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POTENŢIALUL INOVAŢIONAL ŞI IMPACTUL INOVAŢIILOR
ASUPRA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII
ALEXANDRU STRATAN, dr.hab., INCE
Developing enterprise innovation is largely determined by the climate innovation potential and
innovation that characterizes the company to create innovative opportunities and innovation activity of the
company to use the existing innovative potential. The paper reveals that as a result of innovation activity,
enterprises pass through considerable organizational changes occurring not only directly in the sphere of
production, but also in the entire service system and its management.
Key words: innovation activity, innovation, innovation potential, research and development.
Dezvoltarea inovaţională a întreprinderii, în mare parte, este determinată de nivelul potenţialului
inovaţional şi al climatului inovaţional, care caracterizează posibilităţile companiei de a crea inovaţii,
precum şi de activitatea inovaţională a companiei în vederea utilizării potenţialului inovaţional existent.
Articolul relevă, că în rezultatul activităţii inovaţionale, la întreprinderi au loc transformări organizatorice
considerabile nu doar nemijlocit în sfera de producţie, dar şi în întregul sistem de deservire şi management
al acesteia.
Cuvinte cheie: activitate inovaţională, inovare, potenţial inovaţional, cercetare-dezvoltare.
JEL Classification: O 31, H2, E23, D13, D24, L32
Introducere. Obţinerea performanţelor înalte în domeniul producţiei, economic, social, ecologic şi alte
domenii ale funcţionării întreprinderii devine posibilă cu condiţia indispensabilă de realizare intensivă şi pe
scară largă a rezultatelor activităţii ştiinţifice şi de inovare. În procesul stabilirii şi dezvoltării relaţiilor de
piaţă în ţara noastră, elaborarea şi implementarea diverselor inovaţii (tehnice, tehnologice, organizatorice, de
management etc.) devin cea mai importantă premisă de supravieţuire a oricărei întreprinderi în condiţiile
concurenţei acerbe [1, p. 427-429].
Întreprinderile, implicate în activitatea inovaţională, se concentrează asupra căutării tehnologiilor
principial noi şi eficiente, asupra proiecţiei tipurilor de produse necesare, dar încă necunoscute, asupra
noilor metode de organizare a producţiei, de comercializare a produselor etc.
Conţinutul de bază. Activitatea inovaţională a întreprinderii reprezintă acea sferă de funcţionare a
acesteia, care este orientată spre utilizarea practică a rezultatelor ştiinţifice şi tehnico-ştiinţifice şi a
potenţialului intelectual în scopul înnoirii forţelor de producţie, obţinerii unor tipuri de produse noi sau
îmbunătăţite, unor metode noi de fabricare a acestora şi satisfacerii necesităţilor de piaţă ale societăţii în
bunuri şi servicii competitive, precum şi dezvoltării relaţiilor organizatorico-economice şi cooperării în
mediul de piaţă.
Principalele motive stimulative ale dezvoltării activităţii inovaţionale la întreprindere sunt astfel de
premise obiective, precum:
 necesitatea sporirii competitivităţii produselor fabricate şi a întreprinderii, în ansamblu;
 tendinţa permanentă a întreprinderilor producătoare de aşi extinde pieţele de desfacere a produselor
şi de a satisface în acest fel necesităţile pieţei;
 posibilităţile reale de majorare a sumei venitului obţinut.
În procesul activităţii inovaţionale, întreprinderea îşi defineşte un program inovaţional, care reprezintă
un complex de proiecte şi evenimente investiţionale prevăzute pentru realizare, racordat la resurse, executori
şi termenele de realizare a acestora şi care ar fi capabil să asigure îndeplinirea eficientă a sarcinilor privind
absorbţia noilor tehnologii, fabricarea tipurilor principial noi de produse, perfecţionarea sistemului curent de
organizare a producţiei şi managementului întreprinderii.
Organizarea activităţii inovaţionale la întreprindere, amploarea şi ritmurile de dezvoltare a acesteia, în
mare măsură, sunt determinate de nivelul suportului oferit de stat acestui tip de activitate [1, p. 427-429].
Orice stat, dispunând de un întreg arsenal de resurse, atât de implicare activă, cât şi de reglementare
descentralizată, realizează politica sa inovaţională pe calea realizării strategiilor elaborate. Rolul statului, sub
controlul căruia, de regulă, se află majoritatea instituţiilor de ştiinţă academică, a instituţiilor ramurale de
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cercetare ştiinţifică şi de învăţământ superior, care sunt principalul generator de idei noi, a performanţelor
ştiinţifice şi inovaţiilor, constă în elaborarea unor asemenea strategii inovaţionale, care să fie receptive şi
accesibile pentru utilizarea practică de către orice subiect al activităţii antreprenoriale.
Rezultatul final al implicării active a statului în activitatea inovaţională a întreprinderii trebuie să fie
elaborarea şi utilizarea vastă şi intensivă a noilor elaborări ştiinţifice în domeniul tehnicii, tehnologiei,
organizări producţiei şi managementului întreprinderii în majoritatea absolută a subiecţilor activităţii
inovaţionale a ţării, or, rezultatele finale utile ale proceselor inovaţionale la nivel de economie naţională în
ansamblu, sunt realizabile atunci şi doar atunci, când aceste procese comportă un caracter de masă, universal.
Esenţa strategiei implicării active a statului în procesul inovaţional constă, în primul rând, în
recunoaşterea de către stat a activităţii ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice şi inovaţionale drept element principal şi
determinant al creşterii economice a ţării, iar, în al doilea rând, în necesitatea nu doar a proclamări
declarative a acestui principiu, dar şi în consolidarea acestuia în legislaţia corespunzătoare, şi în elaborarea
mecanismelor economice de stimulare a dezvoltării proceselor inovaţionale.
Strategia reglementării descentralizate reprezintă un mecanism mai complicat de participare a statului
în sfera ştiinţifică şi inovaţională, esenţa căreia se rezumă în faptul, că statul în această strategie, deşi deţine
un rol important, nu se manifestă în măsuri dure de politică, ceea ce este specific pentru strategia implicării
active, dar în sistemul de mecanisme cu o influenţă indirectă, secundară a statului asupra dezvoltării
proceselor inovaţionale în ţară. La aceste mecanisme pot fi raportate:
 crearea condiţiilor de sporire a activităţii inovaţionale a tuturor participaţilor în cadrul acestor
procese;
 alocarea resurselor publice pentru formarea cererii iniţiale la inovaţii;
 manifestarea statului în calitate de fondator al infrastructurii sferei inovaţionale;
 asigurarea de către stat a celor mai favorabile condiţii de obţinere, în caz de necesitate, a licenţelor
şi brevetelor străine pentru utilizarea inovaţiilor vizate de acestea în cadrul întreprinderilor autohtone etc.
Crearea întreprinderilor inovaţional active presupune, în primul rând, formarea mediului intern necesar
– a potenţialului inovaţional al agentului economic, capabil de a genera idei şi de a realiza procesul de
comercializare a lor pe parcursul întregului ciclu inovaţional. În al doilea rând, este necesară crearea
condiţiilor exterioare favorabile dezvoltării inovaţionale, partea componentă cea mai importantă a cărora este
formarea infrastructurii inovaţionale.
Potenţialul inovaţional al întreprinderii este un complex de caracteristici ale producţiei tehnicoştiinţifice, aflate la dispoziţia întreprinderii şi ale resurselor pentru crearea acesteia, care pot fi utilizate
pentru implementarea inovaţiilor în fabricarea bunurilor şi serviciilor [2, p. 54-55].
Producţia tehnico-ştiinţifică include:
 documentaţia tehnico-ştiinţifică, care conţine rezultate desăvârşite ale activităţilor de cercetare şi
dezvoltare (C&D) (proiecte tehnice, instrucţiuni tehnologice, reţete, planuri de afaceri, planuri tehnicoorganizatorice, diferiţi moduli), brevetate sau înregistrate în ordinea stabilită;
 modele experimentale, de testare;
 servicii tehnico-ştiinţifice (know-how, transferul tehnologiilor, instruirea cadrelor, expertiză,
consiliere, supravegherea de autor, asamblarea sistemelor tehnice);
 produsul de program/software (programe, algoritmi).
Componenţa potenţialului inovaţional include potenţialul ştiinţific şi tehnico-ştiinţific. Potenţialul
ştiinţific reprezintă totalitatea organizată a resurselor pentru realizarea C&D, care include componenta
financiară, tehnico-materială, a resurselor umane, informaţională, intelectuală şi cea de infrastructură.
Resursele financiare sunt caracterizate de suma totală a cheltuielilor pentru inovaţii şi de ponderea
acestora în volumul de comercializare a producţiei întreprinderii, de ponderea cheltuielilor pentru C&D în
valoarea produsului brut regional sau în produsul intern brut (PIB) al ţării, precum şi de distribuirea acestor
mijloace pe direcţiile principale.
Despre starea bazei tehnico-materiale a potenţialului inovaţional ne atestă costul maşinilor respective,
al dispozitivelor şi utilajului, vârsta lor medie (după exploatarea lor de peste 5 ani, de regulă, acestea nu mai
pot fi utilizate pentru obţinerea informaţiei ştiinţifice principial noi), ponderea în costul total al fondurilor
fixe. O importanţă deosebită revine dotării cu calculatoare, cu tehnică de calcul şi informatică pe cap de
angajat (ponderea locurilor de muncă computerizate).
Potenţialul inovaţional al resurselor umane este caracterizat nu doar de numărul total al personalului
implicat în C&D şi de nivelul calificării acestuia, dar, în special, de existenţa colectivelor cu experienţă
corespunzătoare, conduse de aşa-numiţii lideri-generatori de idei.
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Resursele informaţionale sunt determinate atât de prezenţa sistemelor informaţionale proprii, cât şi de
posibilităţile accesului operativ la bogăţia de cunoştinţe, acumulată în lume.
Resursele intelectuale includ documentaţia tehnologică, brevetele, licenţele, planurile de afaceri cu
privire la asimilarea inovaţiilor, programul inovaţional al întreprinderii.
Resursele de infrastructură presupun existenţa propriilor direcţii de C&D, a serviciului de marketing
(comercializare a producţiei), serviciului juridic şi de brevetare, serviciului informaţional etc.
Tipurile enumerate de resurse sunt parte componentă a potenţialului total al resurselor firmei, care
poate fi structurat în potenţial tehnico-ştiinţific, potenţial tehnologic de producţie, potenţial financiareconomic şi potenţial al resurselor umane. Astfel, potenţialul inovaţional reprezintă o parte, nucleul
potenţialului total al companiei (figura 1).
Cu toate acestea, termenul de potenţial (inclusiv inovaţional) nu poate fi limitat doar la componenta
materială, în cazul dat – la totalitatea resurselor.

Fig. 1. Potenţialul inovaţional
ca parte a potenţialului total al întreprinderii
Potenţialul întotdeauna este şi caracteristica posibilităţilor interne de realizare a sarcinii ţintă. Prin
urmare, vorbind despre potenţialul inovaţional, trebuie să avem în vedere nu doar existenţa resurselor
necesare pentru activitatea inovaţională, dar şi existenţa posibilităţilor de utilizare eficientă a acestora. Aceste
posibilităţi ţin, în primul rând, de formarea în companie a unei atmosfere inovaţionale corespunzătoare, care,
la rândul său, depinde mult de mediul exterior favorabil sau nefavorabil atingerii scopului inovaţional. O
verigă importantă în sistemul formării condiţiilor externe favorabile este crearea infrastructurii inovaţionale,
predestinată pentru a contribui la dezvoltarea inovaţională a întreprinderii.
Astfel, dezvoltarea inovaţională a întreprinderii, în mare parte, este determinată de nivelul potenţialului
inovaţional şi al climatului inovaţional, care caracterizează posibilităţile companiei de a crea inovaţii, precum
şi de activitatea inovaţională a companiei în vederea utilizării potenţialului inovaţional existent.
Orice inovaţie înseamnă schimbarea, care implică perturbarea stabilităţii producţiei, a ritmului normal
al muncii şi necesită cheltuieli considerabile de resurse şi timp. De aceea, tendinţa neîntemeiată spre
schimbări continue, spre inovaţii de dragul inovaţiilor duce întreprinderea sau organizaţia la criză sau chiar la
faliment. Inovaţiile, mai ales cele radicale şi cele rapide, sunt justificate doar în cazul, în care implementarea
lor se reflectă pozitiv asupra rezultatelor activităţii întreprinderilor.
Inovaţia se consideră realizată în cazul, în care ea este implementată pe piaţă sau în procesul de
producţie. Reieşind din caracteristicile respective, inovaţiile tehnico-ştiinţifice (tehnologice) trebuie:
 să deţină noutate;
 să satisfacă cererea de piaţă;
 să aducă profit producătorului.
Prin urmare, inovaţiile sunt materializarea noilor idei şi cunoştinţe, descoperiri, invenţii şi elaborări
tehnico-ştiinţifice în procesul de producţie în scopul comercializării lor pentru satisfacerea anumitor cereri
ale consumatorilor. De aceea, trăsăturile indispensabile ale inovaţiilor sunt nu doar noutatea lor tehnicoştiinţifică, dar şi aplicabilitatea lor industrială. Realizarea comercială, în raport cu inovaţiile, acţionează drept
capacitate potenţială, dezvoltarea căreia necesită anumite eforturi. De remarcat, că pentru inovaţie sunt
importante, în egală măsură, toate trăsăturile enumerate mai sus (noutatea tehnico-ştiinţifică, aplicabilitatea
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industrială şi realizarea comercială). Lipsa oricărei dintre ele se reflectă negativ asupra procesului
inovaţional [3, p. 420-421].
Între diversele tipuri de procese inovaţionale (descoperiri, invenţii) există o legătură reciprocă relativ
strânsă. Descoperirile tehnice conduc, în primul rând, la inovaţii organizatorice corespunzătoare, iar ultimele,
de regulă, necesită anumite schimbări în mecanismul economic al activităţii întreprinderii. În particular,
crearea şi dezvoltarea sistemelor flexibile automatizate (de producţie) la întreprinderile diferitor ramuri
necesită obiectiv schimbări radicale ale organizării pregătirii tehnice a producţiei, a metodelor planificării
curente şi a reglării operative, determină necesitatea trecerii la regim neîntrerupt de lucru a subdiviziunilor
cu sisteme flexibile de producţie. Pe lângă acestea, computerizarea de mare amploare a producţiei şi a altor
domenii de activitate umană duce la formarea activă a noului tip de gospodărire – serviciilor industriale şi a
formelor economice corespunzătoare de realizare a acestora [4, p. 234-235].
Inovaţiile tehnice, organizatorice şi economice eficiente duc la schimbări pozitive evidente ale
proceselor sociale la întreprinderi, iar actualizarea permanentă a sarcinilor urgente cu caracter social iniţiază
soluţionarea lor cu ajutorul metodelor economice noi. În final, toate inovaţiile la întreprinderi, orientate spre
dezvoltarea dinamică şi sporirea constantă a eficienţei producţiei, trebuie să se fundamenteze pe o bază
juridică proprie, pe acte normativ-juridice corespunzătoare. În caz contrar, ele nu vor putea exercita influenţa
adecvată asupra amplorii scopurilor întreprinderilor şi organizaţiilor şi asupra termenelor de atingere a
acestora.
Inovaţiile locale şi globale de diferită orientare pot asigura influenţa maxim posibilă asupra producţiei,
în cazul în care întreprinderea le utilizează permanent, complex şi armonios. Cel mai mare impact direct
asupra performanţelor întreprinderii îl au inovaţiile tehnice şi organizatorice. Alte inovaţii au impact indirect
asupra producţiei prin eficacitatea noilor soluţii organizatorice şi tehnice.
Concluzii. Impactul noilor sisteme tehnice (tehnologice) creşte vizibil nu doar asupra fenomenelor
economice, dar şi asupra proceselor sociale, ceea ce necesită atenţia permanentă a constructorilor de tehnică
nouă asupra asigurării indicatorilor necesari ai fiabilităţii, economicităţii (eficienţei) şi ecologizării ei.
Deosebit de importantă este sarcina ecologizării producţiei.
În primul rând, se recomandă utilizarea abordării metodice generale, esenţa căreia constă în calcularea
după anumiţi algoritmi (formule) a indicatorilor de bază, care caracterizează eficienţa economică a unei
anumite totalităţi de inovaţii tehnice şi organizatorice noi implementate în decursul anului (câtorva ani). În
special, trebuie de luat în calcul aşa indicatori tehnico-economici, cum ar fi, creşterea volumului produselor
fabricate, creşterea productivităţii muncii, ponderea economiilor de la implementarea inovaţiilor în
cheltuielile generale de fabricare a producţiei, sporirea rentabilităţii producţiei etc. [4, p. 236-237].
În rezultatul activităţii inovaţionale, la întreprinderi au loc transformări organizatorice considerabile
(deseori radicale) nu doar nemijlocit în sfera de producţie, dar şi în întregul sistem de deservire şi
management al acesteia. Pentru asigurarea unui management eficient al progresului organizatoric este
important de a identifica cu promptitudine şi de a evalua în mod adecvat tendinţele acestuia, schimbările
progresive şi cele nedorite în formele de organizare a producţiei şi a muncii, de funcţionare a unor elemente
ale mecanismului economic sau a întregii totalităţi a acestora.
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STIMULATION OF PRODUCTION QUALITY
OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE SYSTEM
OF INFLUENCE OF THE MAIN FACTORS AND THEIR GROUPS
OF INDICATORS ON INTEGRATION PROCESSES
ANDRII VIKTOROVYCH SAVITSKYI
applicant of Khmelnitsky National University
The article examines the main trends of the production quality improvement of national enterprises
of light industry based on the current circumstances of their activity. There was researched the main
components of internal and external factors of influence on the production quality processes of light industry
enterprises, which are defined within the groups of indicators that allows specifically make influence on
these or other characteristics of manufactured products and ultimately impact on the integration processes
of light industry enterprises.
Key words: production quality, internal and external factors, groups of quality control indicators,
integration processes, external trade.
Articolul analizează principalele tendinţe de îmbunătăţire a calităţii producţiei întreprinderilor
naţionale ale industriei uşoare, bazate pe condiţiile actuale ale activităţii lor. Au fost cercetate principalele
componente ale factorilor interni şi externi de influenţă asupra proceselor de calitate a producţiei
întreprinderilor industriei uşoare, care sunt definite în cadrul grupurilor de indicatori care permit influenţa
pe aceste sau alte caracteristici ale produselor fabricate şi în cele din urmă au un impact asupra integrării
proceselor din întreprinderile din industria uşoară.
Cuvinte cheie: calitatea producţiei, factori interni şi externi, grupe de indicatori de control ai
calităţii, procesele de integrare, de comerţ exterior.
JEL Classification: H25, E23, D13, D24
UDC: 658.56:67/68
Resolution of problem. At the present stage of development of national manufacturing enterprises
it is very important to research all the stimulation and intensification of the quality processes throughout
the enterprises’ activity with taking to the attention all the conditions in which they develop, and all
the requirements that are placed on the goods production by foreign consumers. Light industry is not
an exception in question of production quality research and all the factors that can influence on the level
of its development, as well as the respective groups of parameters that determine the strength of the
factors. According to the manufacturing activity situation of other industries, it must be considered
that light industry, can’t be independent from the influence of external market and orient its activity
only around national market with consider quality processes of the enterprises separately from the
integration processes.
The analysis of recent researches and publications where started the beginning of the problem
solving. Problems of development of national enterprises of light industry and the growth of their production
quality in accordance with all the influential elements of development under the conditions of the integration
processes are devoted to the work of such scholars, scientists and researchers as Voynarenko M.P., Husar
B.S., Tsykaliuk O.S., Zajtseva L.O., Krivoshchekov V.I., Morozov Y.D., Lojko D.M., Denisenko M.P.,
Malyuga L.M., Mytsa V.V., Yakimlyuk O.O., Nosova N.І., Saraeva І.M., Pozhuev O.V., Sіrenko K.Y.,
Smoleniuk P.S., Shapoval M.І., Levkulych V.V. etc.
The aim of the article is to study the basic aspects of the production quality improving based on the
definitions of the main factors and their groups of indicators that influence on its development in the
integration processes intensification.
The studies result. According to the period of recent years, light industry has taken a quite specific
position in the development of the economy. Throughout the last decade, the power of light industry
enterprises acquired the descending character, but also in many cities the light industry enterprises occupy
quite considerable proportion of the region's industry. As for today, the industry numerates a considerable
number of workers and about a hundred of thousand enterprises. In the process of development and the
years of independence, it was made many attempts to strengthen state regulation of light industry, but each
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time they were based only in the center of several business structures. Modern legislation can’t provide
adequate state support for the light industry enterprises, which could protect the interests of national
manufacturers [9, p.166].
Light industry has a great potential, and has many advantages to develop their production, according
to the function of other industries promoting. It means that the development of quality processes, especially
in light industry is very important in all spheres of different areas of consumers’ goods production [1, p.13].
At present time, national manufacturers have to work in a difficult competitive environment, which
dictated by foreign market. The question of stimulation of the quality processes of enterprises has been
considered carefully enough after Ukraine's accession to the WTO. Acquisition of membership in this
organization helped to liberalize the market structures of Ukraine with other countries, increased competition
of national goods on the national and foreign markets, which subsequently led to an active search for
better ways of quality production and research of all positive and negative factors that influence
on its development.
Before proceeding to the consideration of the factors that can influence on the quality processes of
the light industry enterprises it must be considered a number of other circumstances in which they must
develop its activities. At first it must be considered very important fact that has taken place of huge influence
on the production quality before the entry of Ukraine to the WTO and after his accession has strengthened
even greater extent. The fact is that after the liberalization of the market structures, competitive advantages
of countries of Asia and Europe in the goods supply of light industry raised more than largely because of the
labor productivity of these countries according to the manufacturing cost of production is much higher. The
main reason for this trend is closed technological cycle of production, which is based on the usage of own
raw material base by the enterprises of mentioned countries [11, p.61].
Modern conditions of trade relations and the expansion of sales to the foreign market due to the
integration and regional association create a new business rules for the national enterprises of light industry,
especially in the matters relating to improving the quality of products. Stimulation of the quality processes of
the national enterprises is primarily connected with the fact that deals with trade direction based on the
production for the international foreign markets. According to this each manufacturer must take into account
that quality processes not only require, but also enhance the performance of the enterprise as a whole, and
especially in the direction of the production scale increasing, expanding the range of products, the
reorganization of production through the introduction of new technologies.
In the author’s opinion, when considering the question of the production quality of light industry
enterprises, it must be considered all the following circumstances in which the light industry enterprises
functioning and get not only successful and profitable activity, but guided in the right direction on the basis
of modern integration transformations according to the whole industry of the country.
At first, it should be noted that national market is out of raw material base, that allows to produce
high quality products, especially with the accordance to the requirements of foreign markets. It means that
national production of light industry can’t compete with foreign producers due to constant unnecessary costs
for its manufacturing. Primarily, it is connected with the search of necessary raw materials abroad. That’s
why, it should be noted that all the quality processes which can stimulate activity of light industry enterprises
are still under influence of problems that are associated with the fact that manufactured products can’t
fully meet by the foreign consumers, as its quality parameters and properties are not high enough for the
external market.
In order to be able to survive and find a way to lead businesses on the foreign markets, national
manufacturers of products should go to the production of goods by the tolling scheme and production work
for customers. As a result, while getting high-quality raw materials from Europe, national enterprises of light
industry have an opportunity to establish some external trade relations, get income and develop cooperation
on the new markets by sewing light industry products for foreign clients that will meet international
standards. In the future, this kind of cooperation will gradually allow for national enterprise to use foreign
experience in the sphere of quality control in order to create their own material and raw material base on the
national market.
Secondly, the entry to the WTO requires accelerated reaction from national enterprises in the sphere
of the production quality improvement. It is connected with the fact that the liberalization of foreign trade on
the national market has been largely intensified and displaces production of national manufacturer. In order
to strengthen positions of light industry enterprises, there must be provided rapid acceleration of the quality
processes growth.
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Third circumstance is, that national market is not enough relevant technologically that could ensure
the modernization of enterprises, in order to promote production of high quality products. That’s why, in
order to meet the desired product quality parameters in accordance with the requirements of international
standards, national enterprises of light industry gradually rebuilt their production processes. In order to do
this, there was purchased some foreign equipment for the modern sewing, attracted foreign companies’
workers, retrained stuff workers, automated production process that based on the computerization. The usage
of foreign technologies also was held under the cooperation of enterprises production process development
by the tolling scheme.
Quality of products is extensive enough concept that is worth exploring from different views and
perspectives. When researchers research qualitative parameters of some product, it must be taken into the
account all the elements and components that form them, namely factors. At all stages of production, from
design to its sales, production quality can be influenced by wide variety of factors, including both fixed and
variable as well. Each factor that can influence on the development of the quality parameters of products, in
its turn, can act both independently and in conjunction [13, p.52].
Production quality under the influence of various factors is defined as a specific strength of each of
them that during manufacturing process can make some changes in the properties of raw materials,
production of specific components, labor and goods as a whole [14].
According to most scientists and researchers opinions all the factors that influence on the production
quality can be classified into two groups: factors that depend on the internal conditions of enterprise; and
factors which depend on the external environment in which the company operates. Also, there are some
scientists who can identify other groups of factors that can influence on the production quality. For example,
Krivoshchekov V.I. and Morozov Y.D., consider another very important group of factors of product quality,
which is associated with the staff and members of staff of the company and is justified only on the separate
consideration of the human factor from internal and external. According to its vector of action human factors
can make its influence on the different level of degree of influence on a group of internal and external
factors [5, p.25].
The most influential factors is the group of internal factors that are associated with the internal state
of the company and confirm the possibility of enterprise’s business to operate in the external environment, as
well as to compete for strengthening the competitive position of enterprise. Conducting competition in most
cases justified by the qualitative properties of products according to the rule that the products will be more
competitive if the consumer chooses its qualitative characteristics [7, p.90].
According to the all studies have been made above, the author believes that all the internal and
external factors that influence on the quality of products should be considered by the four components, such
as: the human factor component and qualified level of stuff; production costs component; organization of
production and marketing component; technological component of production providing (Table 1).

Components

Table 1. Internal and external factors that influence
on the quality of products in the system of their components*
Factors

Internal factors

human factor and
qualified level of stuff
production costs

organization of
production and its
marketing

External
factors

technological
providing of
production
human factor and
qualified level of stuff
production costs

professional and qualified staff level; quality of human resource management;
material resources base and its quality; production costs of an enterprise in
manufacturing of quality products; profitability and income turnover; expenses for
marketing and expansion of product sales; increase of the circulating capital value;
production structure of the enterprise, the presence of a quality management
system in the enterprise; sales volumes, the presence of manufacturing products on
the market;
product prices, attracting investment and additional funding;
the usage of new equipment and computer technology in the production process;
new equipment and hand tools introduction; innovation introduction;

foreign exchange personnel; the growth in demand for products;
expansion of the market of raw materials, labor and means of labor; importing of
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Components

Factors

organization of
production and its
marketing

the necessary raw materials; import of technology;
fiscal and monetary policy; the integration process strengthening; supporting
industries development; tax policy; investment policy; the availability of relevant
regulations in the field of quality; location of the enterprise; purchasing power of
consumers and their requirements; the level of competition and production
industry; standardization and certification of production;
scientific and technological progress development; innovation development; the
development of technologies for conservation of resources.

technological
providing of
production
Source:* Made and systematized by the author on the basis of [2, p.279-280], [4, p.297], [7, p.89-90], [12,
p.65-66], [14].

Researching the factors that influence on the quality of products, it should be noted that in order to
satisfy the consumer, it necessary to pay attention to the consumer’s properties of products which can
characterize products through single or complex parameters, namely factors [5, p.25].
According to emphasized components of factors that influence on the quality of products, in the
author’s opinion there are certain groups of indicators within these components that relate to each factor
component and allow to affect through them on every or specific characteristics of the manufactured
products. That’s why, according to the author’s opinion, within the factorial components are three main
groups of indicators that can influence on the qualitative properties of the products, such as:
the indicators of professional and qualified level of workers; production costs indicators; the indicators of
technological providing of production. Considering modern circumstances, in which functioning national
enterprises of light industry compared with the development of necessary production quality processes for
improvement of foreign trade relations with the WTO and all the integration processes in their system, it is
necessary to represent the direct influence of the factors and indicators for quality processes of light industry
enterprises (Fig.1).

Production costs
indicators

The indicators of professional
and qualified level of workers

The human factor
component and
qualified level of stuff

Production
costs
component

The indicators of technological
providing of production

Technological
component of
production
providing

Internal factors

Organization of
production and
marketing
component

External factors

Stimulation of the production quality growth of light industry enterprises
Strengthening of integration processes of light industry enterprises within the membership in WTO
Fig.1. Factors of influence and their key indicators of products quality for the strengthening of
integration processes of enterprises *
Source:* Made and systematized by the author.
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According to the Fig.1, It should be noted that during the development of the quality parameters of
products, mainly manufacturers should pay attention to the performance and professional qualification of
workers, costs and technological indicators of production. All these groups of indicators refer to the
components of internal and external factors in the development process of products quality. Also all these
groups of indicators made in close connection with the organization of production and marketing component
of these same factors.
Researching the development of production quality and its impact on the integration processes on the
basis of consideration of labor indicators, it must be underlined that modern enterprises modernization
through the introduction of technologies based on the results of scientific and technical progress requires
more qualified workers of light industry enterprises, who are able to acquire new skills while working with
new equipment. In this case, the production quality improvement depends on motivation, skills and training
experience of employees. If enterprises can involve skilled workers on a permanent basis, it will contribute
to their stable learning and gaining new experience in solving problems concerning production. However,
such approach must be based on another important level of quality work of stuff personnel such as their
material support, because every worker doesn’t want to make his job, if he doesn’t get an appropriate
financial return [6, p.9].
Increasing training of workers and obtaining their better skill level is based on a purely integrative
character as constant training practice and improvement of staff work is required by international
standardization and certification of production, which is directly related to the production of quality products
[10, p.54-55].
Significant elements that influence on the integration processes and associated with the development
of production quality are indicators of production costs. Researching light industry enterprises activity, as
noted earlier, a major amount of costs associated with industry product manufacturing accounted for the
purchase of raw materials, which is a prerequisite for the implementation of the process of production of
high quality products according to the fact that more expensive raw materials are more capable of providing
high quality products [3, p.142]. Besides this, in order to minimize the costs, it must be complied all the
requirements and changes which are set up in modern standards, because all the changes that made in
international standards caused by changes in consumers demands that adequately promotes the improvement
of products. That’s why, high-quality products should be presented not only as a standardized, certified and
manufactured in accordance with all modern requirements of production technology, but also must be more
time-consuming and economical [10, p.54-55].
As for today, there is a wide range of problems associated with the integration processes of national
enterprises of light industry connected with outdated technologies and equipment. As it was previously
mentioned, the usage of outdated technology leads to additional costs and adversely influence on the
achievement of high quality characteristics of products according to the requirements of the external market.
These problems can be solved by retooling, reconstruction and modernization of enterprises, that requires
considerable material means, money and time for training and learning how to work with new technologies.
However, it provides some slowdown in the integration processes of the enterprises of light industry, which
means that the enterprises will not be able for quickly mastering the market and presenting their products in
comparison with foreign analogues as competitive and confident in their positions to compete with other
producers [8, p.197].
Conclusions. As a result, it should be noted that the production quality of light industry processes
can’t be considered separately from the integration processes. That’s why the production quality
improvement is the main tool of competition advantages in cooperation with foreign markets. In its turn, we
researched, that stimulation of manufacturing of quality products based on a number of factors and their
derivative indicators that can be used to intensify the degree of force of every factor of the development of
the quality parameters of products. That’s why, in order to increase the level of products quality of national
enterprises of light industry, all the managers and chief technologists must properly examine and analyze all
the components of the production process at every stage of manufacturing that can influence on the
development of qualitative properties of every production unit.
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PIAŢA PRODUSELOR ALIMENTARE A REPUBLICII MOLDOVA:
REALIZĂRI ŞI NEAJUNSURI
TUDOR BAJURA, dr. hab., prof., INCE
SVETLANA GANDACOVA, cercet. şt., INCE
The paper analyzed some positive developments of revitalized market management mechanism in
Republic of Moldova. Based on analysis were found some successful results of the local food market
throughout the alimentary value chain movement of goods – from the farmer to the final consumer. Were
also indicated some shortcomings of the domestic food market, firstly, price volatility, increased weight and
absolute import volumes etc. Were submitted some proposals to improve the situation on the food market.
Keywords: food; price subsidies; agricultural enterprises; food imports; consumption structure;
price volatility; production volume; food security of the country; agricultural insurance; agricultural
investment.
În articolul dat sunt analizate unele realizări pozitive de revitalizare a mecanismului de gospodărire
de piaţă în Republica Moldova. În baza analizei efectuate au fost constatate unele rezultate pozitive de
funcţionare a pieţei produselor alimentare pe tot lanţul valoric de mişcare a mărfii – de la producător
agricol spre consumător final. Totodată, au fost indicate şi unele neajunsuri ale pieţei alimentare autohtone,
în primul rând, instabilitatea preţurilor, creşterea ponderii şi volumelor absolute de import etc. Au fost
înaintate şi unele propuneri de îmbunătăţire a situaţiei pe piaţa produselor alimentare.
Cuvinte cheie: produse alimentare; preţuri, subvenţii; întreprinderi agricole; importul produselor
alimentare; structura consumului; instabilitatea preţurilor; volumul de producţie; securitatea alimentară a
ţării; asigurări în agricultură; investiţii agricole.
JEL Classification: Q1, H2, L10, L23, L29, O30, Q11, Q16
Introducere. Piaţa produselor alimentare constituie un fragment de importanţă majoră a
mecanismului general de gospodărire de piaţă. Republica Moldova, ca un stat în curs de dezvoltare, este
caracterizată prin ponderea absolut şi relativ înaltă a pieţei produselor alimentare, care ocupă 43,2 (datele
a.2012) procente în structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor casnice. În primele două grupe
quintile, adică grupele de cel mai scăzut nivel de venituri şi consumuri, ponderea produselor alimentare
constituie mai mult de 50,0 la sută. Deci, piaţa produselor alimentare pentru aproximativ 40 de procente din
populaţia ţării este piaţa principală, iar stabilitatea şi previzibilitatea acestei pieţe pot fi apreciate ca factor
important de stabilitate socială, economică şi politică a ţării. Este de menţionat, totodată, că volatilitatea
preţurilor pe piaţa produselor alimentare formează o imagine negativă asupra acestei pieţe. În ultimii ani, ca
un factor de destabilizare poate fi apreciată şi ponderea tot mai mare a produselor de import. În cazul dat
creşte nu numai pericolul destabilizării pieţei produselor alimentare, dar şi pericolul imposibilităţii de a ţine
sub control această piaţă, în primul rând, imposibilităţii de a menţine preţurile stabile la cele mai importante
produse alimentare.
În lucrare este formulată propunerea de asigurare a securităţii alimentare a ţării prin ridicarea
nivelului de producţie şi de consum al produselor alimentare autohtone până la cel puţin 80 de procente din
volumul total de consum. Cu acest scop, statul trebuie să asigure creşterea treptată a volumelor de
subvenţionare a sectorului agrar, crearea climatului investiţional atractiv în spaţiul rural, asigurarea
producătorilor agricoli cu condiţii mai favorabile de ieşire la pensie etc.
Conţinutul de bază. Ca un fragment aparte al sistemului de economie de piaţă, comercializarea
produselor alimentare în Republica Moldova, în perioada anilor de reformare, a trecut prin schimbări şi
modificări radicale. Esenţa economică şi socială a acestora o constituie transformări esenţiale atât privind
formele de proprietate, cât şi modalităţile şi formele organizatorice ale comerţului intern şi (mai ales) extern
cu produse alimentare, dezvoltarea infrastructurii pieţei alimentare, dinamica investiţiilor în cadrul pieţei
alimentare etc.
Caracteristicile generale ale pieţei alimentare le formează, în primul rând, starea şi ritmurile de
dezvoltare ale celor doi indicatori principali ai acestei pieţe şi anume: accesul economic şi accesul fizic al
cetăţenilor ţării la produsele alimentare. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, volumul oficial
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recunoscut al vânzărilor de produse alimentare din ultimii ani constituie aproximativ 1/3 din totalul
vânzărilor cu amănuntul.
Este important de subliniat, că în a.2012 numărul total al unităţilor mici şi mijlocii de comerţ, din
care majoritatea covârşitoare comercializează produse alimentare, a depăşit numărul de 20,0 mii unităţi cu
personal mediu scriptic al salariaţilor la nivel de aproape 80,0 mii de persoane şi venituri din vânzări de peste
36,3 miliarde de lei, din care produsele alimentare constituie aproximativ 12,1 miliarde de lei.
Analizând în dinamică indicatorii principali de dezvoltare a pieţei alimentare autohtone, putem
constata îmbunătăţirea permanentă (de la an la an) a accesului fizic al consumatorilor la produsele
alimentare, creşterea nivelului de calitate al acestor produse, nivelului de diversitate, de asortiment etc.
Totodată, este de constatat şi creşterea nivelului de acces economic al populaţiei ţării la produsele
alimentare din simplul motiv, că ritmurile de creştere ale salariilor minime, pensiilor etc. depăşesc permanent
ritmurile de creştere ale preţului coşului minim de consum.
Din analiza efectuată, de exemplu, putem constata, că dacă în a.2000 pe un salariu nominal mediu
lunar cetăţeanul ţării a avut posibilitate de a cumpăra 97,1 kg de pâine din făină de grâu, atunci în a.2012 tot
pe acest salariu mediu lunar capacitatea de plată s-a ridicat până la 322,5 kg sau de 3,32 ori. În dimensiuni
comparabile au crescut posibilităţile de cumpărare a altor produse alimentare în perioada analizată, ceea ce
denotă, în primul rând, eficienţa economică şi orientarea socială a reformelor efectuate.
În calitate de indicator principal de evaluare a bunăstării populaţiei ţării, în literatura de specialitate,
deseori, se utilizează ponderea produselor alimentare în componenţa totală a cheltuielilor de consum. Este de
constatat, că pe parcursul perioadei analizate (anii 2000-2012), această pondere s-a micşorat de la 60,4% la
începutul perioadei (a.2001) până la 43,2% în a.2012, adică cu 17,2 unităţi procentuale [1, 2].
De menţionat, că ponderea produselor alimentare în volumul total al cheltuielilor de consum rămâne
relativ mai înaltă şi la ziua de astăzi în spaţiul rural (46,9% în a.2012), stipulat de mărimea absolut şi relativ
mai mică a veniturilor disponibile în comparaţie cu spaţiul urban. Totodată, cere să fie subliniat faptul
micşorării cu ritmuri şi mai accelerate a acestui indicator în spaţiul rural (-19,9 p.p.) în perioada susmenţionată. Corespunzător, creşte ponderea cheltuielilor de întreţinere a locuinţelor (locul doi cu 17,2% în
2012), cheltuielilor pentru haine şi încălţăminte (locul trei cu 10,6% în a.2012) etc.
În ambele spaţii de trai (urban şi rural), însă, indicatorii mai buni privind structura cheltuielilor de
consum sunt manifestaţi, deocamdată, numai pentru ultimele două grupe quintile, restul 60% din populaţia
ţării fiind rămaşi în urmă atât după structura veniturilor, cât şi după structura cheltuielilor de consum, care
trebuie să fie treptat îmbunătăţite.
Fie şi fără această lacună, piaţa produselor alimentare nu poate fi apreciată ca una perfectă din cauza
instabilităţii preţurilor.
De menţionat, în primul rând, că instabilitatea preţurilor constituie o caracteristică specifică nu
numai a pieţei autohtone a produselor alimentare, dar şi a pieţei mondiale. Cunoscut sub categorie „price
volatility”, fenomenul instabilităţii preţurilor stârneşte îngrijorări tot mai mari atât în rândul producătorilor
agricoli, cât şi în rândul consumatorilor.
În calitate de exemplu aducem faptul creşterii preţului internaţional al grâului de toamnă (Hard Red
Winter, US Gulf, f.o.b.) de la 285,0 USD pentru o tonă la 24.01.2014 până la 366,0 USD la 09.05.2014,
adică cu 28,4 la sută într-o perioadă de doar 3 luni [3].
Întrucât există o distanţă considerabilă de la centrele internaţionale principale de comercializare
angro a grâului de toamnă, în Republica Moldova trendul preţului respectiv a manifestat o tendinţă opusă,
dar nu mai puţin dinamică. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în ianuarie-martie 2014, preţurile
la grâu s-au micşorat cu 20,3% faţă de perioada similară a anului precedent. Tot din sursa indicată putem
menţiona faptul micşorării preţurilor în perioada sus-menţionată la porumb cu 40,2% şi floarea-soarelui cu
26,0%. Concomitent, au crescut esenţial preţurile de vânzare ale cartofului – cu 68,4%, legumelor – cu
52,3%, fructelor – cu 36,5% etc. [4].
Relativ mai stabile, conform sursei sus-menţionate, sunt preţurile la produsele animaliere, care în
perioada primului trimestru a anului 2014 au crescut cu 13,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
În ce priveşte preţurile cu amănuntul, evident, ele sunt şi mai volatile, manifestând dependenţă
completă de o mulţime de factori fie de ordin natural, fie de provenienţă antropogenă, de conjunctura
pieţelor, de mărimea (capacitatea) rezervelor etc. În mod deosebit se menţionează rolul speculanţilor pe piaţa
produselor alimentare, ultimii deseori fiind apreciaţi ca principalii provocatori ai instabilităţii preţurilor la
aceste produse.
Ediţia a IV-a / nr. 1, 2014

ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

19

La general vorbind, instabilitatea preţurilor de piaţă ale produselor alimentare constituie un factor
destructiv din punctul de vedere al producătorilor acestor produse. Alături de micşorarea veniturilor, în caz
că preţurile sunt în scădere, agricultorii suferă din cauză creşterii datoriilor faţă de creditori, faţă de
colectivele de muncă, faţă de furnizorii de surse energetice, îngrăşăminte, mijloace de protecţie a plantelor
etc. Însuşi procesul de investiţii în agricultură devine mai puţin atractiv, fiind asociat cu riscul falimentului,
cu pierderea încrederii din partea contragenţilor săi etc.
Ca un instrument eficient de combatere a riscurilor de producţie în agricultură, în ţările industrial
dezvoltate, este pe larg utilizată asigurarea activităţii agricole, de obicei, cu suportul financiar considerabil
din partea statului. În Republica Moldova, acest mecanism de stabilizare a stării economico-financiare a
producătorilor agricoli, practic, nu este aplicat din motivul bugetului deficitar al statului. Investigaţiile
efectuate arată, că sistemul subvenţionat de asigurare a riscurilor în agricultură în a.2013 a acoperit numai
25,9 mii ha de culturi agricole, ceea ce constituie doar 1,04% din toată suprafaţa terenurilor agricole [6].
Drept consecinţă, practic toată povara riscurilor în sectorul agrar cade însăşi pe producătorii agricoli,
din care motiv aproximativ 1/3 din ei, iar în anii de criză (ex., a.2007, 2012 cu secete excesive) – peste 50 la
sută finalizează anii respectivi cu pagube esenţiale. Din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile, dar şi
luând în consideraţie criza economico-financiară mondială din ultimii ani, numărul întreprinderilor agricole
s-a micşorat în anii 2009-2012 cu 131 de unităţi sau cu 8,1 la sută.
Cauza principală a lichidării unui număr atât de mare a întreprinderilor agricole, care sunt, practic,
furnizorii cei mai importanţi de materie primă şi prelucrată pe piaţa internă a Republicii Moldova, constituie
starea de faliment a acestor întreprinderi.
Datele Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova ne arată că, chiar cu lichidarea celor
mai mari debitori din rândul întreprinderilor agricole, volumul total de datorii ale întreprinderilor rămase la
01.01.2013 a ajuns până la suma de 8 792,1 milioane de lei sau câte 5,9 milioane de lei în calcul la o singură
întreprindere.
Dat fiind, că aproximativ jumătate din aceste întreprinderi funcţionează eficient, concluzionăm că
celelalte 5,0 la sută de întreprinderi au datorii, practic, irecuperabile la nivel de cel puţin 10-12 milioane de
lei în calcul la o întreprindere. În linii mari, situaţia financiară este cea, care subminează esenţial stabilitatea
atât a pieţei produselor alimentare, cât şi a sectorului agroalimentar în întregime.
Având acumulate atâtea datorii, întreprinderi agricole sunt restricţionate în ce priveşte accesul la
credite, mai ales creditele investiţionale, de lungă durată. Tot din datele BNS al Republicii Moldova
putem constata, că volumul total de cheltuieli pentru procurarea activelor pe termen lung (forma cea mai
activă a investiţiilor) în a.2012 a constituit numai 371,2 milioane de lei sau doar 4,4% din volumul total de
încasări ale anului respectiv. În comparaţie cu volumul total al producţiei agricole din a.2012 (19 922 mil.
MDL), cheltuielile întreprinderilor agricole pentru procurarea activelor pe termen lung au constituit numai
1,9%, ceea ce este absolut insuficient nici măcar pentru reproducerea simplă a fondurilor fixe şi a celor
circulante, nemaivorbind despre reproducerea lărgită a lor, despre formarea rezervelor, despre plata
destoinică a muncii etc.
În aceste condiţii este de menţionat dependenţa tot mai pronunţată a pieţei alimentare autohtone de
fluctuaţiile, deseori imprevizibile, internaţionale ale preţurilor de piaţă la produsele alimentare, provocată
prin creşterea permanentă a ponderii importului acestor produse.
Conform analizei efectuate, importul produselor fito- şi zootehnice (din componenţa numai
primelor patru grupe a Codului NM) în a.2012 a constituit 743,3 milioane de dolari SUA sau 8 837,7
milioane de lei. Pentru comparaţie, vom reaminti că încasările oficial înregistrate (legiferate) ale
producătorilor agricoli din vânzarea producţiei mărfurilor şi serviciilor în a.2012 au constituit numai 6 524,6
milioane de lei, adică abia 73,8 la sută din de valoarea declarată la vamă a produselor alimentare importate.
Evident, preţurile cu amănuntul ale produselor de import sunt mult mai mari în comparaţie cu cele afişate în
declaraţiile vamale.
Oricum, volumul total al importului produselor alimentare în a.2012 a constituit 44,4 la sută faţă de
valoarea producţiei agricole brute, obţinute în acest an în gospodăriile autohtone de toate categoriile. Cu alte
cuvinte, nivelul de import al produselor alimentare în Republica Moldova este de două ori mai mare decât
media mondială. Faptul dat este destul de alarmant din punctul de vedere atât al securităţii alimentare a ţării,
cât şi al stabilităţii pieţei alimentare autohtone. Este necesar de menţionat, că la începutul perioadei de
postprivatizare (a.2000), volumul total al importului produselor alimentare a constituit 109,7 milioane de
dolari SUA (1 397,3 mil. MDL) sau 16,9% din volumul brut al producţiei agricole, obţinute în
gospodăriile de toate categoriile existente. Chiar şi în comparaţie cu încasările oficial înregistrate ale
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agricultorilor volumul importului a fost atunci mult mai mic şi a constituit numai 62,4% din volumul total al
acestora din urmă.
Concluzii şi recomandări. Cu toate că piaţa produselor alimentare în toată perioada de
postprivatizare funcţionează relativ stabil, ea nu este lipsită şi de unele semnale evidente de alarmă.
Instabilitatea preţurilor (price volatility) şi substituirea treptată a produselor autohtone cu cele de import
constituie două fenomene majore de îngrijorare a producătorilor agricoli autohtoni. Drept consecinţă
negativă a acestor două fenomene, o mare parte de întreprinderi agricole, furnizori principali de produse
alimentare, atât pe piaţa internă a Republicii Moldova, cât şi cea externă, se află într-o stare financiară
deplorabilă, volumul total de datorii fiind mai mare decât suma anuală a încasărilor, conturile curente –
sistematic blocate etc.
Pentru depăşirea situaţiei de criză a producătorilor agricoli de dimensiuni mijlocii şi mari, care
constituie majoritatea covârşitoare a întreprinderilor agricole, este necesar de elaborat o strategie de
restructurare a agriculturii cu luarea în consideraţie necesităţii de:
 stingere a datoriilor istorice (cu termen de peste trei ani) faţă de bugetul de stat, faţă de bugetele
locale şi alte organe publice;
 restructurare a datoriilor istorice faţă de furnizorii principali ai întreprinderilor agricole;
 creare a lanţurilor valorice sub formă organizatorică de clustere agroalimentare, inclusiv:
agricultură; industria de prelucrare a materiei prime agricole; transport; comerţul angro şi cel cu amănuntul.
(la caz) structuri de microfinanţare a producătorilor agricoli.
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ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ И ЕЕ ФАКТОРОВ АКТИВИЗАЦИИ
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КОНЕВ
соискатель Хмельницкого национального университета, Украинa
The article describes the main aspects of export-import activities of enterprises in light industry,
based on the current conditions of their development. Also reflected the interplay of internal and external
factors on the business of import-export businesses. Location is determined customs-tariff regulation system
strengthening factors of import-export business of light industrial businesses.
Key words: export-import activities, customs, external and internal factors, customs-tariff regulation
of foreign trade, WTO.
Articolul descrie principalele aspecte ale activităţilor de export-import ale întreprinderilor din
industria uşoară, bazate pe condiţiile actuale de dezvoltare a lor. Totodată, este reflectată influenţa
reciprocă a factorilor interni şi externi asupra activităţii de import-export a întreprinderilor. Este
determinată locaţia vamal-tarifară de reglementare în sistemul factorilor de consolidare a activităţii de
export-import a întreprinderilor din industria uşoară.
Cuvinte cheie: activităţi de export-import, taxele vamale, factori externi şi interni, reglementarea
vamal-tarifară, comerţ exterior, OMC.
В статье рассмотрены основные аспекты экспортно-импортной деятельности
предприятий легкой промышлености исходя из современных условий их развития. Изображена
взаимосвязь внутренних и внешних факторов влияния на экспортно-импортную деятельность
предприятий. Определено место таможенно-тарифного регулирования в системе факторов
активизации экспортно-импортной деятельности предприятий легкой промышлености.
Ключевые слова: экспортно-импортная деятельность, тарифные ставки пошлин, внешние и
внутренние факторы, таможенно-тарифное регулирование, внешняя торговля, ВТО.
УДК: 339.543.66:67/68
JEL Classification: H23, H25, H29, F5, F29
Постановление проблемы. На сегодняшнее время существует достаточно много актуальных
вопросов, которые касаются развития экспортно-импортной деятельности отечественных
предприятий в соответствии с усилением роли интеграционных процессов, активизации внешней
торговли и членства в ВТО. Исходя с развития либеральной торговли с внешними рынками, очень
много ученых и исследователей при рассмотрении этой темы исследования отдельно выделяют
понятие таможенно-тарифного регулирования как одного из важных элементов влияния на все
процессы развития экспортно-импортной деятельности промышленных предприятий, которая в свою
очередь, также, не может не зависеть от их внутренних преобразований. По этому, очень важно в
процессе исследования проследить связь между всеми внутренними и внешними факторами
активизации экспортно-импортной деятельности предприятий и определить основную тенденция
влияния некоторых из них.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых положено начало решения
данной проблемы и на которые опирается автор. Проблемам развития отечественных
предприятий легкой промышленности и их основных факторов активизации экспортно-импортной
деятельности в соответствии со всеми условиями развития интеграционных процессов, таможеннотарифного регулирования и изменения тарифных ставок посвящены работы таких ученых и
исследователей, как: Андрійчук В.Г., Квактун О.О., Коваленко В.М., Козак Ю.Г., Логвинова Н.С.,
Сіваченко І.Ю., Максименко І.О., Маргасова В.Г., Мельник Т., Наумік К.Г., Носова Н.І., Орловська
Ю.В., Рязанова Н.О., Роговий А. В. , Виговська В. В., Шапошник О.Ю., Бокій В.І., Сараєва І.М.,
Єзєєва М.М., Жиляєва І.Ю., Хрупов Є.В. и др.
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Целью статьи есть определение основных факторов активизации экспортно-импортной
деятельности предприятий легкой промышленности и выделение среди них таможенно-тарифного
регулирования как одного из ключевых рычагов развития интеграционных процессов.
Результаты исследования. На современном этапе развития экспортно-импортной
деятельности отечественных предприятий с учетом всех условий расширения иностранного рынка и
новых возможностей, которые открылись со вступлением Украины в ВТО, возникает ряд важных
задач, связанных с эффективной деятельностью всех промышленных сфер государства. Вступление
Украины в ВТО, с одной стороны, способствовал увеличению торговых потоков между
отечественными предприятиями и странами ЕС, с другой, усилил необходимость акцентировать
внимание на соответствии производимых товаров отечественными предприятиями требованиям
международного уровня [5, c.77].
Одной из важных сфер промышленной деятельности Украины является легкая
промышленность. Предприятия легкой промышленности в своей совокупности являются
многопрофильным сектором экономики страны, которая способна обеспечивать широкий спектр
потребительских товаров населения, способствовать трудоустройству и благосостояния населения не
только на отечественном рынке, а и за рубежом. Продукция легкой промышленности по своей
важности уровня потребления может уступать только продовольственным товарам,
намного опережая рынки бытовой электроники, автомобилей и при этом обеспечивать смежные
отрасли [9, c.165].
На протяжении всего периода независимости мощность отечественных предприятий легкой
промышленности значительно уменьшилась, однако, на сегодня, она охватывает около 10 тыс.
предприятий, осуществляющих производство товаров легкой промышленности.
По мнению автора, данную тенденцию, можно объяснить исходя из характеристики
нескольких обстоятельств, которые определяют развитие современного состояния, как для
внутреннего, так и для внешнего производства:
1. Сокращение внутреннего потребления и повышение роли импортной продукции на рынке,
что свидетельствует о низкой конкурентоспособности отечественной продукции, как на внутреннем,
так и на внешнем рынках. В данном случае, именно это способствовало повышению расходов на
производство продукции по причине низкой покупательной способности;
2. Повышение сложности требований внешнего рынка, которые наводятся в международных
стандартах по производству продукции, не только повышает себестоимость, а и усложняет процесс
производства продукции только для зарубежного рынка при низком спросе на отечественном рынке;
3. Отсутствие должного отечественного обеспечения материальной и сырьевой базой для
производства продукции, что способствовало переходу большинства предприятий к производству на
основе давальческой схемы производства и работу на заказчика.
По мнению автора, именно приведенные выше обстоятельства и являются базовыми в
формировании
экспортно-импортных
операций
промышленных
предприятий
легкой
промышленности. Что касается последнего, то упомянутое обстоятельство, является ключевым, так
как в процессе своего развития отечественные предприятия, для того, чтобы расширять свое
производство и уберечь свою деятельность от упадка были ориентированы на переход к давальческой
схемы производства. Причиной этому послужило отсутствие надлежащей базы снабжения
материалов и сырь на внутреннем рынке. По этому, большинство предприятий были вынуждены
выходить на иностранный рынок и развивать свою экспортно-импортную деятельность за счет
низкой цены за их труд. Как результат, основные поставщики материалов и сырья для производства
продукции отечественными предприятиями являются поставщики со стран Европы.
Активизация экспортно-импортной деятельности предприятий легкой промышлености в
современных условиях развития интеграционных процессов опирается на ряд элементов и понятий,
которые можно характеризировать как исходящие внутренней и внешней среды функционирования
предприятия. Исходя из этого, следует считать, что интеграция носит в себе несколько структурный
характер, так как она связана с развитием промышленных предприятий, а именно их внутренних
преобразований, которые происходят непосредственно внутри структуры предприятий. Вместе с тем,
мировая тенденция развития интеграционных процессов побуждает предприятия разных стран мира
по-разному исследовать все изменения структурного характера предприятий с точки зрения самого
предприятия, с точки зрения политической ситуации в стране и ее социально-экономического
развития [3, c.6-7].
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Поэтому, по мнению автора, в процессе исследования развития экспортно-импортных
операций отечественных предприятий легкой промышлености, следует обратить внимание на
существование определенных внутренних и внешних факторов влияния на деятельность
предприятия, которые связаны именно с активизацией их экспортно-импортной деятельности. Если
говорить про внутренние факторы, прежде всего, следует отметить, что это те факторы, которые
связаны с внутренней средой предприятия, внешние – с внешней средой, а именно со всеми
условиями и обстоятельствами, в которых функционируют предприятия.
В независимости того, что исследуемые факторы есть внутренними и внешними, на
активизацию экспортно-импортных операций предприятий способно влиять значение каждого
фактора, который может быть связан с изменением текущей тенденции развития, что складывается на
предприятии и побуждает все структурные подразделения предприятия к развитию
внешнеэкономической деятельности предприятия, или тормозит его [6, c.209].
Определение тенденции внутренних и внешних факторов выступает ключевым элементом в
формировании кратко и долгосрочных задач касательно улучшения производственного процесса,
стимулирования труда рабочих и правильного распределения ресурсов (капитала, технологий, людей,
информации), что позволит улучшить и более активизировать экспортно-импортные операции
предприятия с учетом всех условий интеграционных преобразований [10, c.27-28].
Разные ученые выделяют достаточно разнообразную классификацию факторов, влияющих на
любую деятельность предприятия, однако, необходимо обратить внимание и на то, что все факторы
по своему характеру воздействия можно разделить на контролируемые и неконтролируемые.
По мнению автора, контролируемые факторы разные ученые и экономисты связывают с
деятельностью предприятия, влияние которых можно менять на самом предприятии в ходе
производственного процесса. Неконтролируемые рассматривают с позиции рыночных сил, которые
правят на рынке, на уровне влияния со стороны государства, отрасли, развития иностранных
технологий и их доступности для заимствования опыта на отечественном рынке промышленности,
инвестиций, внедрения инноваций и т.д. Однако, контролируемые факторы, не обязательно могут
быть связаны только с внутренней средой предприятия, а не контролируемые с внешней средой, так
как с помощью определенного внутреннего фактора предприятия можно повлиять не только
непосредственно на деятельность предприятия, а и на рынок в целом, на отрасль, или определенную
промышленную структурную единицу [11, с.312-313].
По мнению автора, ярким примером такой тенденции есть зависимость отечественных
предприятий от иностранных материалов и сырья на сегодняшнем этапе развития, когда
контролированные факторы влияют на не контролированные. Это объясняется тем, что именно за
счет иностранного опыта и иностранных материалов и сырья предприятия легкой промышленности
стимулируют внутренние факторы, которые в свою очередь влияют на внешние, а именно на
государство, рынок и потребительский спрос, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Учитывая это, следует отметить, пока государство не создаст условий для полной самореализации
для отечественных предприятий легкой промышленности на внутреннем рынке, внешняя среда будет
не в состоянии влиять с помощью надлежащих факторов влияния на отрасль в целом.
Для того, чтобы в полной мере изобразить влияние внутренних и внешних факторов на
активизацию экспортно-импортной деятельности предприятий (рис.1), следует отметить, что
внутренние и внешние факторы деятельности предприятия, также делятся по весьма важному
признаку как дискретность.
Касательно дискретности влияние внутренних и внешних факторов на активизацию
экспортно-импортной деятельности предприятий, следует отметить, что различают факторы, которые
в соответствии с интенсивностью проявления свойств показателя могут быть факторами как
краткосрочного и долгосрочного действия. Например, экспортная ориентация предприятия легкой
промышлености должна измеряться не тем, что она есть или отсутствует, а тем или продукция
является высококачественной и постоянно обеспечивает потребителей надлежащими нужными
характеристиками, так как именно продукция этой отрасли всегда пользуется спросом. Исходя из
этого, различают факторы постоянного и краткосрочного действия, а период, в течение которого они
действуют, является постоянным или временным. Например, постоянно действующим фактором
развития экспортно-импортной деятельности, про который мы будем в дальнейшем говорить, есть
ставка пошлины или другие предусмотренные государством обязательные мероприятия при
осуществлении экспортно-импортной деятельности предприятий. Что касается временного фактора,
как пример есть стратегия способа выхода на иностранный рынок [11, с.313].
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Рис.1. Взаимодействие внутренних и внешних факторов активизации
экспортно-импортной деятельности предприятия*
Источник:*систематизировано и доработано автором на основе: [6, c.209]; [10, c.27-28]; [11,
с.312-313]; [14]
Согласно рис.1, следует обратить внимание на то, что взаимодействие внутренних и внешних
факторов воздействия на экспортно-импортную деятельность предприятия проявляется в
интенсивности силы действия одного из системы внутренних, или системы внешних факторов влиять
друг на друга, при этом несколько нарушая установленные принципы контролируемости и не
контролируемости данных факторов. Также следует добавить, что влияние каждого из факторов
проявляется в большей или меньшей мере их привлечения в процесс производства продукции на
поставку на иностранный рынок.
В дальнейшем следует определить, какие же именно из внутренних и внешних факторов, в
нынешних условиях оказывают влияние на экспортно-импортную деятельность предприятий легкой
промышлености (табл.1).
Таблица 1. Внутренние и внешние факторы влияния на экспортно-импортную
деятельность предприятий легкой промышлености*
Факторы
Внутренние
Масштабы ВЭД
Издержки на ВЭД
Соответствие продукции международным требованиям
Опыт проведения ВЭД
Контроль деятельности и ее результатов
Особенности и условия труда
Ппрофессиональная подготовленность рабочих
Инвестиционно-инновационная способность для участия в ВЭД
Наличие современных технологий
Себестоимость продукции
Внешние
Экономическая свобода
Конкуренция
Присутствие продукции на рынке
Риски и угрозы
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Факторы
Научно-технический прогресс
Состояние рынка труда
Размещение предприятия
Состояние рынка сбыта
Налогообложение бизнеса
Таможенно-тарифное регулирование
Потребительский спрос
Интеграционные
Источник:*составлено автором на основе: [4, c.157-160]; [6, c.209]; [8, c.211-213]; [10, c.28]; [12, c.140144]; [13]
Согласно табл.1, по мнению автора, если говорить про указанные внутренние факторы,
следует отметить, что они не только связанные с внутренней деятельностью предприятия и могут
подвергаться воздействию непосредственно со стороны самого предприятия, а и способны
переносить свое влияние на окружающую среду. Это можно подтвердить тем, что результативным
показателем, на который они направлены, есть активизация экспортно-импортной деятельностью
предприятия и завоевание зарубежного рынка. Для отечественных предприятий легкой
промышленности в условиях либерализации торговли и конкуренции это очень актуально, поскольку
их спрос на внешнем рынке в большей мере зависит от уровня качества изготовляемой продукции на
ее продажу, что свидетельствует о том, как были учтены нужные при производстве факторы.
Также, исходя из табл.1, согласно исследованиям внешних факторов влияния на экспортноимпортную деятельность предприятия, по мнению автора, необходимо отметить, что внешние
факторы, не есть связанные с деятельностью предприятия, но частично могут зависеть от усиления
внешнеэкономических связей предприятия с другими зарубежными предприятиями, а следовательно,
и от внутренней среды предприятия. На примере легкой промышлености, можно сказать, что именно
давальческая схема производства характеризуется рядом фактором, которые диктуют условия того,
какой именно должна быть продукция и каким должно быть при этом производство, чтоб
способствовать успешным поставкам за границу.
В дальнейшем, следует обратить внимание на то, что легкая промышленость исходя из
условий либерализации торговли и сотрудничества с ВТО, находится в значительно не определенном
положении, поскольку усиливается тенденция того, что вместе со снижением таможенно-тарифных
ставок ослабляются регулирующие и балансирующие функции внешней торговли, а также и защита
внутреннего рынка. Таможенно-тарифное регулирование выступает как инструмент сбалансирования
внешней торговли со стороны ВТО с другими странами партнерами и за своим характером влияния
вместе с интеграционными процессами является внешним фактором активизации экспортноимпортной деятельности предприятия.
Таможенный тариф есть весомым рычагом регулирования внешней торговли, который
широко применяется по обеспечению значительной части внешнеторгового оборота развитых
стран-партнеров, а также влияет на объем и структуры внешней торговли, экспортную и импортную
цену [7, с.5].
Исходя из этого, следует выделить несколько современных тенденций актуализации
таможенно-тарифного регулирования в системе развития экспортно-импортной деятельности
отечественных предприятий легкой промышленности, а именно:
1. Со вступлением Украины в ВТО в структуре таможенного тарифа произошли значительные
изменения, которые являются по сути экономическими касательно их характера воздействия на
экспортно-импортную деятельность предприятий;
2. На сегодня, Украина все больше переходит к правилам ВТО касательно ведения внешней
торговли отечественными предприятиями легкой промышлености, для которых подписание
соглашения о зоне свободной торговли означает углубление преференциального режима большей
части торговли и упрощения условий доступа товаров и в третьи страны. В свою очередь, это ведет к
тому, что таможенные платежи не должны повышаться и обусловливать осуществления экспортноимпортной деятельности;
3. После вступления Украины в ВТО происходят значительные отмены таможенных платежей
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и практикуются только взаимные платежи за таможенное оформление товаров и транспортных
средств вне места расположения таможенных органов и по специальным определенным
законодательством ставкам [2, c.15].
Произошедшие изменения в структуре ввозного таможенного тарифа Украины касаются
адвалорных, специфических и комбинированных таможенных платежей. Этими изменениями
являются следующие: в период начала двухтысячных годов наблюдается активное применение
адвалорных ставок таможенных платежей в размере 79,9%, размеры которых после поступлении
Украины в ВТО были увеличены до 98,5%; ставки специальных таможенных платежей были
уменьшены с 16,3 до 1,5%; ставки комбинированных таможенных платежей вообще отменены с 4%
до нуля [1, c.13; 7, с.6].
На рис.2 отображается роль таможенно-тарифного регулирования как одного из факторов
активизации экспортно-импортной деятельности предприятий легкой промышлености.
Согласно рис.2, следует отметить, что именно с помощью внутренних и внешних факторов
можно активизировать экспортно-импортную деятельность предприятий легкой промышлености в
условиях усиления интеграционных процессов и членства Украины в ВТО и при этом именно
таможенно-тарифное регулирование выступает важным рычагом сбалансирования внешней торговли.
Повышение роли таможенно-тарифного регулирования исходит с либерализации рынков и изменения
ставок пошлин.

Активизация экспортно-импортной деятельности
предприятий легкой промышлености
Внутренние факторы

Внешние факторы

Усиление таможенно-тарифного регулирования
Стимулирование деятельности таможенных органов
Изменение условий регулирования внешней торговли

Изменение ставок пошлин

Либерализация внешней торговли

Рис.2. Таможенно-тарифное регулирование в системе факторов активизации экспортноимпортной деятельности предприятий легкой промышлености*
Источник:*систематизировано и составлено автором на основе: [1, c.13]; [2, c.15]; [4, c.157-160];
[6, c.209]; [7, с.5-6]; [8, c.211-213]; [10, c.27-28]; [11, с.312-313]; [12, c.140-144]; [13]; [14]
Выводы. Таким образом, следует отметить, для того чтобы активизировать экспортноимпортную деятельность предприятий легкой промышленности исходя с современных условий
интеграционных процессов и членства Украины в ВТО, необходимо обратить внимание на ряд
важных факторов влияния. С учетом упомянутых условий, либерализации внешней торговли и
изменением тарифных ставок пошлин возникает потребность в усилении роли таможенно-тарифного
регулирования, как внешнего фактора активизации экспортно-импортной деятельности предприятий
отрасли.
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МОЛДАВСКИЕ СТАРТАПЫ:
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
НАТАЛЬЯ ГУСЛИКОВА, научный сотрудник, НИЭИ
In 2008 was organized "Începem". On this event the Internet-entrepreneurs and experts shared their
experience of successful projects and discussed startups. Further, the projects Launch48 Moldova,
Хакатон-2012 were organized. In autumn 2011, the company Simpals announced the establishment of
startup incubator – Garage. In 2014 it was created the group on Facebook-Startup Moldova, for
communication and exchange the experience between startups from Moldova.
Key words: start-up incubator, venture project, IT companies, investment.
În anul 2008 a fost organizat "Începem". Pe acest caz, Internet-antreprenori şi experţi au împărtăşit
experienţa lor de proiecte de succes şi start-up discutate. Mai mult, au fost organizate proiectele Launch48
Moldova, Hackathon 2012. În toamna anului 2011, compania Simpals a anunţat înfiinţarea de pornire
incubator – Garage. În 2014 a fost creat grupul de pe Facebook Startup Moldova, pentru comunicare şi
schimb de experienţă între start-up din Moldova.
Cuvinte cheie: incubator start-up, proiect de risc, companii de IT, investiţii.
JEL Classification: C60, C69, C79,C89
Введение. Стартап (от англ. Start-up) – это венчурный проект, бизнес-идея или компания,
созданная на основе этой идеи, являющейся в каком-то роде инновационной. Наиболее часто
упоминается сокращённая классификация стадий развития стартапов, согласно которой стартап
проходит в своём развитии 5 стадий: посевную стадию (seed stage), стадию запуска (startup stage),
стадию роста (growth stage), стадию расширения (expansion stage) и стадию «выхода» (exit stage) [1].
Стартап не обязательно должен приносить прибыль сразу. Могут пройти годы, 5 или даже 10 лет до
выхода на точку безубыточности.
Основная часть. В Кишиневе первый стартап-инкубатор «Simpals Garage» открылся
28 сентября 2011 года. «Simpals Garage» – это стартап-инкубатор, созданный для помощи
и инвестирования в многообещающие стартапы. Его миссия в устранении барьеров, мешающих
талантливым и амбициозным командам превратить свою идею в ценный бизнес. Работает инкубатор
по всем известной схеме западных венчурных инкубаторов, помогая решить организационные
проблемы и обеспечивая быстрый запуск проектов. Для участия в проекте команде стартаперов
необходимо подать заявку с описанием идеи на сайте проекта garage.md. Два раза в месяц «Simpals
Garage» проводит Crash Test, где команды защищают проект перед менторами.
Далее, попадая под крышу «Simpals Garage», стартап команды получают инвестиции,
удобный офис и оборудование, необходимое для реализации проекта, юридическую и бухгалтерскую
помощь, поддержку в создании и запуске стартапа. Менторы и эксперты направляют деятельность
команд в нужное русло, помогают продать уже готовый продукт. Продвигается готовый
протестированный проект на крупнейших порталах Молднета с миллионной аудиторией. Когда
команда покидает «Simpals Garage», она будет иметь продукт с рабочей схемой получения прибыли,
который сможет заинтересовать стратегических инвесторов.
Финансирование Simpals Garage осуществляет компания Simpals, которая занимает
лидирующие позиции в Молднете. Компании принадлежат крупнейшие порталы – 999.md, Forum.md,
Drive.md, Play.md, Point.md. Эти сайты посещает больше миллиона пользователей в месяц.
«Simpals» не только пионеры в Интернет-сфере, но и трендсеттеры интернет-рекламы, вебдизайна, видеопроизводства и анимации в Молдове. Именно Simpals создает первый молдавский
мультфильм 3D «Цыган» [2]. Вообще, в Молдове можно назвать кроме вышеописанного
бизнес-инкубатора Simpals Garage, который находится в поиске потенциально успешных проектов и
готов в них инвестировать, следующее движение в области стартапов – Start-up Weekend. Start-up
Weekend – это сообщество, которое под патронатом USAID, CEED, организует мероприятия,
на которых собираются команды специалистов с целью разработать прототипы новых стартапов
за выходные дни.
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Из некоторых молдавских стартапов можно назвать три победивших приложения на летнем
2012 Start-up Weekend-е: Push&Go, Street Ads, Punobere.eu.
Push&Go - приложение для iPhone, которое позволяет найти интересную для человека тусовку
или место, где можно весело провести время. Казалось бы, идея интересная, реализация хорошая, все
должно работать и развиваться. Это приложение заслужило первое место, получило денежный приз,
который можно было пустить в развитие, но никто им дальше не занимается. Точно такая же история
и с приложением Street Ads – в Google его не найдете. Punobere.eu можно найти в поисковиках. Но в
данном случае другая проблема – у этого проекта очень низкий финансовый результат. Идея этого
стартапа заключается в создании такой системы, при которой можно заказать для кого-то пиво
онлайн, и этот кто-то, имея некий код, сможет бесплатно получить свое пиво в любом пабе. Идея
сама по себе хорошая, но для ее реализации нужно провести настолько много работы, что она себя
может просто не окупить.
Одним из успешных молдавских стартапов можно считать социальную сеть для студентов и
учеников www.instudies.com. Это хорошо реализованная идея.
По итогам тайного голосования жюри 5-ого Startup Weekend Moldova 2013 была выбрана
тройка призёров: De La Tara – сайт, позволяющий жителям городов напрямую заказывать
качественные продукты питания, произведённые в сельской местности. HashStream – онлайн
платформа, связывающая сервисы слежения за событиями, появляющимися во всех соц. сетях
одновременно. Social Media Kingdom – портал, объединяющий тех, кому на проектной или
постоянной основе нужны специалисты в области дизайна, и самих профильных специалистов.
Специальным призом был отмечен проект Vintage. Этот сайт дает возможность
производителям и реселлерам (реселлер – это человек или компания, перепродающая товар либо
услугу под своим брендом) предметов украшения интерьера на макете комнаты пользователя
предложить ему "обновку". Спонсором награды стал проект Hai la Tara: идея, возникшая в ходе SW
№4, выросшая в самостоятельный бизнес, продвигающий внутренний туризм [3].
Ассоциации молодых менеджеров ANTIM удалось начать строительство реального
механизма по запуску стартапов. Лауреаты Конкурса бизнес-планов CBP-2012 получили денежные
премии, на которые было приобретено оборудования для запуска обозначенных в бизнес-планах
проектов. Каждый соискатель должен был предоставить трех независимых альтернативных
поставщиков. Оборудование передавалось на год не в собственность, а в пользование. После года
эксплуатации подписывался акт приемки-передачи оборудования молодым предпринимателям,
взамен они возвращали организаторам 30% его стоимости. Эти средства пошли на инвестиции в
стартапы 2013 года. В 2013 году схему упростили ее, сохранив требования о трех поставщиках и
возврате 30 процентов.
Главным спонсором прошлогоднего и нынешнего конкурсов выступает фонд Argidius,
который был основан в 1966 году со штаб-квартирой в Швейцарии. Его деятельность направлена на
развитие экономики и снижение уровня бедности в странах Западной Африки, Центральной Америки
и Восточной Европы через поддержку малых и средних предприятий и улучшение
предпринимательской среды. Список видов деятельности фонда достаточно обширен. Включает в
себя бизнес-инкубаторы, конкурсы бизнес-планов, фонды гарантирования кредитов, менторат и пр.
Фонд является пионером в применении такого инструмента, как расчет возврата от общего объема
инвестиций. Он используется для определения кумулятивной эффективности вложений.
Местные партнеры конкурса помогают финансами, подарками и другими способами. В том
числе и консультациями: ряд известных в стране предпринимателей регулярно выступают менторами
конкурсантов, шлифуя их планы в направлении большей реалистичности.
В итоге основной призовой фонд 2013 года составил 1,34 млн. леев, из которых 400 тыс. –
молдавские деньги: на 3/4 это вклад ANTIM (из возвратного фонда) и ¼ – местных спонсоров.
Этот фонд позволил профинансировать 21 стартап. Всего для участия в СВР-2013 было подано
1355 заявок. 232 претендента были приглашены на собеседование. После интервью 50
оставшихся соискателей прошли двухмесячное обучение. 42% из них получили шанс открыть
собственное дело [4].
Предпочтение в 2013-м году в подавляющем числе случаев отдавалось простым и
распространенным видам предпринимательской деятельности:
 План открытия в Хынчешть мастерской по ремонту обуви.
 Использование натурального дерева для декорирования и отделки в деревенском
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стиле (рустик). Предполагается, что объектами могут быть как рестораны, гостиницы,
бары, коттеджи, квартиры, так и out-door (наружные) конструкции, общественные
места. Также предприниматель планирует изготавливать мебель в том же стиле из
натурального дерева.
 Производство экологически чистых соединителей для полипропиленовых и
полиэтиленовых трубопроводов.
 Выращивание кроликов по европейским технологиям.
 Развитие через игру. Предлагается использовать большое количество игр, игрушек и
образовательных программ, стимулирующих умственное развитие и творческий
потенциал детей.
 Проект сушки и упаковки фруктов конвекционным методом с использованием
инфракрасного облучения (искусственное солнце).
Молдавский спонсор – КБ Victoriabank признал самой оригинальной идею закупить
морозильную камеру, в которой будет шоково охлаждаться сахарная кукуруза, достигшая степени
молочной спелости. Затем полученный продукт можно хранить и реализовывать по мере
необходимости. Представитель банка пообещал начинающим предпринимателям преференциальные
тарифы на кредитование и обслуживание.
С участниками гала по вручению премий встретились и активно работающие
предприниматели: Николае Пожога (Linella), Дмитрий Волошин (Simpals) и победитель
прошлогоднего СВР Николае Окишор (Bios-GRM SRL). Ему требовались инвестиции в размере 185
тыс. леев для начала производства пеллет из древесных отходов. У Николае объем продаж за
прошедший год достиг 1,5 млн леев, предприятие перешло на двухсменный режим работы.
Инкубаторы были задуманы, как инструмент поддержки малых и средних предприятий на
этапах их учреждения, выхода на рынок и организации рабочих мест. Самый успешный на
сегодняшний день – инкубатор в Сороках, который софинансируется программой норвежского
правительства Entranse 2 Your Business, направленной на развитие малого и среднего
предпринимательства в Молдове. В сорокском бизнес-инкубаторе работают 17 компаний, половина
из которых – стартапы.
Таким образом, медленными шагами к 2013 году, тема "стартапы" стала в Молдове
мэйнстримом. Развитие стартапов в Молдове собирается поддержать государство. 25 января 2013
года Министерство информационных технологий в Молдове провело публичное обсуждение проекта
стратегии развития отрасли ИТ. Согласно прогнозам, намеченным в проекте Стратегии развития
отрасли ИТ, ИТ сектор в Молдове в течение 10 лет будет расти на 25% ежегодно, а количество
компаний, работающих в ИТ отрасли, станет втрое больше.
Особое внимание в проекте Стратегии уделено инновационным компаниям (стартапам).
В проекте стратегии развития ИТ-сектора предлагается создать венчурный фонд в Молдове с
минимальным капиталом 10 млн. долларов. Также планируется предоставлять государственные
субсидии в виде грантов для стартапов и ИТ-компаний.
Согласно проекту стратегии развития ИТ-сектора в Молдове, при ее успешном выполнении
должны произойти существенные изменения в образовательном секторе и подготовке специалистов
для ИТ-компаний, будет проводиться работа по созданию имиджа Молдовы, как страны с сильным
ИТ-сектором.
Выводы. У молдавских стартапов есть одна большая проблема – идей много, но хороших
идей, которые можно эффективно реализовать, мало. К тому же для хороших идей важна
качественная реализация, а значит нужно много денег. Проекта как такового ещё нет, а деньги уже
нужны. И их очень трудно получить. Таким образом, стартап сначала надо сделать, чтобы потом его
презентовать и получить деньги на развитие. Другая проблема – это пассивность людей, а также
неверие в то, что все может получиться.
В Молдове низкий уровень доверия к местным инвесторам, а у иностранных инвесторов – к
нашей стране. К сожалению, люди проходят полный бюрократический цикл, что негативно влияет на
развитие новых проектов в Молдове. Нужны льготы и активная поддержка от государства.
С одной стороны, у IT-специалистов высокие для Молдовы зарплаты, но с другой стороны, и
налоги высоки.
Молдавский рынок для стартапов перспективен в связке с малым и средним бизнесом,
когда стартапами оказывается помощь молдавским бизнесменам делать предоставление услуг более
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простым, интересным и выгодным, а также увеличивать их продажи и получать положительную
реакцию покупателей. Симбиоз стартапов и местного бизнеса – это настоящая панацея для Молдовы.
В Молдове реально создать множество сервисов, которые точно будут работать и по всем
характеристикам напоминать стартапы. Но прибыль, в отличие от классических стартапов, эти
проекты будут давать практически сразу. Это проекты, которые можно применять в реальной жизни,
например, появление ночной доставки еды по Кишинёву.
Хорошая возможность для Молдовы сделать хорошие стартапы, не придумывая новых
идей, просто перенося сюда действующие решения, адаптировать успешные проекты стран
СНГ, Европы и США для отечественного рынка. Успешное получение прибыли в короткие сроки
будет реально.
Следует информировать и побуждать местный бизнес к взаимодействию с
IT-специалистами. Этому помогут Start-up Weekend-ы, которые по-новому будут себя
позиционировать и дадут понять инвесторам, что в Start-up Weekend могут прийти серьезные люди с
отличной идеей, которая потенциально может принести деньги. И вот весной 2014 года стартовала
Платформа Startup-Moldova. На сайте было зарегистрировано 47 проектов, но только три были
близки к настоящей бизнес-идее. Планируется открыть школу, в которой всех желающих будут
обучать тому, как правильно оформлять и продвигать бизнес-идеи, чтобы найти инвесторов. До этого
команда проекта Startup-Moldova проведет тренинги в 300 учебных заведениях по всей стране. Идею
поддерживают в министерстве просвещения. Агентство интеллектуальной собственности готово
бесплатно выдавать патенты участникам проекта.
Эксперты считают, что главное для начинающих бизнесменов – определить рынки сбыта и
собрать хорошую команду, которая готова много работать над реализацией идеи.
Для справки: Согласно среднеевропейскому показателю, в ходе программы инкубации
выживают 93% стартапов. После завершения программы в ЕС выживают 88% стартапов, в США и
того больше – 87% [5].
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НОВЫЙ КУРС ПРОМЫШЛЕННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ФРАНЦИИ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ЧЕРНОУЦАН, к.э.н,
старший научный сотрудник Отдела науки и инноваций
Института Мировой экономики и Международных
отношений Российской академии наук
This article examines new state policy of France in innovative modernization of national industry. In focus –
analyze major changes in the objectives, principles, guidelines and priorities of industrial policy and innovation of the
French government. Particular attention is paid to the analysis of specific industrial strategy of the government
Francois Hollande.
Keywords: national system of innovation, science and technology policy of the state, science, industrial policy,
government, state innovation policy France Francois Hollande.

Acest articol analizează noua politică de stat a Franţei în domeniul modernizării inovatoare a
industriei naţionale. În centrul atenţiei – analiza schimbările majore în obiectivele, principiile, direcţiile şi
priorităţile politicii industriale şi de inovare a guvernului francez. O atenţie deosebită este acordată analizei
de specificitate a strategiei industriale a guvernului Francois Hollande.
Cuvinte cheie: sistemul naţional de inovare, politica ştiinţei şi tehnologiei de stat, ştiintă, politică
industrială, guvern, politică inovaţională de stat, Franţa, Francois Hollande.
Статья посвящена анализу нового государственного курса Франции в области
инновационной модернизации национальной промышленности. В центре внимания – анализ основных
изменений в целях, принципах, направлениях и приоритетах промышленной и инновационной
политики французского государства. Особое внимание уделено анализу специфики промышленной
стратегии правительства Франсуа Олланда.
Ключевые слова: национальная инновационная система, государственная научнотехнологическая политика, наука, государственная промышленная политика, государственная
инновационная политика, Франция, Франсуа Олланд.
JEL Classificare: O30, O32, O25, O19, O43, F3
Введение. В современных условиях ужесточения конкуренции на мировых рынках и
революционных технологических изменений Франция, как и многие другие европейские страны,
остро нуждается в формировании новой модели промышленного развития и создании новых точек
инновационного роста. В этой связи сфера НИР и инноваций становится во Франции важнейшим
приоритетом государственной политики и рассматривается как главный фактор будущего
экономического роста страны.
Основная часть. При этом пример Франции имеет особый интерес для зарубежной практики.
Оригинальность французской национальной инновационной системы (НИС) – ярко выраженная
ведущая и доминирующая роль государства в её развитии и функционировании. Государство
сознательно берёт на себя основной груз забот и ответственности за научно-технологическое
развитие страны и выступает в качестве решающей движущей силы развития промышленности
высоких технологий. Традиционный «дирижизм» проявляется во многих звеньях НИС: сильные
позиции государственного научно-технологического сектора, активное применение различных
рычагов государственного регулирования, высокая роль прямых инструментов воздействия особенно
в ряде стратегических отраслей промышленности (практика государственного заказа, субсидии и
пр.), большое значение бюджетного финансирования и пр. Государство было и остаётся основным
гарантом развития сферы научных исследований и разработок.
Отметим, Франция – одна из тех редких стран ОЭСР, которая в годы кризиса не уменьшала,
а увеличивала общенациональные расходы на НИР, в 2008 г. они увеличились на 1,9%,
в 2009 г. на 3,5% [2].
С 2005 г. сфера НИР и высшей школы становится во Франции главным приоритетом
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бюджетной политики. Ни хронический значительный дефицит государственного бюджета, ни
финансовый кризис 2008 г., ни смена правительств не изменили курс бюджетной политики
государства. И сегодня, финансирование науки и образования - среди ключевых государственных
приоритетов. В 2013 г. доля этих направлений в государственном бюджете – 8,6%, доля обороны –
13%. В 2014г. научные исследования и высшая школа – по-прежнему третья по значению статья
государственного бюджета после обороны и школьного образования, на эти направления было
выделено 26, 06 млрд. евро, на оборону – 37,48 млрд. евро [7].
1. Инновации как ключевой элемент модернизации национальной промышленности
Франция столкнулась с настоятельной необходимостью перестройки государственного курса
промышленной политики еще в конце 90-х гг. ХХ века. До конца 70-х гг. стержнем экономического
развития Франции был промышленный сектор. Далее промышленность постепенно теряет статус
главного национального приоритета, уступая первое место таким секторам как услуги и финансы. В
2004 г. президент Ж. Ширак объявляет как важнейший государственный приоритет активизацию
промышленной политики, главная цель которой - вывод Франции на передовые позиции в мире в
новых высокотехнологичных областях ХХI века. Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. еще
раз наглядно показал уязвимость экономической модели, оторванной от реального сектора
экономики. В 2008 г. во Франции на промышленный сектор приходилось 16% национальной
добавленной стоимости (в Германии этот показатель – 30%) и 13% самодеятельного населения
страны [6].
Ключевой структурной проблемой национальной экономики становится недостаточный уровень
развития инновационного потенциала промышленности и слабые конкурентные позиции ряда
ключевых отраслей высоких технологий на мировом рынке. Относительно низкая инновационная
активность промышленных предприятий Франции (как в области создания, и особенно в области
распространения инноваций) не позволяет стране войти в группу стран-лидеров по инновационному
развитию (таких как США, Швеция, Дания, Финляндия, Германия).
Среди основных болевых точек французского промышленного сектора, которые определяют
данную ситуацию необходимо выделить следующие:
- относительно низкий уровень вложений промышленного сектора в сферу НИР и инноваций;
- недостаточный уровень развития процесса передачи и освоения результатов сферы НИР
промышленностью;
- слабая включенность малых и средних предприятий в инновационный процесс.
Наряду с этим сохраняется и много других острых проблем: перенос производственных
мощностей в другие страны, значительные региональные диспропорции в промышленном и научнотехнологическом развитии, резкое снижение интереса молодёжи к инженерным специальностям,
дефицит высококвалифицированных инженерных кадров и др.
Франция традиционно отличается от своих основных конкурентов относительно низким
уровнем финансирования сферы НИР и инноваций со стороны предприятий. За последние 10 лет
показатель доли расходов на НИР промышленных компаний в ВВП практически не менялся,
колеблясь вокруг 1,4% (1,39% в 2012 г.). А среднегодовой темп роста внутренних
расходов промышленных компаний Франции на НИР был почти в 2 раза ниже аналогичного
показателя США [3].
По оценкам экспертов, «чтобы быть конкурентоспособной Франция должна увеличить
ежегодные ассигнования частного сектора в НИР до 40 млрд. евро1, что составляет около 2% от
ВВП» [5]. Уязвимость Франции области промышленных НИР и инноваций в значительной степени
определяются специализацией её промышленности на отраслях с низким и средним уровнем
показателя технологической интенсивности2. Например, доля предприятий с сильной
технологической интенсивностью составляет во Франции всего лишь 6%, в США – более 25% [1].
Кроме того, с 1980-х гг. во Франции продолжается ослабление позиций такой ведущей отрасли
промышленности как машиностроение (на неё приходится около 40% промышленного производства

1

В 2010 г. этот показатель составлял 26,7 мрлд. евро
Согласно принятой во Франции методике показатель технологической интенсивности отрасли определяется
долей ассигнования этой отрасли на НИР в её торговом обороте.
2
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страны и более 30% общих национальных расходов предприятий на НИР)1. Вклад машиностроения
в ВВП уменьшается по сравнению с 1950 г. более чем вдвое в пользу сектора услуг, с 1976 г.
по 2006 г. доля машиностроения Франции на мировых рынках уменьшилась с 7,5 до 4,6%.
Для сравнения доля Китая возросла с 0,1 до 8,8%, в 2012 г. этот показатель во Франции составил
4,7%, а Китая – 20,7% [4].
В частности, источником проблемы стало двойное давление на французское машиностроение
со стороны конкурентов. К 2000-м годам увеличился технологический разрыв с Германией и
Японией, тогда как по ценовым характеристикам в несомненном выигрыше оказался Китай и другие
страны Азии (Южная Корея). Стали нарастать и внутренние ограничения развития. Например, таких
как: высокая стоимость рабочей силы, отставание по показателям инновационной активности
предприятий (внедрение новых продуктов, процессов, технологий) от основных европейских
конкурентов, слабая включенность малых и средних предприятий в инновационные процессы и в
партнёрские отношения в области НИР и инноваций; относительно низкий уровень сотрудничества
предприятий в области ИР и инноваций с клиентами, поставщиками, научно-исследовательскими
организациями, относительно низкий имидж профессий в области машиностроения в обществе, у
молодёжи и др.
В этих условиях возникла объективная необходимость в новой промышленной политике,
которая бы позволила усилить основные преимущества национальной промышленности, а равно и
устранить ее «уязвимые» места. Таким, образом, улучшение конкурентных позиций Франции на
мировом рынке во многом зависит от структурной перестройки национальной промышленности, а
именно от развития высокотехнологичных отраслей (биотехнологии, нанотехнологии,
альтернативных источников энергии и др.).
Глобальный финансово-промышленный кризис 2008-2009 гг. придал мощный дополнительный
импульс к развитию инновационной промышленной политики. С осени 2009 г. несмотря на
значительный дефицит государственного бюджета (он составил более 7% от ВВП) правительство
Франции начинает новую широкомасштабную стратегическую программу действий в области
создания мощной конкурентоспособной промышленности, которая должна стать локомотивом
экономического развития и процветания страны. В начале 2010 г. принимается стратегическая
национальная программа «Инвестиции в будущее» (“Investissements d’avenir”)2, где были намечены
ключевые направления нового промышленного курса на ближайшее десятилетие.
Промышленная политика рассматривается в неразрывной связи с инновационной политикой.
Инновации объявлены ключевым элементом развития национальной промышленности, а
важнейшими приоритетами государственной промышленной политики становятся следующие:
 активизация усилий промышленных предприятий в области финансирования сферы ИР;
 ускорение инновационного развития малых и средних предприятий;
 интенсификация процесса освоения результатов ИР промышленностью.
2. Основные направления новой промышленной политики и пути ее реализации
Задача инновационной модернизации национальной промышленности была объявлена
важнейшим приоритетом и в программе президента Ф. Олланда. При формировании нового
правительства даже создаётся специализированное министерство по делам промышленности с
весьма оригинальным названием – «Министерство промышленного возрождения» («Ministère du
redressement productif»). До этого промышленностью с 2009 г. занималось Министерство экономики,
промышленности и занятости. Выбранное название для министерства еще раз подчеркивает
серьёзные намерения левого правительства в области реформирования промышленности. В целом
курс на инновационное развитие промышленности, намеченный при Н. Саркози, был принят
социалистами.
12 сентября 2013 г. Франсуа Олланд официально представил новую стратегию возрождения
национальной промышленности, получившую название «Новая индустриальная Франция» (La
Nouvelle France industrielle») [8].
Данный программный документ разрабатывался правительством целый год и содержал 34
1

