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 10.1. Cadrul general al concurenţei 
 
 Unul dintre cele mai importante elemente ale pieţei şi una din 
trăsăturile esenţiale a economiei de piaţă este, fără îndoială, concurenţa. 
Privită ca model de comportament al subiecţilor economici în sistemul de 
piaţă, ca un proces de confruntare prin care aceştia urmăresc să-şi 
îmbunătăţească situaţia, concurenţa este apreciată drept calea cea mai 
bună de satisfacere a intereselor tuturor. Făcând posibil ca în societate să 
se producă ce şi cât este necesar, cerut şi dorit, la cele mai mici preţuri şi 
costuri posibile, concurenţa asigură, pe de o parte, profiturile considerate 
suficiente de firmele producătoare şi, pe de altă parte, satisfacerea în cât 
mai mare măsură a trebuinţelor. Ea reprezintă un mod eficient de 
repartizare a resurselor, o procedură de descoperire şi aplicare a unor 
cunoştinţe (informaţii) sistematice - referitoare la preferinţele consumatorilor 
şi posibilităţile tehnologice ale producătorilor - prin intermediul preţurilor 
de piaţă. 
 În acelaşi timp, sub presiunea concurenţei (şi urmărind realizarea 
scopurilor proprii), întreprinzătorii sunt determinaţi să introducă progresul 
tehnic şi să crească productivitatea. Concurenţa pentru exploatarea efi-
cientă a unor resurse limitate şi pentru obţinerea de noi mijloace de 
satisfacere a nevoilor individuale şi colective la costuri mai scăzute şi de o 
calitate mai ridicată, a contribuit substanţial la îmbunătăţirea nivelului 
general de bunăstare materială şi spirituală, la creşterea calităţii vieţii. 
Concurenţa nu reprezintă numai un puternic factor de stimulare ci şi un 
puternic factor coercitiv, eliminând firmele cele mai puţin performante şi 
presând permanent în direcţia reducerii preţului. 
 

 Concurenţa nu este un concept exclusiv economic. Şi în afara vieţii economice 
aceasta reprezintă o principală sursa de stimulare, în special sub aspect creativ, în diferite 
domenii, cum ar fi politică, sport, artă sau cultură. Însăşi democraţia se întemeiază pe 
concurentă (între grupuri şi partide), iar introducerea unei concurenţe deschise şi libere 
în viaţa politică a reprezentat baza pentru dezvoltarea sistemelor democratice. 
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 Privită ca rivalitate între indivizi (grupuri sau naţiuni), concurenţa 
apare întotdeauna când două sau mai multe părţi luptă pentru ceva 
ce nu pot obţine toţi.  

Ca urmare, ea pare a fi la fel de veche ca istoria omului, iar Darwin (care a 
împrumutat conceptul de la Malthus) o foloseşte chiar în legătură cu diferitele specii, la 
fel cum economiştii au folosit-o în legătură cu comportamentul uman. 

Conform Dicţionarului explicativ al limbii române concurenţa 
reprezintă o “întrecere, rivalitate într-un câmp de activitate” şi “rivalitate 
comercială, luptă dusă cu mijloace economice… pentru acapararea 
pieţei, desfacerea unor produse, clientelă şi pentru obţinerea unor câştiguri 
cât mai mari”. A face concurenţă cuiva - conform aceleiaşi surse - 
înseamnă “a căuta să întreacă pe cineva, ţintind spre acelaşi scop”, 
presupunând atât acţiunea de a (se) întrece, cât şi rezultatul ei. 

Etimologic provine din latinescul cum petere, unde “cum = cu, împreună cu”, 
iar petere alături de sensul ostil de “a căuta să lovească, a ataca”, reţine şi sensul de ”a 
căuta să atingă/să obţină, a urmări (dorind să obţină), a se îndrepta spre”. 

Concurenţa presupune astfel existenţa rivalităţii în, şi prin, activi-
tatea economică, pentru aproprierea unor bunuri rare, precum şi pentru 
atingerea unor obiective ce nu pot realizate de către toţi. Avem astfel 
imaginea unor persoane sau grupuri rivale care doresc şi caută să obţină în 
acelaşi timp o parte cât mai mare din ceva care, insuficient fiind în raport 
cu dorinţele tuturor, se cere împărţit într-o anume modalitate şi după 
anumite criterii între ei (sau între o parte dintre ei). Ca urmare fiecare va 
căuta să obţină cantităţile sperate din obiectul dorit sau cel puţin o cât mai 
mare cantitate posibilă în defavoarea celorlalţi, iar cei mai buni vor reuşi.  

Acest mecanism se bazează pe acceptarea şi înţelegerea unor 
“reguli” fundamentale ale jocului, competiţiei sau concursului, ce 
împiedică în general (sau ar trebui să împiedice) pe participanţi să se 
distrugă reciproc şi, în acelaşi timp, asigură o permanentă confruntare 
între aceştia: rezolvarea conflictelor de interese se face exclusiv pe piaţă 
pe calea negocierilor, iar înţelegerile prealabile sunt împiedicate (cel puţin 
în condiţii ideale de concurenţă). 

Aceasta pentru că concurenţa înseamnă şi realizarea şi menţinerea 
libertăţii economice. Se poate afirma că alături de raritate - deci de im-
posibilitatea realizării concomitente şi integrale a scopurilor tuturor - 
libertatea economică constituie o altă “pre-condiţie” a existenţei şi 
manifestării concurenţei economice.  

Concurenţa este regimul care lasă fiecăruia libertatea de a produce 
sau de a vinde ce îi convine şi în condiţiile pe care le consideră 
profitabile.  
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 În viaţa economică reala concurenţa a fost deseori identificată cu acţiunea sau 
procesul de înfrângere a rivalilor. “Pentru a distruge pe ceilalţi concurenţi” a fost 
răspunsul pe care l-a dat un fost director al Departamentului de resort a cunoscutei 
companii Shell International la întrebarea “De ce investiţi în cercetare-dezvoltare?”. Un 
răspuns care credem că spune totul despre scopurile urmărite de firme, sau acceptând că 
obiectivul major îl reprezintă maximizarea profitului, despre mijloacele prin care acesta 
poate fi atins. Aceasta în condiţiile în care competitivitatea - adică capacitatea de a 
face faţă procesului concurenţial - a devenit în zilele noastre scopul principal pe termen 
scurt şi mediu, în timp ce profitabilitatea rămâne doar un obiectiv pe termen lung şi ra-
ţiunea existenţei firmelor. 
 Această abordare conflictuală a rivalităţii concurenţiale nu trebuie absolutizată. 
Concurenţa nu elimină cooperarea, cel puţin sub anumite forme, iar succesul unor 
competitori nu înseamnă neapărat un unic învingător. Cooperarea este o caracteristică 
fundamentală a societăţii, fără de care schimbul, activitatea economică, nu ar fi posibile. 
Urmărind atingerea unor scopuri proprii indivizii intră în mod necesar în relaţii unii cu 
alţii şi, în anumite condiţii şi limite, cooperează în vederea realizării anumitor obiective 
comune - în măsura în care şansele de reuşită vor creşte în acest fel şi dacă rezultatele 
aşteptate vor fi considerate suficiente de către toţi cei implicaţi ori pentru a se proteja 
mai bine în faţa ofensivei altor competitori.  
 În toate variantele teoriei economice concurenţa, definită în 
moduri diferite, reprezintă un concept central. Ea apare într-o triplă 
accepţiune: 
 - politici sau strategii comerciale ale firmelor 
 - structură de piaţă 
 - proces sau mecanism economic 
 Într-o primă accepţiune se delimitează totalitatea mijloacelor, 
modalităţilor şi iniţiativelor prin care firmele încearcă să ocupe sau să-şi 
îmbunătăţească poziţia pe piaţă. Într-o a doua accepţiune, economiştii se 
referă la condiţiile în care concurenţa există la un moment dat pe o anumită 
piaţă. Structura de piaţă este definită în funcţie de numărul şi puterea 
agenţilor economici participanţi la schimb, gradul de diferenţiere a 
produsului, fluiditatea pieţei, gradul de mobilitate a factorilor de producţie şi 
transparenţa pieţei ş.a. Această abordare este utilizată în special în cadrul 
teoriei ofertei şi a maximizării profiturilor la nivel microeconomic. La 
această oră teoreticienii concurenţei au renunţat în general să mai definească 
concurenţa ca o structura de piaţă, ei preferând să o considere un proces sau 
mecanism economic. Când piaţa funcţionează de o asemenea manieră încât 
preţul este cel mai scăzut posibil şi cantităţile schimbate cele mai ridicate 
posibil, există concurenţă. Această situaţie se poate întâlni chiar în cazul 
monopolului, de câte ori firma monopolistă este confruntată cu riscul 
apariţiei unor noi concurenţi sau al pierderii clienţilor pentru că abuzează de 
poziţia lor. Dominarea unei pieţe nu implică neapărat absenţa concurenţei. 
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Mecanismul, motorul care pune în mişcare tot sistemul de legături 
între agenţii economici prezenţi în societate, prin intermediul pieţei, cu 
instrumentele sale - şi care transmite fiecăruia cerinţele, acţiunea legilor 
economice, care sancţionează nerespectarea, încălcarea lor de către aceştia, 
este concurenţa. Mecanismul concurenţial exprimă legăturile numeroase 
între acţiunile subiective ale agenţilor economici şi cadrul obiectiv al 
desfăşurării acestora. Prin acest mecanism, actele subiective ale indivizilor 
sunt transformate în acţiuni socialmente necesare, conforme cu legile 
economice obiective, cu raţionalitatea economiei de piaţă. 

