
tivă a elementului respectiv este una a priori impor-
tantă, cel puţin prin prisma celor mai noi tendinţe de 
penetrare a pieţelor emergente, dar şi de poziţionare 
strategică a companiilor. 

Termenul competitivitate, fi ind unul de origi-

ne latină (competere, precum şi termenul mai mo-
dern aemulationes), semnifi că cercetare, studiu în 
ansamblu, dar şi capacitatea de a rivaliza/concura 
cu cineva. Abordarea iniţială a conceptului de com-
petitivitate s-a axat la nivelul entităţii economice, a 
întreprinderii, doar ca mai târziu, acesta să fi e extins 
la un nivel ierarhic superior – la cel de sector, eco-
nomie naţională şi mondială.

Deşi pe larg studiată, în special în ultimele 2-3 
decenii, competitivitatea nu a reuşit să „coaguleze” 
defi niţii reciproc-acceptate, întrucât reprezintă un 
termen relativ nou, dar şi destul de complex. Printre 
defi niţiile cele mai cunoscute, am putea evidenţia:

În timp ce avantajul comparativ exprimă sche- 
ma schimburilor care se produc în lume, competi-
tivitatea este conceptul care exprimă relaţiile între 
entităţi, într-un cadru real, de potenţial comparativ 
(Barkema A.) [1, p. 253-284].

Competitivitatea este obiectivul principal  
al politicii economice şi capacitatea de a menţine, 
într-o economie globală, un ritm de creştere accep-
tabilă a nivelului de viaţă al populaţiei cu o distribu-
ire echitabilă (Landau R.) [10].

Competitivitatea, deseori confundată cu abor- 
darea ei fi nanciară, rentabilitatea sau productivita-
tea, corespunde, de fapt, capacităţii de care dispu-
ne o întreprindere, la un anumit moment, pentru a 
rezista concurenţilor; competitivitatea, deci, nu este 
altceva decât un potenţial caracterizat printr-un 
avantaj în raport cu concurenţii de pe piaţa sa, pe 
când rentabilitatea şi productivitatea sunt doar ele-
mente parţiale dintr-un ansamblu mult mai vast care 
se defi neşte drept competitivitate [17].

Material şi metodă
Putem astfel sintetiza esenţa termenului de com-

petitivitate ce exprimă, prin diverse reprezentări, o 
entitate care demonstrează performanţă, dar nu este 
pur şi simplu o performanţă în sine. Totodată, diver-
sitatea enunţărilor asupra acestui element îi conferă 
noi dimensiuni, abordări şi implicări la niveluri eco-
nomice diverse. Competitivitatea exprimă interde-
pendenţa mediilor economice – micro sau macro, 
fi ind unul din principalii factori ce elucidează ima-
ginea unei entităţi economice atât prin performanţă, 
cât şi prin abordare strategică.

Ca urmare, devine importantă evaluarea mani-
festării competitivităţii la înălţimea diverselor nive-
luri economice. De fapt, aceasta şi reprezintă esenţa 
de elucidare a competitivităţii în diverse studii şi 
analize economice. Spre exemplu, Franziska Blunck 
[2] estimează că „pentru o companie, competitivita-
tea înseamnă abilitatea de a furniza bunuri şi servicii 
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mult mai efi cient decât concurenţii relevanţi, pentru 
un sector – abilitatea fi rmelor naţionale de a obţine 
succes comparativ cu concurenţii străini, iar pentru 
o ţară – abilitatea cetăţenilor acesteia de a obţine un 
standard înalt de trai”. În viziunea noastră, această 
defi nire este una din cele mai clar structurate, impli-
când, de la micro la macro, efi cienţa companiilor, 
precum şi capacitatea de a crea un mediu naţional 
economic corespunzător.

O abordare similară, dar cu o clară focalizare 
spre nivelul mezoeconomic al competitivităţii o au 
renumitele lucrări ale lui Michael Eugene Porter 
[16]. Ele relevă că „a explica” competitivitatea la 
nivel naţional este chiar incorect, iar pentru a găsi 
adevăratele soluţii trebuie să ne concentrăm nu 
asupra ansamblului economic, ci asupra ramurilor 
specifi ce. Totodată, autorul explică starea de com-
petitivitate din cadrul unui sector (pe care el îl nu-
meşte industrie) printr-o puternică concurenţă dintre 
membrii ei [12, p.62].

 La rândul lor, economiştii ruşi  V.N. Ceainikov 
şi L.N. Ceainikova [20] determină baza de forma-
re a competitivităţii la nivelul întreprinderilor unui 
sector, evidenţiind prin studiul lor metodologia de 
evaluare a competitivităţii subiecţilor pieţei, precum 
şi strategia de majorare a acestei competitivităţi.