Данные за 2012 г. Источник: Les chiffres clés 2012 et enjeu/Fédéation des industries mécaniques/ .P.2013 См. сайт
Fédéation des industries mécaniques : www.fim.net/main/core.php?pag_id=16085
2
О программе «Инвестиции в будущее» (“Investissements d’avenir” см. Источник: Un emprunt national pour
preparer la France de demain/ www.economie.gouv.fr.(Сайт Министерства экономики Франции).
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конкретных плана по реконструкции промышленности на основе новейших достижений
науки и техники. Эти планы представляют основные приоритеты промышленной политики Франции
на предстоящие десять лет, направленные на возвращение Франции в ряды передовых
индустриальных стран.
Основные направления новой промышленной политики и пути ее реализации можно
обозначить следующим образом:
 активизация усилий государства и частного бизнеса по финансированию и инновационной
деятельности;
 значительный рост инвестиций в промышленность и расширение гаммы продуктов,
произведённых во Франции;
 курс на развитие широкомасштабного инновационного процесса, затрагивающего
практически всю промышленность и всю территорию страны. Особо важная роль отводится
машиностроению, технологический уровень развития которого отражается практически на всех
отраслях;
 завоевание наиболее перспективных мировых рынков при концентрации усилий на тех
технологических направлениях, где Франция уже имеет явные достижения и преимущества;
 развитие промышленности на основе принципов устойчивого развития. Ключевое
значение экологических критериев при создании новых продуктов, оборудования и технологических
процессов (например, в части создания автомобиля будущего);
 стимулирование взаимодействия основных участников инновационного процесса
(предприятий, научных лабораторий, высшей школы);
 продолжение курса на развитие сетевой организации научно-технологической и
инновационной
деятельности
на
национальном
и
региональном
уровне
(полюса
конкурентоспособности, технологические платформы и др.);
 поддержка налогового кредита на НИР как ключевого инструмента стимулирования
научно-технологической активности промышленных предприятий;
 стимулирование инновационной активности малых и средних предприятий;
 превращение малых и средних предприятий в локомотив инновационного развития
промышленности. Для этой цели на национальном уровне будет создан единый специализированный
финансовый институт – так называемый Инвестиционный общественный банк (Banque publique de
l'investissement), который объединит OSEO1, Fonds strategique d’investissement (FSI) 2 и Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC)3 и который будет уделять приоритетное внимание малым и средним
предприятиям. В пользу малых и средних фирм будет пересмотрен механизм налогового
исследовательского кредита, который пока направлен в значительной степени на стимулирование
крупных компаний. Планируется активно использовать механизм государственного заказа для
стимулирования инновационной деятельности малых и средних предприятий, в частности, установив
для них гарантированную долю в 25%;
 усиление роли регионов в инновационном развитии промышленности. Согласно
программе Ф.Олланда, децентрализация рассматривается как важнейший инструмент для решения
проблемы «деиндустриализации» страны. И именно регионы должны в значительной степени взять
на себя миссию проводника промышленной и инновационной политики, в частности за поддержку
малых и средних предприятий (предоставление различных видов помощи: информационной,
финансовой и др.). То есть, механизм предоставления помощи на НИР и инновации будет
развиваться в направлении упрощения и децентрализации.
1

Группа ОSEO была создана в январе 2005 г. для предоставления мелким и средним предприятиям
расширенного набора продуктов и услуг в области поддержки и финансирования всех этапов жизненного цикла
предприятия.
2
Стратегический фонд по финансированию инвестиций (Fonds stratégique d’investissement – FSI) –
специализированный государственный фонд по финансированию промышленных инвестиций, созданный в
2008 г. с целью помощи промышленным предприятиям, особенно малым и средним,
в области
финансирования инвестиций.
3
Депозитно-сохранная касса (Caisse des Dépôts et Consigntions – CDC) – самостоятельное государственное
учреждение, созданное в 1816 г. для управления депозитно-сохранными средствами. Сегодня это – крупнейший
деловой банк Франции.
Ediţia a IV-a / nr. 1, 2014

36

Economie, Finanţe, Politici Sociale, Demografie, Statistică şi Econometrie

 активное внедрение коллективного подхода к разработке инновационной и промышленной
политики (общенациональный форум «Генеральные штаты промышленности», «Недели
промышленности» и пр.);
 широкое развитие различного рода инициатив по пробуждению интереса общественности
(особенно молодёжи) к проблемам промышленности, и в частности к машиностроению, которое
испытывает дефицит рабочей силы по многим специальностям. Например, по оценкам, И. Фиорда
(Y.Fiorda) вице-президента профсоюза FIM (Fédéation des industries mécaniques), несмотря на
сложную общую экономическую ситуацию ежегодное увеличение набора рабочей силы в
машиностроении Франции может составить к 2020 г. от 40 до 50 тыс. человек [9].
В реализации намеченного курса правительство Ф.Олланда делает ставку на частный бизнес.
В рамках новой политики государство даёт толчок, объявляет приоритеты, обеспечивает
благоприятную среду (особенно налоговую), мобилизует национальные усилия, а основная нагрузка
(особенно финансовая) по реализации намеченных целей ложится на плечи промышленников.
Активное участие частного бизнеса в определении, руководстве и реализации 34 планов возрождения
национальной промышленности является важнейшей отличительной чертой нового промышленного
курса Франции. В целом крупный бизнес положительно отреагировал на идею нового правительства
об объединение усилий государства и частного промышленного сектора в области определения тех
секторов деятельности, где Франция может стать лидером. И большая часть проектов (около 80%)
была выбрана на основе предложений самого промышленного сектора и будет управляться крупными
предпринимателями.
Другая важная отличительная черта нового промышленного курса – специфика ресурсного
обеспечения. На реализацию планов государство выделяет 3,7 млрд. евро, из которых значительная
часть средств перенаправляется из программы «Инвестиции в будущее». Ясно, что данная сумма для
поддержки 34 новых направлений недостаточна. Для сравнения, по программе «Инвестиции в
будущее» только на развитие цифровых технологий выделялось 4,5 млрд. евро. Однако министр
промышленного возрождения А. Монтебург утверждает, «что государство может многое делать и без
денег». Речь, прежде всего, о восстановлении системы взаимоотношений между государственными
структурами и частным сектором. Министерство промышленного возрождения делает ставку на
такие рычаги как государственный заказ, регулирование различных норм и стандартов, налоговый
исследовательский кредит, организация и координация деятельности.
Государство берёт на себя ответственность за такие области как организация и координация, а
ключевую роль в реализации планов, по замыслу правительства, должны сыграть частные
инвестиции, то есть финансовую же базу изменений должны обеспечить частные компании.
И наконец, что касается специфики определения самих 34 приоритетах развития
промышленности, то важнейшими критерием являются: завоевание наиболее перспективных
мировых рынков и концентрация усилий на тех технологических направлениях, где Франция уже
имеет явные достижения и преимущества. Приоритеты были условно ранжированы на четыре
большие группы: экология и переход к новым источникам энергии, здравоохранение, новые виды
транспорта, цифровые технологии.
Среди приоритетных целей на ближайшие 5-10 лет можно назвать: спутники и самолёты на
электродвигателях, автомобили с полным автоматическим управлением, новое поколение
высокоскоростных поездов, заводы будущего, нано-электроника, цифровые госпитали и др.
Некоторые проекты уже были запущены ранее. Например, проект по созданию
сверхэкономичного автомобиля, потребляющего 2 литра горючего на 100 км, был начат в 2012 г. и
его реализация ожидается к концу 2014 г. Тем не менее, часть планов расписаны весьма расплывчато
и нечётко (например, в области биотехнологии).
Важной особенностью планирования и реализации французской промышленной политики
является активное использование коллективного подхода к разработке инновационной и
промышленной политики страны. Данный подход обусловлен стремлением французских властей не
только вовлечь в продуктивные дискуссии максимальное число стейкхолдеров, но и обеспечить
формирование горизонтальных связей между ними, а также максимально использовать возникающие
пропагандистские и просветительские возможности.
Новые политические курсы разрабатывались с широким участием заинтересованных
кругов. Так, с 3 сентября 2009 по 4 марта 2010 гг. правительство Франции провело беспрецедентную
по масштабам акцию по мобилизации национальных усилий для определения нового
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курса промышленной политики так называемый общенациональный форум «Генеральные
штаты промышленности» (Les Etats généraux de l”industrie – EGI), в котором приняли участие
более 5000 человек (представители различных государственных институтов центрального
и регионального уровня, промышленности, профсоюзов, науки, образования, общественных
организаций и др.).
«Генеральные штаты промышленности» стали важным этапом на пути осознания
французским обществом приоритетности для страны инновационной модернизации национальной
промышленности. Форум «Генеральные штаты промышленности» привёл к созданию специального
института по промышленной политике при премьер-министре Франции так называемого
«Национальная конференция по делам промышленности» (La Conférance nationale de l’industrie –
CNI), которая была создана 3 июня 2010 г.
В состав «Национальная конференция по делам промышленности» входят: представители
высшей исполнительной и законодательной государственной власти, а именно премьер-министр,
министры тех министерств, которые тесно связаны с разработкой промышленной политики
(министерства экономики, науки и образования, энергетики, экологии, транспорта, обороны,
занятости, труда, территориального развития, транспорта и др.), представители Национальной
Ассамблеи, Сената и Европейского парламента (по одному от каждого института).
Кроме того, в деятельности CNI входят представители других сфер (15 из промышленности,
10 – профсоюзов, 7 – независимые эксперты). В феврале 2013 г. данная структура была
преобразована в Национальный совет по промышленности (Le Conseil national de l’industrie – CNI),
важнейшей задачей которого становится определение будущих перспективных направлений развития
национальной промышленности.
К пропаганде развития промышленности подключилась и ведущая профсоюзная организация
машиностроения Франции FIM (Fédéation des industries mécaniques). В июне 2012 г. она начала
трёхгодичную коммуникационную компанию так называемую «Машиностроение во Франции –
больше, чем промышленность» (La mécanique en France, bien plus qu’une industrie»). 2012 год был
объявлен во Франции годом машиностроения. По всей стране было проведено около 1000 различных
мероприятий (коллоквиумов, встреч, выставок, конференций и др.).
Выводы
1.В последние годы Франция делает ставку на инновационное развитие национальной
промышленности. Новые вызовы мировой экономики диктуют быстрое изменение государственной
промышленной политики в направлении поиска новых точек инновационного роста и факторов
экономической конкурентоспособности.
2. Сфера НИР и инноваций является во Франции главным приоритетом государственной
политики и рассматривается как ключевой фактор будущего экономического роста страны.
3. Структурной проблемой национальной экономики становятся:
 недостаточный уровень развития инновационного потенциала промышленности;

слабые конкурентные позиции ряда ключевых отраслей высоких технологий на мировом
рынке;

относительно низкая инновационная активность промышленных предприятий Франции
(в области создания и распространения инноваций).
4. Промышленная политика во Франции рассматривается в неразрывной связи с
инновационной политикой, которые объявлены ключевым элементом развития национальной
промышленности. Важнейшими приоритетами государственной промышленной политики
становятся: активизация усилий промышленных предприятий в области финансирования сферы ИР;
ускорение инновационного развития малых и средних предприятий и интенсификация процесса
освоения результатов ИР промышленностью.
5. В отличие от многих государств, ищущих новые рынки, связанные с новыми
прорывными
технологическими
инновациями
революционного
характера,
специфика
французского опыта в этой области состоит в том, что Франция больше ориентируется на
концентрации своих усилий на технологических направлениях, где страна имеет явные достижения
и преимущества.
6. Программа модернизации национальной промышленности (новый промышленный план
«Новая индустриальная Франция» Ф.Олланда) только заявлена. Новая промышленная политика
Франции не является ни либеральной, ни дирижистской: она не вписывается ни в рейнскую, ни
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англосаксонскую модели. Это чисто французская политика – прагматичная и верная традициям
научного и промышленного превосходства»1.
Referinţe bibliografice

1.

CENTRE D’ANALYSE STRATÉGIQUE. Analyse R&D et structure des enterprises: une comparaison
France/Etats-Unis. In: La note de veille. 2010, no. 173, avril, p. 2.
2. CENTRE D’ANALYSE STRATÉGIQUE. L’évolution recente des systèmes de recherché. In: La note
d’analyse. 2012, no. 275, avril, p. 3.
3. CENTRE D’ANALYSE STRATÉGIQUE. Les aides publiques à la R&D: mieux les évaluer et les
coordonner pour améliorer leur efficacité. In: La note d’analyse. 2011, no. 208, janvier, p. 4.
4. CENTRE D’ANALYSE STRATÉGIQUE. Analyse R&D et structure des enterprises: une comparaison
France/Etats-Unis. In: La note de veille. 2010, no. 173, avril, p. 1.
5. CLÉMENT, M. L’Avenir des industries mécaniques. Conseil Économique, Social et Environnemental.
Paris, 2009. 225 p.
6. DESTOT, M. 2012-2017: Quel avenir pour l'enseignement supérieur et la recherche? Paris: Ed.
Fondation Jean-Jaures, 2012, avril [accesat 2 mai 2014]. Disponibil: http://www.jeanjaures.org/Publications/Essais/2012-2017-quel-avenir-pour-l-enseignement-superieur-et-la-recherche
7. FILLON, F., BAROIN, F. Projet de loi de finances pour 2011 [accesat 27 mai 2014]. Disponibil:
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/projets/pl2824.pdf
8. MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF. La Nouvelle France industrielle [accesat 25 mai
2014]. Disponibil: www.redressement-productif.gouv.fr
9. Questions a Yves Fiorda, vice-président de la Fédération des Industries Mécaniques en charge de la
formation [accesat 25 mai 2014]. Disponibil: http://www.bienplusqu1industrie.com/3-questions-a-yvesfiorda-vice-president-de-la-federation-des-industries-mecaniques-en-charge-de-la-formation/
10. Conseil Économique, Social et Environnemental [accesat 12 mai 2014]. Disponibil:
http://www.lecese.fr/
Recomandat spre publicare: 15.04.2014

1

Intervention du président de la République sur « la nouvelle France industrielle »
Palais de l'Elysée - 12 septembre 2013/P.13.// www.elysee.fr
Ediţia a IV-a / nr. 1, 2014

ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

39

CONDIŢIILE MATERIALE DE PERFECŢIONARE A STRUCTURII
FORŢEI DE MUNCĂ ÎN MEDIUL RURAL
VASILII RYABOKONI,
dr., membru corespondent al
Academiei Naţionale de Ştiinţe Agrare din Ucraina
This paper determined the material conditions of operation are determined agriculture and
implementation specifics of working activity of people in rural areas in terms of food security training system
in Ukraine.
Keywords: labor, power production, tool work, goods, material conditions.
În articol sunt determinate condiţiile materiale de funcţionare a agriculturii şi a particularităţile de
implementare a activităţii de muncă a persoanelor din mediul rural în condiţiile de formare a sistemului de
securitate alimentară din Ucraina.
Cuvinte cheie: forţă de muncă, forţă de producţie, instrument de muncă, bunuri materiale, condiţii
materiale.
JEL Classification: E31, J21, J62, R10
Introducerea. Structura forţei de muncă în agricultură reprezintă un fenomen complex şi
multidimensional. Formarea, dezvoltarea şi perfecţionarea are loc sub influenţa directă a forţelor de
producţie şi a relaţiilor de producţie. Economiştii clasici au remarcat faptul, că la baza dezvoltării societăţii
se află dezvoltarea forţelor de producţie, în primul rând, remedierea instrumentelor de muncă. Fără o legătură
a forţei de muncă cu instrumentele procesului de muncă, desfăşurarea procesului de muncă propriu-zis este
imposibil, iar, în consecinţă, şi a procesului de producţie a bunurilor materiale. Prin urmare, acest raport nu
apare ca ceva fix, static, dar, dimpotrivă, trebuie analizat în mişcare şi dezvoltare. Totuşi, raportul cantitativ
şi calitativ al elementelor forţelor de producţie influenţează atât factorii de producţie în sine, cât şi relaţiile
de producţie. Astfel, sub influenţa progresului tehnic se produc schimbări calitative privind mijloacele de
muncă, care sunt în continuă evoluţie şi remediere. Pentru „transformarea acestora din valori de consum
doar posibile în valabile şi aplicabile” sunt necesare modificări corespunzătoare ale forţei de muncă.
Pe de o parte, mijloacele de producţie reprezintă grila de dezvoltare a forţei de muncă umane,
materializarea cunoştinţelor acumulate, a experienţei şi ingeniozităţii umane, iar pe de altă parte, utilizarea
eficientă a acestora necesită un nivel respectiv de pregătire a forţei de muncă. Deci, nivelul de dezvoltare a
forţei de muncă trebuie să corespundă naturii şi nivelului de dezvoltare a mijloacelor de producţie. Între
factorii personali şi materiali de producţie există o corelaţie dialectică constantă.
Pentru agricultură acest fapt înseamnă, că schimbările profunde în baza tehnică a producţiei agricole
au un impact semnificativ asupra naturii şi conţinutului muncii, condiţionează anumite modificări structurale
a forţei de muncă, înaintând cerinţe înalte lucrătorului, nivelului de educaţie şi formării lui profesionale.
Conţinutul de bază. Totodată, trebuie analizată şi specificitatea agriculturii. În agricultură,
comparativ cu alte ramuri, impactul condiţiilor naturale asupra formării structurii forţei de muncă se produce
conform direcţiilor sale specifice şi anume:
1. Omul, în cadrul relaţiilor biologice, face parte din structura totală a biosferei. Din aceste
considerente, evoluţia omului, ca organism viu, se produce în conformitate cu legile ştiinţelor naturii,
împreună cu întreaga biosferă şi noosferă a sa, influenţând asupra lor şi, în acelaşi timp, suportând influenţă
inversă a acestora. Rolul determinant este jucat de activitatea de producţie a societăţii.
2. Procesul de producţie în agricultură este strâns legat de condiţiile naturale şi climatice, care, într-o
oarecare măsură, determină nivelul şi natura de pregătire profesională a forţei de muncă şi calificarea acesteia.
3. Activitatea de producţie a omului, în domeniul agriculturii, este asociată cu următoarele mijloace
specifice de producţie, cum ar fi: terenul, vitele de producţie şi de lucru, culturile de fructe perene etc. Aceste
circumstanţe posedă impact specific asupra componenţei calitative şi cantitative a forţei de muncă. Deficitul
de teren ca un mijloc de producţie presupune un proces de sporire a utilizării forţei de muncă şi eliberarea
acesteia în alte domenii prin utilizarea mecanizării în agricultură.
Interacţiunea legilor economice şi naturale nu schimbă direcţia generală a schimbărilor
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structurale ale forţei de muncă în localităţile rurale, dar, în acelaşi timp, impune o anumită amprentă,
asociată, în special, cu caracterul sezonier al producţiei, cu particularităţile biologice ale terenurilor şi ale
organismelor vii.
Prezentându-se drept o componentă integrală a forţei generale de muncă a societăţii, totalitatea forţei
de muncă în agricultură se dezvoltă ca parte a unui întreg. Totodată, ca ramură privată, are un şir de
regularităţi interne de dezvoltare, care determină specificitatea ei şi, respectiv, constituie obiectul unui studiu
special. Din punctul de vedere al procesului de muncă simplu, formarea forţei de muncă totale în agricultură
este determinată de caracteristicile de dezvoltare a forţelor sale de producţie, în special prin influenţa
factorilor naturali biologici, climatici etc. asupra stării generale (nivelul şi specificitatea) a muncii sociale în
agricultură – specializarea, cooperarea, asocierea şi concentrarea.
În cadrul analizei divizării muncii între industrie şi agricultură, economiştii clasici remarcă o tendinţă
importantă în schimbările structurale ale forţei de muncă, condiţionate de dezvoltarea forţelor de producţie.
Mai exact, numărul relativ de persoane, ocupate în agricultură, nu poate fi definit doar prin numărul
persoanelor angajate direct: la producerea agricolă participă mai mulţi indivizi, care nu se subordonează în
mod direct acestuia. Justificând procesul de eliberare a forţei de muncă din agricultură, economiştii clasici au
subliniat faptul, că acesta se desfăşoară parţial, deoarece în cazul producerii cantitative – agricultură pe scară
largă – munca devine mai productivă, dar şi pentru că o mare parte a populaţiei non-agricole desfăşoară
lucrări de întreţinere a terenurilor, furnizând capital constant agriculturii, cum ar fi: îngrăşăminte minerale,
seminţe de peste hotare, diverse tipuri de autovehicule. Astfel, dezvoltarea forţelor de producţie determină un
proces dublu în cadrul circulaţiei forţei de muncă în localităţile rurale: reducerea absolută a ocupării directe
în producerea agricolă şi creşterea numărului de producători, care participă indirect la proces, iar reducerea
absolută şi relativă a numărului de persoane ocupate în agricultură în procesul de diviziune a muncii este
însoţită de schimbările calitative ale forţei de muncă. Acest lucru este evident, în special, la etapa reutilării
tehnice a producţiei agricole, care reprezintă baza modificărilor în natura şi conţinutul muncii agricole,
transformând-o în diverse tipuri de muncă cu forme specifice industriale de realizare a cerinţelor anumitor
legi economice.
Pe parcursul dezvoltării, reutilarea tehnică a agriculturii parcurge mai multe etape. Prima etapă se
caracterizează prin: mecanizare parţială, implementarea maşinilor şi mecanismelor speciale în producţie. În
această perioadă se creează doar condiţii şi premise pentru transformarea forţei de muncă agricole în
varietăţi industriale. Introducerea maşinilor contribuie la schimbări fundamentale în baza tehnică a
producerii, în diviziunea în continuare a forţei de muncă, la creşterea cantitativă a profesiilor cu profil îngust,
la transformări progresive ale naturii şi conţinutului muncii.
Începând cu etapa iniţială, introducerea maşinilor, în special a tractoarelor, a jucat un rol progresiv
decisiv în creşterea producţiei agricole totale, precum şi în restructurarea psihologiei ţăranului. La prima
etapă au fost soluţionate, în principal, aspectele privind saturaţia cantitativă a agriculturii cu maşini şi
mecanisme speciale.
La etapa a doua se desfăşoară trecerea de la mecanizarea anumitor tipuri de activităţi spre
mecanizarea completă a proceselor de producţie. Maşinile şi mecanismele fragmentate sunt înlocuite cu
sistemul de maşini, care contribuie, în mod activ, la creşterea productivităţii muncii, la reducerea numărului
forţei de muncă, în special a lucrărilor cal-manuale şi parţial mecanizate, la dispariţia operaţiunii de muncă
manuală, la schimbarea raportului dintre munca fizică şi mentală spre creşterea ponderii celei din urmă, la
schimbarea structurii forţei de muncă.
Pentru etapa a treia este caracteristică tranziţia de la mecanizarea complexă spre automatizarea vastă
a tuturor unităţilor de producţie, care schimbă radical conţinutul, natura muncii, rolul şi locul omului în
procesul ocupării forţei de muncă. Automatizarea producerii necesită un nivel înalt de pregătire profesională
şi de calificare a resurselor umane, de instruire şi cultură a acestora.
La etapa actuală, trăsăturile caracteristice ale reutilării tehnice a agriculturii constau în: trecerea de la
mecanizarea anumitor tipuri de lucrări la mecanizarea şi automatizarea complexă a proceselor de producţie.
Odată cu creşterea cantitativă a noilor maşini şi cu mecanizarea proceselor individuale, tot mai evidentă este
introducerea sistemului de maşini în procesul de producere. Pe parcursul industrializării se intensifică
diviziunea muncii, iar în acest context, creşte concentraţia şi specializarea producţiei agricole datorită
cooperării intereconomice şi integrării agro-industriale, are loc procesul de extindere şi aprofundare a
relaţiilor din industrie şi agricultură. În acest sens, munca în agricultură capătă un conţinut calitativ nou, care,
atât în agricultură, cât şi în zootehnie, potrivit gradului de dezvoltare, tot mai mult se apropie de munca de
tip industrial. Industrializarea producţiei agricole înaintează necesitatea obiectivă şi condiţia de remediere a
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situaţiei, în general, a forţei de muncă din mediul rural. Acest fapt este determinat de mai mulţi factori.
Realizarea obiectivului de producţie este imposibil fără dezvoltarea dinamică a tuturor sectoarelor
economiei. Un rol deosebit de important îl joacă agricultura, care este menită pentru a satisface nevoile
crescânde ale populaţiei în produse alimentare şi a industriei – în materie primă.
Această problemă poate fi soluţionată prin consolidarea rolului factorilor intensivi şi reducerea
numărului de persoane ocupate în agricultură, care este imposibilă fără transformările industriale în
continuare din acest domeniu. Datorită dezvoltării industrializării, creşterea productivităţii muncii în
agricultură poate fi analizată ca o rezervă a forţei de muncă pentru sfera productivă şi neproductivă.
Utilizarea eficientă şi înalt productivă a noilor tehnologii agricole care apar în economia rurală necesită nu
doar creşterea cantitativă a muncitorilor calificaţi, dar, de asemenea, perfecţionarea continuă a cunoştinţelor
sale. Pe de o parte, industrializarea economiei rurale înaintează necesitatea obiectivă de a îmbunătăţi
componenţa cantitativă a forţei de muncă, iar pe de altă parte, ea creează premisele adecvate pentru aceasta.
De exemplu, trecerea agriculturii spre o bază industrială contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, la
schimbarea naturii şi conţinutului său, precum şi la majorarea veniturilor lucrătorilor din localităţile rurale şi,
astfel, la satisfacerea mai completă a nevoilor materiale ale acestora. Totodată, domeniul de aplicare a legii
economiei de timp se extinde, ceea ce permite sporirea nivelului de satisfacţie şi a nevoilor spirituale – apare
timp pentru recreare culturală, pentru instruire profesională şi generală, sport etc.
În anii 80 ai secolului XX, în Ucraina, ritmul de dezvoltare industrială a contribuit foarte mult la
consolidarea bazei materiale şi tehnice a agriculturii, care a parcurs modificări profunde cantitative şi
calitative şi a avut ca rezultat creşterea echipării forţei de muncă şi saturaţia fondului economiei rurale.
Având în vedere importanţa industrializării agriculturii cu scopul remedierii eficienţei producţiei sociale
totale şi bazându-ne pe nivelul atins în dezvoltarea industriei, s-a decis orientarea spre o accelerare a retehnologizării
economiei rurale şi apropierea muncii agricole, conform nivelului de echipare, cu muncă industrială.
O importanţă deosebită este acordată aspectelor de redresare calitativă a echipamentelor furnizate,
creării sistemului de maşini pentru mecanizarea complexă a proceselor de producţie a culturilor de câmp,
universalizării, unificării tehnologiei, raportului raţional al capacităţii de energie şi a maşinilor de lucru. Pe
terenurile colhozurilor şi sovhozurilor au început să apară tractoare şi maşini pentru recoltarea cerealelor şi a
sfeclei de zahăr cu capacităţi mai înalte şi viteză mai mare, atât autohtone, cât şi de producere străină, precum şi
altă tehnică. Saturaţia cu tehnică nouă a permis remedierea nivelului de mecanizare a producţiei, reducerea
perioadei de muncă, iar pe unele terenuri – trecerea la mecanizarea complexă şi automatizarea parţială.
Totodată, în anii '90, situaţia bazei materiale a agriculturii a început să se agraveze brusc. Tranziţia
sectorului agricol la relaţiile de piaţă, distorsiunile reformei agrare, lichidarea colhozurilor şi sovhozurilor au
condiţionat un declin total al gospodăriilor şi distrugerea asistenţei tehnice. Agricultura este asigurată în
proporţie de aproximativ 50-60% cu principalele utilaje agricole, luând în considerare faptul, că cca 90% din
tehnică are nevoie de reparaţie capitală.
Anual, întreprinderile agricole casează de 8-10 ori mai multă tehnică decât cumpără alta nouă. În anii
2001-2010, mijloacele fixe ale economiei naţionale au crescut de 5,5 ori, iar în agricultură, dimpotrivă, a
scăzut cu 20%. Potrivit nivelului de aproviyionare cu resurse materiale şi tehnice, Ucraina se situează cu
mult în urma ţărilor dezvoltate. În medie, în Ucraina, la 1 hectar de teren agricol revine de 5-7 ori mai puţine
mijloace fixe comparativ cu întreprinderile agricole cu o bază materială şi tehnică completată. Dinamica datelor,
în dependenţă de ani, denotă scăderea bruscă a cantităţii tehnicii în întreprinderile agricole (Tabelul 1).
Tabelul 1. Disponibilitatea utilajului tehnic în întreprinderile agricole (sfârşitul anului 2011) *
Tractoare, mii unităţi
Puterea motoarelor pentru
tractoare, mii kW
Combine de recoltat cereale, mii
unităţi
Combine de recoltat porumb, mii
unităţi
Combine de recoltat sfeclă, mii
unităţi

În anul 2011
comparativ cu 1991 (în %)
29,5

1991

1996

2000

2005

2011

497,3

441,7

318,9

216,9

147,1

31423

28078

20611

14792

12656

40,2

105,2

85,9

65,2

47,2

32,1

30,5

15,3

12,0

7,9

4,8

2,3

15,0

19,8

18,3

13,0

8,5

3,8

19,2

Sursa:*Agricultura Ucrainei, Date statistice, 2011, art. 203
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Potrivit datelor sondajului selectiv, reprezentate în Tabelul 2, asigurarea gospodăriilor rurale cu utilaj
tehnic nu este cea mai bună.
Tabelul 2. Disponibilitatea utilajului tehnic în gospodăriile rurale în anul 2011 (în %)*
Inclusiv gospodăriile cu teren aferent

Toate
gospodăriile

0,5 ha şi mai puţin

0,51-1,00 hа

1,01 ha
şi mai mult

Gospodării cu utilaj tehnic, inclusiv:

14,8/100

8,7/100

14,4/100

28,8/100

Tractoare
Combine
Semănătoare
Camioane

16,7
1,7
9,4
3,4

3,5
0,4
2,3
1,9

11,6
0,9
7,6
1,5

28,4
3,1
15,2
5,5

Cultivator
13,8
3,2
11,4
22,3
Sursa:* Caracteristicile agricole principale ale gospodăriilor din localităţile rurale în anul 2012. Buletin
statistic, Serviciul de Stat de Statistică, p. 20.
Pe parcursul anilor de independenţă s-a redus drastic producerea maşinilor agricole. Dacă în anul
1990 au fost produse 106 mii de tractoare şi 57 mii de semănătoare, în anul 2011 acestea constituiau respectiv
6,4 şi 4,9 mii de unităţi, reprezentând doar 6 şi 9%. Această situaţia a condus la o creştere semnificativă a
sarcinii per unitate de mijloace tehnice, precum şi la saturaţia pieţei cu tehnică străină.
Potrivit estimărilor oamenilor de ştiinţă CNŞ "Institutul de Economie Agrară", necesitatea
tehnologică a complexului agro-industrial în mijloace tehnice se calculează în valoare de cca 300 de miliarde
de dolari, adică pe parcursul a 10 ani, anual este necesar de achiziţionat tehnică în valoare de 22-28 de
miliarde UAH. De fapt, sunt cumpărate de zece ori mai puţine mijloace tehnice, iar pe piaţa ucraineană sunt
reprezentate mai mult de 70% din tehnică importată. Toate companiile majore (agroholdingurile) activează
doar cu maşini importate. În anul 2011 au fost cumpărate 586 de combine de recoltat cereale, inclusiv 78,7%
de origine străină. Desigur, tehnica străină, potrivit caracteristicilor sale tehnice şi economice, este mult
superioară faţă de cea autohtonă. În special, aceasta permite prelucrarea solului şi semănarea cu o reducere
de 7 ori a consumului de combustibil şi de 10 ori a costului forţei de muncă, iar cheltuielile directe de
exploatare fiind mai mici de 2 ori.
Actualmente, piaţa mondială de utilaje agricole este împărţită, practic, între campaniile
transnaţionale, precum: „John Deere”, „New Holland”, „AGCO” şi „Same Deutz-Fahr”. Aceste campanii,
deseori, în special pe piaţa de tractoare din SUA, constituie 95%, iar în Europa de Vest – 85%. În Europa de
Vest activează mai mult de cinci mii de întreprinderi agricole constructoare de maşini. Desigur, producătorul
intern nu poate concura cu astfel de campanii, prin urmare, nu este surprinzător faptul, că utilajul tehnic
importat este achiziţionat cu o valoare mult mai mare decât cel naţional.
Având în vedere faptul, că aproximativ 17 milioane de hectare de teren sunt utilizate de către
întreprinderile agricole, cu o suprafaţă de 500 ha de teren agricol, precum şi în gospodăriile populaţiei, care
sunt obligaţi să utilizeze tehnologia învechită din cauza lipsei de resurse financiare, şi că astfel de gospodării
au nevoie doar de 200 de mii de tractoare, cu capacitatea de 18-40 CP, pe ordinea de zi este o problemă
serioasă: reproducerea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii.
Trecerea producerii agricole spre industrial condiţionează necesitatea creşterii, în mod semnificativ,
a capacităţii de energie. Ţinând cont de specificul producţiei agricole şi de experienţa ţărilor capitaliste
dezvoltate, capacitatea de muncă în agricultură trebuie să fie mai mare decât în industrie. Creşterea
capacităţii de muncă este asigurată atât prin majorarea capacităţii totale a motoarelor mecanice, precum şi
prin utilizarea pe larg a energiei electrice.
Energia electrică joacă un rol de lider în modificările tehnicii şi tehnologiei de producere. Totodată,
energia electrică uneşte maşinile şi mecanismele într-un sistem unic, asigură ritmul de muncă a lor şi
continuitatea ciclului de producere, creează premise reale şi condiţii pentru mecanizarea şi automatizarea
complexă a producerii. Electrificarea este în raport cu procesele ce vizează schimbarea muncii agricole în
diverse activităţi industriale, substituirea muncii manuale cu cea mecanizată, modificarea aspectului social al
satului.
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Cu toate acestea, agricultura stagnează evident la capitolul volumul total al consumului de energie
electrică şi nivelul capacităţii de muncă. De la an la an se urmăreşte o tendinţă constantă de reducere a
capacităţilor de energie în cadrul întreprinderilor agricole. În particular, în anul 2011, comparativ cu 1991,
capacitatea de energie s-a redus cu 73,3 mil kWh sau de trei ori. Nu au fost încă utilizate şi posibilităţile
mari propuse spre înlocuirea energiei electrice cu alte tipuri de energie. În perspectivă, energia electrică
poate fi utilizată pe larg pentru tratarea solului, combaterea buruienilor, treieratul cerealelor, tratarea
seminţelor, iradierea animalelor etc. Cele menţionate contribuie la economii semnificative privind forţa de
muncă vie şi materialele în producţia agricolă.
În unele cazuri, potrivit experienţei autohtone şi de peste hotare, în agricultură este raţional, din
punct de vedere economic, de a utiliza sursele regenerabile de energie.
În anul 2010, cheltuielile de energie în structura sinecosturilor produselor agricole au constituit 18%,
iar pentru culturi – 23,1%. Astfel, domeniul dat deţine un mare potenţial pentru producerea resurselor
energetice, dar consumă doar 1% de biocombustibil şi deşeuri din volumul total al consumului de energie.
Utilizarea surselor regenerabile de energie pot fi obţinute prin următoarele direcţii principale:
- extinderea procesării produselor agricole cu biocombustibil;
- producerea cu turbine eoliene de energie mecanică, termică şi electrică;
- obţinerea răcelii şi a căldurii la temperaturi scăzute datorită energiei solare şi geotermale;
- utilizarea vastă a energiei eoliene şi solare de către cei ce pot aplica asemenea operaţie.
Aplicarea pe larg a tipurilor alternative de energie în agricultură reprezintă o condiţie obiectivă
pentru creşterea economică în continuare şi soluţionarea problemelor privind şomajul. În ţările europene se
desfăşoară un lucru activ în această direcţie, printre care lider este Germania, asigurând 25% din ocuparea
forţei de muncă în acest sector în UE. Se preconizează ca până în anul 2020, dezvoltarea energiei alternative
va permite creşterea numărului de locuri de muncă în Germania cu 140 de mii, în Polonia – cu 160 de mii, în
Spania, Italia şi Franţa, respectiv: 120, 140 şi 60 de mii.
În Ucraina, în conformitate cu proiectul naţional „Energia Naturii” (Decretul prezidenţial al Ucrainei
din 08.09.2010), este planificat de a construi o capacitate eolienă de 2000 MW şi până la 1000 MW de
energie solară, care, anual, vor permite producerea a 4,5-5,0 miliarde kW de energie electrică pur ecologică.
Pentru realizarea potenţialului agricol privind producerea şi utilizarea surselor alternative de energie
sunt prevăzute un şir de măsuri, în special:
- extinderea capacităţii privind producerea biocombustibilului din materii prime agricole;
- elaborarea şi implementarea noilor tehnologii de producere a biocombustibilului;
- introducerea standardelor de producere privind utilizarea rotaţiei culturilor energetice spaţioase etc.
Cu toate acestea, în agricultură, la etapa incipientă se află nu doar utilizarea noilor tipuri de energie,
dar este nerezolvată şi problema înlocuirii muncii manuale neproductive. În special, nivelul mecanizării
anumitor tipuri de muncă în domeniul creşterii plantaţiilor este redus şi există un mare volum de muncă
manuală în sfera creşterii animalelor. De exemplu, în anul 2012, 90% din gospodăriile rurale au utilizat
munca manuală pentru prelucrarea pământului, 10,4% din gospodării prelucrează pământul doar manual,
7,8% – cu tractorul, 50,4% – manual şi cu tractorul. Se estimează, că mecanizarea producerii doar a
culturilor cu muncă intensivă în agricultură, chiar şi în baza echipamentelor existente, ar permite reducerea,
în mod semnificativ, a costurilor forţei de muncă. Potrivit capacităţilor potenţiale de industrializare, ramurile
agricole pot fi divizate în trei grupe.
Primul grup – ramurile în care, practic, procesele de producere sunt mecanizate (cerealele); al doilea
– ramurile, al căror echipament tehnic este în curs de dezvoltare şi prelucrare (creşterea porcinelor), iar al
treilea – ramurile, pentru care nu există soluţii acceptabile de inginerie nici din punct de vedere teoretic
(fructele de pădure şi unele culturi legumicole).
În prezent, există un decalaj semnificativ în dezvoltarea bazei materiale şi tehnice, în nivelul de
mecanizare a agriculturii unor regiuni şi gospodării, care, cu siguranţă, influenţează diferit asupra soluţionării
problemelor privind formarea şi îmbunătăţirea structurii forţei de muncă. Desigur, drept urmare a
diferenţierii bazei tehnico-materiale apar şi fluctuaţii mari între cei ocupaţi cu munca manuală şi mecanizată.
Această situaţie se explică, în primul rând, prin diferite niveluri de dezvoltare a forţelor de producţie
în agricultură. De aceea, îmbunătăţirea tuturor forţelor de muncă în anumite regiuni ale ţării este în strânsă
legătură cu procesul de aliniere a bazei materiale şi tehnice a agriculturii. La soluţionarea acestor probleme
este nevoie de o abordare diferenţiată, luând în considerare nu doar mijloacelor de producţie existente, dar
necesităţile de ele în funcţie de condiţiile naturale şi climatice, precum şi de nivelul de specializare.
Un impact semnificativ asupra schimbărilor structurale de lucrători agricoli în procesul de
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industrializare este produs de specializarea şi concentrarea producţiei în baza cooperării intereconomice şi
integrării agro-industriale. Pe parcursul cooperării intereconomice şi integrării agro-industriale se intensifică
diviziunea muncii, se modifică structura producţiei. În locul gospodăriilor multisectoriale apar întreprinderile
agricole specializate pe anumite tipuri de producţie, unele din acestea se desprind de agricultură şi se
dezvoltă în ramuri independente ale industriei (producţia de furaje, depozitare şi prelucrare etc.), se extind şi
se consolidează legăturile dintre celulele de producţie, se aprofundează cooperarea muncii la nivel naţional.
Noile forme de organizare a producţiei sociale facilitează tranziţia agriculturii de la mecanizarea parţială la
cea complexă a proceselor de producţie pentru implementarea sistemului de maşini, fapt ce permite
mecanizarea completă a multor procese de producere şi modificarea tehnologiei. Potrivit unor indicatori
(consumul de energie, electricitate, fonduri, condiţiile, remunerarea productivităţii), munca în întreprinderile
şi organizaţiile intereconomice se va apropia de munca în industrie.
Concluzii. Deci, o regularitate importantă de dezvoltare a agriculturii, la etapa actuală, este
echiparea tehnică (modernizarea), care pune pe ordinea de zi sarcini principiale noi atât de producere, cât şi
socio-economice şi asigură soluţia completă a acestora. În acest proces, sunt identificate două tendinţe opuse:
pe de o parte, lent, dar are loc saturarea cantitativă a agriculturii cu tehnică, îmbunătăţirea caracteristicilor
calitative, iar, pe de alta, o parte din operaţiunile de producere rămâne nemecanizată, ceea ce conduce la o
creştere a diferenţierii dintre munca industrială şi cea manuală. Toate acestea prezintă un anumit efect şi
asupra structurii personalului, nevoilor şi formării lui.
În direcţiile strategice de dezvoltare a agriculturii din Ucraina pe perioada de până în anul 2020, sunt
preconizate un şir de măsuri privind reproducerea şi dezvoltarea bazei materiale şi tehnice. În special, se prevede:
- restructurarea ingineriei autohtone în conformitate cu complexul agroindustrial, bazat pe crearea
asociaţiilor industrial-financiare naţionale şi internaţionale;
- crearea întreprinderilor comune privind producerea mijloacelor tehnice pentru localităţile rurale cu
o localizare de translaţie a componentelor autohtone şi a agregatelor de la 20-80% şi mai mult;
- achiziţionarea licenţei pentru producerea tractoarelor compacte de calitate înaltă şi a altor mijloace
tehnice, care nu se produc în Ucraina;
- contribuirea la extinderea pieţei serviciilor tehnice şi utilizarea în comun a tehnicii agricole,
inclusiv în condiţiile de cooperare şi arendă;
- restabilirea sistemului anual de formare, calificare şi recalificare a personalului ingineresc-tehnic, a
mecanizatorilor cu larg profil, a profesiilor muncitorilor pentru industria constructoare de maşini;
- îmbunătăţirea actelor normative şi de drept privind sprijinul acordat de stat pentru modernizarea
tehnică şi tehnologică a producţiei agricole, precum şi dezvoltarea industriei autohtone constructoare de
maşini, a investiţiilor de bază şi preferenţiale.
Dezvoltarea forţelor de producţie ale agriculturii moderne prezintă o serie de cerinţe faţă de forţa
de muncă în general, proporţiile şi relaţiile sale interne. Creând o anumită dezmembrare calitativă şi o
proporţionalitate cantitativă a producţiei agricole, forţele de producţie reprezintă o baza materială reală
pentru formarea şi perfecţionarea întregii forţe de muncă şi a elementelor sale individuale, determină
natura şi intensitatea schimbărilor structurale ale forţei de muncă în ramura culturilor şi creşterii
animalelor.
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СОЗДАНИЕ ЗОН СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ С ЕС И ТУРЦИЕЙ –
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ
МИХАИЛ ПОЙСИК, доктор экономики
Национальный институт экономических исследований
Moldova becomes a party to a free trade zone with the EU and Turkey. Along with the positive
factors of trade liberalization, there are a number of risks that could lead to bankruptcy of producers,
primarily food products.
Keywords: reexport, regime for processing on customs territory.
Moldova devine parte a unei zone de comerţ liber cu UE şi Turcia. Împreună cu factorii pozitivi ai
liberalizării comerţului, există o serie de riscuri care ar putea duce la faliment de producători, în principal
produse alimentare.
Cuvinte cheie: reexport, regim pentru prelucrare pe teritoriul vamal.
Молдова становится участником зоны свободной торговли с ЕС и Турцией. Наряду с
положительными факторами либерализации торговли существует целый ряд рисков, которые
могут привести к банкротству производителей, прежде всего, продовольственных товаров.
Ключевые слова: реэкспорт – вывоз из страны ранее ввезенных (импортированных) в нее
товаров; режим переработки на таможенной территории – использование товаров на
территории Республики Молдова в рамках одной или нескольких операций по переработке.
JEL Classification: F36, F35, F37, F40, F59
Введение. Приближается срок подписания «Соглашения об ассоциации между Европейским
Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с одной
стороны, и Республикой Молдова, с другой стороны». Таково полное название документа.
В свою очередь, Турция еще в 1996 году стала ассоциированным членом ЕС, вступив, тем
самым, в европейский таможенный союз. А соглашение об этом союзе обязывает его участников
проводить единую внешнеторговую политику в отношении третьих стран и применять к ним
одинаковые торговые режимы. Поэтому Молдова, открывая свой рынок для западноевропейских
товаров, как бы обязана обеспечить аналогичный режим и для товаров из Турции, уже имеющей
подобные условия с 26 государствами.
В этой связи возникает необходимость дать оценку состояния сложившихся торговых
отношений с данными подписантами.
Основная часть. Как известно, ещё в 2001 году Молдова вошла во Всемирную торговую
организацию (ВТО), объединяющую более 130 стран мира. Уже тогда по многим видам товарных
групп страна получила упрощённый доступ на их рынки. Это достигалось посредством
либерализации международной торговли и унифицированного регулирования торгово-политических
отношений государств-членов. Тем не менее, развивающимся странам – членам ВТО, с одной
стороны, как бы предоставляются преференции на более высокий относительный уровень
таможенно-тарифной защиты своих рынков по сравнению с развитыми. С другой, в абсолютном
выражении общий размер таможенно-тарифных санкций в развитых странах остаётся достаточно
высоким, вследствие чего доступ на рынки высокопередельной продукции из развивающихся стран
серьёзно ограничен. Так, средний таможенный тариф для Молдовы в 2012 году был 4,6%, а для
государств Европейского Союза – 5,5%. В частности, вице-премьер министр экономики Валерий
Лазэр в одном из своих интервью признал, что это вхождение было поспешным, без должной оценки
осуществлённого чрезмерного снижения тарифных барьеров, негативно повлиявших на
конкурентоспособность национальных производителей на внутреннем рынке. То есть наша
экономика оказалась более открытой не только перед ЕС, но и перед другими основными
торговыми партнёрами. Для Российской Федерации средний таможенный тариф установлен 10%, для
Турции – 9,6%.
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21 января 2008 года Совет министров ЕС утвердил Соглашение о привилегированном
торговом режиме между Молдовой и Евросоюзом, известное как соглашение об ассиметричной
торговле. Молдова тогда было предоставлено право экспортировать пшеницу, ячмень, кукурузу,
сахар и до последнего времени вино в пределах всё возрастающих квот без пошлин, а из стран ЕС
товары импортируются, как и прежде, с пошлинами. При этом, ежегодно выделяемые квоты
национальными производителями стабильно не осваивались. В целом, из 10 тыс. наименований
товарной номенклатуры Молдовой в ЕС экспортируются товары в объёмах превышающих 100 тыс.
долларов в год лишь, примерно, по 260 позициям.
Однако, несмотря на предоставленные преференции со стороны ЕС, динамика показателей
внешней торговли с данной группой государств существенно хуже, чем со всем остальным миром.
Таблица 1. Экспорт и импорт Республики Молдова за 2008-2013 годы
(млн. долларов США)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013/2008, %%