Teoria economică atribuie sistemului concurenţial un anumit rol şi 
consideră că aceasta îndeplineşte anumite funcţii în cadrul sistemului 
economiei de mărfuri. Principalele avantaje au în vedere: 
 - Alocarea optimală a resurselor. Raritatea resurselor şi 
posibilitatea folosirii lor alternative impune fiecărui agent economic, ca o 
necesitate obiectivă, să facă alegeri referitoare la resursele necesare, 
modul de procurare şi folosire. 
 - Stimularea progresului economic. Urmărind îmbunătăţirea 
poziţiei pe piaţă, creşterea profiturilor, firmele sunt stimulate (şi, în 
acelaşi timp, forţate) să promovează cercetarea concretizată în noi 
tehnologii şi echipamente de producţie şi/sau înnoirea produselor.  
 - Creşterea eficienţei economice. Concurenţa asigură selecţia 
economică (raţională) a participanţilor la viaţa economică, favorizează pe 
cei mai buni (prin profituri suplimentare) şi elimină pe cei mai slabi (cei 
care produc în condiţii de cost ridicat). Eliminarea acestora are drept 
consecinţă creşterea randamentelor de ansamblu (adică o diminuare a 
costurilor medii de producţie la nivelul ramurii). 
 - Egalizarea treptată şi relativă a condiţiilor de producţie, sub 
acţiunea necesităţii modernizării tehnicilor de producţie. Firmele care nu 
produc cel puţin la nivelul mediu (tehnic, calitativ şi de eficienţă) al 
ramurii, mai devreme sau mai târziu, vor fi eliminaţi 
 - Reducerea preţurilor mărfurilor (cel puţin în termeni reali) sau 
ieftinătatea. Pentru a nu îşi pierde clientela, poziţia pe piaţă, orice firmă 
trebuie să-şi adapteze preţul de ofertă la preţul mediu al ramurii. De aici 
permanenta preocupare de a găsi soluţii de reducere a costurilor ca bază 
pentru obţinerea unui profit suplimentar şi/sau a extinderii vânzărilor 
 - Reglarea diviziunii sociale a muncii şi stabilirea echilibrului la 
nivel micro şi macroeconomic. 
 - Căutarea, identificarea sau producerea şi difuzarea informa-
ţiilor, precum şi reglarea mişcării informaţiilor economice. 
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 Informaţiile orientează activitatea agenţilor economici. Aparent paradoxal 
acţiunea ei se impune preponderent nu anterior, ci ulterior. Producătorii spre exemplu 
află numai pe piaţă, deci după ce au produs, dacă oferta lor se află în concordanţă cu 
cererea, ca şi preţul la care mărfurile se vor vinde. Informaţiile obţinute se referă 
întotdeauna la un moment dat. Desigur, programându-şi activitatea viitoare, ei vor ţine 
seama de raporturile trecute şi actuale dintre cerere şi ofertă, fără să ştie însă cu 
certitudine care vor fi aceste ele la sfârşitul fiecărui nou ciclu de producţie. 
 - Confruntarea cererii şi ofertei din punct de vedere cantitativ, 
calitativ, structural şi prin prisma preţurilor şi stabilirea nivelului 
preţurilor (ca rezultantă a unui anumit echilibru). 
 - Repartiţia veniturilor prin intermediul preţurilor, a căror formare 
este determinată fundamental de mecanismul concurenţial. 

Concurenţa constituie totodată şi un mijloc de expansiune şi 
dominaţie economică. Pe de o parte, ne referim la modul prin care agenţii 
economici care dispun de un potenţial superior realizează sporirea 
capacităţii de producţie, a ofertei de mărfuri, cucerirea de pieţe noi sau/şi 
consolidarea poziţiei pe piaţă, iar, pe de altă parte, la subordonarea altor 
subiecţi economici (în mod direct prin achiziţii) sau de întărire a dominaţiei 
asupra lor. Conform unor opinii1, concurenţa îndeplineşte şi funcţia de 
executant al celorlalte legi care acţionează în condiţiile economiei de piaţă 
liberă.  

Instrumente ale luptei de concurenţă 
Rivalitatea concurenţială se poate desfăşura – din punct de vedere 

economic – în termeni de preţ, calitate, service sau combinaţii ale acestora 
sau în funcţie de alţi factori pe care cumpărătorii îi pot aprecia. În mod 
tradiţional se consideră că procesul concurenţial poate avea la bază mij-
loace/instrumente de natură economică şi de natură extraeconomică. 

Dacă avem în vedere mijloacele economice, se vorbeşte de: 
- concurenţă directă prin preţ 
- concurenţă indirectă prin preţ şi  
- concurenţă în afara preţului. 
În cadrul concurenţei prin preţ instrumentul utilizat îl reprezintă 

preţul de ofertă (vânzare) şi legat de acesta, reducerea costurilor de pro-
ducţie (ca principal suport, ca principală modalitate de reducere a 
preţului). 

Concurenţa indirectă prin preţ are în vedere situaţiile în care 
vânzătorii oferă clienţilor anumite avantaje care nu îmbracă forma 
reducerilor de preţ dar care au efecte similare. Astfel de avantaje se referă la:  

                                         
1 Aurel Negucioiu (coord.), Economie politică, vol.1, Cluj-Napoca, 1998, p.343-345. 
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- facilităţi la vânzare – cum ar fi: vânzarea pe credit, dobânzi mai 
reduse pentru credite comerciale, reduceri la plata transportului sau 
transport şi/sau instalare gratuită, asistenţă tehnică la punerea în funcţiune, 
pregătirea personalului firmelor cumpărătoare în folosirea echipamentelor, 
consultanţă ş.a.  

- facilităţi post-vânzare – referitoare la întinderea perioadei de ga-
ranţie, service, ca şi facilităţi asociate acestora cum ar fi: reparaţii şi service 
la sediul sau domiciliul clientului, transport gratuit în cazul imposibilităţii 
reparării la faţa locului, asigurarea gratuită a unui alt bun pe durata 
remedierilor etc. 

