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Rezumat. Câştigurile sau pierderile cotelor de piaţă ale diferitelor 
ţări pe piaţa mondială sunt adesea considerate un indice al competitivităţii 
lor comerciale. Gradul ridicat de liberalizare a comerţului în interiorul 
Uniunii Europene este un factor important ce influenţează variaţia cotelor 
de piaţă la export. În acest sens, studiul de faţă foloseşte ca metodologie 
analiza descompunerii structurale a cotelor de piaţă la export, prin care 
variaţia cotei de piaţă a unei ţări este descompusă în trei efecte principale: 
efectul cotei de piaţă (MSE), efectul structural de piaţă (SME) şi efectul de 
adaptare la piaţă (MAE). Pe baza analizei de descompunere, rezultatele 
studiului scot în evidenţă patru categorii principale de ţări ȋn contextul UE. 
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1. Introducere 
 
Economia mondială oferă în prezent o gamă variată de modele de 

competitivitate datorită nivelului de dezvoltare economică şi tehnologică al ţărilor 
sau datorită acţiunii unor factori sociali, demografici şi culturali. La nivel 
macroeconomic, competitivitatea unei naţiuni se referă la capacitatea acesteia de a 
realiza creştere economică pe termen lung astfel încât structura sa economică să se 
adapteze în mod eficient la dezvoltarea economică globală, văzută ca o evoluţie a 
comerţului mondial. Fără îndoială, creşterea economică – reflectată de tendinţa 
ascendentă a principalilor indicatori economici (PNB pe cap de locuitor, producţia 
pe cap de locuitor, valoarea exportului pe cap de locuitor etc.) – este o condiţie 
necesară pentru ca o naţiune să fie competitivă. Într-o lume aflată în plin proces 
de globalizare, cele mai multe ţări sunt integrate în economia mondială, voluntar 
sau nu.  Competitivitatea naţională trebuie să fie în acest context reflectată atât de 
performanţele interne, cât şi de cele internaţionale. Suntem de acord cu 
economiştii care susţin că pentru ca o naţiune să fie competitivă criteriul dublu al 
performanţelor interne şi externe trebuie să fie îndeplinit. În literatura de 
specialitate, există o varietate de definiţii ale competitivităţii, din care rezultă 
diferiţi indicatori, fiecare cu propria sa aplicabilitate. În ceea ce priveşte 
competitivitatea ţărilor în contextul Uniunii Europene, aceasta are mai multe 
componente: o componentă structurală (creştere economică datorită exportului 
unui mix de produse), o componentă geografică (creştere economică datorită 
partenerilor comerciali) şi performanţa comercială. Există dovezi empirice care 
sugerează că diferenţele între competitivitatea internaţională şi creşterea 
economică ale ţărilor nu sunt determinate numai de factorii de preţ 
(competitivitatea prin cost), ci şi de factori structurali, precum oportunităţi 
tehnologice şi capacităţi de producţie (competitivitatea structurală). Gradul ridicat 
de liberalizare a pieţelor pare a fi un factor decisiv în ceea ce priveşte variaţia 
cotelor de piaţă la export în UE.  

În prezentul studiu ne vom referi la performanţele comerciale ale ţărilor din 
UE, mai exact la cotele de piaţă la export, evidenţiind cazul Romaniei, chiar dacă 
performanţa prin cotele de piaţă nu este suficientă pentru evaluarea 
competitivităţii unei ţări. Pentru a analiza mai bine aceste aspecte vom începe prin 
a descompune cotele de piaţă la export pe baza a șase grupe de produse aparţinând 
SITC (International Standard of Trade Classification). 

Planul lucrării este după cum urmează: urmăoarea secţiune analizează 
literatura de specialitate din domeniul performanţei exportului și al cotelor de 
piaţă la export; secţiunea 3 prezintă metodologia analizei prin descompunere 
structuarală, iar secţiunea 4 prezintă datele utilizate şi principalele rezultate, în 
timp ce ultima secţiune este centrată pe concluzii.  
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2. Analiza literaturii de specialitate 
 