Totodată, considerăm de o utilitate deosebită 
evidenţierea studiilor pe marginea tematicii abor-
date, realizate de către instituţiile guvernamentale 
şi organizaţiile internaţionale. Astfel, spre exemplu, 
unele state din Asia de Vest (precum Jordanul) şi-au 
creat, pe lângă Ministerul de Planifi care şi Coope-
rare Internaţională [7], o echipă de lucru însărcinată 
cu evaluarea şi stimularea competitivităţii naţionale 

a ţării respective. Ea realizează studii la nivelul sec-
toarelor economiei naţionale, dar şi per ansamblu, 
cu scopul de a găsi mecanisme de intervenţie pentru 
a dinamiza dezvoltarea competitivităţii naţionale.

Organizaţiile internaţionale (cum este şi Orga-
nizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) 
defi nesc, reieşind din specifi cul relaţiilor comerci-
ale internaţionale, o reprezentare a competitivităţii 
exprimată prin „dimensiunea avantajului sau deza-
vantajului unei ţări în a comercializa produsele sale 
pe pieţele internaţionale” [13]. 

O atare refl ectare a esenţei termenului de com-
petitivitate ajută la externalizarea efectelor acesteia 
şi, în opinia noastră, implică întreg lanţul de produ-
cere-prelucrare-export, fi ind cazul entităţilor econo-
mice orientate spre continuă performanţă şi poziţi-
onare favorabilă în raport cu concurenţii interni sau 
externi.

Devine astfel evident faptul că o structurare a 
competitivităţii, din punct de vedere al poziţionării 
manifestării şi al implicărilor entităţilor economice, 
ar elucida interrelaţionarea complexă dintre aceste 
elemente şi ar clarifi ca mediul lor de acţiune, dar şi 
concurenţa sectoarelor pentru resurse şi piaţa de des-
facere a produselor respective. Ne-am propus elabo-
rarea unui astfel de tablou în fi gura 1.

Conform acesteia, putem sintetiza ierarhia ma-
nifestării competitivităţii, dar şi tipologia conexiu-
nilor dintre entităţile economice antrenate în acest 
proces. Astfel, componenţa sectorială refl ectă starea 
de competitivitate prin mediul concurenţial din inte-
riorul lui, fapt care, în opinia noastră, se deleagă în-
treprinderilor corespunzătoare prin enunţarea prop-
riilor performanţe interne de gestionare a resurselor 
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Figura 1. Evaluarea şi structurarea interrelaţionării entităţilor prin manifestarea nivelurior de acţiune 
a competitivităţii acestora
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şi a factorilor externi de infl uenţă. În acelaşi timp, 
abilitatea de ansamblu a sectoarelor se prezintă prin 
capacitatea acestora de a produce mărfuri/servicii 
care sunt sau pot fi  competitive pe piaţa internă, dar, 
în special, pe cea externă (regională sau internaţio-
nală). Anume la acest nivel se formează competi-
tivitatea naţiunilor, al statelor implicate în relaţiile 
economice internaţionale.

Prin urmare, nu putem izola aceste procese la ni-
velul unui stat, mai ales că se atestă o tot mai mare in-
terdependenţă între schimburile comerciale ale diver-
selor naţiuni, ceea ce aduce în prim-plan capacitatea 
de a fi  competitiv la nivelul sectoarelor economice, 
dar şi prin performanţa individuală a întreprinde-
rilor. În acest mod, refl ectarea comparativă a nuan-
ţărilor ce ţin de competitivitate, manifestarea ei şi 
implicările respectivelor conexiuni, toate acestea 
determină evaluarea tratărilor de domeniu, atât în 
plan internaţional, cât şi regional şi local.

În literatura economică internaţională, o abor-
dare complexă asupra competitivităţii este realizată 
de către Hessel Schuurman [18, p.12], care perce-
pe termenul drept unul de performanţă macroeco-
nomică, estimând că „performanţa competitivă nu 
se limitează la companiile individuale, ci depinde 
într-o anumită măsură de performanţa sectoarelor 
industriale sau a lanţurilor specifi ce de producţie”. 
În această măsură, se externalizează noţiunea de 
competitivitate, aşa încât, în ultimele decenii, să se 
enunţe tot mai insistent asupra competitivităţii la 
nivel de naţiuni şi regiuni, în special prin lucrări-
le lui Michael E. Porter, printre care şi Competitive 
Strategy: techniques for analyzing industries and 
competitors [15]. Aici autorul analizează strategia 
competitivităţii atât sub aspect structural, pe indus-
trii, cât şi din punct de vedere evolutiv, tranziţional. 

Totodată, Holleran, Bredahl şi Zeibat [6, p.669-
683] acordă competitivităţii un titlu mai complex, 
din perspectiva intercorelării acesteia cu calitatea 
produselor şi standardele de siguranţă, iar studiile 
mai recente invocă relaţionarea dată şi la nivelul 
activităţii economice externe. Astfel, studiile lui 
Christian Ketels [8], de la Institutul Pentru Strategie 
şi Competitivitate (Boston, SUA), în opinia noastră, 
oferă o nouă abordare, atât instrumentală, cât şi me-
todologică, axându-se pe comparări internaţionale, 
strategia competitivităţii şi implicări macroecono-
mice.  