Экспорт – всего

1591,1

1283

1541,5

2216,8

2161,9

2399

150,8

в том числе:
в страны ЕC

820,1

667,3

728,9

1083

1013,4

1140,9

139,1

в страны ТC

450,9

393,6

514,8

746,6

786,2

761,6

168,9

33,4

31,8

67,5

73,4

56,1

127,1

380,5

Импорт – всего

4898,8

3278,3

3855,3

5191,3

5212,9

5492,7

112,1

в том числе:
из стран ЕC

2105,3

1421,2

1704,2

2256,3

2318,6

2472,8

117,5

из стран ТC

886,7

679,9

721,4

1049,6

1015,6

998,9

112,7

231,9

172,4

205,8

366,9

388,2

381

164,3

в Турцию

из Турции

По сравнению с 2008 годом суммарный экспорт Молдовы увеличился на 50,8%, тогда как в
ЕС – лишь на 39,1%. В свою очередь, весь импорт увеличился на 12,1%, а из Европейского Союза» –
на 17,5%.
Примечательна и структура товаров торговли с ЕС. Прежде всего, это реэкспорт, в течение
последних лет занимающий в объёме экспортируемой молдавской продукции около одной трети. (По
итогам 2013 года он составил 32,6% от суммарного экспорта). В частности, в страны ЕС из Молдовы
было поставлено нефтепродуктов на $12,5 млн., сжиженного газа на $8,4 млн. На миллионы долларов
отправляются мебель, медикаменты и т.д. При этом зачастую Молдова используется, как оффшор.
Реэкспорт официально фиксируется, как таможней, так и статистикой. Только в стране от этого,
практически, ничего не остаётся.
Молдавская статистика не публикует данные о реэкспорте в разрезе государств импортёров и
видам продукции, но частично они приводятся в Базе данных статистики торговли товарами
Организации Объединенных Наций (United Nations Commodity Trade Statistics Database).
Таблица 2. Реэкспорт Республики Молдова по странам мира за 2012 год
(млн. долларов США)
Всего
772,32
в т.ч. ЕС
272,01
Румыния
85,87
Италия
57,56
Великобритания
29,77
Венгрия
25,64
Польша
19,68
Германия
16,80
Чехия
9,88
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Литва
Болгария
Франция
Словакия
Австрия
Бельгия
Нидерланды
Латвия
Финляндия
Эстония
Греция
Испания
Хорватия
Словения
Прочие
ТС
Россия
Беларусь
Казахстан
Турция
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6,30
5,43
4,96
3,92
2,68
1,67
0,39
0,36
0,36
0,24
0,23
0,14
0,08
0,04
0,01
427,04
411,31
1,62
14,11
30,84

Но помимо реэкспорта почти половина от общего объёма поставок в ЕС занимает продукция,
изготовленная по документации зарубежных заказчиков, значительная часть из которой
производится из импортируемого для этих целей сырья. Согласно Таможенного кодекса, ст.57 –
помещенная в «режим переработки на таможенной территории». Масштабы реализации таких схем
проявляются в платёжном балансе Республики Молдова. В 2008 году было экспортировано подобных
товаров на $464,0 млн., а в 2013 уже на $565,8 млн.
Таблица 3. Импорт сырья для переработки внутри страны и экспорт переработанного
(млн. долларов США)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Экспорт
464,0
395,8
410,6
522,1
526,4
565,8
Импорт
-339,2
-284,0
-308,5
-424,0
-396,2
-414,9
Добавленная стоимость
124,8
111,7
102,1
98,0
130,2
150,9
Процент добавленной стоимости
26,9
28,2
24,9
18,8
24,7
26,7
Прежде это были в основном швейные и трикотажные изделия, кожгалантерея и обувь. В
последние годы высокими темпами наращивает свои объёмы Draexlmaier Automotive – завод по
производству комплектующих и электрооборудования для автомобилей. (Это предприятие
организовано в г. Бельцы в 2007 году). Весь интеллектуальный потенциал местных работников
задействован лишь на то, чтобы нарезать импортируемый электрокабель и укомплектовать из него
наборы электропроводки для различных марок автомобилей. Только за последние два года поставки
такой продукции в ЕС увеличились со $138,5 млн. в 2011 году до $210,5 млн. в 2013-ом. Разница
$72,0 млн.
В то же время весь экспорт в ЕС за эти два года вырос лишь на $57,8 млн. Получается, что все
остальные виды производств дали суммарный минус.
В целом, характерным в производстве продукции из давальческого сырья является то, что
основными её импортёром являются государства ЕС. При этом однако следует учитывать, что
реэкспорт частично включает примерно одну треть товаров, переработанных на таможенной
территории, которые из-за недостаточной глубины переработки не получили сертификат
происхождения товаров «Сделано в Молдове».
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Таблица 4. Экспорт переработанной продукции по основным торговым партнёрам
(млн. долларов США)
2012 год
Всего
Всего

После
переработки

2013 год
Доля в
экспорте,%

После
переработки

Всего

Доля в
экспорте, %

2161,86

526,35

24,3

2399,03

565,82

23,6

Румыния

356,72

220,46

61,8

413,07

261,59

63,3

Италия

202,37

130,20

64,3

185,28

126,24

68,1

Великобритания

83,89

59,58

71,0

105,58

60,63

57,4

Германия

70,20

29,64

42,2

113,13

25,95

22,9

Польша

74,18

13,47

18,2

85,34

14,38

16,9

Нидерланды

16,65

5,72

34,4

15,79

7,33

46,4

Бельгия

9,51

7,99

84,0

8,27

6,17

74,6

Франция

30,17

6,58

21,8

35,48

5,92

16,7

Болгария

33,85

3,35

9,9

32,90

4,62

14,0

Словакия

5,86

3,52

60,1

7,83

4,11

52,5

Турция

56,06

30,95

55,2

127,15

29,18

22,9

Россия

655,14

7,90

1,2

632

10,70

1,7

Из оставшихся позиций экспорта в государства ЕС за минусом реэкспорта и продукции
произведенной в режиме переработки значительную часть занимает произведенное в Молдове сырьё
опять же с мизерной добавленной стоимостью. В 2013 году это были:
 фуражные зерновые культуры: пшеница, ячмень и кукуруза на $38,3 млн.;
 масличные: рапс и подсолнечник на $62,8 млн.;
 орехи на $84,1 млн.;
 необработанные шкуры животных на $5,2 млн.
В немалых объёмах отгружался и лом чёрных и цветных металлов – $16,5 млн.
Одной из общепризнанных наиболее значимых статей национально экспорта являются
виноградные вина и другие алкогольные напитки.
Таблица 5. Экспорт алкогольной продукции по основным торговым партнёрам
(млн. долларов США)
ВСЕГО
в т.ч.: страны ЕС
Польша
Чехия
Румыния
Германия
Словакия
Литва
Латвия
Эстония
страны ТС
Россия
Беларусь
Казахстан
Украина

2005

2009

2010

2011

2012

2013

314,26
10,49

157,26
23,83

175,84
20,98

177,81
24,29

210,65
24,00

226,75
32,35

2,39
1,27
1,59
1,37
0,01
0,71
1,20
0,85
278,95
234,92
36,56

9,39
3,50
3,23
4,22
0,24
0,72
0,63
0,55
110,54
52,15
44,02

7,97
4,13
2,41
2,52
0,48
1,02
0,58
0,72
116,97
62,20
41,33

6,83
5,60
3,38
3,03
0,74
1,01
0,56
0,95
103,25
47,90
38,54

7,85
4,84
4,26
1,95
1,04
1,06
0,96
0,98
126,55
61,02
46,04

9,14
8,18
4,90
2,63
1,96
1,73
1,17
1,16
117,27
45,33
52,96

7,47

14,37

13,44

16,81

19,49

18,98

18,40

13,56

23,98

31,93

29,29

40,90
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В то же время в 2013 году Молдова в значительных объёмах импортировала из ЕС
наукоёмкую продукцию и, прежде всего, сельского хозяйства, как семенной и другой
репродуктивный материал, которые прежде выращивала самостоятельно, как для собственного
потребления, так и для экспорта:
 племенные скот и птица на $8,3 млн.;
 яйца для инкубации на $4,1 млн.;
 семена кукурузы на $4,4 млн.;
 семена рапса и подсолнечника на $8,0 млн.;
 посадочный материал на $10,5 млн.
Из-за низкой конкурентоспособности и сворачивания собственного производства ежегодно
увеличиваются и объёмы импорта животноводческой продукции. В частности, в 2013 году:
 мясо и пищевые субпродукты на $14,0 млн.;
 молочные продукты на $14,5 млн.
Примечателен объём импорта алкогольной продукции на $33,0 млн., превышающий экспорт,
а также бывших в употреблении одежды и прочих изделий – $8,2 млн.
По отношению к производителям из Молдовы европейские импортёры, прежде всего, имеют
несопоставимо более высокий технологический уровень производства, а также развитую
инфраструктуру заготовки, переработки, транспортировки и реализации продукции, которая в
Молдове в зачаточном состоянии. Одно то, что в ЕС ВВП, приходящееся на одного жителя,
примерно, в 17 раз выше, чем в Молдове указывает на кардинально отличающиеся потенциальные
возможности.
И этот экономический разрыв позволяет абсолютно по-разному поддерживать собственное
производство. В частности, в субсидировании аграрного сектора в зависимости от страны оно
составляет 250-350 и более евро на гектар в год. Молдавские аграрии получают менее 20 евро.
В настоящее время в производстве продукции сельского хозяйства в Молдове преобладает
патриархальное мелкотоварное производство, которое априори не может быть высокоэффективным.
Фермерскими хозяйствами с площадью менее 10 га и так называемыми хозяйствами населения в
последние годы производится около половины зерна и зернобобовых, в том числе кукурузы – около
80%, фасоли – 98%, подсолнечника – 22%, картофеля и овощей – более 80%, бахчевых – 96-97%,
фруктов и ягод – 55-59%, винограда – более трёх четвертей. Основная часть продукции
животноводства вообще производится на личных подворьях: скота и птицы на убой (в живом весе)
почти три четверти, молока – 97%, яиц – 61-66%, шерсти – более 98%.
Как следствие этого, несмотря на высокие тарифные барьеры, например: на мясо говядины и
свинины – пошлина 20% от декларируемой стоимости товара плюс 200 евро за тонну; на мясо птицы
– те же 20% плюс 100 евро за тонну, импорт этой продукции неуклонно растёт. В прошедшем году из
ЕС было ввезено мяса свинины на $8,0 млн. при средней цене $2,87 за 1 кг, мяса птицы на $3,9 млн. –
по $0,94 за кг. Разумеется, подобный уровень цен в обозримом будущем для молдавских
товаропроизводителей не достижим и должен быть признан, как демпинговый.
Подписание «Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Европейским
сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с одной стороны, и Республикой
Молдова, с другой стороны» предопределяет целый ряд вызовов для страны. Прежде всего, это сотни
европейских директив, на исполнение которых в прописанные сроки экономические агенты, как и
государственные структуры не в состоянии перейти физически, не определены и источники
финансового покрытия, необходимые для их внедрения. Особые проблемы возникают у
национальных производителей с внедрением положений приложения 15 к данному Соглашению. В
нём в разделах А, В и С в разных вариантах определены, как механизмы количественных
ограничений для молдавского экспорта в государства ЕС продукции сельского хозяйства, так и
бессрочные квоты. А они в разы меньше фактических объёмов, как производства, так и экспорта.
В частности, в данном приложении предлагаются следующие квоты:
- свежие яблоки 20 тыс. тонн;
- столовый виноград 5 тыс. тонн;
- томаты 1 тыс. тонн;
- сливы – 5 тыс. тонн;
- виноградный сок – 500 тонн;
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- мясо птицы – 600 тонн;
- молочная продукция – 1700 тонн и т.д.
Не малые проблемы по зоне свободной торговли с Турцией, которая, не в пример Молдове,
уже не одно десятилетие демонстрирует высокий стабильный рост своего экономического развития.
Особой заботой в данном государстве окружено сельское хозяйство, защищаемое не только квотами,
но и непреодолимыми тарифными барьерами в 135, 180 и 225%. Например, крупный рогатый скот,
овцы и козы на убой – 135% от декларируемой стоимости товара; говядина, баранина, козлятина или
свинина – 225%; молочная продукция – 180%; готовые продукты из мяса – 121,5%, сахар и
кондитерские изделия – 175%, продукты переработки овощей и фруктов – 135,9% и т.д. При этом
средний размер таможенных пошлин у них 9,6% против 4,6% молдавских.
Плюс к этому аграрии со стороны государственного бюджета получают несопоставимые с
молдавскими субсидии. Только на поддержку животноводства в 2012 году было выделено около $1,6
млрд. из почти $6 млрд., предназначенных для сельского хозяйства.
Даже укрупнённое сопоставление внешнеторговых потенциалов наших государств указывает
на наличие значительных проблем. По суммарным показателям только за последние пять лет экспорт
молдавских товаров увеличился в 3,8 раза. И наиболее весомый скачок произошёл в истекшем 2013
году – в 2,3 раза до $127,1 млн. Данный рост во многом был обеспечен всплеском поставок лома
чёрных металлов и алюминия на $37,0 млн., что составило 29,1% от всего экспорта. Наиболее
значимыми позициями для Молдовы, как и в торговле с ЕС, остаются:
сырьё:
 подсолнечник – $26,2 млн.;
 пшеница, ячмень и кукуруза – $8,5 млн.;
 орехи – $1,6 млн.
а также:
 стеклотара – $10,5 млн.;
 продукция из давальческого сырья на $29,2 млн., включающая трикотаж, в основном
бельевой молдо-турецкого предприятия “Infiniti”, на $13,4 млн.;
 декоративные тканые изделия – $6,7 млн.
В то же время импорт за эти пять лет вырос на 62,4%, достигнув $381,0 млн. Этот объём втрое
превысил экспорт. И здесь также особенно примечательно его конкретное наполнение, которое,
прежде всего, отражает конкурентоспособную диверсифицированную по самым различным секторам
экономику Турции. В Молдову импортируется очень широкая гамма продукции из многих товарных
групп. Вот лишь отдельные наиболее значимые позиции:
 овощи – $18,9 млн.;
 фрукты – $7,8 млн.;
 виноград – $2,9 млн.;
 посевной материал: семена подсолнечника – $1,3 млн. по – $11,2 за кг;
 медикаменты – $9,6 млн.;
 мыло – $18,8 млн.;
 изделия из пластмасс – $24,4 млн.;
 нити и ткани синтетические – $14,4 млн.;
 каучук и шины – $9,4 млн.;
 бумага туалетная – $6,2 млн.;
 трикотажные полотна и отделочные элементы – $41,8 млн.;
 костюмы – $6,3 млн.;
 котлы и радиаторы центрального отопления – $8,7 млн.;
 насосы и вентиляторы – $5,7 млн.;
 крепёжная арматура – $7,8 млн. и т.д.
В проекте подготовленного соглашения о зоне свободной торговли с Турцией по
значительной части товаров для Молдовы прописаны либо запреты на беспошлинный экспорт, либо
незначительные квоты. Так, по сахару и мёду квоты не предусмотрены; по яйцам символический
объём – 250 тыс. штук в год, по вину – 7 тыс. гектолитров, из всех видов мяса – с нулевой пошлиной
будет допускаться одна лишь свинина и в количестве не более 500 т. А всё, что свыше «согласуемых»
квот, для экспортёров останется запредельным, как и прежде.
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В то же время в зимне-весенний период турецкие овощи и фрукты будут импортироваться в
Молдову без пошлины. Учитывая, что в Турции и климат существенно теплее, что предопределяет
значительно меньшие затраты на обогрев теплиц, и опять же размеры субсидирования, безусловно,
национальное тепличное производство становится неконкурентоспособным.
В части текстиля, ковров, мебели, стройматериалов, химической продукции и ряду других
позиций для Молдовы прописаны переходные периоды по обнулению пошлин в течение 3, 5 и 7 лет.
Развивать отношения с ЕС и Турцией, разумеется, необходимо, но не на условиях, которые
могут привести к массовому банкротству национальных производителей, прежде всего, продуктов
питания.
1.
2.
3.
4.

5.
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ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND CALITATEA
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In a market economy, the issue of quality is the most important factor for improving the standard of
living, securitatăţii economic, social and environmental. The problem of quality assurance is very important
for any industrial enterprise. Therefore, current business conditions focuses on providing high-quality
product quality through the development and implementation of quality management systems.
Keywords: quality, total quality, quality assurance, ISO 8402, ISO 9000 etc.
Într-o economie de piaţă, problema calităţii este cel mai important factor pentru îmbunătăţirea
nivelului de trai, securităţii economice, sociale şi a mediului. Problema asigurării calităţii este foarte
importantă pentru orice întreprindere industrială. Prin urmare, condiţiile actuale de afaceri se concentrează
pe furnizarea calităţii produsului de înaltă calitate, prin dezvoltarea şi implementarea sistemelor de
management al calităţii.
Cuvinte cheie: calitate, calitate totală, asigurarea calităţii, ISO 8402, ISO 9000 etc.
JEL Classification: Z0, L15, L10, L23
Introducere. Într-o economie de piaţă, problema de calitate este cel mai important factor de
îmbunătăţire a nivelului de trai, securităţii economice, sociale şi de mediu. Calitatea privită ca un concept
complex, reprezintă eficienţa tuturor aspectelor activităţii economice: strategia de dezvoltare, producţie,
marketing, etc. Cea mai importantă parte a întregului sistem de calitate o reprezintă calitatea produselor.
Problema asigurării calităţii este foarte importantă pentru orice întreprindere industrială. Prin urmare, în
condiţiile actuale întreprinderile îşi concentrează atenţia la asigurarea calităţii producţiei de calitate înaltă prin
intermediul dezvoltării şi implementării sistemelor de management al calităţii.
Asigurarea calităţii implică dezvoltarea standardelor de calitate, alocarea responsabilităţii privind calitatea
şi controlul calităţii lucrărilor.
Conţinutul de bază. În literatura de specialitate şi în practica internaţională există interpretări diferite ale
conceptului de calitate.
Calitatea este considerată o categorie filosofică. Se consideră că pentru prima dată acest termen a fost
analizat de către Aristotel în sec. III î.e.n., care considera că „calitatea este diferenţa dintre obiecte după principiul
„rău-bun” [3, p. 3]
De asemenea o abordare filosofică ne prezintă şi Hegel, care după părerea lui „calitatea este în primul rând
identică cu certitudinea, astfel încât ceva încetează să mai fie ceea ce este, când îşi pierde calitatea sa” [3, p. 3].
Vestitul savant japonez Kaoru Ishikawa considera că „calitatea este proprietatea de a satisface nevoile
consumatorilor” [3, p. 3].
Joseph Juran analiza conceptul de calitate din două puncte de vedere: din punct de vedere obiectiv calitatea
este ceea ce corespunde pentru utilizare, din punct de vedere subiectiv – calitatea este nivelul de satisfacţie a
consumatorului.
David A. Garwin, profesor la Harvard Business School a pus în evidenţă cinci orientări principale în
definirea calităţii produselor [2]:
1. Orientarea transcendentă. Potrivit acestei orientări calitatea reprezintă o entitate atemporală, absolutul
fiind percepută de fiecare individ în mod subiectiv;
2. Orientarea spre produs. Această orientare este total opusă orientării anterioare şi conform ei, calitatea
este considerată o mărime care poate fi măsurată exact;
3. Orientarea spre procesul de producţie. Calitatea este privită din perspectiva producătorului. Pentru
fiecare produs există cerinţe specificate, care trebuie îndeplinite;
4. Orientări spre costuri. Calitatea produsului este definită prin intermediul costurilor şi, implicit, a
preţurilor la care sunt comercializate;
5. Orientarea spre utilizator. Potrivit acestei orientări, calitatea produsului reprezintă aptitudinea de a fi
corespunzătoare pentru utilizare – concept introdus de Juran.
În 1986, standardul ISO a formulat termenul de calitate pentru toate ramurile industriale. Conform acestui
standard, calitatea este un set de proprietăţi şi caracteristici ale produselor sau serviciilor care le dau posibilitatea
de a răspunde necesităţilor aşteptate.
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În 1994, ISO 8402 propune o altă definiţie a calităţii. Calitatea este un set de caracteristici ale produsului
atribuite capacităţilor de a satisface necesităţile curente şi viitoare ale consumatorilor.
Cerinţele faţă de calitate sunt definite de către standardul ISO 9000. Prima ediţie a seriei de standarde
internaţionale ISO 9000 a ieşit la sfârşitul anilor ᾿80 ai secolului precedent. şi a marcat ieşirea de standardizare
internaţională la un nivel calitativ nou. Aceste standarde au invadat în mod direct procesul de producţie, domeniul
de conducere şi au stabilit cerinţe clare pentru sistemele de asigurare a calităţii. Ele au pus bazele pentru
certificarea sistemului de calitate. A apărut o direcţie independentă a managementului – managementul calităţii.
De asemenea acest standard a introdus aşa concepte cum ar fi „asigurarea calităţii” şi „spirala calităţii”.
Standardele internaţionale ISO 9000 au stabilit o abordare unică a termenilor contractuali de evaluare a
sistemelor de calitate şi în acelaşi timp au reglementat relaţia dintre producători şi consumatori. Cu alte cuvinte,
standardele ISO 9000 sunt o orientare dură spre client.
Termenul de calitate este format sub influenţa circumstanţelor istorice şi industriale. Aceasta se datorează
faptului că fiecare producţie socială şi-a avut propriile cerinţe obiective privind calitatea.
La începutul etapei producţiei industriale pe scară largă era implementat controlul calităţii care presupunea
o anumită precizie.
Odată cu creşterea complexităţii produsului a crescut şi numărul de proprietăţi care trebuiau evaluate.
Începând cu dezvoltarea PTŞ-ului, al cărui rezultat a fost automatizarea producţiei au apărut dispozitive automate
de control, echipamente complexe şi alte sisteme, a apărut conceptul de „fiabilitate”. Astfel, conceptul de calitate
permanent era în dezvoltare.
Odată cu necesitatea creşterii controlului calităţii au fost elaborate metode noi pentru colectarea, prelucrarea şi
analiza informaţiilor privind calitatea. Întreprinderile care funcţionau într-o economie de piaţă au încercat să organizeze
monitorizarea calităţii în timpul procesului de producţie şi consum. Accentul a fost pus pe prevenirea defectelor.
Calitatea din punct de vedere a producătorului şi din punct de vedere a consumatorului sunt concepte care
se intercalează. Întreprinzătorul trebuie să aibă grijă de calitate pe întreaga perioadă de consum. Acest lucru este
important pentru produsele care se deosebesc printr-o complexitate mare de exploatare.
Deci, putem conchide faptul că termenul de „calitate” în literatura de specialitate este abordat diferit. Dar,
principala diferenţă în abordarea calităţii este determinarea ei în dependenţă de tipul de sistemul economic
existent. Cea mai răspândită diferenţă este acea dintre sistemul administrativ de comandă şi economia de piaţă.
Concluzii. Aşadar, în economia administrativ de comandă calitatea este tratată din punct de vedere al
producătorului, iar în economia de piaţă din punct de vedere al consumatorului.
Totuşi, nu trebuie să analizăm calitatea izolat numai din punct de vedere al producătorului sau numai din
punct de vedere al consumatorului. Calitatea producţiei este caracterizată atât din punct de vedere extern cât şi
intern. La componentele interne ale calităţii se atribuie termenul de exploatare, zero defecte, design,
caracteristicile tehnice. Componentele externe ale calităţii includ în sine competitivitatea produsului,
corespunderea produsului cerinţelor consumatorilor.
Calitatea produsului de poate manifesta în procesul de consum a lui. În ceea ce priveşte conformitatea
calităţii produsului în dependenţă de cerinţele consumatorului s-a format într-o economie de piaţă. Ideea acestei
abordări pentru determinarea calităţii produselor le aparţine savanţilor J.Van Etinger şi J. Sittig.
Ei au dezvoltat o ramură specială a ştiinţei cum este „qualimetria”. Qualimetria este ştiinţa metodelor de
măsurare şi cuantificare a indicatorilor de calitate. După părerea savanţilor, calitatea poate fi exprimată în valori
numerice, în cazul în care consumatorul este în stare să clasifice proprietăţile în funcţie de importanţa lor. Ei
considerau că calitatea este o cantitate măsurabilă, şi prin urmare neconcordanţa produsului faţă de cerinţele
preconizate pot fi exprimate prin orice măsură permanentă, care de obicei sunt banii.
Calitatea este un concept complex care reflectă eficienţa tuturor aspectelor legate de întreprindere.
Conceptul de calitate permanent a fost discutat atât de comunitatea ştiinţifică cât şi de practicieni.
Analizând cele expuse mai sus putem conchide faptul că „calitatea este o categorie fundamentală care
defineşte stilul de viaţă, baza socială şi economică pentru dezvoltarea cu succes a omului şi a societăţii”.
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ВЛИЯНИЕ НЕРАВЕНСТВА В БЛАГОСОСТОЯНИИ
НА ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ
ВАЛЕНТИНА ВИНОГРАДОВА, научный сотрудник, НИЭИ
The estimation of the impact of inequality in household’s welfare to the access to each level of
education in the whole country and in the territorial aspect is carried out in the article. Inequality in access
to education for low-income individuals is expressed, firstly, in the disparities to access to quality education
as the general and professional, and secondly, by the inability of the material costs for the compensation of
gaps in the education (for ex.: tutors, courses). The low level of education of the household members is
negatively affects on the welfare of households, increasing the inequality.
Key words: prosperous households, poor households, educational level, household budget
survey (HBS)
A fost efectuată evaluarea impactului inegalităţii în bunăstarea gospodăriilor casnice la accesul la
educaţie a fiecărui nivel în general pe ţară şi în profil teritorial. Inegalitatea în accesul la educaţie pentru
persoanele puţin asigurate se exprimă, în primul rând, în inegalitatea accesului la o educaţie de calitate,
atât generală, cât şi profesională, în al doilea rând, în imposibilitatea de a efectua cheltuieli materiale
pentru a compensa lacunele în educaţie (preparatori, cursuri). Nivelul educaţional scăzut a membrilor
gospodăriilor casnice negativ acţionează asupra bunăstării gospodăriilor casnice, amplificând inegalităţii.
Cuvinte cheie: gospodăriile casnice sărace, gospodăriile casnice bunăstare, sărăcia, nivelul de
educaţie, cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC).
JEL Classification: I 2, I 3, J 3, R 2
Введение. Одним из способов повышения доходов населения и уменьшения неравенства и
бедности может быть рост образования населения, что при соответствующей отдаче должно
приводить к росту доходов. В то же время низкий уровень доходов, или бедность, могут закрепляться
при отсутствии хорошего образования, когда малообеспеченные лица не имеют возможности
повысить уровень образования свой и своих детей. Если рост образования населения не касается
наиболее бедных групп, он не приведет к уменьшению бедности и снижению неравенства. Поэтому
становится важным вопрос о доступности образования для малообеспеченных групп населения.
Основная часть. Доступность образования и образовательные возможности детей в семьях,
как правило, определяет уровень доходов семьи. От доходов домашнего хозяйства существенно
зависит сумма расходов, которую домохозяйство может направить на образование. В 2012 г. в
среднем в Молдове из ежемесячных среднедушевых расходов в 1598,63 леев на услуги образования
тратилось 15,80 леев. Если сравнить расходы на образовательные услуги в бедных и благополучных
домохозяйствах (I и V квинтильные группы), то доля затрат в домохозяйствах из I квинтильной
группы (0,20%) была в 6 раз меньше доли затрат в V квинтильной группе (1,30%) (таблица 1). Однако
если сравнить количество леев, израсходованных на образование в этих домохозяйствах, то окажется,
что сумма, которую бедные домохозяйства смогли направить на образование, была в 27 раз меньше
суммы, израсходованной на образование в благополучных домохозяйствах.
Сумма среднемесячных расходов на образование зависит от территориальной
принадлежности домохозяйств. Наиболее значителен разрыв в расходах на образование между
наиболее и наименее благополучными домохозяйствами в больших городах. В больших городах доля
расходов на образование состоятельных домохозяйств, принадлежащих к V квинтильной группе
(1,53%), превышала в 51 раз долю расходов на образование в бедных домохозяйствах из I
квинтильной группы (0,03%). В денежном выражении члены бедных домохозяйств смогли потратить
на образование только 0,19 леев в месяц, что в 251 раз меньше расходов членов благополучных
домохозяйств (47,80 леев). В больших городах расположено большинство образовательных
учреждений и элитных школ, обучение в которых считается престижным и требует больших затрат.
Для членов бедных ДХ доступ туда практически закрыт.
В малых городах доля затрат на услуги образования наиболее благополучных домохозяйств
(0,73%) в 18 раз превышала долю затрат бедных домохозяйств (0,04%). Однако в денежном
выражении эти затраты были в 71 раз больше (21,21 леев против 0,30 леев).
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По сравнению с городскими домохозяйствами, в сельских домохозяйствах разрыв между
расходами на образование благополучных и бедных был меньше. Так доля расходов на
образовательные услуги в ДХ V квинтильной группы (1,22%) была в 5 раз больше доли расходов в I
квинтильной группе (0,24%). В денежном выражении благополучные домохозяйства расходовали на
образование 36,01 леев, а бедные домохозяйства – 1,76 леев, т.е. в 20 раз меньше.
Отметим, что показатели доли расходов на образование по квинтильным группам в сельской
местности очень близки к аналогичным средним значениям по стране, а в малых городах они
значительно ниже, особенно это касается I и V квинтильных групп. В малых городах и наиболее
благополучные, и наиболее бедные домохозяйства расходовали на образование меньше, чем
аналогичные домохозяйства в селах.
Таблица 1. Среднемесячные душевые расходы на образование

Всего
Большие города
Малые города
Села

Душевые расходы на образование, леев
I
II
III
IV
V
1,48
6,25
10,91
21,07
39,38
0,19
14,76
14,39
27,08
47,80
0,30
7,64
7,37
17,81
21,21
1,76
4,90
10,90
18,52
36,01

Доля расходов на образование, %
I
II
III
IV
V
0,20
0,58
0,79
1,18
1,30
0,03
1,36
1,04
1,49
1,53
0,04
0,71
0,54
1,01
0,73
0,24
0,46
0,79
1,05
1,22

Источник: Рассчитано по данным ОБДХ РМ в 2012г.
Чтобы оценить доступность образования различного уровня для членов домохозяйств,
сначала рассмотрим степень вовлеченности детей и молодежи в образование. В 2012 г. охват детей
дошкольным образованием составил 79,6% [1, р.4]. Из 100 мест в дошкольных учреждениях было
занято 84 (в городах – 99, а в селах – 75). Более бедные семьи реже отдают детей в детский сад, в том
числе по причинам незанятости членов семьи и по ограничениям финансового характера. В то же
время дети из бедных семей, где родители часто имеют низкий уровень образования, хуже готовы к
школе и имеют меньше шансов попасть в хорошую школу. Таким образом, дошкольное воспитание,
вместо того чтобы быть фактором выравнивания различий между детьми, выступает как их
усилитель, уже на первом этапе образовательной подготовки закладывая неравенство в доступе к
дальнейшему образованию.
В таблице 2 показан охват молодежи разных возрастных групп обучением в учебных
заведениях различного уровня. Охват детей начальным образованием высок и близок к 100% – 92,1%,
однако охват детей гимназическим образованием – 85,7%, т.е. 14,3% детей в возрасте 11-15 лет не
охвачены образованием соответствующего уровня.
Несмотря на гарантии бесплатного предоставления основного общего образования в Молдове,
охват детей в возрасте 7-15 лет учебными заведениями составил только 88,4%, то есть 11,6% детей
остались не охвачены образованием. Между тем отсутствие основного общего образования оказывает
крайне негативное влияние на дальнейшую жизнь ребенка, закрывая перед ним возможность, как
дальнейшего профессионального обучения, так и последующего трудоустройства. Тем самым
закрепляется неравенство доступа и к образованию, и к достойной работе в будущем.
Однако для возраста 16–18 лет доля нигде не обучающихся подростков составляет уже 38,0%, а
это возраст получения диплома о среднем образовании – полном или профессиональном. Неполучение
полного среднего образования или хотя бы среднего профессионального образования также
отрицательным образом сказывается на дальнейшем трудоустройстве, усиливая неравенство, поскольку
требования к уровню образования даже для низкооплачиваемых профессий постоянно растут.
Таблица 2. Охват образованием по возрастным группам
Возрастные группы
3-6 лет
7-10 лет
11-15 лет
16-18 лет
19-23 лет
7-15 лет