- facilităţi generale – unde s-ar include: finanţarea totală sau 
parţială a unor campanii promoţionale realizate de clienţi, respectiv 
susţinerea unor campanii de reclamă şi publicitate (în special în cazul 
produselor de larg consum, dar nu numai) de către producători dar de care 
beneficiază şi clienţii de natura intermediarilor, dar şi altele.  

În acest mod costul complet al achiziţionării unui bun (inclusiv 
serviciile asociate de care se beneficiază) poate fi diferenţiat în condiţiile în 
care preţul de ofertă franco-fabrică este identic.  

În categoria concurenţei în afara preţului se includ toate eforturile 
menite să conducă la creşterea vânzărilor, altele decât modificările de preţ şi 
facilităţile indirecte legate de acesta. Astfel de practici domină economiile 
contemporane dezvoltate. Definirea lor nu este foarte exactă şi aici se 
cuprind: - modernizarea permanentă a produselor (lansarea de noi produse 
sau variante îmbunătăţite ale produselor curente, respectiv creşterea calităţii, 
a parametrilor tehnico-funcţionali, design-ului şi modului de prezentare a 
bunurilor etc.); - diferenţierea produselor (în special prin numele de marcă); 
reclamă şi publicitate (inclusiv campanii promoţionale orientate spre 
consumatorii finali, indiferent de conţinutul lor); vânzările personale şi 
personalizate; relaţii cu clienţii (de la simple informări periodice pentru 
clienţii potenţiali, la asigurarea unor termene de livrare mai mici pentru 
comenzi efective). 
 Mijloacele de natură extraeconomică vizează practici cum ar fi: 
eludarea cadrului legislativ, presiuni morale, specularea unor situaţii 
critice, lansarea unor informaţii false, discreditarea firmelor rivale prin 
mijloace moderne de publicitate, spionajul economic, falsificarea 
produselor ş.a. 
 Concurenţa reprezintă un proces complex în cadrul căruia agenţii 
economici se confruntă pe piaţă, poate îmbrăca forme diverse şi poate fi 
privită şi analizată din diferite puncte de vedere. 
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Criteriile de clasificare avute în vedere la delimitarea formelor de 
concurenţă se referă în principal la: natura şi calitatea subiecţilor 
concurenţei; structura spaţiului concurenţial şi nivelul său de cuprindere; 
scopurile urmărite şi modalităţile de realizare; modul de abordare a 
procesului concurenţial şi de definire a concurenţei; etc. Principala 
delimitare făcută este între concurenţa perfectă şi concurenţa imperfectă. 
Dar literatura economică reţine şi analizează şi alte forme. Astfel: 

A. Având în vedere calitatea în care acţionează la un moment dat 
agenţii economici în cadrul unei tranzacţii, se vorbeşte despre: 
 - concurenţă între vânzători 
 - concurenţă între cumpărători 
 - concurenţă între vânzători şi cumpărători. 
 Aceste relaţii ce se stabilesc între cumpărători, între vânzători, 
între vânzători şi cumpărători, sunt cele care dau conţinut - după unele 
aprecieri - legii concurenţei. 
 Forma tradiţională a schimburilor dintre producători şi consumatori (directe şi 
nemijlocite) nu mai reprezintă forma dominantă a schimburilor pe piaţă în economiile mo-
derne. Relaţia producător-consumator apare acum sub formă indirectă şi mijlocită, prin 
apariţia şi acţiunea unor agenţi economici distincţi: intermediarii. Ţinând cont de realitatea 
existenţei şi activităţii acestora pe piaţă, a noilor relaţii ce se stabilesc în acest context, pu-
tem considera un sistem mai complex şi a formelor de concurenţă ce se regăsesc pe piaţă, şi 
anume: concurenţa între producători; concurenţa între producători şi intermediari; concu-
renţa între intermediari (între diferite categorii de intermediari, ca şi între intermediarii din 
aceiaşi categorie; spre exemplu se poate vorbi de concurenţa dintre comercianţii angrosişti 
şi cei detailişti, dar şi despre o concurenţă între diferiţi comercianţi angrosişti, respectiv, 
între diferiţi detailişti); concurenţa între consumatori şi intermediari; concurenţa între 
consumatori; concurenţa între producători şi consumatori (acţiunea acestei forme de 
manifestare a concurenţei, între producătorul iniţial şi beneficiarul final al unui produs, nu a 
dispărut, chiar dacă prezenţa şi acţiunea intermediarilor a determinat anumite modificări). 
 Acţiunea formelor de concurenţă anterior menţionate se desfăşoară pe mai multe 
planuri şi cuprinde momente diferite. 
 B. Dacă se are în vedere localizarea geografică a pieţelor pe care 
se manifestă, se poate vorbi de concurenţă pe pieţe locale, regionale, la 
nivelul economiei naţionale şi la nivel internaţional şi mondial. 
 C. Un loc important în analiza formelor concurenţei este ocupat de 
concurenţa loială şi concurenţa neloială. Criteriul avut în vedere în 
acest caz ar fi reprezentat de onestitatea mijloacelor prin care se derulează 
procesul concurenţial. Aspectul prezintă o importanţă deosebită legată de 
intervenţia statului, în special în domeniul protejării concurenţei. 
Majoritatea legislaţiilor naţionale reglementează într-o formă sau alta 
această problemă, definesc şi condamnă practicile de concurenţă neloială. 
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Din acest motiv se consideră de multe ori, în mod eronat, că concurenţa 
neloială reprezintă acea formă de concurenţă dusă cu mijloace 
condamnate de lege, iar criteriul de delimitare a celor două forme 
menţionate ar fi reprezentat în fapt de legalitatea metodelor practicate.  
 Considerăm că având în vedere un atare criteriu s-ar putea vorbi 
de următoarele forme ale concurenţei: 
 - concurenţă legală (sau dusă cu mijloace legale), 
 - concurenţă nelegală (dusă cu mijloace nelegale), 
 - concurenţă interzisă (exclusă). 
 Identificarea concurenţei legale cu concurenţa loială, respectiv a concurenţei 
nelegale cu concurenţa neloială, se poate realiza numai în condiţiile în care cadrul legislativ 
existent la un moment dat este oglinda fidelă a aprecierilor societăţii asupra modalităţilor 
de desfăşurare a concurenţei. Aceasta pentru că, pe de o parte, pot exista metode perfect 
legale, dar care să fie percepute drept neloiale, iar pe de altă parte, încadrarea juridică a 
unor practici în categoria celor nelegale poate fi discutabilă (altfel spus ceea ce consideră 
legiuitorul a fi concurenţă neloială să nu fie apreciat ca atare de societate - vezi cazul aşa-
numitelor “vânzări cu premiu”). 
 D. Din punct de vedere al metodelor de desfăşurare a concurenţei 
se consideră, într-o altă abordare, că aceasta se poate duce ce mijloace 
economice (în principal prin preţ sau prin produs) sau cu mijloace ex-
traeconomice (persuasiunea cumpărătorilor prin mijloace cu caracter 
extraeconomic, crearea de bariere prin diferite tipuri de înţelegeri între 
anumiţi agenţi economici ş.a.). 
 E. Prin prisma scopurilor urmărite şi a comportamentului 
concurenţial al agenţilor economici, concurenţa poate fi: activă sau 
ofensivă (când agentul economic este cel care are iniţiativa, duce o 
politică vizând creşterea cotei de piaţă sau cucerirea de noi pieţe) şi 
pasivă sau defensivă (când se urmăreşte păstrarea poziţiei pe piaţă, iar 
deciziile sale apar în principal ca reacţie la acţiunile celorlalţi - în mod 
normal este caracteristică numai liderului pieţei, cu menţiunea că orice 
mişcare importantă a concurenţilor trebuie blocată şi că cea mai bună 
strategie defensivă este "curajul de a te ataca singur".  
 Concurenţa există în fapt prin toate formele sale, legăturile 
stabilite între diferitele forme de manifestare, în cadrul acestora, sunt 
extrem de complexe, generând în funcţie de modul de abordare imagini 
parţiale - realitatea concurenţei putând fi înţeleasă doar prin compunerea 
tuturor acestor imagini. Concurenţa apare ca rezultat al manifestării 
formelor sale şi în acelaşi timp manifestarea concurenţei se face prin 
intermediul diferitelor forme - sistemul concurenţei cuprinzând totalitatea 
formelor de manifestare şi legăturile existente între acestea. 
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10.2. Concurenţa perfectă 

 
 Sursa conceptului de concurenţă perfectă poate fi identificată în 
noţiunea clasică de concurenţă, înţeleasă în forma sa de liberă 
concurenţă. Acesta este unul dintre primele şi, totodată, cele mai frecvent 
folosite concepte în ştiinţa economică. Comparată cu teoria concurenţei 
perfecte, concurenţă liberă apare mai degrabă definită în termeni de 
comportament economic decât ca structură de piaţă. 