Câştigurile sau pierderile cotelor de piaţă de către o ţară sunt adesea 

considerate un index al competitivităţii lor comerciale. Dar ţinând cont de 
modificările continue ale cererii, inerţia relativă pe termen mediu a specializărilor 
geografice şi sectoriale afectează rezultatele lor comerciale. Prin urmare, este 
interesant de a distinge impactul pe care îl are poziţia iniţială a unei ţări asupra 
diferitelor pieţe în raport cu capacitatea acesteia de a se adapta şi cu 
competitivitatea sa (Cheptea et al., 2012). În studiul „European Export 
performance” autorii au folosit o metodologie cantitativă de descompunere a 
creşterii volumului comerţului în trei componente, pentru fiecare din ţările 
analizate: efectul structurii geografice, efectul structural şi efectul performanţei. 
Aceeaşi metodologie o întâlnim şi în articolul „Trade performance and structural 
competitiveness developments in the Euroarea: are member states equipped to 
meet the globalisation challenges of the 21st century?”, cu singura deosebire că 
efectul cotei de piaţă la export pe piaţa globală al ţărilor este descompus în: 
efectul cotei de piaţă, efectul structural de piaţă şi efectul de adaptare la piaţă 
(Ilzkovitz et al., 2012). Există, de asemenea, dovezi că factorii structurali ai 
integrării europene au amplificat creşterea exportului (Stephan, 2002). Dovezile 
empirice sugerează că modificările cotelor de piaţă la export pe piaţa 
internaţională pot fi explicate de un set de variabile tehnologice la nivel de ţară şi 
sector (Fagerberg, 1988, Amendola et al., 1993, Greenhalg, 1990) etc. 

Cotele de piaţă la export sunt adesea considerate un semnal de alarmă 
asupra deteriorării competitivităţii externe şi o piedică în calea creşterii economice 
pentru ţările în curs de dezvoltare. Studiul „A disaggregated analysis of the export 
performance of some industrial and emerging countries” (Finicelli et al., 2008) 
descrie evoluţia cotelor de piaţă la export între 1985 și 2003 și cuantifică 
contribuţia specializării geografice şi sectoriale pentru unele economii emergente 
şi industriale. Pe acelasi subiect, studiul „Portuguese export market shares: an 
analysis by selected geographical and product markets” (Cabral, Soares, 2006) 
analizează evoluţia cotelor de piaţă la export ale Portugaliei pe fiecare dintre cele 
96 de pieţe individuale ce alcătuiesc cererea totală pe piaţa portugheză şi 
determină contribuţia fiecăreia asupra efectelor de export. Acestea sunt: efectul 
cotei de piaţă, efectul structurii combinate, efectul structurii geografice, efectul 
structurii de produs şi efectul structurii mixte. Secţiunea rezultatelor evidenţiază 
că ţările din centrul şi estul Europei ale căror cote de export au crescut cel mai 
mult, în medie, pe aceleaşi pieţe individuale pe care exporturile portugheze au 
inregistrat pierderi semnificative au fost Turcia, România, Slovacia şi Bulgaria, 
analiza fiind realizată între anii 2000 şi 2005. Krugman (1989) a afirmat că 
tendinţa economiilor emergente aflate  în creştere rapidă de a-şi diversifica 
produsele exportate le-a permis creşterea volumului exporturilor fără a recurge la 
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o depreciere a cursului real de schimb. Hummels și Klenow (2005) au folosit o 
analiză încrucişată a datelor de comerţ pentru a identifica modelele de export ale 
110 ţări în 1995, şi şi-au pus întrebarea dacă a fi printre marii exportatori 
înseamnă să distribui mai multe bunuri pe mai multe pieţe sau să distribui o 
cantitate mai mare din fiecare bun fiecarei pieţe? Răspunsul pe care aceștia îl dau 
este: cu două treimi mai multe bunuri pe mai multe pieţe, şi cu o treime mai mult 
din fiecare bun fiecărei pieţe. În ceea ce priveşte performanţa de export a EU-25 
în comparaţie cu principalii exportatori pe plan global între 1994 şi 2007, mai 
precis produse high-tech şi up-market, cota de piaţă a acesteia pe piaţa mondială a 
crescut. Astfel o mai bună poziţionare a EU-25 printre ţările dezvoltate nu se 
datorează numai unei performanțe superioare relative de export, ci şi unei 
specializări pronunţate în produsele cu o cerere în continuă creştere la import 
(Cheptea et al., 2012). 

 
3. Metodologie 
 
Această secţiune aplică analiza descompunerii structurale asupra cotelor de 

piaţă la export care ne permite să determinăm dacă o ţară membră UE este ajutată 
sau, dimpotrivă, penalizată de specializarea sa sectorială iniţială şi dacă aceasta 
are tendinţa de a-şi îmbunătăţi specializarea în sectoarele pentru care există o 
cerere în creştere pe piaţa UE. 

Astfel, variaţia cotelor de piaţă la export a ţării j pe piaţa UE-27, ∆ , este 
descompusă în trei efecte principale: efectul cotei de piaţă (MSE), efectul 
structural de piaţă (SME) şi efectul de adaptare la piaţă (MAE). 