Доля охвата образованием, %
84,2
92,1
85,7
62,0
28,8
88,4

Источник: [2, с.19].
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Особенно велики различия в степени вовлеченности молодежи 19-23 лет (потенциальный
возраст обучения в вузе) – из них нигде не учится 71,2%. А ведь это наиболее продуктивный возраст
с точки зрения получения профессионального образования, в том числе и высшего.
Статистические данные свидетельствуют, что чем выше уровень образования населения, тем
вероятнее его участие в рабочей силе, то есть выше экономическая активность (таблица 3). Так в 2012
г. 63,2% лиц, имевших высшее профессиональное образование, были экономически активными, тогда
как среди тех, кто имел среднее специальное и среднее профессиональное образование, эта доля
составляла 50,4% и 49,3%, а среди имеющих лицейское и общее среднее образование – 36,4%. Таким
образом, по мере снижения уровня образования сокращается и экономическая активность населения.
Распределение занятого населения по уровням образования подтверждает общую тенденцию:
наличие профессионального образования способствует возможностям трудоустройства. Доля лиц с
высшим образованием среди занятых с разным уровнем профессиональной подготовки была
наибольшей – 24,9%, т.е. каждый четвертый занятый в экономике имел высшее образование. Близка к
ним и доля лиц со средним профессиональным образованием – 22,6%. Несколько меньшая доля
(16,2%) у лиц со средним специальным образованием.
Таблица 3. Распределение рабочей силы по уровню образования, %
Среднее
Среднее
Среднее
Начальное,
Гимназия
Высшее специаль- професси- общее,
без образоное
ональное
лицей
вания
Население
экон.неактивное
36,8
49,6
50,7
63,6
73,5
95,5
Население экон.активное
63,2
50,4
49,3
36,4
26,5
4,5
из них:
Население занятое в
экономике
24,9
16,2
22,6
18,9
15,9
1,5
Всего
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Источник: Рассчитано по данным НБС http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
Как правило, чем выше уровень образования населения, тем выше его занятость и доходы. По
данным Национального бюро статистики, наиболее высок уровень образования в следующих
отраслях экономики: финансовое посредничество, государственное управление, культура и
искусство, наука, образование, медицина и, в меньшей степени, промышленность [3, с.44]. В то же
время, если в сфере финансового посредничества заработная плата превышает среднюю по
экономике почти в 2 раза – на 98,8%, а в сфере государственного управления – на 13,7%, то такие
сферы, как медицина, образование, наука, культура и искусство не принадлежат к
высокооплачиваемым. Средняя заработная плата здесь меньше величины средней заработной платы в
национальной экономике. Напротив, в отраслях, которые не характеризуются высокой долей занятых
с высшим образованием, заработная плата превышает среднее значение по экономике: в такой
отрасли промышленности, как электро- и теплоэнергия, газ и водоснабжение – на 65,4%, в сфере
операций с недвижимым имуществом – на 26,7%, транспорт и связь – на 21,6% [4, с.81]. Это говорит
о том, что связь уровня образования работников и уровня их доходов во многом зависит от отрасли, в
которой они заняты.
Однако в целом, люди с невысоким уровнем образования проявляют более низкую
экономическую активность и их шансы попасть в число занятых в экономике также ниже, они чаще
работают в отраслях с низкой заработной платой и занимают невысокие должностные позиции.
Предпочтения членов домохозяйств, получающих профессиональное образование,
предсказуемо зависят от степени их благополучия. Чем менее благополучно домохозяйство, тем
меньше средств оно может выделить на профессиональную подготовку своих членов (диаграмма 1).
Поэтому в институциях среднего профессионального образования проходит подготовку 32,9% лиц из
наиболее бедных домохозяйств (I квинтильная группа) и 38,0% – из домохозяйств II квинтильной
группы. Для многих детей из бедных семей, выбирающих этот уровень профессионального
образования по причине его большей финансовой доступности, легкости поступления и менее
продолжительного обучения (а значит, меньших издержек на обучение), этот уровень может
оказаться единственным достигнутым образовательным уровнем. Поэтому важно в сфере среднего
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профессионального и среднего специального образования соответствие их образовательных
программ требованиям рынка труда, поскольку несоответствие полученных знаний и навыков
запросам рынка труда будет способствовать попаданию выпускников в число безработных и их
низким доходам, а значит, закреплению бедности и неравенства.
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Диаграмма 1. Доля членов ДХ, получающих профессиональную подготовку, %
Источник: Построено по данным ОБДХ РМ в 2012г.
Члены небедных домохозяйств из V квинтильной группы только 5,4% выбрали образование
среднее профессиональное для своих детей, возможно, учитывая отсутствие в детях склонности к
обучению.
При получении профессионального образования неравенство в доступе начинает проявляться
на уровне среднего специального образования. Так обучаться в колледжах могли себе позволить
только 14,7% лиц из I квинтильной группы, в то время как из V квинтильной группы их обучалось в 2
раза больше – 29,7%.
Но наибольший разрыв наблюдается на уровне высшего образования. Этот вид образования
доступен только 6,1% лиц из бедных домохозяйств. В наиболее благополучных домохозяйствах доля
лиц, получающих высшее образование, в 7 раз больше – 45,2%. В современном обществе для того,
чтобы успешно адаптироваться, важно обучаться новым знаниям, осваивать новые навыки, не
ограничиваясь полученным образованием. Речь идет как о возможности радикальной смены
профессии, так и о повышении квалификации по уже имеющейся специальности. Однако у членов
малоимущих домохозяйств на это нет ни средств, ни амбиций. Показательно, что на курсах могли
себе позволить обучаться только члены небедных домохозяйств, принадлежащих к IV и V
квинтильным группам.
Таким образом, именно для тех категорий населения, которые в наибольшей степени
нуждаются в повышении образовательного уровня, что могло бы способствовать росту их доходов,
наиболее велик риск недоступности повышения профессиональной подготовки в силу как
материальных, так и других факторов (например, слабой образовательной подготовки).
Платность профессионального образования (особенно высшего) повышает образовательные
возможности для детей с не самыми высокими способностями из обеспеченных семей, но является
барьером при поступлении в вуз для бедных. Неравенство в доступе к образованию для наиболее
малообеспеченных лиц выражается в более низком уровне знаний, полученных в начальной и
средней школе из-за неравенства доступа к качественному среднему образованию, невозможности
материальных затрат на компенсацию этих пробелов (репетиторы, курсы), транспортные издержки на
поездку на экзамен для жителей сел и регионов с низкой образовательной инфраструктурой, прямые
и косвенные (в виде упущенного заработка) издержки на образование, да и просто невозможность
семьи обеспечивать студента в период обучения.
Таким образом, низкие доходы существенно ограничивают образовательные возможности
членов домохозяйства, как взрослых, так и детей. Это касается дошкольного воспитания, в
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меньшей степени – начальной и средней школы, в большей – среднего полного и среднего
специального образования, и особенно – высшего образования. Подчеркнем, что неравенство
наиболее проявляется в доступе молодежи и взрослых из семей с разным уровнем доходов к
качественному профессиональному образованию. А низкий уровень образования, в свою очередь,
отрицательно влияет на благосостояние членов домохозяйства, тем самым, усиливая бедность и
неравенство в благосостоянии домашних хозяйств.
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ANALIZA FACTORILOR ŞI FORMELOR
DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA
NATALIA VINOGRADOVA, dr., INCE
The article analyzes the factors and forms of the public-private partnership (PPP) in the Republic of
Moldova. In particular, the process of formation of legal and institutional framework for the PPP’s
development has been studied; there were determined their strengths and some shortcomings have been
identified. The practice of implementing of the public-private partnership in the Republic of Moldova has
been analyzed, taking into account their forms and sectors of activity. Recommendations to improve the PPP
process in the country have been elaborated.
Key words: public-private partnership, public property, concession, the Republic of Moldova.
În articol se analizează factorii şi formele de parteneriat public-privat (PPP) în Republica Moldova.
În special, a fost studiat procesul de instituire a cadrului legislativ şi instituţional pentru dezvoltarea PPPlui; au fost identificate punctele forte şi unele lipsuri ale lui. A fost analizată experienţa de realizare a
parteneriatului public-privat în Republica Moldova, ţinând cont de formele şi tipurile de activităţi. De
asemenea, au fost elaborate recomandări pentru perfecţionarea procesului de PPP în ţară.
Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, proprietate publică, concesiune, Republica Moldova.
JEL Classification: H4, L30, L32, J48
Introducere. În lume, multe ţări se confruntă cu ”deficitul de infrastructură” [1] (aglomerarea
drumurilor, starea necorespunzătoare a traseelor şi a obiectelor de recreere, înrăutăţire stării şcolilor,
spitalelor, reţelelor de alimentare cu apă şi altor obiecte ale infrastructurii, care fie că lipsesc, fie că sunt
uzate, fie că necesită reparaţii urgente).
Guvernele multor ţări au ajuns la concluzia, că doar mijloacele bugetare nu sunt suficiente pentru
soluţionarea problemelor de infrastructură, ”recuperarea” infrastructurii existente şi/sau crearea proiectelor
complet noi. Un instrument important pentru a depăşi ”deficitul de infrastructură” a devenit parteneriatul
public-privat.
Instituirea cadrului legislativ. În Republica Moldova parteneriatul public-privat (PPP) se află la etapa
de instituire, deşi bazele acestui proces au fost puse încă la mijlocul anilor ’90, când, paralel cu procesul
privatizării au început să fie elaborate mecanismele de administrare a proprietăţii de stat, inclusiv în comun
cu sectorul privat. În special, la nivel legislativ au fost prevăzute astfel de posibilităţi:
 reorganizarea întreprinderilor de stat în societăţi pe acţiuni cu atragerea capitalului privat
(Programul de activitate al Guvernului pentru anii 1994-1997; Regulamentul cu privire la reorganizarea în
societăţi pe acţiuni a întreprinderilor de stat şi de arendă, care nu sunt supuse privatizării, în cadrul Hotărârii
Guvernului Nr.287 din 13.05.1994 cu privire la reglementarea şi accelerarea procesului de privatizare a
patrimoniului de stat);
 crearea întreprinderilor de arendă de către membrii colectivelor întreprinderilor de stat (municipale)
reorganizate (Lege Nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi), precum şi darea în
arendă a proprietăţii de stat (Hotărârea Guvernului Nr. 635 din 06.07.1999 cu privire la modul de dare în
arendă şi cuantumul arendei patrimoniului de stat);
 concesionarea terenurilor şi altor resurse naturale; bunurilor mobile şi imobile ale domeniului public
ori privat ale statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale; lucrărilor şi serviciilor de interes public
naţional sau local (Lege Nr. 534 din 13.07.1995 cu privire la concesiuni).
Însă realizarea posibilităţilor, prevăzute de către legislaţie, în ansamblu nu a dus la efectul pozitiv
aşteptat de stat.
De aceea, în a.2007 a fost încheiat acordul dintre Ministerul Economiei şi UNDP privind
dezvoltarea conceptului de PPP şi procesul de РРР a fost activizat [6]. De asemenea a fost iniţiat proiectul
dezvoltării parteneriatului public-privat, principala instituţie interesată şi participant al căruia a fost
Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova, care a activat cu suportul UNDP
(2007-2009) [8].
În perioada anilor 2007-2010 a fost elaborat cadrul legislativ, care reglementează РРР. În primul rând,
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în a.2008 a fost adoptată Legea cu privire la parteneriatul public-privat. În a.2010 aceasta a fost finalizată,
după care au fost introduse o serie de modificări şi completări în alte acte normativ-legislative [10].
În R. Moldova în Legea nr.179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat este
adoptată următoarea definiţie: parteneriatul public-privat – contract de lungă durată, încheiat între
partenerul public şi partenerul privat pentru desfăşurarea activităţilor de interes public, fondat pe capacităţile
fiecărui partener de a repartiza corespunzător resursele, riscurile şi beneficiile [4] (această definiţie nu
corespunde pe deplin definiţiilor PPP, adoptate în ţările economic dezvoltate, unde esenţa PPP este transmisă
prin termenii ”abordare” (Canada), ”mecanism economic” (România), iar ”contractul” este văzut ca
instrument de PPP).
Tendinţa de atragere a sectorului privat la exploatarea activelor de infrastructura prin intermediul
parteneriatului public-privat este menţionată într-o serie de documente strategice, adoptate în R. Moldova.
Astfel, în Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020” este indicată necesitatea explorării potenţialului
de parteneriat public-privat în domeniul infrastructurii drumurilor şi serviciilor de logistică aferente
serviciilor de transport şi serviciilor aferente infrastructurii drumurilor. În Strategia de dezvoltare a
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 PPP este indicat în calitate de direcţie
prioritară рentru dezvoltarea infrastructurii rurale, precum şi pentru dezvoltarea parteneriatului în afaceri. În
Strategia naţională de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015 unul din mecanismele şi instrumentele de
realizare a obiectivului “Diminuarea disparităţilor semnificative locale, inter- şi intra-regionale” este
menţionat parteneriatul public-privat în implementarea proiectelor de dezvoltare regională.
În acelaşi timp, în legislaţia prezentă există „părţi slabe”, care creează riscuri pentru interesele
partenerilor de stat şi cei privaţi. Spre exemplu, lipseşte o interpretare unică a celor mai importante aspecte
ale reglementării PPP în Legea cu privire la parteneriatul public-privat şi Legea cu privire la concesiuni. În
Legea cu privire la РРР se prevede, că concesiile, drept una din formele de PPP, sunt reglementare de
legislaţia privind concesiunile. În timp ce Legea privind concesiunile, adoptată încă în a.1995, nu indică, că
concesiunea este una dintre formele de PPP, precum şi conţine discrepanţe (este în dezacord) cu legislaţia,
referitoare la PPP. De aceea, există un risc sporit de nerespectare a procedurii necesare la realizarea
concesiunilor, ceea ce ar putea afecta negativ interesul public, precum şi cauza riscuri pentru
partenerul privat.
De aceea este raţional de a introduce modificările necesare în Legea cu privire la concesiuni, în deplină
conformitate cu prevederile de bază ale Legii cu privire la PPP. În versiunea nouă a Legii este necesar de a
indica, că concesiunea este una dintre formele de PPP, şi de aceea la realizarea concesiunilor este necesar, în
primul rând, să fie luată în considerare legislaţia, care reglementează PPP.
Baza instituţională pentru dezvoltarea parteneriatului public-privat. În Republica Moldova la
toate nivelele sunt create structuri, care îndeplinesc anumite funcţii în procesul realizării parteneriatului
public-privat: Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat, Agenţia Proprietăţii Publice (APP),
Reţeaua interministerială PPP. Principalele elemente ale cadrului instituţional sunt stabilite în Legea privind
PPP [4, 7].
În prezent, însă, principalele instituţii nu numai că sunt create oficial, dar au şi început să activeze.
Spre exemplu, s-au desfăşurat două şedinţe ale Consiliului Naţional pentru parteneriatul public-privat, şi-a
început activitatea Reţeaua interministerială PPP.
Concomitent, în activitatea organelor de stat în sfera PPP se recunoaşte existenţa problemei
insuficienţei de pregătire, lipsa de cunoştinţe necesare la funcţionarii responsabili, în special, la etapa de
elaborare şi iniţiere a proiectelor de PPP [10]. Spre exemplu, legislaţia prevede [2, 4], că la etapa iniţierii
parteneriatului public-privat partenerul de stat este responsabil pentru elaborarea studiului de fezabilitate.
Acest document are o mare importanţă pentru încheierea contractului şi realizarea proiectului de PPP, el
trebuie să cuprindă justificarea tehnică şi economică a proiectului de parteneriat public-privat, caracteristicile
principale, indicatorii tehnico-economici ai parteneriatului public-privat, identificarea şi analiza riscurilor. În
acelaşi timp, Agenţia Proprietăţii Publice examinând studiile de fezabilitate înaintate de către autorităţile
administraţiei publice locale, în raportul pentru a.2012 [9] a indicat, că studiile de fezabilitate prezentate spre
avizare АРР nu corespund conţinutului cadru prevăzut de către legislaţie. În special, în proiectele, legate de
concesionarea serviciilor de salubrizare la nivel local, АРР a depistat mai multe încălcări, şi anume: au fost
elaborate studii ce nu cuprind o analiză tehnică şi economică amănunţită, lipsind analiza exactă a
cheltuielilor preconizate, investiţia preconizată şi recuperarea ei în timp, analiza cost-beneficiu, precum şi
analiza riscurilor legate de proiect, partajarea lor între parteneri şi metodele de acoperire a riscurilor,
recomandând autorităţilor publice să analizeze aceste elemente în cadrul studiului de fezabilitate a
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proiectului. Astfel, autorităţile administraţiei publice locale deseori nu au capacitate suficientă pentru
elaborarea unor studii de fezabilitate. În legislaţie este stipulat, că studiul de fezabilitate poate fi elaborat
nemijlocit de către „partenerul public, grupul de experţi sau de către persoana desemnată de aceştia”, dar nu
este indicat, în ce mod organele de administrare publică locale pot fi atrase şi din ce surse este necesar de a fi
plătiţi experţii externi. Probabil, în acest caz în legislaţie este necesar să se prevadă surse de plată pentru
munca experţilor la realizarea studiilor de fezabilitate şi concomitent să fie reglementată procedura
concurenţială de selectare a experţilor/grupei de experţi.
Experienţa de realizare a parteneriatului public-privat în Republica Moldova. Potrivit datelor
prezentate de Şeful Direcţiei parteneriat public-privat în cadrul APP la prima şedinţă a Reţelei
interministeriale PPP din 18 septembrie a.2013, în R. Moldova au fost iniţiate în total 259 de proiecte de
parteneriat public-privat, majoritatea dintre care (82,6%) sunt proiecte de concesionare a serviciilor de
salubrizare (Figura 1).
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Fig. 1. Proiecte de PPP la nivel naţional pe sectoare, septembrie 2013
Sursa: Adaptată de autor în baza [6].
În cadrul proiectelor de concesionare a serviciilor de salubrizare partenerul privat realizează colectarea,
transportarea, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor solide etc. Conform situaţiei din 2012 în Registrul
Patrimoniului erau înregistrate 7 contracte de concesiune de parteneriat public-privat pentru serviciile locale
[5]. Doar în anul 2012 Agenţia Proprietăţii Publice a avizat 156 studii de fezabilitate pentru proiectele de
concesionare a serviciilor de salubrizare. Anume în aceste proiecte în studiile de fezabilitate АРР a constatat
un număr mare de încălcări/defecte. În primul rând, acestea erau practic identice, toate contractele erau
prevăzute pentru un termen maxim posibil (49 de ani) şi nu corespundeau pe deplin prevederilor legislative;
în al doilea rând, unele dintre ele includeau un punct, care indica că în cazul finalizării premature a
contractului partenerul public (autoritatea publică locală) va recupera valoarea investiţiei conform
contractului, ceea ce creează un risc mare pentru partenerul public [9].
În afara serviciilor de salubrizare, principalele proiecte de РРР sunt concentrate în sfera sănătăţii şi
construcţii sociale. În sfera sănătăţii au fost iniţiate 13 proiecte, printre care deja sunt în curs de realizare
proiecte referitoare la: acordarea serviciilor de imagistică medicală şi radiologie în baza Spitalului Clinic
Republican; Centrul de tomografie computerizată din cadrul IMSP Spitalului raional Orhei, etc. În afară de
aceasta, unele proiecte de РРР sunt la etape de pregătire, spre exemplu, modernizarea serviciului de
radioterapie din cadrul Institutul Oncologic Republican (Etapa: Definitivarea documentaţiei de concurs cu
suportul IFC). În sfera construcţiilor sociale au fost iniţiate 12 proiecte. Unele dintre ele se află la etapa
selectării partenerului privat (spre exemplu, proiectul pentru construcţia de locuinţe şi obiective de menire
social culturală, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne); altele – la etapa relansării concursului (spre
exemplu, proiectul pentru renovarea căminelor din campusul universitar al Universităţii de Stat din
Moldova) etc. Printre proiectele deja realizate în sfera construcţiilor sociale pot fi evidenţiate construcţia
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сartierului Locativ în complex cu bunuri de menire socială şi infrastructură în or. Bălţi. În alte sectoare
proiectele de parteneriat public-privat încă nu au obţinut o răspândire suficientă. Astfel, putem concluziona,
că PPP în mare măsură se limitează la o singură formă de realizare – concesiunea şi se concentrează în sfera
colectării şi eliminării deşeurilor.
Datele existente privind etapele de realizare a proiectelor de PPP reflectă începutul implementării în
ţară a acestui proces. Astfel, din 45 de proiecte iniţiate (cu excepţia proiectelor de concesionare a serviciilor
de salubrizare), doar pentru 4 sunt semnate contractele şi proiectele sunt în derulare; 22 de proiecte se află la
etapa de pregătire a procedurii de selectare a partenerului privat; 20 proiecte au fost propuse spre iniţiere,
pentru ele se elaborează studiilе de fezabilitate. Un proiect – pentru crearea Centrului de Expoziţii şi Comerţ
„Moldova” pe teritoriul Centrului de Expoziţii al Federaţiei Ruse în Moscova – a eşuat, deoarece nu s-a
reuşit identificarea unui investitor, care să se ocupe de realizarea acestui proiect [3] (Vezi Figura 2).
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Fig. 2. Proiecte de PPP în RM în funcţie de etapa iniţierii/realizării, septembrie 2013
(fără proiectele de concesionare a serviciilor de salubrizare)
Sursa: Elaborată de autor în baza [6].
Majoritatea proiectelor de PPP în R. Moldova se realizează la nivel local (acestea sunt proiectele de
concesionare a serviciilor de salubrizare, precum şi 2/3 – celelalte proiecte) (Figura 3).
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Fig. 3. Proiecte de PPP în RM în funcţie de nivelul de realizare, septembrie 2013
(fără proiectele de concesionare a serviciilor de salubrizare)
Sursa: [6].
Potenţial рarteneriatul public-privat prin implementarea proiectelor de dezvoltare regională poate
deveni un instrument eficient pentru dezvoltarea infrastructurii regiunilor în condiţiile resurselor financiare
limitate ale organelor de administrare publică locale.
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Concluzii şi recomandări. Parteneriatul public-privat – unul dintre cele mai importante instrumente
de depăşire a ”deficitului de infrastructură”, cu care se confruntă atât ţările dezvoltate, cât şi ţările, aflate la
etapa de tranziţie.
Interesul statului în PPP este condiţionat de aşteptarea unei eficienţe înalte de la parteneriat; accesul la
noi surse de investiţii; probabilitatea înaltă de obţinere a unui rezultat pozitiv; utilizarea abordărilor
inovaţionale faţă de crearea şi administrarea infrastructurii publice în cadrul PPP. Interesul partenerului
privat în cadrul PPP constă în obţinerea în posesie şi utilizarea pe termen lung a activelor de stat, ceea ce
presupune o stabilitate probabilă de obţinere a unui profit pe termen lung; obţinerea garanţiilor de recuperare
a investiţiilor.
În mod legislativ există diferite forme, prin care se realizează parteneriatul public-privat în
R. Moldova: administrare fiduciară; locaţiune/arendă; concesiune; asocierea partenerului public şi
partenerului privat; alte forme contractuale neinterzise de lege. La etapa actuală proiectele de PPP în ţară
sunt încheiate în principal în formă de concesiuni. Peste 80% din proiectele de PPP, iniţiate în ţară, sunt fie
preconizate pentru realizare, fie se realizează anume în această formă.
Factorii de bază pentru instituirea procesului de PPP în R. Moldova sunt crearea cadrului legislativ şi a
celui instituţional:
 Сadrul legislativ este un factor, care în prezent poate contribui la dezvoltarea PPP. Astfel, în
R. Moldova au fost adoptate legi şi acte normative, care reglementează PPP, precum şi introduse
modificările şi completările necesare în alte acte legislative. Concomitent, în legislaţia prezentă există „părţi
slabe”, care creează riscuri pentru interesele partenerilor de stat şi cei privaţi: a) lipseşte o interpretare unică a
celor mai importante aspecte ale reglementării PPP în Legea cu privire la parteneriatul public-privat şi Legea
cu privire la concesiuni. Astfel, este raţional de a introduce modificările necesare în Legea cu privire la
concesiuni, în deplină conformitate cu prevederile de bază ale Legii cu privire la PPP. În versiunea nouă a
Legii este necesar de a indica, că concesiunea este una dintre formele de PPP, şi de aceea la realizarea
concesiunilor este necesar, în primul rând, să fie luată în considerare legislaţia, care reglementează PPP; (b)
termenul scurt al valabilităţii comunicatului informativ privind desfăşurarea concursului de selectare a
partenerului privat. Posibil, în legislaţie este necesar de a majora termenul de acţiune a concursului pentru
proiectele de PPP, luând în considerare interesele agenţilor economici.
 Сadrul instituţional, care este un factor necesar pentru dezvoltarea PPP în ţară şi care permite de a
iniţia proiecte de PPP şi a monitoriza realizarea lor, de asemenea a fost creat. Însă nu toate funcţiile sunt
realizate în mod corespunzător: spre exemplu, o problemă este elaborarea studiilor de fezabilitate calitative
pentru proiectele de PPP de către organele de administrare publică (locală). Funcţionarii nu au timp şi
competenţe necesare pentru această activitate; iar în legislaţie nu este specificat în ce mod organele de
administrare publică pot atrage şi din ce surse plăti experţii externi. Probabil, în acest caz legea trebuie să
prevadă surse de plată pentru munca experţilor la realizarea studiilor de fezabilitate şi concomitent să
reglementeze procedura de selectare a experţilor/grupei de experţi.
De rând cu factorii principali evidenţiaţi, necesari pentru crearea şi dezvoltarea PPP în ţara, pot fi
evidenţiaţi şi alţi factori, care contribuie sau împiedică acest proces:
 În activitatea organelor de stat în sfera PPP se recunoaşte existenţa problemei insuficienţei de
pregătire, lipsa de cunoştinţe necesare la funcţionarii responsabili, în special, la etapa de elaborare şi iniţiere
a proiectelor de PPP, ceea ce este un factor, care influenţează negativ asupra dezvoltării PPP. Organizarea şi
desfăşurarea seminarelor de instruire, cursurilor de formare profesională pentru diferite grupe de funcţionari
responsabili poate fi o modalitate de a remedia situaţia creată. Fiecare din aceste grupe de persoane
(miniştri şi conducători ai agenţiilor centrale; сonducătorii organelor de administrare locale; funcţionarii
publici responsabili de dezvoltarea serviciilor şi infrastructurii publice) au nevoie de diferite programe
de instruire.
 În calitate de factor, care are o influenţă pozitivă asupra dezvoltării PPP în ţară, poate fi numit
accesibilitatea informaţiei şi informarea potenţialilor parteneri privaţi privind proiectele de PPP în
R. Moldova. Însă e de menţionat, că nu sunt utilizate toate instrumentele importante, menite să crească
transparenţa procesului de PPP şi să îmbunătăţească informarea publicului şi potenţialilor investitori privaţi
privind proiectele de PPP. Spre exemplu, Agenţia Proprietăţii Publice ar trebui să plaseze regulat pe pagina
sa web informaţia privind proiectele de PPP, care se pregătesc şi care se iniţiază, privitoare la procedura de
selectare a partenerilor privaţi (cu atât mai mult, că acestea sunt prevederile Legii cu privire la parteneriatul
public-privat).
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CONTRIBUŢIA UNOR ÎNTREPRINDERI AUTOHTONE
LA ASIGURAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE A REPUBLICII MOLDOVA
ELENA CONDREA,
doctorandă UASM
The article reveals the development of some agribusiness companies and their contribution to ensuring
food security of our country. At the stock companies “Franzeluţa”, “Cahulpan” şi “Combinatul de pîine din
Bălţi” the net income in 2013 year compared with 2012 year increased respectively by 29,0; 0,6 and 8,5
million lei in absolute value or by 5,14; 0,81 şi 17,75 p.p. in relative size. Also increased the net profit of
these three companies respectively by 9,9; 1,6 and 3,9 million lei in absolute value or by 9,25; 6,33 and 7,50
times. The sales of the enterprises specialized in the storage and processing of cereal “Cereale-Cupcini”
and “Cereale-Prut” in 2013 year compared with 2012 year increased respectively by 32,9 and 26,3 million
lei in absolute value or by 93,73 and 42,93 p.p. in relative size, and at the enterprises “Cereale-Vulcăneşti”
şi “Ellevator Kelly-Grains” this indicator decreased respectively by 10,1 and 30,3 million lei in absolute
value or by 15,76 and 43,91 pp relative size. The net profit at the stock companies “Cricova”, “Agrovin
Bulboaca” şi “Imperial Vin” increased in 2013 compared to 2012 with 2,1; 5,7 and 1,7 million lei in
absolute value or 95,45; 34,55 and 39,53 pp in relative size.
Key words: the net profit, the sales, food security, bakery industry, sugar industry, wine industry.
Articolul examinează evoluţia dezvoltării unor întreprinderi autohtone din domeniul agroalimentar şi
contribuţia acestora la asigurarea securităţii alimentare a ţării. Venitul la întreprinderile SA“Franzeluţa”,
“Cahulpan” şi “Combinatul de pâine din Bălţi” net în anul 2013 comparativ cu anul 2012 a sporit respectiv
cu 29,0; 0,6 şi 8,5 mil. lei în mărime absolută sau cu 5,14; 0,81 şi 17,75 p.p. în mărime relativă. De
asemenea, a crescut profitul net a acestor trei întreprinderi respectiv cu 9,9; 1,6 şi 3,9 mil. lei în mărime
absolută sau de 9,25; 6,33 şi 7,50 ori. În anul 2013 în comparaţie cu anul 2012 venitul din vânzări a
întreprinderilor specializate în depozitarea şi prelucrarea cerealelor SA“Cereale-Cupcini” şi “CerealePrut” a crescut respectiv cu 32,9 şi 26,3 mil. lei în mărime absolută sau cu 93,73 şi 42,93 p.p. în mărime
relativă, iar la “Cereale-Vulcăneşti” şi “Ellevator Kelly-Grains” valoarea acestui indicator s-a redus
respectiv cu 10,1 şi 30,3 mil. lei în mărime absolută sau cu 15,76 şi 43,91 p.p. în mărime relativă. Profitul
net la SA “Cricova”, “Agrovin Bulboaca” şi “Imperial Vin” a sporit în anul 2013 faţă de anul 2012
respectiv cu 2,1; 5,7 şi 1,7 mil. lei în mărime absolută sau cu 95,45; 34,55 şi 39,53 p.p. în mărime relativă.
Cuvinte cheie: profit net, venit din vânzări, securitate alimentară, industria de panificaţie, industria
zahărului, industria vinicolă.
JEL Classification: Q0, L32, L66, H2
Introducere. Securitatea alimentară naţională reprezintă starea economiei, în care indiferent de
conjunctura pieţelor mondiale, i se garantează populaţiei o asigurare stabilă cu alimente în cantitatea care
corespunde parametrilor ştiinţific argumentaţi, precum şi se creează condiţii de susţinere a consumului la
nivelul normelor medicale [3].
Componentele de bază a securităţii alimentare sunt asigurarea calităţii producţiei agricole, materiei
prime şi alimentelor [5, p. 13].
În condiţiile încălzirii globale, acţiunii profunde asupra mediului extern, instabilităţii producerii,
precum şi a cererii crescânde la materiile prime agricole şi biocombustibil, rezolvarea problemei securităţii
alimentare se agravează. Pentru ţările orientate la importul de alimente, a căror volum va creşte de două ori
până în anul 2030, va fi dificil de a garanta accesul la alimente, precum şi securitatea alimentară. Pentru ca
agricultura să poată satisface cererea crescândă de alimente este necesară o politică raţională şi investiţii care
să asigure dezvoltarea raţională a ramurii.
Conceptul de securitate alimentară determină principalele direcţii ale politicii care favorizează
creşterea bunăstării populaţiei, depăşirea sărăciei, modificarea structurii consumului, dezvoltarea
demografică, ocrotirea şi întărirea sănătăţii omului. Principala direcţie de rezolvare a problemei o constituie
stabilitatea producerii producţiei agricole şi alimentelor pe baza dezvoltării stabile a agriculturii. Atingerea
nivelului de securitate alimentară îmbină două direcţii de rezolvare a problemei: prima - menţinerea
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aprovizionării la un nivel suficient pentru o alimentaţie sănătoasă, dar şi accesibilitatea acesteia la toate
grupurile sociale, a doua - eliminarea dependenţei faţă de import şi protejarea intereselor producătorilor.
Principiile de asigurare a securităţii alimentare sunt:
- suficienţa ofertei de alimente,
- eficienţa cererii solvabile care asigură accesul economic la alimente ecologice inofensive a
populaţiei;
- stabilitatea sistemului alimentar care minimizează influenţa distructivă a diferitor factori endogeni şi
exogeni asupra pieţei.
O parte semnificativă a producţiei agricole este reprezentată de următoarele produse: cereale, struguri,
legume, fructe, carne de porcine, lapte şi păsări de curte. Cerealele (grâu, orz, porumb), floarea-soarelui deţin
circa 70 % din totalul suprafeţelor însămânțate. Producătorii agricoli preferă să cultive cereale şi floareasoarelui din următoarele motive: mecanizare pe scară largă, forţă de muncă redusă, necesităţi reduse de
irigare, pieţe de desfacere şi profit. În Republica Moldova nu se cultivă produse cu valoare adăugată înaltă
din cauza cerinţelor sporite de investiţii, potenţialului limitat de irigare şi cerinţelor de siguranţă alimentară.
Material şi metodă. Analiza cantitativă se realizează pe datele selectate şi prelucrate de autor. S-a
acordat preferinţă metodei de analiză cu aplicarea elementelor de comparaţie.
Rezultate şi discuţii. Сompaniile de procesare a alimentelor din Republica Moldova întâmpină
dificultăţi în următoarele domenii: tehnologie, echipamente, finanţe, management, marketing şi logistică,
lipsa investiţiilor private în sectorul de procesare agroalimentară face imposibilă creşterea valorii adăugate a
produselor agricole.
Industria de panificaţie din ţară produce atât pâine, cât şi produse de panificaţie. Aceasta este compusă
din 5 societăţi pe acţiuni: compania de pâine şi produse de patiserie „Franzeluţa” din Chişinău, 3 fabrici de
copt pâine din Bălţi, Soroca şi Orhei şi fabrici de producţie de cereale din Bălţi şi Chişinău şi 279 brutării
mici. Majoritatea produselor sunt consumate pe piaţa internă, cu excepţia unor mici cantităţi de biscuiţi care
sunt exportate [1, p. 47].
Întreprinderile de panificaţie din Republica Moldova, confruntându-se cu pieţe din ce în ce mai
competitive şi cu consumatori mai exigenţi, trebuie să găsească noi metode de a dobândi avantaje
competitive şi de a mări volumul vânzărilor [2, p. 187].
Cererea internă anuală de grâu este de 1,5 milioane tone, inclusiv 350 mii tone pentru securitatea
alimentară şi 1150 tone pentru securitatea furajeră. Principale pieţe de desfacere a cerealierelor sunt
România, Marea Britanie, Belarus, Italia şi Polonia.
Tabelul 1. Venitul din vânzări şi profitul net al top 4 întreprinderi autohtone specializate în
producerea produselor de panificaţie şi dulciurilor, mil. lei
Venitul din vânzări
Profitul net
Denumirea întreprinderii
2012
2013
2012
2013
SA “Franzeluţa”
564,5
593,5
1,2
11,1
SA “Cahulpan”
74,1
74,7
0,3
1,9
SA “Combinatul de pâine din Bălţi”
47,9
56,4
0,6
4,5
SA “Bucuria”
426,5
458,0
12,3
18,7
Sursa: [4, p. 10].
Din datele tabelului se observă faptul că valoarea venitului net în anul 2013 comparativ cu anul 2012 a
sporit la întreprinderile “Franzeluţa”, “Cahulpan” şi “Combinatul de pâine din Bălţi” respectiv cu 29,0; 0,6
şi 8,5 mil. lei în mărime absolută sau cu 5,14; 0,81 şi 17,75 p.p. în mărime relativă. De asemenea a crescut
profitul net a acestor trei întreprinderi respectiv cu 9,9; 1,6 şi 3,9 mil. lei în mărime absolută sau de 9,25;
6,33 şi 7,50 ori.
Noul manager a SA “Franzeluţa”, Victor Cojocaru, a preluat activitatea în anul 2011 şi a efectuat
investiţii în modernizarea întregului flux tehnologic. În anul 2012 au fost instalate linia de producere a pâinii
şi alta pentru producerea chiflelor, în anul 2013 au fost investite încă 80 mil. lei, iar pentru anul 2014 se
planifică alte 60 mil. lei.
Creşterea masivă a rezultatelor financiare a întreprinderilor din industria pâinii a fost determinată în
principal de recolta bogată de grâu în anul 2013.
La SA “Bucuria” venitul din vânzări în anul 2013 a sporit faţă de anul 2012 cu 31,5 mil. lei în mărime
absolută sau cu 7,39 p.p. în mărime relativă, iar profitul net s-a majorat cu 6,4 mil. lei în mărime absolută sau
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cu 52,03 p.p. în mărime relativă. Această majorare se datorează disponibilităţii materiei prime şi a
materialelor, amplasării geografice comode a Republicii Moldova, reţelei ramificate de magazine
specializate, lansării unui asortiment larg de producţie de calitate înaltă, tehnologiei de folosire a
componentelor primare naturale şi posibilităţii de a fabrica o producţie disponibilă ca preţ.
Sectorul de plante oleaginoase include circa 122 întreprinderi care prelucrează anual circa 82200 tone
de floarea-soarelui şi produc 90 mii tone de ulei vegetal.
SA „Floarea-Soarelui” este principalul producător de ulei din floarea-soarelui şi soia. Actualmente
întreprinderea este capabilă să proceseze 300 mii tone de materie primă pe an şi are o capacitate de producţie
de 50 mii tone de ulei rafinat pe an. Republica Moldova exportă uleiuri vegetale în România, Italia, Bulgaria,
Portugalia şi Ucraina.
Industria zahărului din Republica Moldova cuprinde trei segmente principale: producători de sfeclă
pentru zahăr, procesatorii şi comercianţii de seminţe de sfeclă pentru zahăr. În prezent sfecla pentru zahăr
este procesată de către trei companii: ÎM„Sudzucker Moldova ” SA care include fabrici de zahăr din
Drochia, Făleşti şi Alexandreni, „Mag Vest” SA cărei îi aparţin fabricile de zahăr din Donduşeni şi Glodeni
şi „Moldova Zahăr” SA care include fabrica de zahăr din Cupcini. Fabricile de zahăr contribuie la
menţinerea şi creşterea locurilor de muncă în zonele urbane şi rurale. Producţia sectorului este necesară
pentru satisfacerea nevoilor publice, susţinerea funcţionării industriei de panificaţie, patiserie, a băuturilor
alcoolice etc. Deşeurile obţinute sunt utilizate în creşterea animalelor şi producţia de băuturi spirtoase.
Surplusul de zahăr este exportat în ţările CSI şi a UE.
Sectorul de conserve include 63 de companii, 7 dintre care au fost de capacitate mare. Capacitatea
acestor companii este de 185 mii tone pe an. Produsele fabricate de către întreprinderile procesatoare include
sucuri de fructe şi legume (mere, struguri, piersici, caise, cireşe, mure, roşii şi morcovi), sucuri concentrate,
gemuri, marmeladă şi conserve din fructe şi legume. Principala piaţă de export a conservelor moldoveneşti
este Federaţia Rusă.
Tabelul 2. Venitul din vânzări şi profitul net al întreprinderilor autohtone specializate în
procesarea cerealierelor, culturilor tehnice, a fructelor şi legumelor, mil. lei
Venitul din vânzări
Profitul net
Denumirea întreprinderii
2012
2013
2012
2013
SA “Cereale-Cupcini”
35,1
68,0
-0,1
9,8
SA “Cereale-Vulcăneşti”
64,1
54,0
-2,5
1,6
SA “Cereale-Prut”
18,4
44,7
-4,1
0,5
SA “Ellevator Kelly-Grains”
69,0
38,7
-29,7
-16,0
SA “Floarea Soarelui”
989,5
527,4
-26,2
-23,1
SA “Sudzuker Moldova”
1009,1
959,3
75,4
-4,9
SA “Orhei-Vit”
264,8
326,6
1,4
16,3
SA “Alfa-Nistru”
241,1
278,6
21,1
41,3
Sursa: [4, p. 10].
În anul 2013 în comparaţie cu anul 2012 venitul din vânzări a întreprinderilor specializate în
depozitarea şi prelucrarea cerealelor “Cereale-Cupcini” şi “Cereale-Prut” a crescut respectiv cu 32,9 şi 26,3
mil. lei în mărime absolută sau cu 93,73 şi 42,93 p.p. în mărime relativă, iar la “Cereale-Vulcăneşti” şi
“Ellevator Kelly-Grains” valoarea acestui indicator s-a redus respectiv cu 10,1 şi 30,3 mil. lei în mărime
absolută sau cu 15,76 şi 43,91 p.p. în mărime relativă.
Datorită recoltei bogate de cereale din anul 2013, suma profitului net în această perioadă la “CerealeVulcăneşti” şi “Cereale-Prut” a sporit respectiv cu 4,1 şi 4,6 mil. lei în mărime absolută sau cu 64,0 şi 12,20 p.p.
în mărime relativă. La SA “Ellevator Kelly-Grains” pierderea netă s-a redus cu 13,7 mil. lei în mărime absolută
sau cu 46,13 p.p. în mărime relativă.
La întreprinderea de procesare a florii soarelui SA “Floarea Soarelui” venitul din vânzări s-a diminuat
în anul 2013 faţă de anul 2012 cu 462,1 mil. lei în mărime absolută sau cu 46,70 p.p. în mărime relativă, iar
pierderea netă s-a redus cu 3,1 mil. lei în mărime absolută sau cu 11,83 p.p. în mărime relativă.
Pierderile în anul 2012 au fost cauzate de secetă, iar la începutul anului 2013 întreprinderea a
contractat un împrumut de la o bancă comercială în valoare de 1,8 mil. dolari pentru completarea capitalului
circulant.
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Venitul net a întreprinderii specializate în producerea sfeclei pentru zahăr şi procesarea acesteia
“Sudzuker Moldova” s-a redus în anul 2013 faţă de anul 2012 cu 49,8 mil. lei în mărime absolută sau cu 4,94
p.p. în mărime relativă, iar pierderea netă a crescut cu 80,3 mil. lei, cauza fiind creşterea cotei TVA de la 8 la
20%. Acest fapt a favorizat contrabanda cu zahăr din Ucraina şi ca rezultat s-a redus preţul la acest produs pe
piaţa internă.
Întreprinderile de procesare a fructelor şi legumelor “Orhei-Vit” şi “Alfa-Nistru” au înregistrat în anul
2013 în comparaţie cu anul 2012 un venit mai mare respectiv cu 61,8 şi 37,5 mil. lei în mărime absolută sau
cu 23,34 şi 15,55 p.p. în mărime relativă, iar profitul net a acestor SA a crescut cu 14,9 şi 20,2 mil. lei în
mărime absolută sau de 11,64 ori şi cu 95,75 p.p. în mărime relativă.
Deoarece fermierii au obţinut recolte bune în anul 2013, întreprinderile de procesare au achiziţionat
mai multă materie primă şi ca rezultat au produs o cantitate mai mare de producţie.
Industria de procesare a laptelui constă din nouă întreprinderi mari şi mijlocii cu o capacitate anuală de
procesare de circa 628 mii tone, gradul de utilizare fiind de 65%. Principalele companii ale sectorului sunt
SA „Incomlac”, „Lactalis Alba” şi SA „Inlac”.
Tabelul 3. Venitul din vânzări şi profitul net al întreprinderilor autohtone specializate în
producerea produselor lactate, cărnii şi a produselor din carne, mil. lei
Venitul din vânzări
Profitul net
Denumirea întreprinderilor
2012
2013
2012
2013
SA “JLC”
730,9
827,1
20,8
19,4
SA “Incomlac”
488,5
564,1
30,7
35,3
SA “Fabrica de brânzeturi din Soroca”
161,9
183,5
-3,0
-7,0
SA “Fabrica de unt din Floreşti”
110,2
132,2
1,7l
2,6
SA “Lactis”
104,8
126,9
-0,1
0,5
SA “Floreni”
220,0
257,0
16,0
9,5
SA “Avicola (Corlăteni)”
39,1
38,5
2,5
0
SA “Basarabia Nord”
207,7
192,5
-25,2
-36,4
SA “Carmez”
110,8
107,8
-26,5
-4,3
Sursa: [4, p. 10].
La întreprinderile “JLC”, “Incomlac” şi “Fabrica de brânzeturi din Soroca” în anul 2013 în comparaţie
cu anul 2012 venitul din vânzări s-a majorat respectiv cu 96,2; 75,6 şi 21,6 mil. lei în mărime absolută sau cu
13,l6; 15,48 şi 13,34 p.p. în mărime relativă, iar la “Fabrica de unt din Floreşti” şi “Lactis” valoarea acestui
indicator în această perioadă a sporit respectiv cu 22,0 şi 22,1 mil. lei în mărime absolută sau cu 19,96 şi
21,09 p.p. în mărime relativă.
Suma profitului net la societăţile pe acţiuni “JLC” şi “Lactis” în anul 2013 comparativ cu anul 2012 s-a
redus respectiv cu 1,4 şi 0,6 mil. lei în mărime absolută sau cu 6,73 p.p. în mărime relativă şi de 5 ori, iar la
“Incomlac” şi “Fabrica de unt din Floreşti” profitul net s-a majorat respectiv cu 4,6 şi 0,89 mil. lei în mărime
absolută sau cu 14,98 şi 52,05 p.p. în mărime relativă.
Această creştere se explică prin faptul că întreprinderea “JLC” dispune de un nivel înalt de echipare
tehnică şi de organizare a fabricării unor produse de calitate superioară. SA “Incomlac” a achiziţionat utilaj
nou de producere a îngheţatei, fapt care a permis extinderea considerabilă a producţiei şi îmbunătăţirea
calităţii acesteia. “Fabrica de brânzeturi din Soroca” beneficiază de utilaj ultra-modern care permite
producerea în condiţii sterile şi oferă produselor un termen de valabilitate destul de înalt.
Venitul din vânzări la “Floreni” SA în anul 2013 a sporit faţă de anul 2012 cu 37 mil. lei în mărime
absolută sau cu 16,82 p.p. în mărime relativă, iar la întreprinderile de procesare a cărnii “Basarabia Nord” şi
“Carmez” valoarea acestui indicator s-a diminuat respectiv cu 15,2 şi 3 mil. lei în mărime absolută sau cu
7,32 şi 2,71 p.p. în mărime relativă.
La întreprinderile avicole “Floreni” şi “Avicola (Corlăteni)” profitul net s-a diminuat în anul 2013 faţă
de anul 2012 respectiv cu 6,5 şi 2,5 mil. lei în mărime absolută sau cu 40,63 şi 100 p.p. în mărime relativă.
Una dintre cauzele diminuării profitului la “Floreni” şi “Avicola (Corlăteni)” este preţul majorat al
furajelor. De asemenea, raţionul de hrănire este compus din 10-12 componente, iar în ţările din america
Latina acesta este format din porumb în proporţie de 50 % şi alte 50 % din soia. Aceste ţări fiind şi
călduroase, nu suportă cheltuieli de încălzire, de aceea costul este redus.
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Deşi profitul net la întreprinderii “Floreni” s-a diminuat, trebuie de menţionat faptul că noul manager
al acestei ferme se străduie să eficientizeze consumul de energie şi alte investiţii în infrastructură. Au fost
reconstruite toate secţiile în scopul evitării pierderii de energie, acest fapt contribuie la sporirea
competitivităţii. Pe viitor se preconizează construirea unei centrale de producere a biogazului pe baza
deşeurilor proprii care va costa peste 2,5 mil. euro.
Întreprinderea “Basarabia Nord” a înregistrat pierdere netă mai mare în această perioadă cu 11,2 mil.
lei în mărime absolută sau cu 44,44 p.p. în mărime relativă. Pierderile la această întreprindere, cât şi cele de
la “Carmez” sunt acumulate din activitatea financiară şi operaţională.
Un sistem agroalimentar performant are menirea să asigure securitatea alimentară a populaţiei unei
ţări şi este capabil să funcţioneze indiferent de fluctuaţiile diverşilor factori care îl influenţează. Rolul său
mai include contribuţia la crearea PIB-lui, aportul la realizarea unor resurse umane, participarea ţării la
schimburile internaţionale de produse agroalimentare.
Industria vinicolă deţine un rol esenţial în economia Republicii Moldova. Ţara noastră este inclusă în
lista primelor ţări producătoare şi exportatoare de vinuri din lume. În prezent 191 fabrici de vin deţin licenţe
de producţie. Moldova produce 20-25 mil. decalitri de vinuri în vrac. Federaţia Rusă a fost principala piaţă
de desfacere a vinurilor moldoveneşti până în anul 2006, absorbind până la 80 % în unii ani, dar în prezent
ponderea exportului pe această piaţă este de 30-50%. Datorită îmbunătăţirii calităţii vinului şi diversificării
pieţelor, cantităţi semnificative de vinuri moldoveneşti sunt acum exportate în Polonia, Republica Cehă,
România, Germania, China, Israel, Austria, Ţările Baltice, Belgia, Canada, Ungaria, Irlanda, Olanda,
Slovacia şi SUA.
Companiile din sectorul vitivinicol se confruntă cu următoarele dificultăţi: active depăşite, necesitate
sporită de investiţii, lipsă de diversificare a pieţei de export, cantitate insuficientă de vin de calitate, precum
şi lacune în activitatea de marketing.
Tabelul 4. Venitul din vânzări şi profitul net al top 15 întreprinderi autohtone specializate în
producerea vinurilor şi a băuturilor spirtoase, mil. lei
Venitul din vânzări
Profitul net
Denumirea întreprinderii
2012
2013
2012
2013
SA “Cricova”
198,5
207,0
2,2
4,3
SA “Agrovin Bulboaca”
63,5
84,7
16,5
22,2
SA “Imperial Vin”
72,7
82,9
4,3
6,0
SA “Călăraşi Divin”
41,2
81,8
-43,1
-44,9
SA “Cimişlia”
65,4
75,2
1,9
-5,8
SA “Mold-Nord”
48,6
64,1
1,3
0,4
SA “Tomai-Vinex”
52,0
62,7
1,2
2,3
SA “Vinia-Traian”
49,4
57,1
4,0
3,5
SA “Cioc-Maidan-Vin”
31,9
52,9
0,8
1,5
SA “Barza Albă”
75,8
44,8
5,3
2,5
SA “Vinăria-Bardar”
40,9
37,0
4,7
1,2
SA “Ungheni Vin”
30,3
31,7
0,8
1,8
SA “Kazayak-Vin”
16,0
31,4
0,1
0,2
SA “Fabrica de vinuri Slobozia Mare”
7,5
25,6
0,1
5,2
SA “Vina Comrata”
24,9
25,5
0,5
1,1
Sursa: [4, p. 10].
Datele tabelului 4 demonstrează faptul că în anul 2013 în comparaţie cu anul 2012 la SA “Cricova”,
“Agrovin Bulboaca”, “Imperial Vin” şi “Călăraşi Divin” venitul din vânzări a sporit respectiv cu 8,5; 21,2;
10,2 şi 40,6 mil. lei în mărime absolută sau cu 4,28; 33,39; 14,03 şi 98,54 p.p. în mărime relativă.
Profitul net la SA “Cricova”, “Agrovin Bulboaca” şi “Imperial Vin” a sporit în anul 2013 faţă de anul
2012 respectiv cu 2,1; 5,7 şi 1,7 mil. lei în mărime absolută sau cu 95,45; 34,55 şi 39,53 p.p. în mărime
relativă. În ciuda embargoului rusesc, SA “Cricova” şi-a dublat profitul în anul 2013. Această întreprindere
a obţinut profit doar din activitatea de investiţii circa 17 mil. lei, în rest vinăria a fost pe minus, iar din
activitatea operaţională şi financiară a avut pierderi de 13,3 mil. lei.
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Venitul din vânzări în anul 2013 comparativ cu anul 2012 la întreprinderile “Cimişlia”, “Mold-Nord”,
“Tomai-Vinex” şi “Vinia-Traian” a crescut respectiv cu 9,8; 15,5; 10,7 şi 7,7 mil. lei în mărime absolută sau
cu 14,98; 31,89; 20,58 şi 15,59 p.p. în mărime relativă.
Întreprinderile “Cioc-Maidan-Vin”, “Ungheni Vin”, “Kazayak-Vin” şi “Fabrica de vinuri Slobozia
Mare” au înregistrat un venit din vânzări în anul 2013 mai mare decât în anul 2012 respectiv cu 21,0; 1,4;
15,4 şi 18,1 mil. lei în mărime absolută sau cu 65,83; 4,62; 96,25 p.p. şi de 3,41 ori.
În anul 2013 faţă de anul 2012 profitul net la SA “Tomai-Vinex”, “Cioc-Maidan-Vin”, “Ungheni Vin”
şi “Fabrica de vinuri Slobozia Mare” a sporit respectiv cu 1,1; 0,7; 1,0 şi 5,1 mil. lei în mărime absolută sau
cu 91,67 p.p., 87,50 p.p., 2,25 ori şi 52,0 ori.
SA “Călăraşi Divin” şi “Cimişlia” au înregistrat pierderi mai mari în anul 2013 decât în anul 2012
respectiv cu 1,8 şi 7,7 mil. lei în mărime absolută.
Concluzii
1.Valoarea venitului net în anul 2013 comparativ cu anul 2012 a sporit la întreprinderile “Franzeluţa”,
“Cahulpan” şi “Combinatul de pâine din Bălţi” respectiv cu 29,0; 0,6 şi 8,5 mil. lei în mărime absolută sau
cu 5,14; 0,81 şi 17,75 p.p. în mărime relativă. De asemenea a crescut profitul net a acestor trei întreprinderi
respectiv cu 9,9; 1,6 şi 3,9 mil. lei în mărime absolută sau de 9,25; 6,33 şi 7,50 ori.
2. La SA “Bucuria” venitul din vânzări în anul 2013 a sporit faţă de anul 2012 cu 31,5 mil. lei în
mărime absolută sau cu 7,39 p.p. în mărime relativă, iar profitul net s-a majorat cu 6,4 mil. lei în mărime
absolută sau cu 52,03 p.p. în mărime relativă.
3. În anul 2013 în comparaţie cu anul 2012 venitul din vânzări a întreprinderilor specializate în
depozitarea şi prelucrarea cerealelor “Cereale-Cupcini” şi “Cereale-Prut” a crescut respectiv cu 32,9 şi 26,3
mil. lei în mărime absolută sau cu 93,73 şi 42,93 p.p. în mărime relativă, iar la “Cereale-Vulcăneşti” şi
“Ellevator Kelly-Grains” valoarea acestui indicator s-a redus respectiv cu 10,1 şi 30,3 mil. lei în mărime
absolută sau cu 15,76 şi 43,91 p.p. în mărime relativă.
4. La întreprinderile “JLC”, “Incomlac” şi “Fabrica de brânzeturi din Soroca” în anul 2013 în
comparaţie cu anul 2012 venitul din vânzări s-a majorat respectiv cu 96,2; 75,6 şi 21,6 mil. lei în mărime
absolută sau cu 13,l6; 15,48 şi 13,34 p.p. în mărime relativă, iar la “Fabrica de unt din Floreşti” şi “Lactis”
valoarea acestui indicator în această perioadă a sporit respectiv cu 22,0 şi 22,1 mil. lei în mărime absolută
sau cu 19,96 şi 21,09 p.p. în mărime relativă.
5. În anul 2013 în comparaţie cu anul 2012 la SA “Cricova”, “Agrovin Bulboaca”, “Imperial Vin” şi
“Călăraşi Divin” venitul din vânzări a sporit respectiv cu 8,5; 21,2; 10,2 şi 40,6 mil. lei în mărime absolută
sau cu 4,28; 33,39; 14,03 şi 98,54 p.p. în mărime relativă.
Profitul net la SA “Cricova”, “Agrovin Bulboaca” şi “Imperial Vin” a sporit în anul 2013 faţă de anul
2012 respectiv cu 2,1; 5,7 şi 1,7 mil. lei în mărime absolută sau cu 95,45; 34,55 şi 39,53 p.p. în mărime
relativă.
Întreprinderile “Cioc-Maidan-Vin”, “Ungheni Vin”, “Kazayak-Vin” şi “Fabrica de vinuri Slobozia
Mare” au înregistrat un venit din vânzări în anul 2013 mai mare decât în anul 2012 respectiv cu 21,0; 1,4;
15,4 şi 18,1 mil. lei în mărime absolută sau cu 65,83; 4,62; 96,25 p.p. şi de 3,41 ori.
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INFRASTRUCTURA DE SUSŢINERE A INOVĂRII ŞI TRANSFERULUI
TEHNOLOGIC ŞI ROLUL EI ÎN DEZVOLTAREA IMM-URILOR
INOVATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
LIDIA MAIER,
cercetător ştiinţific, INCE
IULITA BÎRCĂ,
cercetător ştiinţific stagiar, INCE
The innovation and technology transfer process, especially in transition economies face different
obstacles due to: a) insufficient financial means, as it is known that innovation always involves higher costs;
b) lack of relevant state policies in this area; c) lack / insufficiency of qualified personnel in innovation,
especially in innovation management experience; d) lack / insufficiency of information on innovations and
existing technologies; e) lack of information on market needs in innovative products; f) the difficulty of
finding partners for cooperation in the innovation and technology transfer; etc. In this context, this paper
aims to highlight how these obstacles can be overcome, namely – by creating innovation and technology
transfer support infrastructure.
Keywords: innovation, technology transfer, innovation and technology transfer infrastructure,
scientific and technological parks, innovation incubators.
Procesul de inovare şi transfer tehnologic, în special în economiile aflate în tranziţie, se confruntă cu
diferite obstacole datorită: a) mijloacelor financiare insuficiente, deoarece se ştie, că inovaţiile implică mai
mereu costuri ridicate; b) lipsei politicilor de stat relevante în acest domeniu; c) lipsei/insuficienţei de
personal calificat în domeniul inovării, în special a experienţei de management a inovaţiei; d)
lipsei/insuficienţei de informaţii privind inovaţiile şi tehnologiile existente; e) lipsei de informaţii privind
necesităţile pieţei în produse inovative; f) dificultăţii de găsire a partenerilor pentru cooperare în procesul
inovării şi transferului tehnologic; etc. În acest context, această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în
care aceste obstacole pot fi depăşite, şi anume – prin crearea infrastructurii de susţinere a inovării şi
transferului tehnologic.
Cuvinte cheie: inovaţii, transfer tehnologic, infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, parcuri
ştiinţifico-tehnologice, incubatoare de inovare.
JEL Classification: O31, O2, O20, O33
Introducere. Inovaţiile au existat mereu – pe întreg parcursul dezvoltării civilizaţiei umane, începând
cu descoperirea focului, invenţia roţii, a hârtiei, tiparului, electricităţii etc. şi terminând cu descoperirea
telefonului mobil, a computerului, internetului, inovaţiilor digitale, genetice, moleculare, altor tehnologii
moderne, necesare umanităţii. Abstract vorbind, însăşi viaţa noastră este bazată practic pe inovaţie. Timp de
milenii schimbările, care se produceau în societate, erau acceptate cu greu, societatea având reacţii diverse şi
lente de adaptare la nou. În prezent, însă, când ritmul de dezvoltare a tehnologiei este atât de alert, când
inovaţiile s-au transformat într-un mod de viaţă în multe ţări, inovarea şi transferul tehnologic constituie
subiectul multor discuţii, dezbateri, publicaţii.
Mai mult ca atât, în actuala eră a globalizării, marcată prin transformări radicale a economiei,
inovaţiile şi transferul tehnologic au fost plasate în centrul strategiilor şi politicilor de dezvoltare a ţărilor,
fiind recunoscute ca cel mai important factor de succes al întreprinderilor pentru obţinerea unor avantaje
competitive.
Conţinut de bază. Prin inovare se înţelege conversia unor noi cunoştinţe în beneficii economice şi
sociale, ca rezultat al unor procese interactive de colaborare, a unor activităţi complementare şi a unei
interacţiuni complexe în cadrul unui sistem, constând într-un mediu ce conţine, firme, institute de cercetare,
finanţatori, precum şi reţele prin care toţi aceştia intră în contact [7; 8]. Transferul tehnologic este deplasarea
unui set specific de capabilităţi de la o entitate (persoană fizică sau juridică) către o alta [11]. Atât inovarea,
cât şi transferul tehnologic au loc pe întreg lanţul valoric de dezvoltare a noilor produse şi servicii. Lanţul
valoric poate fi intern întreprinderii (în special în cazul întreprinderilor mari, în care valoarea adăugată este
creată în cadrul întreprinderii – de la idee la produsul/serviciul finit) şi extern întreprinderii (în special în
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cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, în care valoarea adăugată este creată cu suportul altor organizaţii
(universităţi, instituţii de cercetare etc.) din afara întreprinderii).
Pentru obţinerea unui rezultat de succes al procesului inovării şi transferului tehnologic, care
presupune timp, efort, resurse consistente, în special financiare, existenţa cooperării între mediul de
cercetare, firmele private (în special IMM-uri) şi instituţiile statului este absolut necesară pe întreg ciclul
inovaţional: de la realizarea cercetărilor ştiinţifice, comercializarea realizărilor tehnico-ştiinţifice şi
tehnologiilor până la fabricarea produselor sciento-intensive [12]. Rolul fiecărei părţi implicate în acest
proces este esenţial, însă rolul statului este de a crea un mediu favorabil inovării şi transferului tehnologic
prin elaborarea unui cadru legislativ adecvat, a unor instrumente şi programe stimulatoare pentru susţinerea
inovării, în special a IMM-urilor inovative. Unul dintre aceste instrumente este dezvoltarea şi susţinerea
infrastructurii de suport a inovării şi transferului tehnologic.
Infrastructura de inovare şi transfer tehnologic este un set complex de relaţii între actorii sistemului de
inovare, care asigură fluxul de cunoştinţe, de tehnologie şi de informaţii între oameni, întreprinderi, instituţii
(fiind esenţial pentru procesul de inovare) şi autorităţi publice, care asigură funcţionarea eficientă a acesteia.
Infrastructura de suport a inovării şi transferului tehnologic include astfel de entităţi, precum: centre şi
agenţii de inovare şi transfer tehnologic, incubatoare tehnologice şi de inovare, centre de informare
tehnologică, oficii de legătură cu industria, parcuri ştiinţifice şi tehnologice, clustere inovaţionale şi brokeri
tehnologici (centre de brokeraj) etc.
Infrastructura de susţinere a inovării şi transferului tehnologic în străinătate. În lume există o
diversitate mare de entităţi de inovare şi transfer tehnologic, cu denumiri diferite, dar care, în general,
îndeplinesc una şi aceeaşi funcţie – de suport a inovării şi transferului de cunoştinţe/tehnologie. Obiectivele
specifice ale acestor entităţi sunt:
a) promovarea unui mediu favorabil inovării si absorbţiei noilor tehnologii în toate sectoarele
economiei;
b) stimularea creşterii competitivităţii întreprinderilor din perspectiva globalizării schimburilor
internaţionale;
c) identificarea de noi oportunităţi de afaceri;
d) realizarea transferului rapid de informaţii şi tehnologii în economie;
e) ameliorarea, consolidarea mediului de afaceri, conversia profesională şi generarea de noi locuri de
muncă;
f) susţinerea personalului din cercetare sau din sistemul de învăţământ superior pentru dezvoltarea de
IMM-uri inovative şi spin-off-uri;
g) atragerea investitorilor în vederea aplicării rezultatelor de CD.
În funcţie de tipul de entitate de inovare şi transfer tehnologic aceasta poate să asigure agenţilor
economici şi partenerilor acestora, pe baze contractuale, în condiţii financiare avantajoase, servicii de tipul:
Servicii specializate:
- asistenţă în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic;
- informare tehnologică, audit tehnologic,
- veghe şi prognoză tehnologică;
- asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri;
- asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;
- asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel naţional, european şi internaţional;
- incubare fizică sau virtuală pentru IMM-urile inovative.
Servicii de informare:
- informaţii cu privire la cele mai noi realizări ştiinţifice, la noi tehnologii, etc., care pot fi propuse
mediului economic pentru implementare, precum şi, invers, informaţii cu privire la nevoile mediului de
afaceri, care pot fi propuse mediului academic şi celui universitar pentru realizare;
- activităţi promoţionale specifice domeniului ştiinţei, inovării şi transferului tehnologic (manifestări
ştiinţifice, editare literatură de specialitate şi materiale promoţionale (cataloage de prezentare a inovaţiilor,
serviciilor şi tehnologiilor oferite de entităţile de inovare şi transfer tehnologic), târguri şi expoziţii etc.);
- informaţii la zi cu privire la evenimente deosebite, oferte şi stimulente publice şi finanţări private.
Asistenţă tehnică şi training:
- crearea de reţele de legătură între participanţi (căutare de parteneri, dezvoltarea proiectelor pilot);
- asistenţă în obţinerea unor fonduri publice şi private, naţionale şi internaţionale;
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- activităţi de training în cadrul entităţilor de inovare şi transfer tehnologic cu scopul îmbunătăţirii
ofertei de servicii către IMM-uri;
- asistenţă la obţinerea finanţării în cadrul proiectelor şi programelor în scopul dezvoltării ofertei de
servicii către IMM-urile inovative, în special, din zonele slab dezvoltate din punct de vedere economic;
- asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea/achiziţionarea de tehnologii;
- crearea, dezvoltarea şi întreţinerea de baze de date specializate.
Centrele (agenţiile) de inovare şi transfer tehnologic (C(A)ITT) sunt entităţi, care acţionează ca
interfaţă/intermediari între instituţiile de cercetare şi firme, stimulând inovarea şi transferul tehnologic,
introducerea în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese şi servicii noi
sau îmbunătăţite, răspund nevoilor noilor întreprinderi, implicate în dezvoltarea şi comercializarea de
produse şi procese tehnologice noi, comportând un risc comercial ridicat şi care oferă servicii de transfer
tehnologic şi asistenţă inovativă, financiară etc. Scopul centrelor de inovare şi transfer tehnologic este
încurajarea apariţiei de întreprinderi bazate pe înalta tehnologie ("high-tech"), fiind create pe lângă academii,
instituţiile academice şi universităţi, parcuri ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare de inovare, instituţii
guvernamentale, regionale, locale, sau pot fi de sine stătătoare.
În unele ţări C(A)ITT funcţionează ca departamente de cercetare în cadrul instituţiilor de cercetare şi
universităţilor şi asigură valorificarea rezultatelor cercetărilor proprii şi transferul tehnologic la agenţii
economici interesaţi, împreună cu asistenţa tehnică şi serviciile necesare. Acestea creează bănci de date
proprii şi asigură interconexiunea ei cu bănci de date similare din ţară şi străinătate; gestionează fonduri din
surse diferite pentru susţinerea programelor de inovare bazate pe transfer tehnologic; organizează şi participă
la acţiunile locale, naţionale şi internaţionale de stimulare a inovării şi transferului tehnologic; asigură
consultanţă şi expertiză tehnică; determină oportunităţile de lansare în producţie a soluţiilor brevetateproiectate, identifică capacităţile de producţie fezabile acestora, şi se ocupă de întocmirea documentaţiei
pentru cofinanţarea transferului de tehnologie de la inventator la producător; asigură toate condiţiile (spaţii,
utilaje, etc.) şi serviciile complexe (asistenţă, management, marketing etc.), necesare susţinerii şi dezvoltării
firmelor inovative. C(A)ITT facilitează crearea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice şi a incubatoarelor de
inovare; încurajează incubarea firmelor tinere, orientate tehnologic, cât şi a celor create sau conduse de
cercetători, profesori şi absolvenţi ai instituţiei/universităţii respective.
Centrele de resurse tehnologice (CRT), inclusiv informare tehnologică sunt organizaţii, care
furnizează asistenţă tehnologică, cum este cercetarea fundamentală sau aplicativă, certificare sau control,
difuzarea de informaţii tehnologice, formare şi consiliere pentru grupuri de firme din acelaşi sector de
activitate.
Oficiul de legătură cu industria (OLI) este o entitate, care are ca obiect de activitate stabilirea,
menţinerea şi extinderea legăturilor dintre furnizorii rezultatelor cercetării şi mediul socio-economic (agenţi
economici), în scopul comercializării realizărilor ştiinţifice şi facilitării transferului tehnologic. Scopul OLI
este: identificarea rezultatelor cercetării cu valoare comercială (se realizează prin posibilitatea oferită
cercetătorilor de a raporta invenţiile/inovaţiile dezvoltate având la bază un acord de confidenţialitate încheiat
cu OLI); evaluarea potenţialului comercial al invenţiilor/inovaţiilor (ca bază a deciziilor ulterioare privind
protecţia drepturilor de proprietate intelectuală); gestiunea procesului de dobândire a drepturilor de
proprietate intelectuală; găsirea partenerilor şi furnizarea asistenţei în negocierea acordării licenţelor către
industrie (este pasul următor după dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală având ca scop
dezvoltarea şi comercializarea reuşită a inovaţiei/invenţiei în condiţii legale); administrarea drepturilor de
proprietate intelectuală (însemnând managementul performanţei licenţelor acordate); transferul drepturilor
către cercetători (se asigură în cazul inovaţiilor neprotejate pentru comercializarea şi distribuirea corectă a
drepturilor de autor).
Centrele de brokeraj (CB) sunt agenţi de transfer tehnologic, care pun în legătură cererea şi oferta de
inovare şi transfer tehnologic (ofertanţii şi utilizatorii de tehnologii) şi ajută aceste două părţi să adapteze
tehnologiile la utilizările curente. În UE există numeroase organizaţii şi centre de brokeraj, precum, spre
exemplu : brokeri tehnologici cu activitate intensă, centre de avizare tehnologică, brokeri de informaţie etc.
Activităţi de brokeraj tehnologic se desfăşoară şi în incubatoarele de afaceri şi parcurile ştiinţifice. CB
dispun de baze de date voluminoase cu oferta şi cererea de cercetare, dezvoltare şi inovare atât la nivel
naţional, cât şi la nivel internaţional.
Incubatoarele tehnologice şi de inovare (ITI), denumite şi "centre incubatoare de afaceri inovative"
sunt entităţi din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, a căror activitate este orientată în principal
către facilitarea iniţierii şi dezvoltării de noi întreprinderi inovative, bazate pe tehnologie avansată.
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Incubatorul tehnologic şi de inovare este un loc, în care sunt concentrate, într-un spaţiu limitat, întreprinderi
inovative recent create, care realizează proiecte de inovare şi transfer tehnologic. Obiectivul principal al
acestui tip de incubator este de a spori şansa de creştere şi durata de supravieţuire a acestor întreprinderi,
furnizându-le spaţii modulare la preţuri accesibile (uneori gratuit) şi servicii comune (secretariat,
contabilitate, suport managerial, de marketing, servicii de asistenţă, instruire şi deseori acces la o formă
oarecare de finanţare etc.). Obiectivele specifice ale ITI depind de destinaţia lui şi pot fi : inovarea
tehnologică, dezvoltarea regională, subcontractarea industrială, internaţionalizare (creare de incubatoare în
reţea), dezvoltare specializată a anumitor sectoare industriale. Scopul principal este orientarea spre inovaţii şi
noi tehnologii pe de o parte, şi pe de altă parte, dezvoltarea locală şi crearea de noi locuri de muncă.
Incubatorul tehnologic şi de inovare este o entitate, creată pentru a ajuta firmele tinere (start-up şi spin-off) în
timpul primelor luni sau anilor timpurii de funcţionare.
Parcurile ştiinţifice şi tehnologice (PŞT) sunt, de obicei, adiacente instituţiilor academice şi
universităţilor şi servesc pentru facilitarea transferului de cunoştinţe şi tehnologie de la cercetare şi
învăţământ la firme şi organizaţii din cadrul parcului, precum şi susţine prin diverse metode dezvoltarea
acestor firme inovative. În diferite ţări există şi parcuri de cercetare, amplasate, de obicei, în incinta unei
universităţi sau a unui institut de cercetare şi are o activitate preponderent ştiinţifică, iar preocupările legate
de producţie fiind excluse. În SUA, parcurile ştiinţifice şi tehnologice şi incubatoarele tehnologice şi de
inovare au jucat un rol semnificativ în dezvoltarea complexelor tehno-industriale de genul celui din Silicon
Valley sau al triunghiului de cercetare din Carolina de Nord. În Europa Occidentală, tehnopolurile din
Franţa, centrele tehnologice din Germania şi centrele de inovare şi parcurile ştiinţifice din Anglia au
constituit instrumente de dezvoltare a economiei locale. Parcurile ştiinţifice şi tehnologice implică
obligatoriu componenta cercetare, transfer tehnologic şi, uneori, incubator de inovare; îşi desfăşoară
activitatea în zone strict delimitate, spre deosebire de clustere, care cuprind arii geografice variate.
Clusterele inovaţionale sunt definite, în general, ca grupări între executanţi, utilizatori şi/sau
beneficiari, pentru implementarea unei noi cunoştinţe sau tehnologii. Ele au un caracter deschis, se bazează
pe încredere între membri, participare voluntară, independenţa, cooperare datorită interesului comun
(implementarea de noi cunoştinţe sau tehnologii), în vederea creşterii competitivităţii operatorilor economici.
Conceptul de cluster se regăseşte sub mai multe denumiri, inclusiv „pol de competitivitate”, „district
industrial”, „aglomerare industrială”. Clusterele coexistă geografic cu sectoare de activitate variate.
Cadrul legislativ privind inovarea şi transferul tehnologic în R. Moldova. În Republica Moldova
conceptul de inovare şi transfer tehnologic a început să fie utilizat şi promovat din a.2003 prin adoptarea
Legii nr.289 privind politica de stat pentru inovare şi transfer tehnologic [4], care stabileşte bazele juridice,
organizatorice şi economice de elaborare şi promovare a politicii de stat pentru inovare şi transfer tehnologic
în Republica Moldova. Scopul principal al politicii de stat pentru inovare şi transfer tehnologic este
“relansarea economică a Republicii Moldova prin valorificarea potenţialului ştiinţific, tehnico-ştiinţific şi
tehnologic, crearea şi comercializarea produselor, serviciilor, proceselor moderne, ecologic pure,
competitive”. În această lege pentru prima oară s-a definit conţinutul activităţii de inovare şi transfer
tehnologic, subiecţii, mecanismele, direcţiile prioritare ale acestei activităţi, s-au identificat programele şi
proiectele de inovare şi transfer tehnologic, precum şi sursele de finanţare a acestora.
Ulterior, legea respectivă a favorizat adoptarea unui cadru legislativ, care a contribuit la crearea,
dezvoltarea şi funcţionarea infrastructurii de inovare în ţară:
1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al R. Moldova (a.2004) [2]. Punând în aplicare prevederile
Codului, de asemenea în a.2004, în scopul implementării politicii în domeniul inovării, dar şi asigurării unei
conexiuni între mediul de cercetare şi cel de afaceri pentru facilitarea transferului de cunoştinţe, în cadrul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost creată Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT), fiind în
acelaşi timp una din verigile centrale în sistemul de relaţii ale inovării.
2. Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare (a.2007) [3]. În
rezultatul adoptării legii respective în ţară au fost create primele elemente ale infrastructurii de inovare –
parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare, în cadrul cărora, IMM-uri inovative, în condiţii
cu facilităţi, pot realiza proiecte de inovare şi transfer tehnologic.
3. Acordul de parteneriat între Guvern şi AŞM (a.2009) [1]. În conformitate cu acest Acord, părţile
elaborează şi promovează în comun politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării, asigurând baza ei normativă,
instituţional-organizatorică şi social-economică, contribuind prin măsuri şi mijloace la stimularea activităţii
în sfera ştiinţei şi inovării; elaborează programele de stat din sfera ştiinţei şi inovării, în funcţie de direcţiile
strategice ale activităţii în această sferă; stabilesc, în corespundere cu prevederile Cadrului de Cheltuieli pe
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Termen Mediu (CCTM), cuantumul finanţării sferei ştiinţei şi inovării din bugetul de stat pentru anul viitor
la etapa elaborării şi aprobării CCTM.
4. Strategia inovaţională a RM ”Inovaţii pentru competitivitate” (a.2013) [5] este elaborată în
scopul realizării Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie,
Bunăstare” 2013-2014. Strategia vizează trei obiective specifice ale acestui document: dezvoltarea
tehnologică a întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici şi mijlocii, dezvoltarea infrastructurii de suport
pentru activitatea inovaţională şi asigurarea condiţiilor pentru edificarea unei economii bazate pe cunoaştere.
Deşi cadrul legislativ a fost creat, e de menţionat, că acesta susţine şi reflectă insuficient activitatea de
inovare în ţară, abordând conceptul de inovare doar prin prisma implementării rezultatelor ştiinţifice, lăsând
în afara cadrului legal activităţile inovaţionale realizate la nivelul agenţilor economici [5]. Totodată, e de
menţionat, că deşi acesta susţine implementarea realizărilor ştiinţifice în economie, paradoxal este faptul, că
în cadrul entităţilor din infrastructura inovaţională nu se realizează proiecte de inovare, care ar reieşi din
realizările ştiinţei autohtone [6].
Un alt aspect al legislaţiei autohtone, care influenţează negativ asupra mediului de afaceri, cât şi a
potenţialilor investitori în activităţi de inovare este că, conform Legii cu privire la parcurile ştiinţificotehnologice şi incubatoarele de inovare rezidenţii acestor structuri urmau să beneficieze de importante
facilităţi fiscale şi vamale. Ca rezultat al acestei legi au fost modificate: Codul fiscal (fiind scutite de TVA
mărfurile şi serviciile, importate de către rezidenţii PŞT şi II, cât şi mărfurile şi serviciile achiziţionate de
către ei pe teritoriul Republicii Moldova) şi Legea cu privire la tariful vamal (art.28) (fiind scutite de tarif
vamal mărfurile şi serviciile importate de către rezidenţii PŞT şi II, modul de aplicare a scutirii să fie stabilit
de Guvern). Însă, nici unul dintre rezidenţi nu a beneficiat de înlesnirile prevăzute de lege deoarece: 1)
principalele autorităţi de stat aveau viziuni contradictorii asupra felului în care urmau să fie acordate şi
utilizate aceste beneficii, 2) solicitanţii beneficiilor nu garantau utilizarea transparentă a acestora şi 3) a lipsit
o coordonare strategică a politicilor statului în acest domeniu (divergenţe şi contraziceri care ţin de statutul
de rezident, de selectarea rezidenţilor, de finanţarea proiectelor de inovare a rezidenţilor din surse bugetare,
etc.). Iar în a. 2012 aceste înlesniri au fost anulate.
În prezent, este adoptată Strategia inovaţională a RM ”Inovaţii pentru competitivitate” pentru perioada
2013-2020, iar printre priorităţile ME şi ale Guvernului RM se află inclusiv şi modificarea şi completarea
Legii cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare nr. 138-XVI din 21.06.2007,
în rezultatul cărora sperăm ca situaţia pe acest segment să fie îmbunătăţită.
Infrastructura de susţinere a inovării şi transferului tehnologic în Republica Moldova. În
sistemul de relaţii ale inovării şi transferului tehnologic locul central îl ocupă Agenţia pentru Inovare şi
Transfer Tehnologic, care la momentul de faţă activează ca o punte de legătură între mediul de afaceri şi cel
academic, asigurând conexiunea acestora pentru facilitarea transferului de cunoştinţe. AITT coordonează,
stimulează şi implementează mecanismele de inovare şi transfer tehnologic (creează entităţi în cadrul
infrastructurii de suport a inovaţiei şi transferului de cunoştinţe şi monitorizează activitatea acestora, aprobă
statutul lor, elaborează proiectele de dezvoltare a infrastructurii, organizează concursul proiectelor de inovare
şi transfer tehnologic, finanţează proiectele etc.). În cadrul AITT funcţionează 3 instrumente principale, prin
intermediul cărora cunoştinţele şi rezultatele ştiinţifice se preconizează a fi asimilate în mediul
economic – 1) proiectele de transfer tehnologic, 2) parcurile ştiinţifico-tehnologice şi 3) incubatoarele de
inovare.
1) Proiectele de transfer tehnologic (PTT) sunt proiecte realizate în parteneriat de către cercetătorii
din cadrul AŞM cu cofinanţarea proiectului din partea mediului de afaceri (50:50). Timp de 9 ani (20052012), spre exemplu, în cadrul AITT au fost realizate peste 160 de proiecte de transfer tehnologic, termenul
de realizare al unui proiect fiind de la 1 până la 3 ani. Acestea sunt proiecte reuşite, rezultatele obţinute în
cadrul lor sunt dezvoltate în continuare de IMM-urile, care au cofinanţat proiectul. Numărul lor este în
creştere (de la 8 proiecte în a.2005 la 40 în a.2013). Cele mai multe proiecte realizate în decursul unui an
s-au înregistrat în a.2007 (cifră record – 43 de proiecte). Reducerea uşoară a PTT din ultimii ani este
condiţionată de micşorarea finanţării de stat pe de o parte, şi de creşterea costului de implementare, pe de altă
parte. Ciclul de transfer tehnologic în cadrul acestui instrument include 3 faze: evaluare iniţială, evaluare
finală şi ex-post-evaluare. Perioada ex-post-evaluare este de 5 ani după implementare.
În ultimii ani se observă o creştere a interesului IMM-urilor faţă de acest instrument. Deşi alocările de
stat pentru realizarea PTT s-au redus, costul de implementare a crescut, sumele cofinanţării proiectelor din
surse private au crescut de asemenea (Figura1).
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Fig. 1. Evoluţia finanţării proiectelor de transfer tehnologic în anii 2006-2013
Sursa: Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele
ştiinţifice principale obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anii 2006-2013, Academia de Ştiinţe a Moldovei,
ÎEP „Ştiinţa”, Chişinău.
2) Parcurile ştiinţifico-tehnologice au apărut în rezultatul adoptării Legii cu privire la parcurile
ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare. La finele anului 2007 a fost creat primul Parc ştiinţificotehnologic, iar la moment în R. Moldova există 3 asemenea parcuri:

Parcul ştiinţifico-tehnologic ”Academica” (creat în a.2007 (prima entitate de inovare din ţară) la
propunerea clusterului ştiinţifico-tehnologic ”Academica”, are specializare universală). Proiectele de inovare
realizate în cadrul parcului ţin de domeniul: energiei regenerabile, tehnologiilor de conservare a energiei,
nanotehnologiilor, electronicii, agriculturii ecologice, securităţii alimentare, informaticii, etc. În perioada
anilor 2007-2013 investiţiile publice în dezvoltarea infrastructurii parcului au constituit circa 9,6 mil.lei, din
a.2012 acestea incluzând şi dezvoltarea infrastructurii Incubatorului de inovare ”Inovatorul”, care a devenit
parte a parcului. În perioada analizată au fost atrase investiţii din mediul privat în volum de peste 60 mil.lei.
In cadrul parcului statutul de rezident în această perioadă a fost obţinut de către circa 48 de întreprinderi (în
a.2013 în cadrul parcului activau 15 rezidenţi). Deschiderea oficială a Parcului a avut loc în a.2009, după ce
au fost finalizate lucrările de renovare a spaţiilor pentru rezidenţi, şi, respectiv, rezidenţii au iniţiat realizarea
proiectelor de inovare aprobate. Volumul producţiei inovaţionale fabricate şi comercializate din perioada
2009 până în 2013 a constituit circa 104,6 mil.lei, adică la un leu investit din surse publice au fost obţinuţi
aproximativ 11 lei produse inovaţionale. În cadrul întreprinderilor-rezidente au fost create noi locuri de
muncă, fapt ce constituie un important factor pentru economia ţarii;
 Parcul ştiinţifico-tehnologic ”InAgro” (creat la finele a.2008 la propunerea clusterului ştiinţificotehnologic în domeniul agriculturii ecologice şi intensive; iniţial Administrator a fost desemnată
compania „Agroecoprod” SRL; la momentul actual este anunţat concursul pentru selectarea unui nou
administrator). Din a.2009 până în a.2012, investiţiile publice în dezvoltarea infrastructurii parcului au
constituit 7,8 mil. lei; investiţiile atrase din mediul de afaceri au constituit circa 32,1 mil.lei; statutul de
rezident a fost obţinut de circa 22 întreprinderi (în a.2013 în cadrul parcului activau 13 rezidenţi). În a.2013
finanţarea de stat a Parcului a fost sistată din cauza lipsei Administratorului. Volumul producţiei
inovaţionale obţinute în perioada de activitate a constituit circa 66,4 mil.lei, ceea ce înseamnă, că la 1 leu din
partea statului au fost obţinuţi 8,5 lei produse inovaţionale. Domeniile de activitate a rezidenţilor sunt:
agricultura ecologică; biotehnologii în agricultură; procesarea producţiei; multiplicarea şi implementarea
tehnologiilor noi de producere a producţiei agricole; implementarea tehnologiilor de inovare a grundului
închis; implementarea tehnologiilor de depozitare şi congelare a legumelor şi fructelor în stare proaspătă;
implementarea tehnologiilor de conservare, uscare şi sublimare; implementarea noilor forme şi tehnici
moderne de marketing şi vânzare a producţiei agricole pe pieţele internă şi externă;
 Parcul ştiinţifico-tehnologic ”Micronanoteh” (creat în a.2009 la propunerea clusterului ştiinţificotehnologic în domeniul microelectronicii şi nanotehnologiilor; Administrator – Institutul de Cercetări
Ştiinţifice S.A.”ELIRI”,). Din lipsa resurselor financiare, dar şi a problemelor de ordin organizatoric, până în
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a.2012 parcul nu a activat. În a.2012 investiţiile publice în dezvoltarea infrastructurii parcului au constituit
96,6 mii lei, având la activ 3 rezidenţi. În anii 2012-2013 investiţiile atrase din mediul privat au constituit
circa 1,5 mil.lei. Domeniile de activitate a rezidenţilor sunt: nanotenhologii şi tehnologii
informaţionale; utilaj tehnologic şi electronic pentru producerea micro-nanostructurilor, măsurarea
parametrilor şi monitorizarea proceselor tehnologice moderne; convertizoare şi dispozitive
electronice pentru economia energiei electrice;dispozitive pentru diagnosticare şi terapie în medicină; utilaje
de identificare a articolelor din metal, etc. Unul dintre cei mai activi rezidenţi ai acestui parc, care realizează
concomitent 3 proiecte de inovare, este Î.M. Uzina ”Topaz”, singura întreprindere care produce circuite
imprimate multistrat.
3) Incubatoarele de inovare reprezintă al treilea instrument de inovare şi transfer tehnologic existent în
Republica Moldova, care a apărut concomitent cu parcurile ştiinţifico-tehnologice. Spre deosebire de parcuri,
incubatoarele de inovare sunt menite de a susţine crearea start-up-urilor şi spin-off-urilor inovative, precum
şi activitatea întreprinderilor tinere, care realizează proiecte de inovare. Incubatoarele de inovare sunt create
pe lângă Academia de Ştiinţe a Moldovei sau în cadrul sau pe lângă universităţi. La finele anului 2013 în R.
Moldova existau 7 incubatoare de inovare (5 în mun. Chişinău şi 2 în regiunile ţării (Bălţi şi Comrat):
 Incubatorul de Inovare ”Inovatorul” (creat în a.2007 ca entitate de sine stătătoare în cadrul
infrastructurii de inovare; specializare universală. Din a.2012 acesta devine parte a Parcului ştiinţificotehnologic ”Academica” cu acelaşi administrator – Întreprinderea de Stat Uzina Experimentală „Aselteh”; în
a.2013 în cadrul incubatorului activau 3 rezidenţi). Până în a.2011 Incubatorul a obţinut finanţare din surse
private în sumă de 5,5 mil.lei, iar începând cu a.2011 acesta a primit finanţare în comun cu Parcul ştiinţificotehnologic ”Academica”, devenind parte a acestuia. În această perioadă Incubatorul a atras investiţii din
surse private în mărime de peste 10 mil.lei, obţinând produse inovaţionale în valoare de circa 45,6 mil lei,
ceea ce confirmă rentabilitatea investiţiilor în organizarea şi funcţionarea Incubatorului, în crearea şi
dezvoltarea infrastructurii acestuia.
Ţinându-se cont de necesitatea valorificării producţiei ştiinţifice din universităţi, precum şi în scopul
extinderii infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic în regiuni s-a decis crearea incubatoarelor de
inovare pe lângă universităţi:
 Incubatorul de Inovare ”Politehnica” (creat în a.2011; specializare universală; administrator
Universitatea Tehnică a Moldovei; este în proces de selectare a rezidenţilor şi de aprobare a proiectelor
acestora pentru realizare);
 Incubatorul de Inovare ”Innocenter” (creat în a. 2012 pentru extinderea infrastructurii de suport a
inovării şi transferului tehnologic în regiunile ţării; administrator – Universitatea de Stat din or. Comrat; în
a.2013 în cadrul incubatorului activau doi rezidenţi);
 Incubatorul de Inovare ”Inventica-USM” (creat în a.2012, administrator – Universitatea de Stat din
Moldova; este în proces de selectare a rezidenţilor);
 Incubatorul de Inovare ”Itech” (creat în a.2012, specializat în tehnologii informaţionale;
administrator – IM ”Trimetrica”; este în proces de selectare a rezidenţilor);
 Incubatorul de Inovare ”Nord” (creat în a.2012 pentru extinderea infrastructurii de suport a inovării
şi transferului tehnologic în regiunile ţării; administrator – Universitatea de Stat ”A. Russo” din mun. Bălţi);
 Incubatorul de Inovare ”Antreprenorul Inovativ” (creat în a.2013; administrator – Institutul de
Cercetări pentru Culturile de Câmp “Selecţia”, mun. Bălţi. Acest incubator, creat cel mai recent, are deja 6
rezidenţi – IMM-uri inovative).
În Republica Moldova există de asemenea şi o organizaţie neguvernamentală, care susţine inovarea şi
transferul tehnologic - Reţeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei [14]. Este o organizaţie
neguvernamentală, non-politică şi non-profit. Scopul reţelei este de a promova inovarea şi transferul
tehnologic în Republica Moldova, prin crearea şi promovarea unei platforme eficiente de interacţiune între
principalele părţi interesate şi organizaţiile implicate în aceste proces. Obiectivele generale ale Reţelei de
Transfer Tehnologic a Moldovei:
 crearea şi dezvoltarea entităţilor de transfer de tehnologie în scopul de a stimula iniţiativele
inovatoare;
 crearea reţelei naţionale de organizaţii, care reprezintă infrastructurile inovatoare şi transferul de
tehnologie;
 modernizarea tehnologică, extinderea şi asigurarea implicării corespunzătoare a ştiinţei şi inovării în
procesul de dezvoltare economică; utilizarea eficientă a resurselor umane şi materiale din sfera ştiinţifică.
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Membrii reţelei sunt organizaţii, precum ODIMM, dar şi reprezentanţi ai mediului de afaceri – IMMuri, activitatea cărora este bazată pe implementarea inovaţiilor şi transferul de tehnologie. Reţeaua contribuie
la comercializarea rezultatelor ştiinţifice din instituţiile academice, asigură accesul IMM-urilor la serviciile
tehnologice şi la infrastructura ştiinţifică, susţine crearea IMM-urilor inovaţionale, creează şi dezvoltă
parteneriate dintre ştiinţă şi mediul de afaceri; promovează activităţile, ce ţin de ştiinţă şi tehnologie prin
conferinţe, ateliere de lucru, expoziţii, publicarea materialelor promoţionale, organizează parteneriate între
diverşi specialişti în domeniul inovării şi transferului tehnologic din străinătate, oferă suport pentru aplicarea
la proiecte internaţionale, gestionează fondurile din diferite surse pentru susţinerea activităţii de inovare şi
transfer tehnologic.
Concluzii. A construi o economie bazată pe cunoaştere a devenit un scop raţional pentru orice stat.
Acesta reprezintă calea spre competitivitate, creştere şi prosperitate economică. Dar una este să ţinteşti un
astfel de obiectiv îndrăzneţ şi alta sa îl realizezi. Pentru o ţară ca Republica Moldova, care tinde de a se
integra în Uniunea Europeană, este nevoie de concentrarea tuturor resurselor şi capacităţilor, de acţiuni şi
politici hotărâte, pentru a fi la nivelul şi aşteptările UE.
În Republica Moldova există premise pentru crearea unui sistem de inovare şi transfer tehnologic
funcţional:
- existenţa unui cadru legislativ iniţial, dar care trebuie ajustat ţinând cont de toţi participanţii la
procesul de inovare din ţară şi înlăturate toate divergenţele şi contradicţiile existente;
- este creată infrastructura de suport a inovaţiilor şi transferului tehnologic, promovarea mai largă a
căreia ar contribui la creşterea interesului IMM-urilor şi implicarea mai activă a acestora în activităţi de
exploatare a cunoştinţelor;
- funcţionează instrumentele de suport a inovării şi transferului tehnologic, aplicarea adecvată a
cărora ar aduce beneficii sesizabile;
- s-au conturat şi primele rezultate ale întreprinderilor rezidente ale parcurilor ştiinţifico-tehnologice
şi ale incubatoarelor de inovare, deşi fragile, dar vizibile. Aceste structuri, în condiţiile cadrului legislativ
imperfect, susţinerii insuficiente din partea statului, lipsei de experienţă şi competenţe, credibilităţii scăzute a
mediului de afaceri faţă de rezultatele ştiinţei autohtone, lipsei de dialog constructiv dintre mediul de afaceri
şi cel academic, etc. au rezultate nu prea înalte, dar demne de apreciat. Proiectele de transfer tehnologic,
alături de proiectele realizate în cadrul PŞT şi II se dovedesc a fi instrumente eficiente de susţinere a IMMurilor inovative şi de promovare a ştiinţei şi inovării şi de modernizare a economiei naţionale;
- existenţa potenţialilor utilizatori de inovare şi transfer tehnologic şi al antreprenorilor, care îşi asumă
riscul inerent inovării şi transferului tehnologic, deşi reticenţi, dar care sunt la curent cu nivelul de
dezvoltare al ştiinţei şi tehnologiei;
- şi nu în ultimul rând, există un potenţial ştiinţific semnificativ, care, fiind orientat spre nevoile de
inovare ale economiei naţionale, ar contribui mult la dezvoltarea inovaţională şi creşterea competitivităţii
ţării.
Cu toate acestea, la nivelul factorilor decidenţi de politici, cât şi la cel al comunităţii de afaceri,
există o nevoie de conştientizare a faptului, că abordarea sistemică a inovării şi transferului tehnologic
presupune, că relaţia dintre actorii implicaţi în această activitate nu este una liniară [9], fiecare dintre aceştia
având un rol cheie în întreg procesul de inovare - de la producţia de cunoaştere la realizarea produselor finite.
Din păcate, actualul nivel de inovare din R. Moldova pune în pericol nu atât competitivitatea
generală a companiilor, cât capacitatea acestora de a supravieţui integrării în UE. De aceea, se impun acţiuni
consolidate cu participarea tuturor actorilor: firme, instituţii de stat, unităţi de cercetare, finanţatori de capital
de risc etc.
Firmele trebuie nu doar să atingă gradul necesar de conştientizare privind nevoia de inovare, dar să şi
adopte măsuri concrete pentru a-şi dezvolta abilităţile necesare. Deoarece inovarea presupune capacităţi
specifice (cum ar fi sesizarea oportunităţilor oferite de piaţă în corelaţie cu evoluţiile tehnologice,
identificarea soluţiilor tehnice, evaluarea raportului dintre costuri şi beneficii şi a riscurilor existente,
identificarea resurselor necesare, accentuarea rolului TIC şi al persoanelor cu înaltă calificare etc.), abilităţi
la nivelul angajaţilor, managerilor sau incorporate în organizarea firmei. Abilităţi specifice sunt necesare
mai ales în cazul finanţării private a inovării şi transferului tehnologic pentru a putea acţiona în acest
domeniu (în special pentru a evalua şansele de succes a diferitor proiecte de inovare). Ţinând cont de faptul,
că inovarea oferă rate de profitabilitate mai mari, aceasta a devenit şi condiţie obligatorie a dezvoltării pe
termen lung, de aceea această actualizare de abilităţi reprezintă un pas necesar.
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Sarcina statului, însă, este dublă: 1) de aşi asuma un set de priorităţi strategice, acestea reprezentând
premisă a unor acţiuni concertate – a unui ansamblu coordonat de politici publice relevante atât în domeniul
ştiinţei şi inovării, cât şi în domenii diverse, de a crea instrumente eficiente de realizare a acestor politici.
Astfel de politici trebuie să pornească de la stimularea inovării (prin instrumente financiare şi mecanisme
fiscale, mai ales la nivelul IMM-urilor), a activităţilor de cercetare-dezvoltare ca instrumente de trecere la
alte nivele de creştere, care vor transforma în final Republica Moldova într-o economie competitivă; şi 2) de
a asigura resursele (a planifica multianual şi aproba bugete anuale pentru întreg ciclul de inovare), în acelaşi
timp asigurând o competiţie reală pentru resursele alocate. Aceasta din urmă trebuie să fie bazată pe
transparenţă deplină şi orientarea produselor finite către nevoile pieţei.
Deoarece statul este şi proprietarul majorităţii instituţiilor de cercetare din domeniul tehnologic,
acesta ar trebui să le asigure şi acestora actualizarea capacităţilor manageriale, pentru a le creşte abilitatea de
a acţiona în conformitate cu oportunităţile pieţei.
Astfel, un sistem de inovare şi transfer tehnologic funcţional va putea genera un proces de învăţare
atât pentru firmele inovative, cât şi pentru entităţile de cercetare, contribuind la formarea unei pieţe adecvate
a cercetării şi inovării, potenţând în final competitivitatea economiei.
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PESCUITUL FLUVIAL RECREATIV ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
DANAIA BEŢIVU, drd., INCE
In the last century, the number of commercial fishermen decreased considerably and recreational
fishing has become a major inland activity in the developed countries. Recreational fisheries in the
European Union is an important activity with positive social, economic and environmental effects, and
acting as stimulator of the river biodiversity conservation. This paper highlights the current status of inland
recreational fisheries in the European Union.
Keywords: recreational fishing, river recreational fishing, fisherman, leisure
În ultimul secol, numărul de pescari comerciali a scăzut considerabil, iar pescuitul recreativ a
devenit o activitate majoră în apele interioare ale ţărilor dezvoltate. Pescuitul de agrement în Uniunea
Europeană este o activitate importantă cu efecte pozitive la nivel social, economic şi de mediu. Acest articol
evidenţiază starea actuală a pescuitului fluvial recreativ, în Uniunea Europeană.
Cuvinte cheie: pescuit recreativ, pescuit recreativ fluvial, pescar, agrement
JEL Classification: Q22, Q26, Q5
Introducere: Iniţial dezvoltându-se ca o formă de subzistenţă a europenilor timpurii, a evoluat într-o
importantă activitate de consum cu aspecte atât comerciale, cât şi recreative.
Pescuitul de agrement implica milioane de oameni la nivel global, generând miliarde de dolari în
ţările dezvoltate economic (ex: Europa Occidentală, Australia, Canada, Noua Zeelandă şi SUA), şi se
conturează ca un factor social şi economic în economiile în tranziţie (de exemplu, Argentina, Brazilia, China,
India, Thailanda), precum şi unele ţări în curs de dezvoltare (ex: Botswana) [6, p. 176]. În ţările cu statistici
fiabile, rata medie de participare la pescuitul recreativ a populaţiei totale este de 10,6 ± 6,1%. În acest sens se
evidenţiază zone precum America de Nord, Europa şi Oceania, cu aproximativ 140 de milioane de pescari de
agrement (v. Reprezentarea cartografică 1).
Reprezentare cartografică 1: Ponderea participării statelor la pescuitul recreativ.

Sursa: [1].
Pescuitul ca activitate umană de satisfacere a nevoilor de alimentaţia început să se practice pe râuri şi
apele interioare. Egiptenii antici prindeau peşte din Nil pe care-l utilizau atât în alimentaţie, cât şi ca mijloc
de plată şi recompensă. Au trecut zeci de ani, până când oamenii s-au aventurat să iasă în apele mării.
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Activitate

Pescuitul recreativ
Pescuitul profesional
Pescuitul de subzistenţă

Dezvoltare

Fig. 1. Evoluţia pescuitului fluvial
Sursa: [3, p. 191].
Cu timpul, importanţa pescuitului pentru satisfacerea nevoilor de hrană s-a diminuat, fiind practicat
din plăcere (Figura 1). Practicarea pescuitului recreativ ca activitate turistică de agrement provine din
secolele XVI-XVII şi a fost popularizată de lucrarea The Compleat Angler, or Contemplative Man’s
Recreation a lui Izaak Walton, publicată în 1653 [2, p. 165].
În prezent, pescuitul de agrement este practicat de un număr mare de oameni, de pe tot globul
pământesc, fiind utilizatorul predominant sau chiar unic al resurselor piscicole din apele dulci din ţările
dezvoltate.
Deconceptualizare: Potrivit articolului 33 al Regulamentului CE 1198/2006, al. 28-30, pescuitul
reprezintă ansamblul activităţilor de extragere a peştelui din habitatele sale naturale, fiind în opoziţie cu
extragerea animalelor din mediile acvatice controlate cu intervenţia umană (acvacultură). Tot articolul 33 al
Regulamentului CE 1198/2006 deosebeşte pescuitul maritim de cel fluvial, în funcţie de locul de operare.
Comisia Consultativă pentru Pescuitul Fluvial European (EIFAC), în 2008, în Code of practice for
recreational fisheries – Glossary, distingând trei tipuri de pescuit pe apele interioare (pescuitul de
subzistenţă, comercial şi pescuitul recreativ, Tabelul 1), a definit pescuitul recreativ (angling) pe apele
interioare ca pescuitul animalelor acvatice care nu constituie resursa primară a individului de satisfacere a
nevoile nutriţionale şi nu sunt comercializate pe pieţele interne, negre sau pentru export (Tabelul 1).
Tabelul 1. Elementele definitorii ale celor trei tipuri de pescuit fluvial
Unităţile acvatice
Proprietate asupra
dreptului la pescuit
Ustensile şi metode de
pescuit
Specii vizate
Motivaţia principală

Pescuitul fluvial
Pescuitul recreativ
Râuri, canale, pâraie

Pescuitul de subzistenţă
Râuri, canale, pâraie

Publică şi privată

Publică şi privată

Pescuitul comercial
Estuare, lagune, artere fluviale,
râuri mari.
În special, privată

Undiţă şi sfoară pentru
pescuit
Specii de joacă şi culinare
Agrement
Pescuit pentru plăcere

Undiţă, sfoară pentru
pescuit, capcane şi plase
Specii culinare
Alimentaţie
Pescuit pentru alimentaţie

Ustensile profesionale (sfoară
de pescuit, capcane şi plase)
Specii comerciale
Profit
Pescuit pentru bani

Sursa: [3, p.6].
Pescuitul fluvial recreativ reprezintă prinderea animalelor acvatice din domeniul fluvial (ape
curgătoare: râuri canale, pâraie etc.) pentru agrement sau consum propriu, neconstituind, însă, resursa
primară de alimentaţie.
Pescuitul de agrement se realizează prin mai multe metode precum pescuitul cu undiţa, pescuitul cu
sfoara, pescuitul cu plase, pescuitul cu poturi, pescuitul cu suliţa, pescuitul cu mâna şi „pêche à pied”. Cea
mai utilizată metodă de pescuit recreativ este pescuitul cu undiţa. De multe ori, în acest sens, sunt utilizate
bărcile cu sau fără motor.
Ediţia a IV-a / nr. 1, 2014

Economie, Finanţe, Politici Sociale, Demografie, Statistică şi Econometrie

82

Starea actuală a pescuitului fluvial recreativ în Uniunea Europeană
Pescuitul este o activitate străveche atât în Europa, cât şi în întreaga lume. Reţeaua hidrografică
bogată, nivelul de dezvoltare şi industrializare ridicat în ţările Uniunii Europene au favorizat practicarea
pescuitului recreativ, cu preponderenţă în apele interioare.
Pescuit de agrement cu undiţa este forma de pescuit cea mai bine documentată, în UE. A fost
estimat că, în 2003, au existat aproximativ 25 de milioane de pescari de agrement din Europa. În 2006,
a fost estimat că 8-10 milioane de persoane au pescuit în ape sărate, iar în ape dulci – mai mult de 20 de
milioane [5].
Pescuitul recreativ fluvial este cel mai dezvoltat în Regatul Unit, Olanda, Finlanda, Franţa şi Suedia
(Tabelul 2).
Tabelul 2. Numărul de pescari de agrement în ţările membre ale Uniunii Europene, 2003
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Stat
Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Croaţia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia

Numărul de pescari de
agrement
300000
*
180000
*
38495
616000
50000
1493000
1400000
1500000
*
200000
900000
150000

* Datele nu sunt disponibile
Sursa: Realizat de autor, datele [9; 11].