Concurenţa liberă reprezintă, în primul rând, negarea monopolului 
– ea există şi se manifestă exclusiv în cadrul unei pieţe libere. Opoziţia 
faţă de orice intervenţie a statului (se recunoaşte acestuia doar un rol de 
“jandarm”, în asigurarea şi păstrarea condiţiilor minime necesare 
desfăşurării concurenţei) şi faţă de amestecului factorilor exogeni de orice 
natură în cadrul procesului economic. Libera concurenţă reprezintă o 
formă de existenţă a individualităţii libere în câmpul economic, o formă 
de manifestare a unor agenţi economici autonomi şi independenţi, într-un 
cadru economic caracterizat prin libertate şi prin garantarea acestei 
libertăţi. Libertatea economică îşi găseşte în expresia în libera iniţiativă şi 
acţiune şi presupune liberul acces la resurse (inclusiv la informaţii) şi la 
piaţă.  

Spiritul liberei concurenţe concentrează în sine credinţa că 
principala forţă care pune în mişcare oamenii este interesul individual. 
Acest comportament este, în esenţa sa, individualist (egoist). Baza acestui 
spirit şi acestui comportament concurenţial o reprezintă existenţa 
proprietăţii private ca temelie a economiei. Comportamentul concurenţial 
este un unul de rivalitate, competiţie liberă şi aproape neîngrădită. 
Principiul fundamental care distinge concurenţa liberă de alte forme de 
concurenţă este “laissez faire, laissez passer”. 

Un principiu înţeles în sensul atribuit de Locke, Hume sau Smith şi nu în cel 
promovat de tradiţia raţionalistă franceză sau de Bentham conform căreia “orice lege 
este rea pentru că orice lege este o restrângere a libertăţii”. Doctrina economică de tip 
“laissez-faire...” nu a fost niciodată în sine antietatică şi anarhistă, ci una care justifică 
atât funcţiile proprii ale statului, cât şi limitele acţiunii sale.  

Concurenţa înţeleasă astfel este întotdeauna loială, ceea ce 
înseamnă că cei mai buni ar trebui să câştige. Mecanismul concurenţei 
libere asigurând astfel selecţia pe criterii economice şi maxima eficienţă 
posibilă.  
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Comportamentul concurenţial are la bază raţionalitatea economică. 
Realizarea sa presupune maximizarea câştigului ca scop şi element 
decizional pentru deţinătorii de resurse, dar şi existenţa unei informări 
suficiente asupra alternativelor posibile şi o mobilitate neîngrădită.  

Echilibrul economic în condiţiile liberei concurenţe este unul 
stabil, rezultat al acţiunii forţelor naturale şi sociale ale pieţei. 
Mecanismele sale conferă ordinii economice spontane capacitatea de 
auto-organizare şi autoreglare. Este vorba aici de o ordine spontană, 
asigurată de ceea ce Smith numea “mână invizibilă”.  

Existenţa unui număr suficient de mare de agenţi economici a 
fost considerată, de cele mai multe ori, singura cerinţă suplimentară 
(necesară şi suficientă) pentru ca în cadrul unui mediu economic liber şi 
caracterizat printr-un comportament bazat pe raţionalitate economică, 
libera concurenţă să existe, să se manifeste şi să asigure deplina realizare a 
funcţiilor sale.  
 Concurenţa perfectă reprezintă o dezvoltare – cel puţin în planul 
analizelor teoretice – a modelului real al liberei concurenţe. Modelul 
concurenţei perfecte a luat naştere, pe de o parte, printr-o relativ mai 
riguroasă delimitare şi definire a concurenţei (libere), iar pe de altă parte, 
prin adăugarea unor condiţionări suplimentare, considerate necesare pentru 
ca modelul să funcţioneze de astfel încât să asigure auto-echilibrarea 
instantanee şi permanentă a sistemului economic bazat pe piaţa liberă.  
 Concurenţa perfectă este înţeleasă în prezent drept acea situaţie în 
care pe o anumită piaţă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele 
condiţii şi caracteristici:  
 1. Atomicitatea ansamblului economic, concretizată într-un număr 
mare de agenţi economici, atât producători (furnizori) cât şi cumpărători, 
fiecare dintre ei având o mărime şi putere economică nesemnificativă în 
raport cu mărimea şi puterea ramurii respective de activitate. 
 2. Omogenitatea produsului. Aceasta înseamnă că un anumit bun 
economic, indiferent de firma în care este produs, este identic din toate 
punctele de vedere, are aceeaşi destinaţie, este menit să satisfacă aceleaşi 
trebuinţe şi dorinţe, că marfa nu este diversificată. Produsele unei firme nu 
pot fi identificate prin nimic de produsele similare realizate de oricare altă 
firmă (nu numai prin lipsa unor diferenţieri în caracteristicile produsului ci 
şi în modul de prezentare şi condiţiile de ofertă şi acces, cum ar fi atitudinea 
vânzătorilor ce trebuie să fie aceeaşi indiferent de client). 
 3. Intrarea liberă în şi ieşirea liberă din orice ramură de activitate. 
Această condiţie, denumită şi fluiditate, se referă la inexistenţa barierelor de 
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orice natură: juridice, instituţionale, tehnice, financiare etc., la intrarea unor 
noi concurenţi în ramura de activitate considerată. Intrările şi ieşirile sunt 
reglate economic: o firmă poate intra numai dacă costurile sale medii sunt 
inferioare preţului pieţei, iar o firmă părăseşte piaţa de câte ori preţul 
coboară sub nivelul costului său mediu variabil minim (considerat prag al 
falimentului). Fiecare firmă este un adaptor al ofertei, fiecare furnizor 
livrează marfa cui vrea, pe ce piaţă vrea şi atunci când vrea, în timp ce 
fiecare cumpărător este liber să se adreseze oricărui furnizor. 

4. Transparenţa perfectă a pieţei, ceea ce presupune informarea 
deplină a tuturor subiecţilor economici despre calitatea şi natura mărfii care 
face obiectul tranzacţiilor de vânzare-cumpărare, despre nivelul, structura şi 
dinamica ofertei şi a cererii, despre nivelul şi evoluţia preţurilor etc. 

5. Mobilitatea perfectă a factorilor de producţie. Această condiţie 
constă în libertatea fiecărui operator economic de a folosi factorii de 
producţie acolo unde anticipează că va obţine cele mai mari avantaje. Sau 
într-o altă formulare, resursele vor fi alocate pe criterii strict economice, 
respectiv pe acele destinaţii care asigură cel mai înalt venit posibil pentru 
proprietarii acestora. 