Cota de piaţă la export a ţării j poate fi definită ca: 
 

∑

∑ ∑
,  

unde Xij reprezintă exporturile ţării j în sectorul i. 
 
Variaţia cotelor de piaţă la export ale ţării j depind atât de ponderea 

exporturilor din sectorul i, , cât şi de importanţa sectorului i în total exporturi 
pe piaţa UE-27,	 : 

 

	
∑

 reprezintă cota de piaţă la export a sectorului i al ţării j pe piaţa 

UE-27 din total UE-27. 
Exporturile sectorului i 

	
∑

∑ ∑
 reprezintă cota de piaţă la export a sectorului i pe piaţa UE-27 
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Laursen (1999) a arătat că variaţia cotelor de piaţă ale unei ţări depinde de 
evoluţiile performanţei sale la export în diferite sectoare şi de modificările 
survenite în cotele de piaţă la export ale diferitelor sectoare în totalul UE-27. 

 
∆ 	 	 	  , unde 
SME= ∑ ∆  reprezintă efectul structural de piaţă care măsoară dacă 

tiparul specializării din trecut al ţării  j creează un avantaj sau un dezavantaj 
performanţei sale totale la export în prezent.  

 
	 ∑	 ∆ 	∆  reprezintă efectul de adaptare la piaţă care măsoară 

dacă ţara j câştigă sau pierde cotele de piaţă la export din cauza tendinţei de 
orientare către sectoarele care oferă oportunităţi de piaţă ridicate sau datorită 
părăsirii sectoarelor cu oportunităţi de piaţă scăzute. Acest ultim termen este mai 
departe descompus în următorii doi termeni (Laursen, 1999): 

MAE j ��MGAE j ��MSAE j unde,  

MGAE= ∑
∆

 reprezintă efectul creşterii de piaţă care este diferit 

de 0 doar dacă ∆ 0, de exemplu dacă sectorul i este unul cu o creştere rapidă. 
Valoarea pozitivă (negativă) a acestui termen indică faptul ca ţara j intră în (sau 
iese din) sectoarele caracterizate de o creştere rapidă. Efectul măsoară astfel dacă 
cotele de piaţă la export ale ţării j în sectoarele caracterizate de o cerere în creştere 
pe piaţa UE-27 cresc sau descresc. 

MSAE=∑
∆

 reprezintă efectul stagnării de piaţă, care este diferit 

de 0 doar dacă ∆ ��0, de exemplu dacă sectorul i este unul cu o creştere 
înceată. Valoarea pozitivă (negativă) a acestui termen  sugerează faptul că ţara j 
intră în (sau iese din) sectoarele caracterizate de o creştere slabă. Acest efect 
măsoară dacă cotele de piaţă la export ale ţării j în sectoarele caracterizate de o 
cerere scăzută pe piaţa UE-27 cresc sau descresc. 

MSE=∑	 ∆ 	∆  reprezintă efectul cotei de piaţă care arată variaţia cotei 
de piaţă la export pe piaţa UE-27, presupunând că distribuţia exporturilor pe 
sectoare ale UE-27 rămâne constantă pe termen lung. Prin urmare reprezintă 
variaţia cotelor de piaţă la export ale ţării j presupunând că structura exporturilor 
UE-27 rămâne neschimbată. Câştigurile sau pierderile cotelor de piaţă la export 
ale ţării j se datorează unei serii de factori care determină competitivitatea 
exportului precum competitivitatea preţurilor şi costurilor (măsurată prin 
indicatori ca rata de schimb sau costurile unitare ale forței de muncă), precum şi 
cadrului instituţional şi politic şi altor factori care susţin concurenţa şi sporesc 
productivitatea, permiţând astfel firmelor ţării respective să concureze eficient pe 
piaţa internaţională. 
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4. Rezultate empirice 
 