Nr.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Stat
Lituania
Luxemburg
Malta
Marea Britanie
Olanda
Polonia
Portugalia
Republica Ceha
Romania
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria

Numărul de pescari de
agrement
170000
*
*
4000000
1500000
600000
235000
330000
200000
69000
646000
1000000
324000

Belgia, Cipru, Luxembourg, Malta, Slovacia şi Slovenia, pe apele interioare, se practică exclusiv
pescuitul recreativ şi / sau acvacultura [3].
Pescuitul de agrement în Uniunea Europeană este o activitate importantă cu efecte pozitive la nivel
social, economic şi de mediu.
Potrivit studiului efectuat de Comisia Europeană în legătură cu implementarea fondurilor europene
pentru pescuit, cel mai mare impact al pescuitului recreativ este exercitat asupra pescuitului fluvial
comercial: în Uniunea Europeană unui pescar profesional îi revine 900 de pescari de agrement [3, p. 67].
Impactul socio-economic al pescuitului fluvial de agrement este estimat prin cheltuielile efectuate de
către pescarii amatori pentru această activitate precum cheltuielile pentru permisul de pescuit (Tabel 3),
unelte, transport, cazare etc.
Tabelul 3. Date statistice privind emiterea şi eliberarea permiselor
de pescuit recreativ/sportiv în România

Sursa: [8, p. 26].
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În Franţa, suma cheltuită de pescarii amatori ajunge la 200-250 euro, iar în Irlanda, la 350-400 euro
[3, p.68].
În Spania, taxa pentru permisul de pescuit recreativ variază în funcţie de diferite criterii (de exemplu:
lungime bărcii, vârsta pescarului). De exemplu, permisul de pescuit recreativ individual, valabil trei ani,
costă zece euro, dar este gratuit pentru cei sub 18 ani şi peste 65 de ani. Permisele de pescuit recreativ cu
barca care nu depăşeşte 6 metri costa 30 de euro şi 55 euro, pentru bărci mai mari de 6 metri. Permisele
colective pentru bărci charter costa 300 de euro pe an [10, p.26].
În 2006, sa estimat că cheltuielile pentru echipamente, taxe, cazare şi de călătorie s-au ridicat la 19
miliarde de euro în UE-27. Numărul total de pescari de agrement în Uniunea Europeană s-a extins, iar
cheltuielile lor sunt susceptibile de a depăşi aceste estimări aproximative.
European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA) a estimat că peste 5 miliarde de euro au fost
cheltuite pentru fabricarea şi comercializarea uneltelor de pescuit, numai în Europa, aproximativ 52000 de
locuri de muncă, în 3000 de companii beneficiind, în mod direct sau indirect, de aceste cheltuieli. EFTTA
estimează că, în Europa, cca. 99.000 de locuri de muncă depind de industria de fabricare şi comercializare a
uneltelor de pescuit [12].
Majoritatea ţărilor europene au instituit programe de licenţiere a pescuitului recreativ în apă dulci şi
aproximativ jumătate din ţările costiere au introdus, de asemenea, sisteme de licenţiere a pescuitului în apele
sărate. Pescuit în apele dulci, în special, este reglementat la scară largă în cele mai multe ţări europene.
Taxele de permis pentru pescuitul recreativ sunt folosite, în grade diferite, de agenţiile guvernamentale de
finanţare a activităţilor de management şi conservare a habitatelor acvatice. Este notabil faptul că, în Croaţia,
40 % din veniturile provenite din vânzarea permiselor de pescuit sunt utilizate pentru finanţarea proiectelor
de protecţie marină sau alte obiective definite şi aprobat de Minister [10, 26]. Cu toate acestea, unele dintre
aceste taxe sunt, uneori, utilizate în alte scopuri la care pescarii de agrement, în general, obiectează.
Schemele de permise variază de la o ţară la alta. În Olanda, Guvernul a delegat autoritatea de a vinde
permise de pescuit recreativ în apele dulci Asociaţiei Naţionale a Pescuitului de Agrement. Astfel de sisteme
oferă, fără îndoială, o mai mare stimulare a pescarilor de agrement pentru a cumpăra permise de care vor
beneficia, în mod direct, asociaţia lor [11].
Pescuitul de agrement, gestionat în mod durabil, poate contribui la conservarea biodiversităţii,
păstrarea stilului de viaţă din mediul rural şi a economiilor locale.
Odată cu creşterea numărului de pescari de agrement pe râuri, în Uniunea Europeană, acestea sensibilizează
societatea cât şi autorităţile privind sănătatea ecosistemelor fluviale, influenţând, în unele cazuri, legislaţia
naţională în ceea ce priveşte conservarea apelor dulci.
Protecţia ecosistemelor, habitatelor şi speciilor fluviale este esenţială pentru asigurarea unei
dezvoltări durabile a pescuitului fluvial de agrement, în condiţiile realităţilor environmentale. În această
ordine de idei, tendinţa generală a pescuitului de agrement în Uniunea Europeană este asigurarea bunăstării
peştilor (Fishwelfare) (Figura 2).

Sursa: [1].
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Concluzii şi recomandări. Pescuitul fluvial recreativ s-a dezvoltat în Uniunea Europeană ca rezultat
al nivelului ridicat de dezvoltare, dar şi a sensibilităţii populaţiei europene pentru natură şi necesităţii de
recreere în spaţii artizanale.
Pescuitul recreativ fluvial este o activitate turistică care poate acţiona ca stimulator al dezvoltării
durabile şi al conservării biodiversităţii fluviale, de aceea este recomandabil pentru strategiile naţionale.
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BAZELE CONCEPTUAL-METODICE ALE REGLEMENTĂRII
GUVERNAMENTALE A STABILITĂŢII FACTORILOR INFLAŢIONIŞTI
ÎN ECONOMIILE DE TRANZIŢIE
GHEORGHE ILIADI
dr. hab., profesor cercetător,
consultant ştiinţific, INCE
Economic theory and practice of countries with market economy developed a large variety of
measures for influence the demand and supply in national economies with the purpose of its restriction or
stimulation, in this way they regulate the stability of inflation. Current market changes in the Moldovan
economy allow to rely only on intermediate objectives of regulation the inflation stability, because until now
it is still noticeable the insufficiency of market maturity infrastructure. Therefore it is necessary to develop
conceptual and methodological bases of government regulation of inflationary stability factors in
transitional economies. The new conceptual approach consequently resulted in practical recommendations
of monetarism to use monetary circulation and monetary-credit policy in the system of government
regulation for the inflation stability.
Key words: inflationary factors, conceptual foundations, anti-inflationary policy, government
regulation
Teoria şi practica economică a ţărilor cu economia de piaţă a elaborat complexe diverse de măsuri
de influenţă a restrângerii sau stimulării cererii şi ofertei în economiile naţionale, în felul dat reglementând
stabilitatea inflaţiei. Schimbările actuale ale pieţei în economia Moldovei permit de a se baza doar pe
obiectivele intermediare ale reglementării a stabilităţii inflaţiei, deoarece până când este sesizabilă
insuficienţa maturităţii infrastructurii de piaţă. De aceasta, este necesar de elaborat bazele conceptualmetodice ale reglementării guvernamentale a stabilităţii factorilor inflaţionişti în economiile de tranziţie.
Noua abordare conceptuală în consecinţă a condus la recomandările practice monetariştilor să utilizeze
circulaţia monetară şi politică monetar-creditare în sistemul de reglementare de stat pentru stabilitatea
inflaţiei.
Cuvinte cheie: factori inflaţionişti, bazele conceptuale, politica antiinflaţionistă,reglementarea
guvernamentală.
JEL Classification: E31, E 42, G18, P24
Introducere. Teoria şi practica economică a ţărilor cu economia de piaţă a elaborat complexe
diverse de măsuri de influenţă a restrângerii sau stimulării cererii şi ofertei în economiile naţionale, în felul
dat reglementând stabilitatea inflaţiei. În funcţie de starea economică (stadiul ciclului de afaceri, nivelul
inflaţiei, deficitul bugetar etc.) se aplică anumite concepţii regulatorii.
În acelaşi timp, orice concept se bazează pe set de două niveluri de obiective-ţintă:
scopuri intermediare (dinamica ofertei de bani, raportul dintre cererea şi oferta de capital, ratele dobânzilor
etc.), precum şi scopurile finale (tempourilor de creştere a inflaţiei, a venitului naţional, ocuparea forţei de
muncă etc.).
Conţinutul de bază. În economiile nou formate caracterul specific îl au reglementările de stat a
condiţiilor inflaţioniste aferente stadiul de dezvoltare tranzitoriu a acestora. În acest context este necesar de
observat că schimbările actuale a pieţei în economia Moldovei permit de a se baza doar pe obiectivele
intermediare ale reglementării a stabilităţii inflaţiei, deoarece până când este sesizabilă insuficienţa
maturităţii infrastructurii de piaţă, care se manifestă prin lipsa numărului necesar de unităţi ale structurii
instituţionale.
Este cunoscut faptul, că conform naturii tranzacţiilor bursiere încheiate, practica mondială
diferenţiază un număr mare de tipuri diferit a tranzacţiilor bursiere. De exemplu, bursa bunurilor reale
caracteristică etapei iniţiale de tranzacţionare a schimbului şi caracteristicile ei distinctive sunt considerate:
reînnoirea periodică a comerţului, dedicarea comerţului unui anumit loc şi subordonarea normelor stabilite,
comerţului cu mărfuri en-gros, omogene, pentru compararea calităţii acestora. Bursa marfară, de obicei, ia
formă de mărfuri en-gros de importanţă locală, pieţe care au o concentraţie scăzută de producţie, distribuţie
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şi consum, prin urmare, înfiinţată în Republica Moldova, în încercare protejării intereselor naţionale ale
exportului de mărfuri care sunt extrem de importante pentru aceasta un tip de instituţii financiare, care
deservesc bursa futures. Deseori acestea sunt plasate în zone cu cea mai mare concentrare de resurse
financiare, şi anume în cele mai importante centre financiare. Fără creditarea bancară, nu este îndeajuns de o
masă substanţială a fondurilor libere pentru tranzacţionare futures din acest motiv în economia naţională
acesta nu se utilizată.
Transformarea bursei din piaţa mărfii în piaţa drepturilor asupra mărfii, din piaţa mărfurilor reale în
piaţa capitalului financiar – acesta este o parte indispensabilă procesului fortificării capitalului financiar.
Totodată, bursa futures ca institut financiar poate complecta şi ieftini creditarea bancară a întreprinderilor la
treapta realizării şi vânzării ulterioare.
În economia naţională un rol important ar putea avea tranzacţii bursiere cu opţiuni, care se folosesc
pentru întărirea asigurării participanţilor tranzacţiilor bursiere, deoarece oferă posibilitatea cumpărătorilor
opţiunilor de a limita posibilitatea pierderilor la încheierea tranzacţiilor bursiere. Un rol la fel de important în
sistemul financiar îl ocupă de asemenea şi bursa hârtiilor de valoare, care în esenţa sa, în rând cu toate
celelalte tipuri de burse în Republica Moldova,este doar la începuturile sale.
În cele din urmă, comunitatea de afaceri ar putea participa mai activ în cadrul burselor internaţionale,
care deservesc piaţa bursieră şi a mărfurilor specifice. Sunt câteva particularităţi specifica a burselor
internaţionale şi anume asigurarea liberei tranzacţiei a profitului primit în rezultatul operaţiilor bursiere, de
asemenea şi încheierea tranzacţiilor speculative (de arbitraj), care dau posibilitatea, respectând regimul
monetar, marfar şi regimului fiscal de a facilita o circulaţie monetară mai eficientă.
În felul dat, bursele, fiind instituţii financiare specifice, care deservesc necesităţile pieţelor de capital,
valutare şi a mărfurilor, prezintă în sine un fel de piaţă a preţurilor asupra mărfurilor corespunzătoare şi au un
impact substanţial asupra cotărilor bursiere, asupra preţurilor de facto a tranzacţiilor concrete cu marfa reală
(prin hedging), asupra competitivităţii firmelor şi în cele din urmă asupra stării sistemului monetar naţional şi
mai presus de toate, asupra stabilităţii inflaţioniste a acesteia.
Cu toate acestea, după cum se vede elaborările analitice reflectă, cu regret, un decalaj grav în
dezvoltarea acestui segment important a infrastructurii financiare republicii. Mai mult decât atât, situaţia se
complică din cauza imperfecţiunilor legislative, problemelor legate de aplicare a legii, de o concurenţă
insuficientă în cadrul mediul de afaceri. De aceea, în alegerea preferinţelor între obiectivele intermediare şi
finale ale reglării stabilităţii inflaţioniste în cadrul economiei naţională, accentul trebuie să fie făcut asupra
analizei stării circulaţiei monetare. Pe baza criteriului deplinătăţii, ritmicităţii şi echilibrării mijloacelor
băneşti, şi de la autenticitatea diagnozei acestora (similar cu fluxul vaselor sangvine) depinde eficacitatea
realizării obiectivelor stabilite.
Determinate în mod obiectiv, a stării reale economiilor în tranziţie fiind pe calea formării sale, cu
toate problemele şi deficienţe reformării organizaţional-structurale, a reglementărilor legale, economice şi
problemelor socio-politice, subînţelege în numărul priorităţilor măsurilor primordiale şi de o urgenţă majoră
elaborarea concepţiilor şi a noilor abordări metodologice reglementării statale a stabilităţii inflaţiei.
În teoria economică, diferenţa concepţiilor reglementatorii este determinată de priorităţile
primordiale finale şi intermediare. Problemele macroeconomice generale a reglementării guvernamentale în
ţările dezvoltate deseori, după cum este bine cunoscut, se formează la fel în limitele diferitor concepţii de
atingere a scopurilor finale. În cadrul acestor probleme se referă: diminuarea devierilor producerii şi ocupării
forţei de muncă, majorarea tempourilor de creştere a venitului naţional, optimizarea echilibrului de plată.
Rezolvarea problemelor de acest fel în condiţiile unei economii echilibrate şi stabile asigură creşterea
durabilă a asteia în majoritatea ţărilor dezvoltate.
Se consideră că această cale în cazul Republicii Moldova nu poate fi aplicată, la fel ca şi pentru alte
ţări cu economia în tranziţie, deoarece determinarea căilor atingerii scopurilor stabilit şi, în primul rând,
stabilizarea preţurilor, la primul nivel a reformării economiei, trebuie să devină baza pentru oricare variantă a
strategiei dezvoltării. Bazându-ne pe tractarea dialectică despre influenţa reciprocă a două categorii filosofice
– conţinutul şi forma, este bine cunoscut, că dacă sub conţinut se analizează circulaţia monetară ca o funcţie,
iar sub formă – sistemul financiar, atunci din cauză influenţei dialectice care apare între acestea, schimbările
în politicile monetară (monetar-creditară) şi fiscală (bugetar-impozitară) vor determina schimbările în toată
sistema financiară. După aceea din motivul substituirii reciproce, sistema financiară perfecţionată
influenţează asupra perfecţionării în instrumentele activităţii monetare şi fiscale, asigurând stabilizarea
inflaţiei la nivelul macro a economiei naţionale.
În rezultatul atingerii scopurilor intermediare a politicilor monetar-creditare şi bugetar-fiscale
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contribuie la schimbarea factorilor financiari (monetari), care activ influenţează asupra sectorului de
producţie în direcţia stabilită de obiective finale.
În aşa fel, scopurile intermediare se manifestă ca orientări a reglării sistemului financiar, iar
obiectivele finale determină impactul acestora asupra sferei de producţie. Această dependenţă şi relaţia
reciprocă este predeterminată, deoarece dintre sectorul monetară şi sectorul de producţie există relaţia
dialectică de influenţă reciprocă: schimbările în producere determină schimbările în sectorul monetar, şi, la
rândul său, schimbările în cadrul sectorul monetar au un impact reciproc asupra sectorului de producţie.
Totodată, este nevoie de luat în considerare, că stadiul iniţial a stabilizării la nivelul
macroeconomic a economiei naţionale este generat de scopurile intermediare, doar după rezolvarea
cărora, atingerea obiectivului final, cu alte cuvinte influenţa politicilor monetar-creditare şi bugetarfiscale create asupra sectorului de producere, poate fi realizată în rezultat efectiv.
Se consideră, că rezolvarea a problemelor asemănătoare asigură dezvoltarea durabilă a
economiei naţionale fiecărei ţări care se află în situaţia de tranziţie. Nu este o excepţie şi ţara noastră,
pentru care determinarea căilor atingerii scopurilor fixate şi, în primul rând, stabilizarea inflaţiei
(ordonarea politicii tarifare) trebuie să devină baza a oricărei programe (variante) de ieşire din criză.
Totodată, este nevoie de luat în considerare, că cercetările analitice problemelor macroeconomice a
reglementării guvernamentale economiilor în tranziţie, arată că pot fi neînţelegeri lăuntrice. În aşa fel
stabilizarea a preţurilor în cadrul programelor antiinflaţioniste are ca efect, de regulă, încetinirea ritmului de
creştere venitului naţional, creşterea ratei de şomaj şi altele. De aceea, evenimente elaborate a reglării
economice necesită o unire motivată a acestora într-un complex, în acelaşi timp a măsurilor luate de
guvern, luate cu scopul, adeseori pentru atingerea scopurilor contradictorii. Aceasta predetermină
necesitatea ducerii evidenţei şi respectării stricte şi ştiinţific argumentate a metodelor şi mijloace echilibrării
dinamice a influenţei corectatoare, îndreptate spre neutralizarea urmărilor negative şi îndreptate spre atingere
şi susţinere, înainte de toate, intereselor naţionale, ale intereselor înguste departamentale, corporative şi
individuali.
După cum se observă, programele reglementării guvernamentale în cadrul economiei în
tranziţie, trebuie să se bazeze pe concepte teoretice specifice, să ia în considerare situaţia
macroeconomică reală a etapei de tranziţie a economiei naţionale şi priorităţile în cadrul sistemei de
obiective primordiale politicilor monetar-creditare bugetar-fiscale (scopurile tranzitorii ale
reglementării guvernamentale). Experienţa dobândită în decursul a mai multor ani legată de guvernarea în
condiţiile reproducerii capitaliste şi direcţiile de bază a gândirii economice de vest, care determină natura
relaţiilor de cauză-efect în procesele economice, la diferite etape de dezvoltare a economiei de piaţă în mod
diferit efectuează însărcinarea politicilor monetare şi fiscale. Acest cadru conceptual de reglementare statală
s-a schimbat şi s-a dezvoltat sub influenţa problemelor reale de reproducere şi rolului guvernului în sistemele
economice, în diferite stadii de îmbunătăţirea acestora, etc.
Astfel, sintetizând adoptarea politicii de măsuri anti-inflaţioniste dezvoltate ţările occidentale,
putem concluziona că programul reglementării de stat în economiile în tranziţie, ar trebui în primul
rând, să se bazeze pe recomandările anumitor teorii (concepte) şi, în al doilea rând, din specificul
situaţiei economice actuale.
Cadrul conceptual al reglementării de stat în ţările cu o economie de piaţă s-a schimbat, şi s-a
dezvoltat sub influenţa problemelor reale ale producţiei capitaliste, rolul guvernului în sistemele economice,
luând în considerare experienţa de management etc. Totodată, au fost tratate în sensuri diferite locul politicii
monetar-creditare în teoria reglementării guvernamentale şi priorităţile în sistemul de obiective ale acestei
politici (obiectivele intermediare reglementării de stat).
În acest sens, există două domenii principale ale gândirii economice occidentale, în diferite
moduri, la diferite etape ale ciclului economic, care determină natura relaţiei cauzei - efect în vigoare
în procesele economice, şi ca urmare, în mod diferit realizând punerea problemelor politicii monetarcreditare. Este important de a distinge abordările la alegerea obiectivelor intermediare, şi la
prioritizarea obiectivelor finale ale regulamentare.
După cum se ştie, cadru principal conceptual al politicii economice în economiile de piaţă a fost
doctrina keynesiană. Bazându-se pe analizei de dezvoltare ciclică a economiei capitaliste şi natura distructivă
a crizei economice generale, J. Keynes ca premisa iniţială al concepţiei sale a folosit ipoteza instabilităţii
interne (instabilitatea) a economiei de piaţă. Această instabilitate este generată, în opinia sa, de insuficienţa
cererii asupra resurselor care rezultă ca urmare a ocupării ne depline a forţei de muncă şi folosirii pasive a
factorilor de producţie.
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De aceea, principalul obiectiv al politicii macroeconomice este ocuparea deplină a forţei de muncă,
care poate fi atinsă doar cu ajutorul influenţei guvernamentale, prin intermediul stimulării continuă a cererii
efective. Cererea de investiţii, în această concepţie, este decisivă, deoarece anume acesta, spre deosebire de
cea a consumatorilor, oferă câştiguri de capital, şi astfel, afectează în mod direct dinamica venitului naţional.
Pe această bază, adepţii doctrinei keynesiene au presupus că dinamica cererii de investiţii (sau ca investiţie a
cererii realizat) reprezintă o cauză majoră de dezvoltare ciclică.
Însă, la rândul său, dinamica cererea investiţionale depinde de nivelul ratelor dobânzilor, care, pe de
o parte, să servească contor (în proporţie inversă) rata de rentabilităţii investiţiilor realizate în trecut, iar pe de
altă parte, sunt un indicator pentru extinderea posibilităţii cererii investiţionale în prezent. De aceea, pe baza
acestei abordări conceptuale, scopul politicii monetare ar trebui să fie susţinut şi predeterminată de
dinamica şi nivelul ratelor dobânzilor.
Schema de reglementare, constând din indicatori interconectate predeterminate subordonate
în mod clar la nivel macroeconomic: masa monetară - rata dobânzii - investiţii - venitul naţional şi,
prin urmare, în mod eficient exploatate în mediu concurenţial (slab monopolizate sau nonmonopolizate) a pieţelor. Stimularea cererii de consum a contribuit la majorarea ratei de creştere a venitului
naţional, îmbunătăţirea securităţii sociale a populaţiei din cauza unor venituri mai mari şi realizării
diverselor programe sociale finanţate de la buget.
Însă creşterea bruscă a proceselor de monopolizare a pieţelor, a blocat acţiunea mecanismului
preţului de echilibru şi a dus la creşterea rapidă a unei noi calităţi a inflaţiei (costurile inflaţiei) şi a nivelului
ridicat al şomajului în 70 de ani, nu au putut fi explicate doar în conceptul keynesist.
Modificările obiective au avut loc în monopolizarea pieţelor şi au consecinţe socio-economice
serioase în urma globalizării, apariţia pe piaţa europeană a statelor mici cu economiile naţionale în tranzit a
făcut necesară actualizarea a priorităţilor reglementării macroeconomice si mai ales fundamentele teoretice
ale politicii monetar-creditare. Acestui lucru, de asemenea, a contribuit creşterea cererii şi creşterea rapidă pe
pieţele internaţionale volumului de capital împrumutat, inclusiv pe piaţa eurovalutară, intensificarea
propagării volumului de capital asociate cu activităţile de CTN şi etc.
Cu toate acestea, principalul motiv pentru schimbarea priorităţilor de management la nivel
macroeconomic şi trecerea de la conceptul keynesian a abordărilor metodologice la noul concept
monetarist a servit izbucnirea focarului inflaţionist la începutul anilor 70 şi 90, ca urmare a după cum
deja am menţionat monopolizarea şi influenţa factorilor de natură structurală. În locul lor în procesul
economic factori financiari ceea ce este predeterminat de nouă bază teoretică a tranziţiei de la stimularea
creşterii economice la o predominantă de măsuri anti-inflaţioniste. Noua abordare conceptuală în consecinţă
a condus la recomandările practice monetariştilor să utilizeze circulaţia monetară şi politică monetarcreditare în sistemul de reglementare de stat pentru stabilitatea inflaţiei.
Monetariştii în construcţii lor teoretice se bazează pe faptul că economia capitalismului pe plan
intern este stabilă, capabilă de auto-reglementare şi auto-reglare. În acest caz, o condiţie necesară pentru
manifestarea unor mecanisme de autoreglementare este stabilitatea circulaţiei monetare ţi a preţurilor.
Potrivit cu aceasta, impactul asupra domeniul finanţelor prin metode de politică monetar-creditară ar trebui
să predetermină principala sarcină a reglementărilor guvernamentale. Obiectul acestor acţiuni de
reglementare, în conformitate cu trecerea de la conceptul monetar, sunt factori de stimulare a ofertei
de resurse. Eşantioane reprezentativă a macroindicatorilor dezvoltare economiilor în tranziţie
sugerează că impactul asupra dinamicii cererii (investiţii), prin modificările ratelor dobânzilor,
conform propunerii de către keynesieni duce doar la distrugerea unor mecanisme de
autoreglementare în economie.
Potrivit conceptului lui M. Friedman, cererea, măsurată prin nivelul ratelor dobânzii, este o
constantă în indicatorii macroeconomici şi în evoluţia sistemului economic se manifestă prin inerţie şi
schimbări numai sub influenţa pe termen lung a factorilor structurali. Cu toate acestea, trebuie
remarcat că stabilitatea cererii este exprimată de o componentă sedentară reală a ratei dobânzii, schimbare
operaţională a căreia este cauzată de componenta lor inflaţionistă. Acesta este motivul pentru schimbarea
substanţială a ratelor dobânzilor în funcţie de aşteptările inflaţioniste pierzând efectul stimulativ asupra
dinamicii investiţiilor. În astfel de circumstanţe, orice acţiuni pe termen scurt ale statului pentru a stimula
cererea, în conformitate cu conceptul monetariştilor contribuie la un nou focar de inflaţie.
Bazat pe această motivaţie, Milton Friedman şi adepţii săi sugerează respingere impactul asupra
cererii ca o metodă de reglare contra-ciclică. Argumentul de bază este necesar să se eliminare motive
care conduc la bruşte fluctuaţiile tempourilor de creştere a masei monetare şi pierderea de stabilitate a
Ediţia a IV-a / nr. 1, 2014

90

Economie, Finanţe, Politici Sociale, Demografie, Statistică şi Econometrie

sistemului economic. În schimb, ei recomandă ca obiectiv principal şi pe termen lung politicii monetarcreditare monetare, şi anume oferta, deoarece orice schimbare în oferta de bani în raport cu cererea
determină reacţii ciclice în economie.
Rezultă faptul că principalul factor în menţinerea dezvoltării economice durabile este, ceea ce
determină, la rândul său, obiectiv al politicii monetar-creditare în reglementarea creşterii (targitare,
modelare etc.), optimizarea, care este fundamentală pentru stabilizarea preţurilor. Acest lucru
contribuie la includerea preţurilor de echilibru, ce reglementează preferinţele mediului de afaceri în
domeniile de investiţii, în funcţie de rentabilitatea activelor. În plus,influenţând preferinţele investitorilor
prin schimbarea in rate de rentabilitate, statul atinge nu doar stabilitatea inflaţiei, dar şi alte obiective
macroeconomice ale dezvoltării economice.
Strategia de comportamentul investitorilor depinde puternic de tempourilor de creştere a preţurilor
inflaţioniste, care formează anticipaţiile inflaţioniste. Acest lucru se datorează în mare parte faptului că
elementul principal în ierarhia preferinţelor devine asigurarea împotriva pierderilor posibile inflaţioniste. Cu
toate acestea, acţiunile întreprinse în mediul de afaceri, în scopul de a compensării pierderile din
inflaţie doar agravează situaţia, şi sunt, la rândul său, cauza a inflaţiei în viitor. Mai mult decât atât
acţiunile pentru compensarea pierderilor cauzate de inflaţie viitoare denaturează mecanismul de
stabilire a preţurilor şi au un impact negativ asupra eficienţei influenţei statului asupra proceselor
economice. De aceea, lupta împotriva aşteptărilor inflaţioniste şi creştere a masei monetare, sunt obiectivele
principale ale politicii monetar-creditare.
Analiza comparativă a celor mai renumite a conceptelor reglementării de stat (keynesiană şi
monetaristă), prezentate mai sus, din punctul de vedere al problemei politicii antiinflaţioniste, arată, la prima
vedere, faptul că abordările aparent opuse la alegerea obiectului reglementării - cererea efectivă sau
furnizarea de resurse - se cercetează un singur set de obiecte - piaţa într-o combinaţie inseparabilă a cererii şi
ofertei. Acest lucru este firesc pentru că, stimulând oferta, stimulăm astfel cererea.
Astfel, ambele teorii din diferite perspective cercetează o singură problemă – pieţelor de echilibru, în
final, problema dezvoltării echilibrate a economiei naţionale în ansamblu. Aceste activităţi în cadrul "cererii
economice", în ceea ce priveşte impactul lor asupra stabilităţii inflaţiei, pot fi împărţite în două grupe –
măsurile restrictive şi măsurile expansioniste. La măsurile expansioniste se referă, în esenţă, expansiunea
creditului a băncii centrale, precum şi a obţinut o răspândire destul de avansată în practică a funcţiilor
statelor vestice şi garantul tranzacţiilor de creditare. Expansiunea creditului bancar (politica de "banilor
ieftini") are un efect de scădere asupra sistemului de rate ale dobânzii a băncilor comerciale, facilitând astfel
procesul de creştere a resurselor, de exemplu, stimularea investiţiilor.
Cu toate acestea, efectul stimulativ al expansiunii creditului pe niveluri (de fapt, acesta este un
factor negativ, generând continuu inflaţia), alte activităţi ale statului. În special, putem remarca politica
taxelor înalte percepute pe o scară progresivă, naţionalizarea diferitele sectoare ale economiei, creşterea
cheltuielilor bugetare, utilizarea pe scară largă a măsurilor protecţioniste, etc. Prin aceste măsuri, guvernul
fie deplasează în mod direct pe investitori privaţi şi pe cei colectivi de pe pieţe, contribuind astfel la
consolidarea procesului de monopolizare a economiei, la creşterea ratei inflaţiei sau reduce
stimulentele pentru economisire şi a economiilor.
În acelaşi timp, trebuie menţionat în condiţiile unei politicii eficiente antitrust de dezvoltarea la
scara a concurenţei tempourilor scăzute a inflaţiei,complexul specificat de măsuri are un efect stimulator
asupra întregii economii. Astfel sporeşte rata de creştere a venitului naţional, rata şomajului scade, se
intensifică utilizare de capitalului fix şi a celui circulant, etc. Acest lucru a fost dovedit prin utilizarea
suficient de lungă în practică a acestui set de măsuri de către ţările occidentale. Recomandările în cadrul
"ofertei economice", în general, au un efect stimulator asupra flexibilităţii investiţiilor comparativ cu
modelul keynesian.
Trebuie menţionat faptul că în condiţiile impactului statului aceasta poate fi directă sau
indirectă. Drept stimulent direct pentru a investi este, de exemplu, reducerea ratei de impozitare,
reducerea progresiei de impozitare. Efectul indirect de stimulare poate fi, în opinia noastră, o măsură
precum echilibrarea bugetului. Acest lucru duce la o reducere a ritmului de creştere a inflaţiei,
reducerea aşteptărilor inflaţioniste şi, prin urmare, la sporirea investiţiilor. Astfel prin urmare
recomandările "recomandărilor a economiei" se bazează pe utilizarea unor astfel de instrumente eficiente ca
financiar-fiscale. Aceste recomandări au obiective multiple, gamă largă de acţiuni.
În ceea ce priveşte îmbunătăţirea stimulării capitalului de investiţii (bunuri de capital), în cadrul
"ofertei economice" se poate de a evidenţia un complex întreg de măsuri care vizează consolidarea
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producătorilor competitivi (vânzători). Acest lucru, mai presus de toate, de reprivatizare, de reducerea sau
îngheţarea, la un anumit nivel al cheltuielilor bugetare, eliminarea măsurilor protecţioniste, liberalizarea
legilor financiare şi de credit, etc. Cu alte cuvinte, mai mult decât întreg pachet de măsuri este cerut de
tranziţie, supuse procesului de reformare a setului întreg de instrumente a relaţiilor de piaţă.
Cu toate acestea, este nevoie de recunoscut că mecanismele de autoreglare ale economiei de piaţă pot
funcţiona în mod eficient doar în cazul în care un astfel de sistem în se află în echilibru a "stabilizatorilor
automaţi", adică sistemului echilibrat de acţiuni control ale statului, accelerează sau încetinesc decurgerea a
proceselor economice. Mai mult decât atât, aşa cum arată teoria şi practica a reglementării de stat din
ţările occidentale, echilibrare complexului măsurilor de reglementare ar trebui să se bazeze pe
prioritatea orientării pe termen lung, în comparativ cu obiectivele pe termen scurt. În special, în
condiţii moderne, una dintre cele mai importante obiective este de a realiza pe termen lung, stabilitatea
preţurilor, şi anume aducerea inflaţiei la nu mai mult de 3-5% pe an.
În afară recomandărilor monetariste şi keynesiene în prezent în practica de reglementare de stat sunt
utilizate alte propuneri a recomandărilor economice formulate în cadrul diferitor teorii economice. Astfel, în
ţările în curs de dezvoltare, cu o inflaţie ridicată sunt utilizate pe scară largă recomandările adepţilor teoriei
de structuralizarea (susţinători ai numitei teorii a inflaţiei structurale). Structuraliştii cercetează inflaţia ca pe
un proces dinamic cauzat de dezechilibre între industrii şi sectoare ale economiei, de inelasticitatea ofertei în
raport cu cererea, preţuri inflexibile etc. Principalul motiv de accelerare a inflaţiei, în opinia lor, sunt
dezechilibrele din structura cererii şi, în special a cererii de investiţii în industrie, energetică şi alte industrii
cu rate scăzute de rentabilitate şi, ca regulă, lunga durata a recuperării investiţiei. Aceasta conduce la
încetinirea creşterii cifrei de afaceri a investiţiilor, însoţită de o creştere a disproporţiilor în sfera de producţie
şi de schimb. Pentru a depăşi aceste fenomene structuraliştii recomanda folosirea unei combinaţii de restricţii
a reglementării monetare şi restructurării economiei.
Mediu de piaţă depinde de mai mulţi factori, printre care cel mai important loc din punctul nostru de
vedere, iau rata creşterii a inflaţiei, care este indicator al nivelului echilibrului economiei. În funcţie de rata
inflaţiei, şomajului, rata de creştere a venitului naţional pot fi folosite o sistemă anumită a reglementărilor
guvernamentale, inclusiv metodele diferite a politici monetar-creditare şi impozitare-fiscale. Astfel, atestăm,
că teoretic şi practic valoarea sistemelor de reglementărilor guvernamentale, aprobate în ţări cu
economie de piaţă este incontestabilă. Acesta nu este pusă la îndoială nici de economiştii analiza intens
experienţa occidentală în numeroase publicaţii recente, nici autorităţile legislative şi executive, la
diferite niveluri, pe scară largă puse în practică gestionării anumitor elemente ale reglementării pieţei.
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EVOLUŢIA ŞI PROBLEMELE ACTUALE ALE ETICII BANCARE
IVAN LUCHIAN
Conferenţiar universitar, doctor,
Institutul Internaţional de Management IMI-NOVA
Banks have an important role in the functioning of the economy and financial market and must
conform in their behavior to moral norms set by society, i.e. certain ethical norms. Banking ethic is a system
of rules and standards of conduct for banking institutions and its staff. At present there are several
conceptions of banking ethics: general ethics, regulated ethics and ethical bank. The most common practice
is to regulate internal and external relations of banks and bank workers with ethical codes. This article is
intended to reflect main tendencies and problems of banking ethics at international level and the experience
of Republic of Moldova in this field.
Keywords: bank, ethical behavior.
Băncile au un rol important pentru funcţionarea economiei şi a pieţei financiare şi comportamentul
lor trebuie să se conformeze normelor morale ale societăţii, adică anumitor norme etice. Etica bancară este
un sistem de reguli şi standarde de comportament pentru instituţiile bancare şi personalul lor. În prezent
există câteva concepţii ale eticii bancare: etica generală, etica reglementată şi de bancă etică. Practica cea
mai răspândită constă în reglementarea relaţiilor interne şi externe ale băncilor şi ale lucrătorilor bancari
de către codurile de etică. Acest articol intenţionează să reflecte principalele tendinţe şi probleme ale eticii
bancare la nivel internaţional şi experienţa Republicii Moldova în acest domeniu.
Cuvinte-cheie: banca, comportament etic.
JEL Classification: G21, G29, D03, D21, D22
Introducere. În sens general, etica bancară reprezintă un sistem de reguli şi norme de conduită
destinate instituţiei bancare şi personalului ei.
Cu alte cuvinte, etica bancară este o formă particulară a eticii economice, reprezintă ansamblul de
reguli şi norme morale care vizează conduita a lucrătorilor bancari în activitatea bancară (business-ul
bancar), atât la nivel individual, cât şi la nivel colectiv.
Conţinutul de bază. În funcţie de domeniul de aplicare, pot fi evidenţiate două forme ale eticii
bancare: internă şi externă [3].
Etica bancară internă conţine normele de comportament ale administratorilor cu proprietarii
băncilor şi lucrătorii bancari, precum şi colaboratorii băncilor între ei. Acest tip de etică este destinat creării
climatului psihologic favorabil şi cultivarea spiritului de colaborare în cadrul băncilor, evitarea şi
soluţionarea conflictelor interne, precum şi preîntâmpinarea fraudelor bancare interne.
Etica bancară externă reglementează comportamentul administratorilor şi lucrătorilor bancari cu
reprezentanţii mediului de afaceri al băncii. Este menită creării unei imagini pozitive ale instituţiilor bancare,
încurajarea colaborării, evitarea şi soluţionarea conflictelor externe ale băncilor.
Băncile moderne sunt motivate de a avea o conduită etică, reieşind din următoarele considerente:
 Comportamentul etic poate deveni un avantaj competitiv, care poate ajuta banca să-şi extindă
baza de clienţi şi creşterea veniturilor.
 Reputaţia şi imaginea pozitivă a băncii, de asemenea, atrag clienţii etic conştienţi.
 Băncile bine-cunoscute pentru conduita etică pot avea posibilitatea de a atrage şi păstra angajaţii
calificaţi şi cinstiţi, ceea ce optimizează managementul resurselor umane, iar gestiunea internă
se poate îmbunătăţi şi eficienţa operaţională, respectiv, poate creşte.
 Reputaţia pozitivă a băncii poate facilita obţinerea capitalului suplimentar într-un mod rentabil,
precum şi oportun.
Odată cu desfăşurarea transformărilor în domeniul viziunilor filozofice, metamorfozelor de ordin
social, economic şi financiar la nivel global, etica bancară a devenit una din noţiunile tratate în modul cel
mai divers.
Pe parcursul dezvoltării activităţii bancare au fost elaborate trei concepţii generale ale eticii bancare:
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- Concepţia eticii generale;
- Concepţia eticii bancare profesionale;
- Concepţia băncii etice.
Prima concepţie este legată de promovarea ideii de bază, precum că în activitatea bancară nu pot
exista standarde morale, altele decât cele generale acceptate de societate. Aceasta este cea mai veche
concepţie a eticii bancare, care, mai curând, poate fi numită etica activităţii bancare şi unele norme de bază,
de exemplu, sunt legate de formarea relaţiilor cu clienţii s-au format încă din antichitate.
În unele ţări, în mod tradiţional, orice activitate, inclusiv cea bancară, este influenţată de religia
dominantă.
De aici provine, de exemplu, conceptul de activitate bancară islamică, care afirmă, că activitatea
bancară trebuie să fie în concordanţă cu principiile Sharia şi insistă asupra aplicării lor în practică prin
dezvoltarea economiei islamice [5].
Ca atare, un termen mai corect pentru activitatea bancară islamică este de finanţare conform Sharia,
care interzice acceptarea a dobânzii sau a comisioanelor specifice pentru împrumuturi de bani (cunoscut sub
numele de Riba, sau camătă). Adică, în viziunea acestei concepţii, banca nu trebuie să fie un simplu cămătar,
care tinde să-şi obţină profiturile cu orice preţ, ci un partener în viaţa cotidiană şi afacerile clientului,
participând în ele cu finanţare sa. Şi, ca orice participant în afacere, în cazul succesului, banca are dreptul de
a obţine remunerarea echitabilă [12].
Însă o astfel de concepţie, într-o anumită măsură împiedică dezvoltarea activităţii bancare, deoarece
de rând cu interdicţia finanţării afacerilor legate de producţia (furnizarea) bunurilor sau prestarea serviciilor
considerate contrare principiilor islamice (de exemplu, producţia cărnii de porc, alcoolului, produselor din
tutun, organizarea jocurilor de noroc şi a loteriilor ş.a.), este principial exclusă practicarea tranzacţiilor la
termen şi a oricăror forme ale operaţiunilor speculative [11].
Biserica creştină ortodoxă examinează activitatea bancară ca orice altă formă de activitate
antreprenorială şi o acceptă, dacă în cadrul desfăşurării ei nu se încalcă normele creştine, iar profitul nu
devine un scop în sine, ci serveşte pentru susţinerea şi promovarea credinţei creştine, inclusiv prin activităţi
de caritate [13].
Biserica creştină catolică, spre deosebire de cea ortodoxă, este de mult timp un participant important
al activităţii bancare internaţionale şi investitor pe piaţa internaţională de capital, fiind, de fapt, un susţinător
activ ai aşa-numitei noi ordini economice mondiale, considerând drept etice operaţiunile financiare de toate
tipurile, recomandând doar enoriaşilor o anumită selectivitate în obiectele investiţiilor.
Astfel, în anul 2010 biserica catolică a implementat un indice bursier special Stoxx
Europe Christian Index, care este destinat să indice asupra acţiunilor companiilor, investiţiile în care se
consideră etice.
Însă activitatea financiară reală a bisericii catolice este foarte contradictorie. În acest context pot fi
amintite investiţiile masive ale băncii Pax-Bank, controlate de Vatican, în companiile British American
Tobacco şi Imperial Tobacco sau implicarea Băncii Vaticanului în operaţiuni de spălarea banilor [13].
A doua concepţie a eticii bancare este legată de promovarea opiniei, că odată ce în diferite domenii
de activitate umană, cum ar fi medicina, justiţia, auditul, serviciul de stat ş.a., sunt acceptate norme speciale
de comportament, atunci ele trebuie să existe şi în activitatea bancară.
De aici rezultă, că etica bancară este un gen de etică profesională în domeniul finanţelor, care, rândul
ei, reprezintă un set specializat de norme morale şi reguli, care trebuie urmate în activitatea profesională din
domeniul bancar. Etica bancară reglementează relaţiile dintre membrii individuali ai unui colectiv bancar şi
relaţiile acestor membri, cu restul societăţii de pe poziţii corporative [14].
Etica bancară poate fi abordată în două forme de bază [6]: etica colectivă şi cea individuală.
Etica colectivă include aplicarea principiilor etice în procesul de luare a deciziilor conducerii, care se
referă atât la subiecţii externi şi ai mediului, precum şi relaţiile etice în cadrul băncii.
Etica individuală implică aderarea la normele obişnuite de moralitate. În cazul, în care o persoană
are un deficit de moralitate, înseamnă că ea pune interesele personale înainte de normele colective şi juridice,
precum şi înainte de normele de moralitate afaceri obişnuite, care pot afecta climatul de afaceri. Etica
individuală este elementul de bază al grupului sau eticii colective.
Normele etice bancare, de obicei sunt întrunite în Codul de etică, care este un document intern
elaborat de profesionişti şi aprobat în mod benevol de către bancă şi/sau comunitatea bancară.
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Prin esenţă, codul de etică este o declaraţie formală, care constituie un ghid etic pentru modul, în
care oamenii dintr-o instituţie trebuie sa acţioneze şi să ia decizii.
Codurile includ principalele responsabilităţi ale băncii faţă de [2]:
- consumatori: importanţa satisfacerii consumatorilor, calitatea, siguranţa, protecţia
consumatorilor, corectitudinea preţurilor, serviciile după vânzare;
- parteneri de afaceri: promptitudine în achitarea facturilor, respectarea tuturor prevederilor
contractuale, cooperarea în obţinerea calităţii şi eficienţei, neeacceptarea nici unui fel de mită,
comisioane sau a excesului de ospitalitate;
- salariaţi: modul în care compania valorifică resursele umane, recrutarea şi selecţia formarea şi
perfecţionarea, condiţiile de muncă, egalitatea şanselor, recompensarea pensionarea, protecţia
împotriva discriminărilor şi a hărţuirii;
- acţionari: protejarea investiţiilor făcute în companie, asigurarea eficienţei investiţiilor,
acurateţea informaţiilor privind situaţia economico-financiară;
- comunitate: obligaţia companiei de a proteja mediul, implicarea în acţiuni în interesul
comunitaţii, în activităţi educative şi caritabile.
Aplicarea prevederilor codurilor etică, desigur, a constituit un moment favorabil pentru ridicarea
calităţii activităţii bancare, însă practica internaţională indică asupra următoarelor probleme de
comportament ale unor bănci [10]:
 profitând de imperfecţiunea legislaţiei, ele refuză orice responsabilitate pentru comportamentul
lor, făcând abuz de încredere şi ignorând existenţa factorilor morali;
 tratează comportamentul incorect ca nefiind o încălcare serioasă, dacă acesta nu conduce la un
prejudiciu evident;
 transferă responsabilitatea lor asupra consumatorului (clientului), care adesea nu dispun de
calificarea necesară (sau nu au dorinţa să se informeze) pentru a înţelege esenţa şi a consuma
produsele bancare complexe, şi, în opinia lor, merită o astfel de atitudine; adică este urmată
axioma: “Dacă nu eşti deştept şi crezi în ceea ce ţi se spune, aceasta este doar problema ta
personală”;
 practică activitatea de marketing la fel ca şi concurenţii lor, chiar dacă ultimii au un
comportament neetic;
 prezintă erorile lor şi nerespectarea principiilor morale ca un produs secundar în cadrul atingerii
unui scop suprem.
Implementarea codurilor etică în toate băncile din Republica Moldova a ridicat substanţial nivelul de
politeţe în comportamentul lucrătorilor bancari şi, într-o anumită măsură, calitatea prestării serviciilor
bancare. Însă, de rând cu aceasta, există şi unele probleme.
În primul rând, este vorba de tratarea formală a normelor codurilor de etică, fiind percepute în mare
parte ca cerinţe ciudate din partea administraţiei, pentru încălcarea cărora poate urma o penalizare serioasă,
ultima, în cele mai dese cazuri, fiind tratată foarte vag şi lăsată la discreţia administraţiei. Majoritatea
lucrătorilor băncilor comerciale nu cunosc şi, cu atât mai mult, nu împărtăşesc misiunea băncii.
De asemenea, devine evident, că respectarea normelor de politeţe nu scuteşte colaboratorul băncii de
menţinerea performanţelor profesionale.
Clienţii băncilor adesea rămân, cel puţin, nedumeriţi, când lucrătorii bancari din front office nu pot
explica particularităţile produselor bancare, baza şi corectitudinea plăţilor percepute de bancă.
Cu atât mai mult, este ridicolă situaţia, când colaboratorul băncii cu zâmbetul pe buze refuză
deservirea clientului sub pretext neconvingător.
Nu sunt rare cazurile, când comportamentul personalului băncii este provocator de conflicte.
Desigur, în cadrul activităţii bancare este complicat de a evita apariţia sugestiilor şi reclamaţiilor clienţilor.
Este importantă reacţia corectă a personalului băncilor la ele.
Odată cu dezvoltarea produselor bancare, tot mai dese sunt cazurile de practicare a capcanelor
financiare. Este vorba de expunerea clientului comportamentului abuziv al băncii, fără a fi încălcate
normele legale.
Aceste situaţii apar, în cele mai dese cazuri, din cauza lacunelor sistemului de reglementare a
activităţii bancare, precum şi atitudinea superficială şi incompetenţa clienţilor băncilor.
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Concepţia de bancă etică (care în unele surse mai este numită bancă socială, civică, sau durabilă)
ţine de activitatea este instituţiei financiare, care în activitatea sa dă prioritate impactului social şi de mediu
al investiţiilor şi împrumuturilor sale [3].
Promovarea susţinerii dezvoltării durabile în sectorul bancar este orientată în două direcţii
principale [1]:
1) Integrarea responsabilităţii sociale şi de mediu în operaţiunile bancare prin iniţiative de mediu (de
exemplu, programe de reciclare sau de creştere a eficienţei energetice) sau iniţiative de responsabilitate
socială (de exemplu, acordarea suportului pentru evenimente culturale, îmbunătăţirea activităţii de resurse
umane şi donaţii umanitare).
2) Integrarea dezvoltării durabile în activitatea de bază a băncii, prin integrarea considerentelor de
mediu sau sociale în design-ul produselor, politicilor şi strategiilor acesteia.
Efortul de adoptarea a practicilor social responsabile include aderarea la o serie de principii şi
practici internaţional recunoscute. Un astfel set de principii este cel promovat de The International
Finance Corporation (parte a grupului Băncii Mondiale) sub forma Principiilor Ecuatorului, implementate în
anul 2003, la care au aderat peste 50 de bănci şi care deţin 80% din finanţarea celor mai mari proiecte din
întreaga lume [7].
Principiile Ecuatorului fac referire la modul în care finanţarea unui proiect trebuie să ia în
considerare aspectele legate de practicile social responsabile. În acest context, finanţarea priveşte proiecte
complexe de investiţii (centrale electrice,mine,infrastructura de transport, mediu şi telecomunicaţii) şi a căror
valoare depăşeşte 10 milioane de dolari [7].
În multe ţări unele instituţii bancare se consideră drept aderente la concepţia băncii sociale doar la
nivel de declaraţii, confundând-o cu simpla activitate de binefacere.
O problemă globală a devenit cea a implicării instituţiilor bancare în schemele de spălare a banilor,
adică de legalizare a mijloacelor băneşti obţinute pe cale ilicită, care este legată de rolul central al băncilor în
procesul de spălare a banilor murdari. Deocamdată, numai sistemul bancar poate să transforme şi să facă
transferul sumelor enorme de bani destinate curăţirii.
În acest context se poate aminti, că recent trei bănci mari (BC „Moldova-Agroindbank” SA, BC
„Moldindconbank” SA, BC „Banca de Economii” SA) au fost acuzate de spălare de bani.
Probleme specifice apar în zilele noastre în unele ţări, precum şi Republica Moldova, care constau în
promovarea de către unele bănci a politicilor de produs, care nu sunt adaptate la nevoile reale ale
consumatorilor, ci se manifestă prin înclinaţia de impunere a folosirii serviciilor bancare de către clienţi.
Drept exemplu, poate fi prezentată forţarea clienţilor de folosire a cardurilor în cadrul proiectelor de
salarizare.
O altă problemă este cea a hazardului moral – situaţiei, în care există tendinţa asumării de riscuri
nejustificate pe fondul suportării costurilor de către o terţă parte care preia parţial sau total acest risc [4].
Unii specialişti sunt de opinia, că hazardul moral a fost unul din factorii declanşatori ai crizei
financiare internaţionale în SUA în anii 2007-2009 [8].
În opinia lor, comportamentul agenţilor economici din domeniul financiar-bancar, care şi-au
maximizat veniturile asumându-şi riscul pe care le-au împărţit cu statul, altfel spus, politica expansionistă a
decidenţilor de politică monetară (rate reale ale dobânzii foarte scăzute pe pieţele interbancare, garantarea
împrumuturilor şi a depozitelor etc.) a condus la hazardul moral în rândul bancherilor.
Mizând pe capacitatea statului de a-i salva, bancherii se comportă nesăbuit, ceea ce conduce la
manifestarea fenomenului de hazard moral, care, la rândul său, a condus la teoria numită "prea mari pentru a
eşua", care afirmă că unele instituţii financiare sunt atât de mari şi atât de integrate în sistem, încât eşecul lor
ar avea consecinţe dezastruoase pentru economie, şi, prin urmare, ele trebuie să fie susţinute de guvern
atunci când se confruntă cu dificultăţi [9].
O problemă similară o vedem şi în Republica Moldova în legătură cu pierderile BC „Banca de
Economii” SA, care au condus la reducerea capitalului băncii sub nivelul minim admisibil. Însă, dat fiind
faptul că BC „Banca de Economii” SA are o importanţă enormă pentru piaţa financiară, economia naţională
şi societate, ei nu i s-a retras licenţa, ci a fost susţinută de autorităţile centrale în asanarea financiară. Drept
consecinţă, statul în capitalul băncii s-a diminuat de la 56 la sută la 33,38%.
Din cele expuse se pot face anumite concluzii.
Etica bancară a pornit de la concepţiile tradiţionale de etică în calitate de complex de norme de
comportament uzuale într-o societate, încălcarea cărora este acuzată de membrii comunităţii, dar fără
consecinţe administrative şi penale. Însă, în urma unui proces îndelungat de transformare, a căpătat un statut
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de norme bancare interne şi/sau juridice, care reglementează relaţiile băncii şi ale lucrătorilor ei cu
reprezentanţii mediului intern şi extern. Însă, cu toate acestea, activitatea bancară internaţională şi autohtonă
se confruntă cu probleme serioase de ordin etic, ceea ce constituie o bază fundamentală pentru dezvoltarea
eticii bancare în continuare.
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POLITICILE MONETARE ŞI VALUTARE
ALE BANCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
ION MOROZNIUC, cercet. şt., INCE
For the Republic of Moldova, the economic year 2012 was one of the most difficult, suffering both
from economic shocks as well as the climatic conditions that are objective and not related to state control. In
conditions of increased uncertainties, it is important for Moldova to repair systemically its institutional
weaknesses, particularly the lack of attractiveness for investors in terms of natural resources or domestic
market potential.
Keywords: national currency, monetary mass, financial stability, monetary policy, prudent,
compulsory reserves, foreign currency, inflation, monetary aggregates, external state debt.
Anul economic 2012 pentru Moldova a fost unul din cei mai dificili, suferind atât din cauza şocurilor
economice, cât şi din condiţiile climaterice care sunt obiective şi nu ţin de controlul statului. În condiţiile
unei incertitudini sporite, este important ca Moldova sa repare în mod sistemic deficienţele sale
instituţionale, mai ales în lipsa de atractivitate pentru investitori din punct de vedere a resurselor naturale
sau potenţialului pieţei interne.
Cuvinte cheie: moneda naţională, masa monetară, de stabilitate financiară, politică monetară,
prudente, rezerve obligatorii, în valută, de inflaţie, agregatelor monetare, datoria de stat externă.
JEL Classification: G0, H6, H61, H68, H72
Introducere. Banca Naţională a Moldovei (BNM) funcţionează ca bancă centrală de emisiune şi de
coordonare a activităţii monetare şi de credit din economie, scopul său principal fiind menţinerea stabilităţii
monedei naţionale şi asigurarea funcţionalităţii întregului sistem bancar-financiar. Obiectivele principale ale
politicii monetare sunt: a) urmărirea şi reglarea cererii agregate şi ofertei agregate de moneda, adică
menţinerea unui anumit nivel al masei monetare prin ajustările corespunzătoare ale ratei dobânzii şi alte
mecanisme specifice; b) menţinerea unui anumit nivel al ratei dobânzii, prin modificări corespunzătoare în
stocul de bani (masa monetară); c) asigurarea echilibrului balanţei de plăţi externe a ţării.
Anul 2012 a fost marcat de un şir de evenimente economice, sociale, politice şi naturale, care au
contribuit la schimbarea climatului economic mondial. Creşterea economică a fost neuniformă, cu impact
redus asupra ocupării şi bunăstării populaţiei, focarul principal constituind problema datoriilor suverane din
economiile dezvoltate, manifestată în principal, în ţările zonei EURO. Potrivit Fondului Monetar
Internaţional (FMI), Europa Centrală şi de Est a resimţit cel mai pronunţat impactul crizei din zona EURO.
Criza, a influenţat negativ şi asupra creşterii economiei mondiale
Conţinutul de bază. Pentru ameliorarea urmărilor nefaste ale crizei, dar şi ale secetei din anul 2012,
guvernarea a purces la intensificarea negocierilor cu Fondul Monetar Internaţional asupra unui nou Program
de politici economice şi financiare, precum şi la prelungirea negocierilor cu Comisia Europeană, Banca
Mondială şi alţi parteneri externi de dezvoltare pentru a obţine susţinere bugetară, inclusiv intensificarea
eforturilor în vederea debursării tranşelor pentru proiectele şi programele în curs de implementare.
De asemenea BNM a realizat un şir de acţiuni, menite să consolideze stabilitatea financiară a
sistemului bancar din ţară, să îmbunătăţească supravegherea bancară în scopul protejării intereselor
deponenţilor, precum şi să perfecţioneze reglementările prudenţiale în vederea aducerii în concordanţă cu
noile prevederi ale legislaţiei în vigoare. Au fost perfecţionate cerinţele aferente informaţiilor care necesită a
fi acumulate de către bănci în cadrul procesului de identificare a persoanelor fizice, juridice şi a
beneficiarului acestora. În condiţiile eventualelor incertitudini şi provocări din perioada de referinţă,
precum şi în scopul ancorării presiunilor inflaţioniste, BNM a promovat pe parcursul anului 2012 o politică
monetară prudentă.
Creşterea economică din ultimii ani, bazată preponderent pe consum şi importuri, nu mai este
acceptabilă ca model de dezvoltare economică a ţării, dar nici nu mai poate fi în continuare asigurată, în
special, din motivul posibilei reduceri a remitenţelor, ca rezultat al recesiunii în zona EURO.
Mediul macroeconomic şi condiţiile externe relativ favorabile, creşterea economică înregistrată de
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rând cu ridicarea bunăstării populaţiei, au constituit factorii ce au influenţat asupra menţinerii stabilităţii a
sistemului bancar autohton pe parcursul anului 2012, BNM promovând o politică prudentă şi adecvată
situaţiei economice. Instrumentele principale ale politicii monetare utilizate de către BNM au fost: nivelul
ratei de bază şi norma rezervelor obligatorii.
În anul 2012,mecanismul rezervelor obligatorii a continuat să exercite funcţia de control monetar
aflată în strânsă corelaţie cu cea de gestionare a lichidităţii. Rezervele obligatorii s-au înscris în moneda
naţională pe o curbă ascendentă ca urmare a creşterii mijloacelor atrase. Suma medie a rezervelor obligatorii
în MDL menţinute de bănci la BNM în perioada 8 decembrie 2012 – 7 ianuarie 2013 s-a cifrat la 2,92 mild.
lei, în creştere cu 0,53 mild. lei, sau cu 22,2% comparativ cu perioada similară a anului 2011. De asemenea
şi rezervele obligatorii în valută străină menţinute de bănci la BNM, pe parcursul anului au înregistrat un
trend pozitiv care la situaţia din 31 decembrie 2012 s-a cifrat la 70 mil. dol SUA şi 92 mil. euro, în creştere
cu 12,2 şi 1,9% respectiv faţă de 31.12.2011.
La finele anului 2012 activele oficiale de rezervă s-au cifrat la 2,51 mild. dolari SUA, majorându-se
cu 28% faţă de începutul anului, acoperind circa 4,7 luni de import şi 110,6% din datoria totală externă pe
termen scurt a Republicii Moldova.
Piaţa monetară este o piaţă specifică, în cadrul căreia se tranzacţionează moneda creată de întregul
sistem bancar. Pe această piaţă se confruntă cererea şi oferta de monedă, în funcţie de preţul acesteia, adică
rata dobânzii. Într-o economie modernă, există o piaţă specială pe care se tranzacţionează moneda. Sistemul
bancar, moneda şi masa monetară sunt condiţiile necesare pentru funcţionarea pieţei monetare.
Inflaţia în Moldova este un fenomen nemonetar şi corelaţia inflaţie/masa monetară este relativ slabă
pentru a fi luată în calcul în calitate de pârghie de influenţă. Aceasta a fost demonstrat încă odată în anul
2011, când BNM a exclus o parte din factorii inflaţionişti din politica sa de targitare, decizie benefică pentru
politica macroeconomică. Obiectivul fundamental al unei Bănci centrale este asigurarea şi menţinerea
stabilităţii preţurilor însă, fără a prejudicia realizarea obiectivului său de bază. Banca Naţională trebuie să
promoveze şi să menţină un sistem financiar bazat pe principiile de piaţă şi să sprijine politica economică
generală a statului. În pofida riscurilor de deflaţie consemnate la începutul anului 2012, BNM a avut
perspectivă, asigurând menţinerea stabilităţii preţurilor.
Pentru prima dată în ultimii 20 ani, rata anuală a inflaţiei s-a situat trei ani consecutiv pe palierul de o
singură cifră. În 11 luni ale anului 2012 indicele preţurilor de consum s-a aflat în apropierea ţintei de 5%,
atingând în luna decembrie 2012 nivelul de 4,1%. Aducerea inflaţiei în proximitatea ţintei de 5% a fost
benefică atât pentru investitori şi populaţie, cât şi pentru dezvoltarea potenţialului economic durabil al ţării.
Chiar şi ultima prognoză a inflaţiei pentru anii 2013 şi 2014, BNM o plasează în limita intervalului de
variaţie de ± 1,5 p.p. de la ţinta de 5%.
Comparativ cu masa monetară, un impact mai semnificativ îl are cursul valutar asupra inflaţiei, de
aceea, acesta trebuie gestionat cu grijă pentru a nu pune sub risc exportatorii, balanţa de plăţi externă şi,
implicit, creşterea economică a ţării. Cursul valutar trebuie să fie menţinut cât mai stabil şi cu un trend uşor
de depreciere a valutei naţionale pentru stimularea exporturilor, care de altfel pe termen lung vor asigura
substituirea remitenţelor în termeni de aflux de valută şi va asigura stabilitatea macroeconomică, după cum şi
sursa durabilă de creştere economică.
Cursul valutar a înregistrat fluctuaţii semnificative pe parcursul anului 2012, atât din motivele
sezoniere ale operaţiunilor de import şi export cât şi datorită fluctuaţiilor însemnate ale EURO/USD pe piaţa
internaţională. Media anuală a cursului valutar s-a situat la nivel de 12,11 lei/dolar SUA. Pe măsura
anticipatei reduceri a presiunilor inflaţioniste, BNM a estimat revenirea deplină a ratei inflaţiei în intervalul
obiectivului declarat începând cu anul 2011.
Pentru economia moldovenească, deschisă economiei globale, menţinerea inflaţiei sub control va
rămâne încă mult timp o provocare. Atenuarea inflaţiei este cu adevărat o precondiţie majoră pentru ca
Moldova să devină atractivă investiţiilor străine. O inflaţie mai scăzută înseamnă o economie mai sănătoasă,
cu efecte pozitive pentru toate sectoarele. Însă, în lipsa reformelor structurale şi instituţionale care să
ţintească spre eliminarea aranjamentelor anticompetitive de pe pieţe, instrumentele monetare vor fi prea
puţin eficiente
Piaţa valutară. Evoluţia pieţei valutare interne a fost determinată de majorarea volumului
lichidităţilor în valută străină pe fondalul persistenţei afluxurilor semnificative, a cursului de schimb al
dolarului SUA faţă de EURO şi alte valute pe pieţele valutare internaţionale şi, de volatilitatea pe piaţa
valutară internaţională condiţionată de dezechilibrele crescânde pe pieţele externe. Pe parcursul anului 2012
cursul oficial al monedei naţionale faţă de dolarul SUA s-a depreciat de la 11,72 lei până la 12,06 lei pentru
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un dolar, ori cu 2,9% comparativ cu începutul perioadei de referinţă. În acelaşi timp, evoluţia monedei
naţionale faţă de moneda europeană a variat de la 15,07 lei pentru un EURO la început de perioadă, până la
16,0 lei/euro la sfârşit de perioadă, depreciindu-se, astfel, cu 6,2%.
Tabelul 1. Cursul oficial de schimb al leului faţă de dolarul SUA şi EURO
Cursul la sfârşitul
perioadei
Cursul mediu
anual