 

Uneori, se face distincţie între o concurenţă pură (desemnată doar prin primele 
trei condiţionări) şi perfecţiunea acesteia (care presupune realizarea numai a celorlalte 
două). O asemenea abordare a permis construirea de către Edward Chamberlin a unui 
model al concurenţei “perfecte” - concurenţa neafectată de elemente de monopol, conform 
definiţiei sale - în condiţiile diferenţierii produselor şi chiar a existenţei unui număr ceva 
mai restrâns de firme. Concurenţa perfectă este opusă, astfel, ca formă distinctă de 
concurenţă, atât concurenţei pure cât şi unei concurenţe pure şi perfecte. Corespunzător 
acestor abordări, dacă una dintre premise nu este îndeplinită se vorbeşte, după caz, de 
concurenţă pură şi imperfectă, impură şi perfectă sau impură şi imperfectă. În cele ce 
urmează, concurenţă perfectă va avea această accepţiune, cea mai des întâlnită în literatura 
economică, care subsumează ansamblul trăsăturilor definitorii anterior prezentate.  

 

Una dintre aserţiunile cele mai des întâlnite în ştiinţa economică re-
feritoare la concurenţa perfectă vizează caracterul preponderent teoretic la 
modelului, trebuie să remarcăm că cei care l-au gândit şi construit iniţial îl 
doreau ca un model aplicabil lumii reale. Mai mult, în perioada ultimelor 
decenii, apar tot mai multe încercări de a dovedi că un astfel de model – sau 
cel puţin unul foarte apropiat de acesta – poate fi făcut să funcţioneze în 
mod practic (vezi curentul libertarian şi noua economie clasică). Condiţia 
principală pentru atingerea acestui obiectiv se referă la recrearea unei pieţe 
multi-firme cu adevărat libere, lipsită de orice element de monopol sau in-
tervenţie din partea statului. 
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10.3. Echilibrul pieţei cu concurenţă perfectă  

 
 Funcţionarea economiei de piaţă, a schimbului în general, este legată 
şi de preţul mărfurilor, de modul în care acesta se formează. La modul 
general el exprimă raportul în care se schimbă două produse. Într-o 
economie monetară, în care schimbul este intermediat, preţul reprezintă 
suma de bani pe care o primeşte vânzătorul unui bun economic de la 
cumpărătorul acesteia. Sub acest aspect, preţul este considerat expresia 
bănească a valorii mărfurilor. 

Preţul îndeplineşte în cadrul economiei o serie de funcţii, printre care 
cele mai importante sunt:  

- calcul şi evidenţă (permite comensurarea mărfurilor);  
- recunoaşterea valorii mărfii şi stimularea economică a 

producătorului (prin recuperarea costurilor de producţie şi 
asigurarea unui profit); 

- distribuirea şi redistribuirea veniturilor etc.  
Preţul se stabileşte, se formează, pe piaţă, pe baza înţelegerii 

cumpărătorului cu vânzătorul, ca purtători ai cererii şi ofertei, şi ca urmare, 
este considerat un rezultat al pieţei (sau determinat de piaţă): 

P = f (C,O) 
 Pe piaţă, cererea şi oferta nu acţionează separat ci concomitent, 
influenţându-se reciproc. Preţuri ridicate convin producătorilor, însă îi 
dezavantajează pe cumpărători, sfârşind prin a nu le accepta (ca rezultat, 
scad vânzările şi cresc stocurile, respectiv se reduce producţia). 
Dimpotrivă, preţuri scăzute sunt dorite de cumpărători, dar inhibă 
producţia şi reduce oferta. În aceste condiţii trebuie “găsită” o soluţie care 
să convină tuturor. Aceasta este dată de punctul de echilibru a pieţei. 

Prin echilibrul pieţei înţelegem acea situaţie în care cantitatea de 
mărfuri cerută egalizează la cel mai ridicat nivel posibil oferta de marfă, 
iar preţul corespunzător punctului de echilibru reprezintă preţul de 
echilibru. 

Dacă preţul este o variabilă independentă, mişcarea sa (în sus sau în 
jos) face ca cererea şi oferta să se modifice în sens invers una faţă de alta. La 
orice nivel s-ar situa preţul, cererea şi oferta satisfăcute vor fi egale 
(cantitatea vândută dintr-un anumit bun economic este întotdeauna egală cu 
cea cumpărată). S-ar părea că pe piaţă domneşte echilibrul în orice 
împrejurare. Dar nu este aşa. Pentru piaţa unui bun economic cea mai mare 
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importanţă o are raportul dintre întreaga cantitatea cerută şi respectiv oferită 
la diferite nivele de preţ, raportul dintre cererea şi oferta totală. 

Corespunzător acestui echilibru va rezulta volumul tranzacţiilor – 
adică cantitatea din marfa respectivă vândută şi cumpărată pe piaţă – şi 
preţul de echilibru.  

Preţul de echilibru este un preţ al cărui creştere diminuează 
cantitatea vândută (volumul tranzacţiilor), chiar dacă acest lucru este dorit 
de producători, în timp ce o reducere a sa atrage, de asemenea, scăderea 
cantităţii vândute, pentru că puţini agenţi economici vânzători vor accepta 
acest lucru. El reprezintă, aşadar, preţul la care cantitatea care se poate 
vinde dintr-o marfă este cea mai mare, când cererea şi oferta satisfăcută 
corespunde celui mai mare volum de vânzări şi cumpărări posibile pe 
piaţă. 

Preţul de echilibru nu este un preţ unic, ci preţul la care şi în jurul 
căruia se realizează cel mai mare volum al tranzacţiilor individuale.  

De asemenea, el este un preţ stabil (dar nu imuabil), ci se modifică 
ca urmare a modificării condiţiilor ca l-au determinat (cerere şi ofertă). 

În condiţii de liberă concurenţă echilibrul pe piaţă se va stabili ca 
rezultat exclusiv al cererii şi ofertei totale. Nici un agent economic 
participant pe respectiva piaţă nu poate influenţa în nici un fel stabilirea 
sa.  
 De câte ori pe piaţă există un preţ superior celui de echilibru producătorii (sau 
în orice caz o parte dintre ei) vor rămâne cu anumite cantităţi de produse nevândute. 
Avem de a face într-o asemenea situaţie cu un exces de ofertă, cu o supraproducţie 
relativă (în raport cu preţul prea mare solicitat pentru marfa respectivă). Din rândul lor se 
vor găsi unii dispuşi să ofere produsele la un preţ mai scăzut. Ceilalţi vor trebui să 
procedeze la fel sau să rămână cu marfa pe stoc. De aici apare o tendinţă generală de 
reducere a preţului înspre nivelul de echilibru, însoţită de o creştere corespunzătoare a 
cererii. 
 În cazul în care preţul s-ar situa sub nivelul celui de echilibru, cererea va fi 
superioară ofertei, pe piaţă evidenţiindu-se o penurie de produse, situaţie denumită exces 
de cerere. O parte dintre cumpărători nu îşi pot procura produsul dorit sau în cantităţile 
dorite. Dintre aceştia unii vor fi dispuşi să ofere mai mult pentru a obţine ceea ce doresc. 
Ceilalţi vor trebui să procedeze în mod similar sau ei vor rămâne fără mărfurile dorite. 
Ca urmare, începe să se manifeste o tendinţă de creştere a preţurilor, tendinţă care 
determină, pe de o parte, stimularea creşterii ofertei, iar pe de altă parte, o diminuare a 
cererii.  

Modul în care se formează preţurile pe pieţe concurenţiale 
conform celui mai cunoscut model neoclasic, cel al echilibrelor parţiale, 
apare formulat de Alfred Marshall. Modelul ilustrează un echilibru 
parţial pentru că el este focalizat asupra unei singure pieţe.  
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Marshall concluzionează că nu este posibil a afirma că numai 
cererea sau numai oferta determină preţul şi, ca urmare, că numai 
costurile sau numai utilitatea ar determina valoarea de schimb. Metafora 
care descrie acest mecanism este cea a unei foarfeci, în care o parte o 
reprezintă cererea şi cealaltă oferta. La fel cum nu putem spune că numai 
unul din tăişurile foarfecii (şi care anume) este cel care taie propriu-zis, nu 
vom putea spune că numai cererea sau numai oferta acţionează asupra 
echilibrului sau are rolul determinant în orice împrejurare.  