Studii europene importante remarcă, în special 
în ultimele două decenii, tratarea competitivităţii 
drept un element de infl uenţă reciprocă, de perfor-
manţă a exporturilor şi de conjunctură regională [4], 
fapt care se atestă şi în recentele studii din SUA, în 

special în cadrul unor numeroase conferinţe, lucrări 
ştiinţifi ce [5].

În literatura franceză recentă, competitivitatea 
este tratată drept o noţiune economică importantă, 
iar L. Lachaal [9] o asociază cu un termen „non-
static” care, potrivit lui, presupune un concept rela-
tiv, evaluarea performanţei şi abilităţii unei naţiuni, 
a unui sector sau a unei întreprinderi, făcută 
printr-un raport la o entitate similară. Credem că 
anume sintetizarea unei astfel de defi niri ajută la în-
ţelegerea creşterii performanţei interne şi externe şi 
contribuie la măsurarea comparativă a rezultatelor 
economice la toate nivelele.

Literatura spaniolă este reprezentată de lucrări 
din domeniu, cum ar fi  studiile făcute de către Fran-
cisca Bouby Tolentino, care afi rmă că gestionarea 
competitivităţii într-o ţară în curs de dezvoltare este 
foarte diferită de aceeaşi gestionare într-o ţară indus-
trializată. În acelaşi timp, autorul pune accentul pe 
competitivitatea internaţională, făcând o conexiune 
directă cu progresul tehnologiei economice şi ştiin-
ţifi ce [3, p.7-15]. În opinia noastră, această abordare 
vine să completeze studiile internaţionale, inducând 
factorul de „tehnologie ştiinţifi că şi economică”, 
precum şi prin enunţarea rolului instituţiilor inter-
naţionale şi a politicilor fi nanciare naţionale.

În această ordine de idei, economistul rus Şehov-
ţeva L.S. [21] consideră competitivitatea (în special 
cea regională) drept o rezultantă a unei conjuncturi 
de factori, printre care: factorii de producţie, inves-
tiţiile şi inovaţiile, pe când savanţii Ghelivanovskii 
M.I., Jukovskaia V.M. şi Trofi mova I.N. [19, p.67-
77] relevă competitivitatea ca fi ind un element im-
portant în sistemul economic naţional şi internaţio-
nal, iar ceea ce ţine de competitivitatea sectorială, 
autorii respectivi o evaluează prin productivitatea 
muncii, gradul de orientare spre export al ramurii, 
dependenţa de import al acesteia etc.

Studiile din România cu privire la competitivi-
tate relevă caracterul strategic al acesteia, precum şi 
metodologia aplicării unui set de indicatori cu pri-
vire la nivelul şi manifestarea competitivităţii. Ast-
fel, Costin Lianu [11, p.48-52] accentuează delimi-
tarea strategică a competitivităţii şi constrângerile 
ei reale. În opinia noastră, abordarea sectorială şi 
macroeconomică a competitivităţii s-a axat pe pre-
misa conexiunilor din exterior, ceea ce nu întocmai 
determină ideea organică de stimulare, începând cu 
nivelul ramural şi apoi întâlnind reacţii şi legături 
prin activitate comercială externă (deşi, într-o oare-
care măsură, este evident că comunităţile economi-
ce naţionale resimt acţiunile competitivităţii – după 
cum am arătat şi în fi gura 1). Pe de altă parte, Elena 
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Pelinescu şi Mihaela Nona Chilian [14] evidenţiază 
aspectul analitic al manifestării competitivităţii şi îl 
leagă direct de performanţele unei unităţi economi-
ce, gradul de exteriorizare al activităţii acesteia, dar 
şi prin prisma unui set de indicatori specifi ci. 

Sinteză
Astfel, putem sintetiza că indicatori relevanţi, 

cum ar fi  PIB pe locuitor, nivelul ocupării, salariile, 
infl aţia şi cursul de schimb contribuie la evaluarea 
macro-competitivităţii. În ce priveşte competitivi-
tatea industrială, raportul se concentrează asupra 
trăsăturilor specifi ce laturii ofertei, grupate în două 
mari categorii – cost şi calitate: 

Competitivitatea în funcţie de cost  este re-
zultatul a două componente, nivelul productivităţii 
şi preţurile factorilor, alte variabile ale laturii ofertei 
(cum ar fi  investiţiile şi organizarea) fi ind de aseme-
nea relevante.

Competitivitatea în funcţie de calitate  este 
dată de nivelul profi tabilităţii în condiţiile menţine-
rii neschimbate a costurilor. 

În acest mod, înţelegem diversitatea evaluării 
competitivităţii ca variind în funcţie de nivelul de 
manifestare al acesteia. Este şi cazul evaluării com-
petitivităţii internaţionale, care antrenează aşa indi-
catori precum: costurile unitare cu forţa de muncă, 
costul resurselor interne, avantajul comparativ reve-
lat. Abordările complexe asupra nivelurilor de ma-
nifestare a competitivităţii relevă cele mai impor-
tante, dar şi cele mai subtile nuanţe ale domeniului 
tratate de către cercetătorii din Vest, dar şi de către 
cei din Est.
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