Analiza descompunerii structurale (ADS) este o tehnică foarte răspândită 

pentru descompunerea indicatorilor ce surpind modificările survenite la nivel de 
sector. De exemplu, ADS a fost utilizată pentru analiza variaţiei unor indicatori 
precum consumul energetic, emisiile de CO2, cererea, valoarea adăugată de 
muncă şi cota de piață la export. Analiza structurală de descompunere a devenit o 
metodologie populară din mai multe motive. În primul rând, ADS depăşeşte 
limitările caracteristicilor statice ale modelelor de tip cerere-ofertă şi este capabilă 
să examineze modificările în timp survenite între coeficienţii tehnici şi mix-ul 
sectoarelor. Până acum însă, aceasta a fost folosită doar pentru a analiza istoricul 
unor indicatori, dar câteva studii curente demonstrează cum poate fi folosită ca un 
instrument de prognoză. Un alt motiv ce stă la baza răspândirii largi a analizei 
descompunerii structurale este faptul că reprezintă o alternativă la estimarea 
econometrică. Analiza unor aspecte similare utilizând econometria presupune serii 
de timp care să acopere cel puţin 15 ani. Contrar acestui lucru, analiza 
descompunerii structurale aplicată cotelor de piaţă la export presupune doar două 
tabele cu informaţii despre export: unul pentru anul de bază şi unul pentru anul ce 
serveşte drept an de comparaţie în analiză. În acest sens, în prezentul studiu am 
analizat efectul cotelor de piaţă la export pentru cele 27 de state membre ale 
Uniunii Europene, luând în considerare volumul exportului (milioane de 
ECU/EURO) pe șase grupe de produse: 

SITC0_1   Produse alimentare, băuturi şi tutun 
SITC2_4 Materiale neprelucrate 
SITC3  Combustibili minerali, produse petroliere şi alte produse derivate 
SITC5  Produse chimice şi alte produse derivate 
SITC6_8 Alte produse industriale clasificate ca materie primă 
SITC7  Maşini şi echipament pentru transport 
SITC9  Bunuri şi tranzactii nespecificate într-o altă categorie SITC. 
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Tabelul 1 
Performanţa exportului celor 27 de state ale Uniunii Europene  (2007-2011) 

GEO/TIMP 

Cota de 
piaţă la 

export 2007 

Cota de 
piaţă la 

export 2011 

Efectul 
structural de 
piaţă 

Efectul 
adaptării la 

piaţa în 
creştere 

Efectul 
adaptării la 

piaţa în 
stagnare 

Efectul cotei 
de piaţă 

    
Belgia 8,99 8,80 22,58 6,16 2,73 3,43 
Bulgaria 0,31 0,45 0,31 -0,02 0,63 -0,64 
Cehia 2,87 3,45 -12,13 -4,49 1,41 -5,90 
Danemarca 1,98 1,91 11,28 -3,17 -3,32 0,15 
Germania 23,44 22,37 -55,43 -0,35 -3,43 3,09 
Estonia 0,21 0,00 -0,01 0,07 0,48 -0,41 
Irlanda 2,12 1,89 6,53 3,65 0,70 2,95 
Grecia 0,42 0,41 1,78 0,27 0,13 0,15 
Spania 4,92 5,22 -4,71 -0,20 1,19 -1,39 
Franţa 10,06 9,32 0,88 -2,38 -5,60 3,22 
Italia 8,35 7,51 -17,20 1,22 -3,16 4,38 
Cipru 0,03 0,03 0,19 0,05 0,02 0,03 
Letonia 0,17 0,22 0,64 0,03 0,31 -0,28 
Lituania 0,30 0,44 2,10 2,29 2,36 -0,07 
Luxemburg 0,55 0,45 -2,58 0,96 0,10 0,86 
Ungaria 2,07 2,18 -9,18 0,26 1,39 -1,13 
Malta 0,04 0,05 -0,19 0,34 0,28 0,07 
Olanda 11,79 13,13 56,60 -3,05 1,85 -4,90 
Austria 3,26 3,22 -6,04 -0,27 -0,32 0,05 
Polonia 3,03 3,74 -5,44 -2,61 2,02 -4,63 
Portugalia 1,11 1,12 -1,27 0,09 0,35 -0,26 
România 0,80 1,14 -2,38 -2,29 0,65 -2,93 
Slovenia 0,57 0,63 -2,19 0,27 0,66 -0,39 
Slovacia 1,39 1,72 -4,36 -1,55 1,28 -2,83 
Finlanda 1,40 1,13 -0,90 2,56 0,22 2,34 
Suedia 2,83 2,69 -1,12 0,61 -0,47 1,08 
Marea 
Britanie 7,01 6,51 21,91 2,91 -1,08 4,00 