Analiza lui Marshall presupune existenţa unui set de pieţe 
distincte, separate, izolate, câte una pentru fiecare bun economic ce poate 
şi face obiectul schimbului, cu excepţia banilor. Banii se disting de 
celelalte mărfuri prin calitatea ce o au de a fi tranzacţionaţi pe toate 
pieţele.  

În analiza lui Marshall cel mai important aspect este legat de 
perioada de timp avută în vedere. Aceste diferenţe sunt rezultatul 
timpului de reacţie necesar (şi de care dispune) oferta pentru a răspunde, 
pentru a se adapta schimbărilor intervenite în cerere. Tradiţional în 
economie, în principal pe baza distincţiilor făcute de Marshall, se 
identifică şi se analizează trei perioade diferite: 

1) perioada de piaţă sau ultrascurtă (instantanee) 
2) perioada scurtă 
3) perioada lungă. 
Dimensiunea timpului prevăzută de analiza lui Marshall a fost descrisă ca “timp 

operaţional”. Nu este posibilă o delimitare strictă din punct de vedere cronologic a 
acestor perioade, ele putând varia ca întindere de la caz la caz, de la produs la produs, dar 
şi de la un moment la altul. Factorii ce o influenţează sunt legaţi, în principal, de tipul şi 
caracteristicile mărfii, de condiţiile ce guvernează producţia şi consumul său. 

Echilibrul pe perioadă ultrascurtă (de piaţă) 
Pe perioadă ultrascurtă sau de piaţă oferta este rigidă. Bunurile ce 

o formează sunt deja produse şi se află pe piaţă. Ele se cer, aşadar, 
vândute şi vor fi vândute pe cât se va oferi. Preţul se va fixa în mod 
normal la acel nivel care permite vânzarea întregii cantităţi oferite în acest 
interval. Ca urmare, el este rezultatul exclusiv al unei anumite cereri.  

Totodată, preţul astfel stabilit va reprezenta un semnal, un 
indicator pentru producători în reglarea producţiei şi ofertei în perioada 
următoare.  

În fapt, ceea ce reprezintă exclusiv o variabilă independentă (predeterminată) 
este nivelul producţiei şi asupra acesteia, într-adevăr, nu se poate acţiona. Oferta poate fi 
şi superioară producţiei perioadei curente pe seama unor stocuri de produse finite din 
perioadele precedente. La fel după cum poate fi inferioară, atunci când stocarea 
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producţiei este posibilă şi preferată sub raportul aşteptărilor. Întotdeauna va exista un 
preţ-limită (un prag de preţ) sub care acesta nu va fi dispus să vândă. Nivelul acestuia 
este determinat de aprecierile sale privind raportul dintre preţul pe care se aşteaptă să-l 
obţină în prezent şi evoluţia viitoare a preţului, ca şi de posibilităţile şi cheltuielile de 
stocare a produselor. Eventuala nevoie de lichidităţi acţionează de asemenea asupra 
nivelului pragului de preţ.  

Pe de altă parte, cererea este o funcţie de preţ, iar elementul 
fundamental în determinarea nivelului preţului pe piaţă – dat fiind nivelul 
predeterminat al ofertei – îl reprezintă elasticitatea acesteia.  

Formularea şi rezolvarea matematică a problemei echilibrului 
pieţei pe perioadă ultrascurtă constă în a găsi o valoare (p*) a variabilei 
preţ (p) care să satisfacă egalitatea: 

Ct(p) – Ot = 0 
 unde: Ct(p) = cererea totală, 

Ot = oferta totală (considerată rigidă, sau, într-o altă formulare, stocul 
de produse oferite pe piaţă la un moment dat).  

 Acestea sunt reprezentate grafic în Fig. 10.1.  
 

P 

Q 
q* = q 

p’ 

p* 
Ct’ 

Ct 

Ot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.1. Echilibrul pe perioadă ultrascurtă 
 

Având cantitatea totală oferită fixată la nivelul q, preţul pieţei se 
va stabili va nivelul p* dacă Ct reprezintă curba cererii. La acest nivel de 
preţ indivizii vor fi dispuşi să consume întreaga cantitate disponibilă (q).  

Preţul de echilibru (ca şi echilibrul în ansamblul său) sunt 
determinate exclusiv de cerere.  

Argumentaţia grafică ar fi dată de faptul că dacă cererea ar fi fost la un alt nivel 
(spre exemplu la Ct’), echilibrul pieţei rezultat în condiţiile aceluiaşi volum al ofertei (E’) 
ar fixa un nivel al preţului (p’) superior. 
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 Echilibrul pe perioadă scurtă 
 Perioada scurtă cuprinde acel interval de timp ce permite ajustări 
ale volumului producţiei, ca răspuns la fluctuaţiile cererii, dar numai în 
limita capitalului fix disponibil, a capacităţilor de producţie existente. 
Oferta nu mai este rigidă, dar gradul său de elasticitate (în special sub 
raportul posibilităţilor de creştere a producţiei) depinde fundamental de 
gradul preexistent de utilizare a acestor capacităţi. 
 

Paradoxal poate, cu cât gradul de folosire este mai redus cu atât posibilităţile de 
sporire a ofertei sunt mai ridicate. Ori, de regulă, tocmai firmele mai puţin eficiente se 
află într-o astfel de poziţie. Aceasta dacă privim izolat o perioadă scurtă. În dinamică, 
însă, situaţia este rezolvată de concurenţă pe piaţă, prin depăşirea perioadei scurte ca 
urmare a investiţiilor vizând creşterea capacităţilor de producţie şi care vin în principal 
tocmai din partea firmelor performante. Bineînţeles, dacă tendinţele pieţei se dovedesc 
sau se estimează a nu fi conjuncturale.  

 

  Aşadar în cadrul analizei pe termen scurt, volumul de capital fix la 
nivelul unei ramuri este dat. Totodată, se presupune că numărul firmelor 
producătoare (a ofertanţilor) este fixat. O astfel de perioadă este 
considerată prea scurtă pentru ca să se concretizeze eventualele intenţii de 
intrare pe piaţă a altor concurenţi, la fel după cum este prea scurtă şi 
pentru părăsirea şi/sau eliminarea de pe piaţă a firmelor iniţial existente.  
 Ceea ce permite modificarea volumului producţiei este gradul de 
folosire a capacităţilor de producţie existente şi volumul de forţă de 
muncă utilizat (respectiv gradul de ocupare a forţei de muncă la nivel de 
firmă şi ramură). Oferta pe termen scurt devine o funcţie de preţ. Forma şi 
elasticitatea sa – atât la nivel individual, cât şi per total – sunt influenţate 
de o serie de factori, amintiţi la capitolul ofertă.  

Cererea pe perioadă scurtă nu diferă de cea pe perioadă 
ultrascurtă. Orice modificare a sa acţionează asupra preţului, iar oferta va 
reacţiona la variaţia preţului în limitele enunţate anterior. Preţul de 
echilibru depinde astfel atât de cerere cât şi de costul producţiei (ofertă). 
Echilibrul pe termen scurt apare ca rezultat al interacţiunii acestora (vezi 
Fig. 10.2).  

 

Grafic punctul de echilibrul (E) corespunde intersecţiei curbelor care reflectă 
cererea (C), respectiv oferta (O), determinând un anumit nivel al preţului de echilibru 
(p*) şi al volumului tranzacţiilor (q*).  

 

Rezolvarea problemei echilibrului în acest caz presupune a găsi 
acel nivel p* al variabilei preţ (p) care să satisfacă egalitatea: 

 

Ot(p) – Ct(p) = 0 
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 Mărimea sa concretă depinde de elasticitatea ofertei şi a cererii, 
respectiv de modul în care ele reacţionează la modificarea factorilor care 
le-au determinat.  
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Fig. 10.2. Echilibrul pe perioadă scurtă 
 
Preţul spre care tinde să se îndrepte echilibrul pieţei este semnalul ce determină o 

anumită reacţie din partea producătorilor. Orice modificare a ofertei este posibilă atât în 
direcţia creşterii cât şi în direcţia scăderii. Preţul pieţei este un dat exterior pentru fiecare 
dintre participanţi funcţie de care fiecare îşi va stabili punctul de optim. Fiecare producător 
îşi fixează iniţial un volum considerat optim al producţiei şi ofertei sale pe baza preţurilor 
curente şi/sau estimărilor proprii asupra nivelului preţului pe piaţă (în condiţii similare 
perioadei ultrascurte). În condiţiile în care preţul efectiv al pieţei va corespunde anticipărilor, 
producţia şi oferta va rămâne la nivelele iniţiale. Altfel, ea va fi ajustată de către fiecare 
producător în cauză în direcţia corespunzătoare, bineînţeles, dacă acest lucru este posibil. 
Acest comportament, această adaptare este dictată de enunţarea condiţiei de concurenţă 
perfectă referitoare la principiul maximizării. Totodată, ea este posibilă datorită variabilităţii 
unora dintre factorii analizaţi (input-uri) ce ţine de caracterul întinderii în timp a perioadei 
analizate.  

 

În modelul neoclasic cererea, reflectând dorinţele solvabile ale 
consumatorilor, este factorul determinant al producţiei, iar preţul repre-
zintă instrumentul prin care aceste dorinţe sunt transmise producătorilor. 
O creştere a cererii determină în condiţiile iniţiale ale unei oferte stabile o 
majorare a preţurilor. Dacă preţul pieţei va fi mai ridicat, firmele vor 
creşte volumul producţiei pentru a-şi asigura maximizarea profitului. 



                                                          Piaţa cu concurenţă perfectă  ♦ 
 

185

                                                          

Dacă fiecare ofertă individuală se modifică complet independent de modi-
ficările celorlalte oferte, oferta totală va creşte, dar preţul pieţei s-ar putea 
să înregistreze o scădere, datorată faptului că noul nivel al ofertei este – în 
aceste condiţii de preţ – superior cererii. O nouă adaptare a ofertei se 
impune şi va avea loc. Această reacţie de tatonare a ofertei se va repeta 
până se va ajunge din nou la un echilibru stabil. Este modelul “pânzei de 
painjen”, caracteristic unui echilibru stabil2. Un asemenea echilibru 
presupune revenirea automată a pieţei la echilibrul iniţial sau atingerea 
altui punct de echilibru, în cazul acţiunii unor factori perturbatori. 
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Fig. 10.3. Modelul “pânzei de păianjen” 
 

 
Să presupunem – pentru început – că preţul estimat de producători la un moment 

dat este p0, un preţ peste nivelul corespunzător celui de echilibru (p*). Funcţie de acest preţ, 
producţia realizată se va situa la nivelul q0, nivel superior cererii. Pe piaţă se manifestă un 
exces de ofertă (supraproducţie), ceea ce determină scăderea preţului. Producţia realizată se 
cere vândută şi va (putea) fi tranzacţionată la nivelul de preţ p1, nivel aferent cererii pe piaţă 
pentru cantitatea q0.  

 
2 Pentru situaţiile în care elasticitatea cererii pentru marfa respectivă este superioară 
elasticităţii ofertei. 
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Fig. 10.4.  Fluctuaţia preţurilor pe piaţa până la atingerea echilibrului 
 
Firmele îşi vor ajusta producţia funcţie de acest preţ (p1). În lipsa unei coordonări 

pe piaţă între participanţi firmele îşi vor reduce producţia independent conform propriilor 
costuri şi obiective. Ca urmare, vor aduce pe piaţă ulterior o cantitate corespunzătoare q1. 
Această cantitate oferită se dovedeşte acum inferioară celei solicitate pe piaţă (exces de 
cerere: q1<q0). Rezultatul va fi creşterea preţului până la nivelul p2 (nivel dictat tot de 
cerere). Urmează o nouă ajustare a ofertei (creştere) la nivelul q2 (funcţie de preţul p2), nivel 
ce corespunde unui nou moment de supraproducţie (q2>q1), dar ecartul între cantitatea cerută 
şi oferită este mai redus. Preţul se reduce la nivelul p3. Producţia se va reduce corespunzător 
(q3) şi antrenează un nou moment de exces de cerere şi de creştere de preţ (p4) ş.a.m.d.  

Iar asemenea momente de creştere şi reducere a preţului vor alterna – cu un ecart tot 
mai mic între ele – până la atingerea nivelului de echilibru. Această evoluţie este prezentată în 
fig. 10.4. Corespunzător se vor modifica atât volumul producţiei, cât şi cel al tranzacţiilor. 
Indiferent de situaţia (de punctul) din care se pleacă iniţial, mecanismul descris funcţionează 
ca atare. 

 

Echilibrul pe termen lung 
Dacă perioada considerată se prelungeşte, numărul factorilor variabili 

sporeşte, ca şi capacitatea de adaptare a ofertei la cerere, cu precădere în 
raport de un volum al producţiei superior. Principalul factor la care ne 
referim este capitalul fix. Corespunzător, modificarea cererii acţionează mai 
puţin asupra preţului şi mai mult asupra volumului producţiei şi tranzacţiilor. 
Preţul pare a fi influenţat mai mult de evoluţia costurilor decât de cerere. 

 

Pe perioade foarte lungi şi pentru volume foarte mari de producţie, tendinţele de 
creştere a costului par să fie compensate integral. Curba ofertei devine o dreaptă (aproape) 
orizontală şi atunci orice modificare a cererii acţionează exclusiv asupra cantităţii de 
echilibru. În acest caz preţul va depinde numai de costul producţiei. 
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Pe parcursul unei perioade lungi, se înregistrează, pe de o parte, o 
tendinţă de atingere a unui preţ de echilibru corespunzător fiecărei perioade 
scurte ce o compune (pe seama modificării producţiei în limitele 
capacităţilor de producţie existente), iar pe de altă parte, modificări ale 
capacităţilor de producţie ale firmelor existente, precum şi a numărului 
agenţilor economici ce acţionează în ramura sau piaţa respectivă. Echilibrul 
pe termen lung este rezultatul acestor ajustări din partea ofertei, ca şi a 
reacţiilor ce apar din partea cererii. Preţul de echilibru va corespunde acelui 
nivel al producţiei pentru care cantitatea cerută este egală cu oferta pe 
perioadă lungă. În cazul unui asemenea orizont de timp atât cererea cât şi 
oferta trebuie privite sub formă de fluxuri. 

Dacă pe perioadă scurtă firmele puteau lucra şi în pierdere, pe 
perioadă lungă preţul trebuie să acopere integral costurile. Nerealizarea 
acestei minime cerinţe conduce la eliminarea firmelor respective de pe 
piaţă – ceea ce va opera o primă modificare în numărul producătorilor pe 
piaţă, ca şi în volumul producţiei şi ofertei totale. Totodată celelalte firme 
existente vor putea modifica capacităţile de producţie (în general în 
direcţia creşterii acestora) până la un nivel ce corespunde unei combinaţii 
optime. 