 
5. Concluzii 
 
Atunci când comparăm între ele statele membre UE, observăm că Germania 

are de departe cea mai mare cotă de piaţă la nivelul UE, fiind urmată la distanţă 
mare de Olanda şi Franţa. Poziţia Germaniei a rămas relativ constantă între 2007-
2010 cu o uşoară descreştere, de doar 1%. Franţa a avut aproape aceeaşi variaţie, 
în timp ce cotă de piaţă la export a Olandei a crescut între 2007-2010. România se 
numără printre ţările cu o cota mică de piaţă la export pe piaţa UE, chiar dacă cota 
ei de piaţă a crescut de-a lungul acestei perioade, confirmând astfel modelul de 
dezvoltare al economiilor în dezvoltare care câştigă cote de piaţă. De departe cel 
mai mic procent în ceea ce priveşte cota de piaţă aparţine Ciprului, atât în 2007, 
cât şi în 2010. Din tabelul de mai sus reiese ca ţările cu o valoare pozitivă a 
efectului MSE se află într-o continuă mişcare către sectoarele mai dinamice, dar 
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işi consolidează în acelaşi timp poziţiile lor în industriile cu o cerere în stagnare 
pe piaţa UE-27. Contrar acestui lucru, ţările cu o valoare negativă a efectului MSE 
pierd cote importante de piaţă în sectoarele dinamice în timp ce migrează dinspre 
sectoarele cu o cerere aflată în stagnare. Pentru România, la fel ca pentru toate 
statele nou intrate în UE, al căror obiectiv în prezent îl reprezintă aderarea la zona 
euro, există sectoare neexploatate la capacitatea maximă, precum textilele, 
îmbrăcămintea şi pielăria (1,4%), acestea pierzându-şi atractivitatea din cauza 
convergenţei preţurilor din zona serviciilor de a se alinia preţurilor din zona euro, 
conform efectului Balassa-Samuelson. Această evoluţie este asociată cu 
convergenţa economiilor în curs de dezvoltare către cele dezvoltate. 

Pe baza acestor rezultate, ţările sunt clasificate în patru categorii principale. 
Categoria ţărilor cu oportunităţi scăzute de piaţă sunt cele care se deplasează spre 
sectoarele cu cerere în stagnare şi pierd cote de piaţă în industriile cu cerere 
dinamică pe piaţa UE-27 (efecte negative ale creşterii de piaţă şi stagnării de 
piaţă). Ţările clasificate în categoria cu oportunităţi medii spre scazute de piaţă 
sunt în mişcare dinspre sectoarele care stagnează, dar pierd de asemenea cote de 
piaţă în sectoarele dinamice (efect negativ al creşterii de piaţă şi efect pozitiv al 
stagnării de piaţă). 

Ţările din categoria cu oportunităţi medii spre crescute de piaţă se 
deplasează spre sectoarele dinamice în timp ce îşi consolidează poziţia în 
sectoarele pentru care există o cerere în stagnare (efect pozitiv de adaptare la piaţă 
și efecte negative ale stagnării de piaţă). O ţară care se află în această ultimă 
categorie este într-o poziţie relativ mai bună decât o ţară care are un efect pozitiv 
al stagnării de piaţă şi un efect negativ de adaptare la piaţă (oportunităţi de piaţă 
medii spre scăzute), pentru că aceasta câştigă de fapt cote de piaţă atât în 
sectoarele dinamice, cât şi în cele pentru care există cerere în stagnare, în timp ce 
o ţară din categoria oportunităţilor medii spre scazute de piaţă pierde cotele de 
piaţă în ambele tipuri de sectoare. O ţară este considerată a face parte din 
categoria ţărilor cu oportunităţi ridicate de piaţă în cazul în care aceasta se 
deplasează către sectoarele dinamice şi iese din industriile aflate în stagnare. 
Ţările cu oportunităţi crescute de piaţă (adică efecte pozitive ale adaptării şi 
stagnării de piaţă) se află într-o poziţie mai bună decât ţările cu oportunităţi de 
piaţă medii spre ridicate (adică efect pozitiv de creştere a pieței şi efect negativ al 
stagnării pieţei) pentru că o ţară cu oportunităţi de piaţă ridicate işi deplasează 
întreaga structură de producţie către sectoarele care beneficiază de o cerere mare 
pe piaţa UE-27,  în timp ce în cazul țărilor cu oportunităţi de piaţă medii spre 
scazute, deplasarea întregii structuri de producţie către sectoarele dinamice este 
doar parţială.   
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Tabelul 2 
Clasificarea statelor membre UE pe baza oportunităţilor de piaţă 

Categoria ţărilor cu 
oportunităţi scăzute 

de piaţă 

Categoria ţărilor cu 
oportunităţi medii-
scăzute de piaţă 

Categoria ţărilor cu 
oportunităţi medii-
crescute de piaţă 

Categoria ţărilor cu 
oportunităţi crescute 

de piaţă 
Danemarca 
Franţa 
Austria 
Germania 

Bulgaria 
Cehia  
Spania 
Olanda 
Romania 
Slovacia 
Polonia 

Italia 
Suedia 
Marea Britanie 
 

Belgia 
Estonia 
Irlanda 
Grecia 
Cipru 
Letonia 
Lituania 
Luxemburg 
Ungaria 
Malta 
Finlanda 
Portugalia 
Slovenia 
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