Apariţia unor noi firme pe piaţă este determinată de faptul că, în 
condiţiile descrise, preţul pieţei permite anumitor firme să înregistreze 
profituri suplimentare, profituri superioare celor normale. Aceste 
oportunităţi de câştig atrag firme în cadrul ramurii. Producţia realizată de 
către aceştia poate imprima o tendinţă de scădere a preţului (în cadrul unei 
anumite perioade scurte, ulterioară intrării lor pe piaţă) şi, pe cale de 
consecinţă, va determina ajustări ale producţiei şi ofertelor tuturor firmelor. 
Intrările pe piaţă vor înceta numai în condiţiile în care nici o firmă nu va mai 
înregistra supraprofituri. Corespunzător va rezulta dimensiunea optimă a 
ramurii (la cererea dată). 
 Forma concretă a ofertei pe termen lung depinde de modul în care 
eventuala intrare a unor noi firme în ramură influenţează costurile de 
producţie (costul factorilor de producţie) pentru ansamblul firmelor 
participante. 

 În ipoteza unei concurenţe perfecte ce caracterizează ansamblul 
economiei, în mod normal, modificarea cererii de factori de producţie (în 
sensul creşterii acesteia) datorată intrării unor noi firme într-o ramură sau 
alta, ca şi dezvoltării producţiei firmelor existente, nu va modifica preţul 
factorilor. Ca urmare, nici costurile de producţie din ramura analizată. Într-o 
astfel de situaţie (vezi Fig. 10.5) oferta se va adapta integral oricărei 
modificări în cerere la nivelul preţului iniţial de pe piaţă. 
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Fig. 8.5. Echilibrul pe termen lung în condiţii de costuri constante 
  
Mecanismul reprezentat grafic ar presupune în esenţă parcurgerea 

următorilor paşi:  
(1) Creşterea cererii de la C la C’, determină pe termen scurt o creştere 

a preţului de la nivelul iniţial p* la p’ şi duce la apariţia de profituri 
(supranormale) în cadrul ramurii; 

 (2) O adaptarea pe termen scurt a firmelor în funcţiune, în sensul 
creşterii producţiei în limita capacităţilor de producţie existente de la q1 la q2; 

 (3) Preţul ridicat şi existenţa profiturilor determină creşterea 
capacităţilor de producţie de către firmele care deja îşi desfăşoară activitatea în 
ramura respectivă şi atrage, totodată, noi producători. Aceste activităţi 
suplimentare – care vor conduce la creşterea producţiei şi ofertei de la q2 la q3 - 
nu modifică costurile ramurii3. Preţul va înregistra o tendinţă de deplasare 
înspre nivelul anterior, iar intrările vor continua până ce vor fi eliminate 
profiturile, moment care ar corespunde revenirii preţului pieţei la nivelul iniţial.  

Oferta pe termen lung va fi, în acest caz, reprezentată de o dreaptă 
orizontală (OTL) corespunzătoare nivelului preţului pieţei p*.  

 
3 Ipoteza de lucru a fost cea a unor costuri constante. Acţiunea legii randamentelor 
descrescânde şi concurenţa crescută în atragerea resurselor fac probabilă o situaţie de 
costuri crescătoare, cel puţin pentru ramurile (produsele) ajunse la maturitate. În cazul 
unui progres tehnic, a noilor ramuri şi/sau produse, ipoteza existenţei unor costuri 
descrescătoare la nivel de ramură este justificată  
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 În concluzie – după Marshall – pe termen scurt cererea are rolul 
fundamental în stabilirea echilibrului, în timp ce pe termen lung rolul 
preponderent revine ofertei. 

Echilibrul pe termen lung în cadrul unei ramuri perfect concurenţiale 
este atins atunci când supraprofiturile sunt eliminate şi, ca urmare, nu există 
o motivaţie dictată de maximizarea profitului pentru ca să aibă loc intrări în, 
sau ieşiri din, ramura respectivă. Aceasta ar corespunde condiţiilor în care 
numărul firmelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ramurii asigură 
egalitatea dintre preţ, costul mediu şi costul marginal, iar fiecare dintre firme 
operează la nivelul inferior al curbei costului său mediu pe termen lung.  

 
 
10.4. Maximizarea profitului în concurenţa perfectă 

 
 Cum în condiţii de concurenţă perfectă, atât vânzătorii cât şi 
cumpărătorii privesc preţurile ca un factor exogen, un parametru asupra 
căruia nu au un control direct, maximizarea profitului presupune exclusiv 
o acţiunea asupra nivelului propriei producţii. Adică, stabilirea acelui 
volum de producţie care, în condiţii date de costuri şi de preţ dat, asigură 
obţinerea celui mai ridicat profit total. Iar acesta obiectiv reprezintă 
scopul existenţei oricărei firme, cel puţin pe termen mediu şi lung.  
  O firmă îşi va spori producţia atâta timp cât din acest lucru va 
obţine un câştig (profit) suplimentar, profit ce se va adăuga celui adus de 
cantităţile precedente. Aşadar, ceea ce compara în permanenţă producătorul 
este venitul suplimentar obţinut (venitul marginal) cu costul obţinerii 
acestui venit, adică cu costul marginal. În condiţii de concurenţă perfectă, 
modificarea producţiei unei firme nu este de natura a influenta oferta totală 
şi, deci, echilibru pieţei, iar ca urmare venitul suplimentar obţinut va fi egal 
cu preţul de vânzare. Astfel, creşterea producţiei se justifică atâta timp cât: 
 

(Vmg = p) > Cmg 
 Pe cale de consecinţă, profitul maxim corespunde acelui nivel al 
producţiei pentru care: 

Vmg = p = Cmg 
 Sau într-o altă determinare: 

Pr = max atunci când (Pr)' = 0 

adică: 0CmgVmg
q

CT
q

VT)'CTVT( =−=
∂
∂

−
∂
∂

=− , 

de unde: Vmg = Cmg 
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 În figura 10.6.b. este prezentată situaţia la nivelul firmei 
reprezentative, pe total producţie în graficul de sus şi, respectiv, pe unitate 
de produs în graficul de jos.  

Producţia optimă (q*) corespunde punctului de intersecţie a curbei 
costului marginal cu dreapta preţului (venitul marginal), iar acest nivel co-
respunde celei mai mari diferenţe între veniturile şi costurile totale. O creş-
tere a producţiei la un nivel superior va duce la diminuarea profitului total, 
deoarece unităţile fabricate peste nivelul optim se obţin la un cost de pro-
ducţie superior preţului lor de vânzare (preţul pieţei). Preţul de referinţă este 
cel fixat pe piaţă (vezi fig. 10.6.a) şi reprezintă un dat exterior pentru firmă.  
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  a) echilibrul pe piaţă      b) situaţia la nivelul firmei reprezentative 
 

Fig. 10.6. Maximizarea profitului în condiţii de concurenţă perfectă 
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 Adaptarea firmei la condiţiile pieţei presupune, aşadar sporirea 
producţiei de câte ori preţul este superior costului marginal şi diminuarea 
producţiei în caz contrar. 

Dacă maximizarea câştigului (profitului) reprezintă criteriul 
decizional de stabilire a volumului producţiei, ofertele individuale se vor 
stabili la nivelul costurilor marginale ale firmei. Aceasta pentru că variaţia 
preţului conduce la o deplasare de-a lungul curbei costului marginal în 
stabilirea producţiei optime, a maximizării profitului. Grafic situaţia este 
prezentată în Fig. 10.7. 
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Fig. 10.7. Formarea ofertei individuale pe termen scurt 
în condiţii de concurenţă perfectă 

 
Oferta firmei pe termen scurt (Oi – oferta individuală) va 

corespunde unui anumit segment al curbei costurilor marginale (Cma). 
Mai precis, oferta porneşte de la acel nivel valoric şi al producţiei 
corespunzător costului mediu variabil minim (pragului de 
închidere/faliment) pentru firmele în funcţiune (în acest caz, oferta 
minimă: q'), respectiv de la nivelul costului mediu total minim (pragului 
de rentabilitate / de intrare pe piaţă) pentru firmele noi (oferta minimă: 
q''). Productivitatea marginală descrescândă antrenează creşterea costului 
marginal şi conferă forma tipică curbei ofertei. 
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