USD

2009
EURO

USD

2010
EURO

2011
USD
EURO

12,30

17,63

12,15

16,10

11,715

15,074

12,063

15,997

11,11

15,52

12,37

16,40

11,737

16,337

12,112

15,563

USD

2012
EURO

Sursa: Elaborată de autor, conform datelor oficiale ale BNS şi a BNM.
Rulajul total al valutelor tranzacţionate pe piaţa valutară contra leului moldovenesc, în anul 2012, a
însumat echivalentul a 14,34 mild. dolari, majorându-se cu 17,0% faţă de anul 2011. În structura rulajului
total, cumpărările de valută străină pe piaţa valutară internă contra MDL, au constituit 7,16 mild. dolari, iar
vânzările –7,18 mild. dolari. Tranzacţiile BNM, precum şi ale băncilor nerezidente pe piaţa valutară internă
pe parcursul anului 2012, au fost în creştere, cumpărând valută străină în sumă de 62,2 mil. USD şi a
vânzând în sumă de 283,9 mil. dolari, ori vânzările nete alcătuind 221,7 mil. dolari.
Cumpărările de valută străină, efectuate de către băncile licenţiate pe piaţa valutară internă în 2012, s-au
majorat cu 1,02 mild. dolari, sau cu 18,0%. Această majorare s-a datorat, în principal, creşterii cumpărărilor de
valută străină cu 276,0 mil. dolari (9,5%), efectuate de la persoanele fizice şi cu 632,8 mil. dolari (2,9 ori) de la
băncile rezidente. Totodată, s-a înregistrat o diminuare a cumpărărilor de valută străină de la BNM cu 11,5 mil.
dolari, de la persoanele juridice cu 29,7 mil. dolari etc. Cumpărările de valută străină au fost efectuate
preponderent de la persoanele fizice 47,7%, de la persoanele juridice 29,1% şi de la băncile rezidente 14,5%.
Vânzările de valută străină, efectuate de către băncile licenţiate pe piaţa valutară internă, în anul
2012 au crescut cu 988,1 mil. dolari, sau cu 17,2 la sută, fiind condiţionate de majorarea vânzărilor cu 644,1
mil. dolari (2,9 ori) către băncile rezidente, cu 252,4 mil. USD (4,2 ori) către BNM, cu 24,2 mil. dolari (3,5
ori) către băncile nerezidente etc.
Agregatele monetare sunt compartimentări succesivi ale masei monetare, care se însumează treptat,
pornind de la mic la mare, în funcţie de intensitatea funcţionala sau de lichiditate a instrumentelor monetare
utilizate, parţi care devin autonome prin funcţiile pe care le îndeplinesc. Numărul de agregate monetare şi
părţile constituite ale acestora diferă de la o ţară la alta: în Anglia se utilizează 7 agregate, în Franţa – 4, în
SUA – 3, în România – 2 etc. Agregatul monetar (M1) cuprinde disponibilităţile monetare propriu-zise,
adică numerarul aflat în circulaţie, conturile bancare operabile prin cecuri şi cecurile la purtător. Agregatul
monetar (M2) masa monetară în sens larg şi cuprinde: componentele agregatului M1, depunerile de economii
la vedere, depunerile la casele de economii, la bănci pe termen scurt, la termen în valuta. Agregatul monetar
(M3) cuprinde agregatul M2 la care se adaugă: depunerile pe termen nelimitat, depunerile şi titlurile de
comerţ în devize (monede convertibile), bonurile de tezaur şi certificatele de subscriere la împrumuturile de
stat, bonurile negociabile, bonurile de economii
Moneda şi masa monetară. Moneda reprezintă premisa oricărei forme de piaţă şi de concurenţă;
fără contribuţia acesteia nici-un flux economic real nu se poate desfăşura. Moneda este o categorie
macroeconomică la care se raportează toţi agenţii vieţii economico-sociale ai unei comunităţi sociale, care
poate să fie naţională sau internaţională.
Cantitatea de monedă existentă în circulaţie într-o economie naţională sau într-o zonă determinată a
acesteia, într-un interval de timp delimitat, constituie masa monetară. Aceasta poate fi privită ca stoc şi flux
de monedă. Ca stoc de bani, masa monetară constă în totalitatea instrumentelor băneşti de care dispune
sectorul nonfinanciar, la un moment dat, destinate achiziţionării de bunuri şi servicii, achitării datoriilor şi
constituirii economiilor, în vederea investiţiilor şi a efectuării altor plasamente.
În anul 2012, dinamica masei monetare (M2) a reflectat tendinţe pozitive pe parcursul întregii
perioade, înregistrând o creştere cu 23,5% comparativ cu cea înregistrată în anul 2011. Înviorarea activităţii
economice şi a procesului de creditare a determinat sporirea multiplicării banilor în economie, precum şi
creşterea depozitelor în moneda naţională, contribuind direct la majorarea agregatului monetar M2.
Componentele masei monetare M2, de asemenea, au imprimat evoluţii pozitive, depozitele în lei majorânduse cu 24,5%, iar banii în circulaţie cu 21,9%.
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Tabelul 2. Evoluţia agregatelor monetare, mild. lei
2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012/
2011,%

M0 (bani în circulaţie)

1,47

4,77

6,66

7,58

8,85

10,11

10,86

13,24

121,9

Depozite la vedere

0,49

2,76

4,26

4,03

4,36

5,61

6,52

7,37

113,0

M1 (agregat monetar)

1,96

7,53

1,09

11,61

13,21

15,72

17,38

20,61

118,6

Depozite la termen
Instrumente ale
pieţei monetare

0,55

3,79

7,46

10,15

7,73

9,05

10,88

14,31

131,5

0,2

0,1

17,3

16,8

1,34

1,28

0,52

0,1

<0

M2 (agregat monetar)

2,51

11,33

18,40

21,77

20,94

24,77

28,27

34,91

123,5

1,04

3,79

11,71

14,18

12,09

14,66

17,40

21.67

124,5

1,00

4,70

7,95

9,91

11,74

12,28

12,71

14,60

114,9

3,51

15,83

27,34

31,68

32,68

37,05

40,98

49,51

120,8

Baza monetară

-

-

-

-

10,46

12,11

14,34

17,63

122,9

Viteza de circulaţie

-

-

-

-

3,23

2,9

2,9

2,8

96,6

Depozite în monedă
naţională
Depozite în valută
străină
M3 (agregat monetar)

Sursa: Elaborată de autor, conform datelor oficiale a BNS şi a BNM.
Depozitele în moneda naţională au indicat o creştere mai pronunţată comparativ cu M0, contribuind
în mod direct la creşterea M2 şi determinând trendul pozitiv al dinamicii acesteia în anul 2012. Pe parcursul
anului, în condiţiile deprecierii monedei naţionale, depozitele la termen atrase în valută străină au avut o
dinamică mai slabă celor în moneda naţională. Masa monetară (M3) în anul 2012 a crescut cu 20,8%, în
timp ce în anul 2011 ritmul de creştere a fost de 10,6%. Ritmul de creştere mai lent al masei monetare M3,
decât cel al masei monetare M2, de asemenea, a fost influenţat de dinamica depozitelor în valută străină.
Depozitele în valută străină, recalculate în lei moldoveneşti, au înregistrat un ritm de creştere pe parcursul
anului în mărime de 14,9%. Volumul masei monetare (M3) pe parcursul anului 2012 s-a majorat în raport cu
anul 2011 cu 8,53 mild. lei, ori cu 20,8%, constituind 49,51 mild. lei. Totodată, principalul component al
indicatorului nominalizat, masa monetară M2, a înregistrat o creştere de 6,64 mild lei, ori cu 23,5% faţă de
nivelul anului precedent, iar componenta “Banii în circulaţie (M0)” a crescut faţă de anul 2011 cu 21,9%,
sau cu 2,38 mild. lei. Ponderea depozitelor în monedă naţională în volumul masei monetare (M3) la finele
anului 2012, comparativ cu anul 2011, a înregistrat o creştere de 1,3 p.p. În valoare absolută depozitele în lei
s-au majorat cu 24,5%, ori cu 4,27 mild lei, iar depozitele în valută străină s-au soldat cu o creştere de
14,9%, sau cu 1,89 mild lei. Totodată ponderea depozitelor în valută străină în volumul masei monetare (M3)
s-a diminuat cu 1,5 p.p.
Tabelul 3. Componentele masei monetare la 31 decembrie a anului respectiv, mild. lei
2011

2012

2012 ponderea
în M3 (%)

2008

2009

Masa monetară (M3)

27,34

31,68

32,68

37,05

40,98

49,51

8,53

120,8

100,0

Masa monetară (M2)
Bani în circulaţie
(M0)
Depozite, total, din
care:
în lei
în valută străină
Masa monetară (M1)

18,40

21,77

20,94

24,77

28,27

34,91

6,64

123,5

70,5

6,66

7,59

8,85

10,11

10,86

13,24

2,38

121,9

26,7

20,66

24,09

23,83

26,94

30,11

36,27

6,16

120,5

73.3

11,71
8,95
10,92

14,18
9,91
11,61

12,09
11,74
13,21

14,66
12,28
15,72

17,40
12,71
17,38

21,67
14,60
20,61

4,27
1,89
3,23

124,5
114,9
118,6

43.8
29.5
41.6

7,3

16,8

11,36

1,3

-0,52

0,1

0,62

>200

---

Instrumentele pieţei
monetare

2010

2012/2011
(+,-)
(%)

2007

Sursa: Elaborată de autor, conform datelor oficiale a BNS şi a BNM.
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Balanţa de plaţi (BP) este un document statistic de sinteză macroeconomică ce reflectă în mod
sistematizat toate tranzacţiile economice ale unei ţari cu restul lumii pentru o perioadă de timp, clasificate şi
compilate conform standardelor internaţionale mandatate de Fondul Monetar Internaţional. La majoritatea
articolelor contului financiar al BP înregistrările sunt efectuate în valoare netă.
Contul curent al BP în anul 2012 a înregistrat un deficit în scădere cu 35,4% comparativ cu anul
2011, ori cu 510,9 mil dolari SUA, ceea ce reprezintă 7,0% în raport cu PIB. Scăderea deficitului
tranzacţiilor curente a fost determinată de majorarea veniturilor nete. Excedentul în creştere la venituri şi
transferuri curente a acoperit deficitul comerţului exterior cu bunuri şi servicii în proporţie de 82,7%.
Datoria de stat la 31 decembrie 2012, a constituit 21,18 mild. lei, majorându-se cu 1,95 mild. lei
comparativ cu începutul anului. Prin urmare, ponderea datoriei totale de stat în PIB a înregistrat o creştere în
raport cu finele anului precedent cu 0,7 p.p., constituind astfel circa 24,1%. În plan structural, datoria de stat
externă s-a situat la nivelul de 70,9%, iar datoria de stat internă – la nivel de 29,1%. În raport cu PIB datoria
de stat externă s-a situat la nivel de 17,1% în creştere cu 0,8 p.p., iar cea internă 7,0% în scădere cu 0,1 p.p.
La finele anului 2012, datoria de stat externă a constituit 15,02 mild. lei, majorându-se comparativ
cu începutul anului cu 1,64 mild. lei în valută naţională, ori cu 105 mil. dolari SUA, ţinând cont şi de
diferenţa cursului valutar.
Datoria de stat internă la 31 decembrie 2012 a constituit 6,16 mild. lei, înregistrând o majorare faţă
de începutul anului cu 0,32 mild. lei,ori cu 5,5%.
Tabelul 4. Evoluţia datoriei de stat pe componente la sfârşitul anilor, mild. lei

Datoria de stat internă
Datoria de stat externă
Total datoria de stat
Ponderea datoriei de stat internă în total
datorii, %
Ponderea datoriei de stat externă în total
datorii, %
Ponderea datoriei de stat internă în PIB, %
Ponderea datoriei de stat externă în PIB, %

2008

2009

2010

2011

2012

3, 51
8,09
11, 60

5,10
9, 52
14, 62

5, 30
13, 57
18, 87

5,84
13,38
19,23

6,16
15,02
21,18

2012/
2011,%
105,5
112,3
110,1

30,2

34,9

28,1

30,4

29,1

---

69,8

65,1

71,9

69,6

70,9

---

5,5

8,5

7,4

7,1

7,0

---

13,0

19.6

18,9

16,3

17,1

---

23,4

24,1

---

Ponderea datoriei totale de stat în PIB,
18,5
28,1
26,3
%
Sursa: Elaborat de autor, conform datelor oficiale a BNS şi a BNM.

Datoria de stat externă a evoluat de la 1,02 mild. dolari SUA în 2000 până la 1,24 mild. dolari SUA
la finele anului 2012, avansând mai accentuat în ultimii ani în rezultatul consecinţelor crizei economicofinanciare, dar şi instabilităţii politice din ţară. Guvernul, pe parcursul ultimilor ani, a întreprins eforturi
susţinute pentru deservirea datoriei externe precum şi pentru restructurarea acestora, dar urmările crizei
mondiale au agravat situaţia. În acest context, pentru a diminua efectele negative, cauzate de datoria externă
şi a-şi direcţiona eforturile pentru soluţionarea problemelor de ordin economic şi social, sânt necesare acţiuni
eficiente pentru monitorizarea şi restructurarea în continuare a datoriei externe.
Tabelul 5. Volumul datoriilor administrate de stat (la 31 decembrie a anului respectiv)

Datoria totală
(mild. lei)
ponderea în PIB
(%)
Datoria externă
(mild. lei)
ponderea în PIB (%)

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012//
2011, %

14,68

12,23

12,40

11,61

16,84

18,87

19,22

21,18

110,1

92

32

23

18,5

28.1

26,3

23,4

24,1

-

12,66

8,44

8,65

8,10

11,78

13,57

13,38

15,02

112,3

79,4

22

16

13

19.6

18,9

16,3

17,1

-
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2000

2005

2007

2008

2009

Datoria externă
1021
658
766
763
944
(mil. dol. SUA)
Datoria internă
2,02
3,79
3,75
3,51
5,10
(mild. lei)
ponderea în PIB
12,6
10,1
7,0
5,5
8.5
(%)
PIB (mild. lei)
16,02
37,65
53,35
62,84
60,04
Sursa: Elaborat de autor, conform datelor oficiale a BNS şi a BNM.

2010

2011

2012

2012//
2011, %

1106

1135

1240

109,2

5,30

5,84

6,16

105,5

7,4

7,1

7,0

-

71,85

82,17

87,85

106,9

În concluzie se poate de menţionat că deşi în prima jumătate a anului 2012, şocurile
macroeconomice externe au avut un impact major asupra economiei naţionale, partea negativă al acestora
încă nu a epuizat. Economia UE în trimestrul III a intrat în recesiune tehnică, înregistrând pe parcursul a
două trimestre consecutiv creştere economică negativă. Dacă criza din UE va continua, efectele negative
asupra economiei naţionale se vor amplifica, iar Moldova, riscă să obţină o creştere economică modestă şi în
anul 2014. Influenţele economice din zona euro au demonstrat încă odată cât de vulnerabilă este economia
naţională la şocurile externe.
Recuperarea rapidă a consumului intern a constituit primul şi principalul impuls pentru creşterea
economică din anii 2010-2012. Dar totuşi, o dezvoltare economică sustenabilă poate fi asigurată în viitor
doar prin tranziţia de la creşterea bazată, în principal, pe import şi consum la creşterea bazată pe producere şi
export. De aceea, stimularea investiţiilor interne, atragerea investitorilor externi şi majorarea exporturilor vor
constitui principalele provocări pentru Moldova şi în următorii ani.
În condiţiile unei incertitudini sporite, este important ca Moldova să repare în mod sistemic
deficienţele sale instituţionale, mai ales în lipsa de atractivitate pentru investitori din punct de vedere a
resurselor naturale sau potenţialului pieţei interne. Totuşi, în încercarea de a rezolva problemele economice,
Guvernul trebuie să dea preferinţă unor soluţii sistemice şi durabile.
Atenuarea inflaţiei, de asemenea, este cu adevărat o precondiţie majoră pentru ca Moldova să devină
atractivă investiţiilor străine. O inflaţie mai scăzută înseamnă o economie mai sănătoasă, cu efecte pozitive
pentru toate sectoarele. Însă, în lipsa reformelor structurale şi instituţionale care să ţintească spre eliminarea
aranjamentelor anticompetitive de pe pieţe, instrumentele monetare vor fi prea puţin eficiente.
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ABORDĂRILE DE STRESS-TEST
ÎN SISTEMUL BANCAR MOLDOVENESC
RODICA PERCIUN, dr., conf. cercet., INCE
ALEXANDRU COLESNICOV, dr., conf. cercet., IMI
TATIANA COLESNICOVA, dr., conf. cercet., INCE
The approaches to the stress-test in the Moldovan banking sector are analyzed in the article. The
Moldovan political sovereignty, independence, stability and sustainable economic growth depend from the
level of development of the national economy and the stability of the national financial system. The financial
stability is an essential component in the work of the monetary authorities to maintain and further
development of the banking sector, primarily responsible for the efficient allocation of the resources in the
economy.
Keywords: stress-test, banking sector, Republic of Moldova, national financial system.
În articol sunt analizate abordările la testul de stres în sectorul bancar al Republicii Moldova.
Suveranitate politică din Republica Moldova, independenţa, stabilitatea şi creşterea economică durabilă
depinde de nivelul de dezvoltare a economiei naţionale şi a stabilităţii sistemului financiar naţional.
Stabilitatea financiară este o componentă esenţială în activitatea autorităţilor monetare pentru a menţine şi
dezvoltarea în continuare a sectorului bancar, în primul rând responsabil pentru alocarea eficientă a
resurselor în economie.
Cuvinte cheie: stress-test, sectorul bancar, Republica Moldova, sistemul financiar naţional.
JEL Classification: E5, E6, G0, G2, G3
Introducere. Suveranitatea politică a Republicii Moldova, independenţa, stabilitatea şi creşterea
economică durabilă, depinde în mare măsură de nivelul de dezvoltare a economiei naţionale şi stabilitatea
sistemului financiar naţional. Stabilitatea financiară reprezintă o componentă esenţială în activitatea
autorităţilor monetare, pentru menţinerea şi dezvoltarea continuă a sectorului bancar, principalul responsabil
de procesul de alocare eficientă a resurselor în economie. Monitorizarea eficientă şi oportună a activităţii
sectorului bancar este posibilă doar în condiţiile existenţei unor abilităţi de sinteză, analiză şi prognoză
pentru interpretarea corectă a consecinţelor evoluţiei negative a unor factori micro şi macroeconomici ce pot
provoca fluctuaţii nefavorabile a principalilor indicatori economici, creşterea inflaţiei şi vulnerabilitatea
sistemului bancar.
Conţinutul de bază. Creşterea eficienţei şi performanţei sectorului bancar necesită implementarea
unor reglementări oportune, posibile de realizat doar în condiţiile existenţei unor metode certe de
monitorizare şi detectare în timp oportun a efectelor negative ce pot proveni din evoluţia unor factori micro
şi/sau macroeconomici. Aceste metode trebuie să permită depistarea timpurie a riscurilor şi prevenirea
evoluţiei şocurilor economice, în vederea gestionării eficiente a fluxurilor de numerar din sistemul bancar,
fluxurilor de investiţii, inflaţiei, cursului de schimb a monedei naţionale, promovării unei politici monetare
restrictive, consolidării cursului de schimb valutar, protejării intereselor deponenţilor şi orientării fluxurilor
băneşti în economia reală. Controlul şi reglementarea reprezintă principalele sarcini ale supravegherii
bancare.
Principalele riscuri ale sistemului bancar definite de literatura de specialitate sunt: riscul de credit,
riscul ratei dobânzii, riscul de capital, riscul valutar, riscul de lichiditate, riscul operaţional, riscul de
nerambursare, riscul de ţară, riscul de piaţă, riscul legislativ, riscul de imagine al instituţiei de credit.
Existenţa unui sistem bun de prognoză a potenţialelor ameninţări, cu evaluarea consecinţelor acestora, ar
permite elaborarea unor strategii coerente de identificare, prevenire şi depăşire a acestor riscuri. Previziunea
reprezintă o posibilitate eficientă de analiză, apreciere şi estimare a probabilităţii apariţiei riscurilor,
diagnosticarea şi corelarea factorilor cu grad înalt de risc şi respectiv o modalitate eficientă de prevenire,
gestiune şi depăşire a riscurilor economice.
Pentru analiza unor situaţii negative posibile dar plauzibile cu influenţe nefavorabile asupra
instituţiilor financiare, cunoscute sub denumirea de „excepţional but plauzibile” şi evaluarea gradului de
adecvare a capitalului, este necesară evaluarea rezistenţei instituţiilor la situaţii de stres, în modul stabilit de
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Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară, care propune pentru acest scop utilizarea celor mai
răspândite metode de diagnosticare a riscurilor economice – stress-testele.
În condiţiile actuale, când economia se află în permanentă schimbare şi este influenţată de un şir de
factori care dau naştere la noi riscuri şi incertitudini, creşte vulnerabilitatea întregului sistem financiar şi
respectiv riscului de insolvabilitate a sistemului bancar, comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară
subliniază importanţa analizei sistematice a activităţii bancare prin metodele de stress-test. Stress-testele
permit evaluarea situaţiei financiare a instituţiilor creditare şi capacităţii lor de a rezista provocărilor
bazându-se pe identificarea punctelor slabe în activitatea acestora. Prin urmare, testele la stres, reprezintă un
grup de metode de evaluare financiară a unei instituţii în situaţie de criză şi sunt de fapt şi nişte instrumente
de gestiune a riscului economic.
Băncile centrale din peste 40 de ţări ale lumii, inclusiv Austria, Republica Cehă, Danemarca,
Germania, Marea Britanie, aplică deja macro stress-testele şi publică rezultatele acestora în rapoarte de
stabilitate financiară.
Fondul Monetar Internaţional defineşte stress-testele drept „metode de evaluare a sensibilităţii
portofoliului la schimbări macroeconomice semnificative sau evenimente excepţionale dar plauzibile” [1].
Potrivit Băncii Reglementărilor Internaţionale „stress-testul reprezintă un termen ce descrie diverse
metode utilizate de instituţiile financiare pentru evaluarea vulnerabilităţii sale la diverse evenimente
excepţionale dar plauzibile” [2].
„Stress-testul – modalitate de evaluare a vulnerabilităţii portofoliilor de titluri, instituţiilor financiare
sau sistemului financiar în ansamblu la evenimente cu risc sporit dar plauzibil” [3].
În conformitate cu Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc [4] – una dintre
politicile de management a capitalului bancar este testarea la stress, scopul căreia constă în identificarea
punctelor slabe sau a vulnerabilităţilor potenţiale a capitalului bancar sub influenţa riscurilor de credit,
valutar, ratei dobânzii etc. şi elaborarea planurilor de gestionare a capitalului, luând în consideraţie
rezultatele diferitor scenarii de testare la stres.
În Regulamentul cu privire la sistemele de control intern în bănci [5] sunt date noţiunile:
testare la stres şi scenarii de testare la stres.
Testare la stres – abordarea riscurilor provenite din posibile evenimente sau modificări viitoare ale
condiţiilor economice care ar putea avea un impact negativ asupra situaţiei financiare a băncii şi evaluarea
capacităţii băncii de a face faţă modificărilor respective.
Scenarii de testare la stres – o serie de factori care includ tipuri majore de risc, în baza cărora se
identifică situaţiile ce ar putea avea impact negativ asupra băncilor.
Despre necesitatea elaborării unui program de testare la stres a băncilor s-a vorbit încă din ianuarie
anul 1996 în cadrul unui raport prezentat la Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară drept
completare la Acordul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc: „Băncile care utilizează modele
interne de adecvare a capitalului ponderat la risc, ar trebui să aibă şi un program multilateral de testare la
stress” [6, 7].
În procesul îmbunătăţirii, completării şi dezvoltării modelelor şi metodelor existente de testare la
stres în ultima perioadă s-au implicat activ şi diverse organizaţii internaţionale, cum ar fi: Comitetul de la
Basel pentru Supraveghere Bancară, Consiliul pentru Stabilitate Financiară, Comitetul European de
Supraveghere Bancară, Institutul Internaţional de Finanţe care au publicat o serie de lucrări destinate
organizării şi efectuării stress-testelor planificate. „În lucrările organizaţiilor internaţionale menţionate mai
sus se remarcă faptul că stress-testul reprezintă un instrument cheie în gestiunea riscurilor şi planificarea
strategică, care nu a fost pe deplin utilizat în managementul riscurilor instituţiilor financiare. Consecinţele
negative ale acestui fapt s-au evidenţiat mai ales pe timp de criză, când s-a dovedit că, băncile care au
implementat în activitatea sa tehnicile de testare la stres au reuşit cu succes să depăşească criza” [7].
În procesul elaborării politicilor de gestiune a riscurilor economice băncile naţionale trebuie să se
conformeze prevederilor Legilor RM „Cu privire la instituţiile financiare” Nr.550 - XIII din 21.07.1995,
„Cu privire la Banca Naţională a Moldovei” Nr.548 din 21.07.1995, deciziilor Consiliului de Administraţie
Nr.188 din 13.07.2006, precum să ia în considerare şi vasta experienţă internaţională în domeniu.
„Majoritatea tehnicilor străine sunt bune pentru băncile gestionate de un management înalt calificat,
care va căuta prin aplicarea acestora eficientizarea activităţii bancare şi obţinerea de avantaje economice
suplimentare” [8].
Organizaţiilor internaţionale li se recomandă aplicarea nu doar a stress-testelor realizate de autorităţile de
supraveghere dar şi a celor elaborate sine stătător, care ar ţine cont de riscurile specifice caracteristice organizaţiei
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testate. Deoarece, includerea tuturor riscurilor economice într-un singur exerciţiu de stress-test este imposibilă se va
urmări alegerea celor mai importante riscuri caracteristice respectivei instituţii.
Pentru efectuarea unui stress-test, pentru început e necesară identificarea riscurilor, fie celor noi
apărute, fie celor ce apar drept urmare a evoluţiei nefavorabile a unor factori deja cunoscuţi.
După care urmează stabilirea unor limite-prag a pierderilor acceptabile din evoluţia diferitor factori
de risc. De exemplu, „pentru pierderile din scăderea valorii de piaţă a investiţiilor în titluri de valori
provenite din evoluţia riscului de rată a dobânzii – 20%, pentru riscul devalorizării monedei naţionale în
consecinţa fluctuaţiilor ratelor de schimb valutar – 15%” [7].
În aşa mod, în funcţie de numărul de risc-factori utilizaţi, stress-testele se împart în două grupuri mari:
- teste cu un singur factor de risc sau aşa numitele teste de sensibilitate (simple sensitivity test);
- teste cu multipli factori de risc sau scenarii de stress-test.
„În practica bancară internaţională cel mai frecvent utilizate sunt scenariile de stress-test. În cadrul
analizei diverselor scenarii se stabilesc influenţele şoc, care ar putea apărea în rezultatul acţiunii simultane a
unui număr mare de factori de risc. Această analiză evaluează în special perspectivele strategice ale băncii şi
se concentrează pe analiza sensibilităţii portofoliului de active bancare la riscuri cu calcularea pierderilor
maxime posibile” [2].
În aşa mod, rolul principal al simulărilor de criză (stress-test) derivă din faptul că acestea pot creşte
rezistenţa băncilor şi sistemului financiar la crizele financiare.
Există o gamă largă de modele care ar putea fi luate în consideraţie în procesul de selectare a
modelului oportun de stress-testing. De exemplu, la aplicarea unui test la stress se va ţine cont de existenţa a
două abordări complexe:
− Abordarea conceptuală ascendentă («bottom-up approach») – băncile îşi calculează de sine stătător
pierderile în dependenţă de scenariile elaborate şi le comunică Băncii Naţionale pentru agregare;
− Abordare conceptuală descendentă («top-down approach») – banca centrală elaborează analiza
portofoliului consolidat a întregului sistem bancar.
Rezultatele stres-testelor se diferenţiază în funcţie de algoritmul de calcul utilizat, din acest motiv
despere o abordare unică de tip standard în cazul stress-testelor nu poate fi nici vorbă. Mai ales că, rezultatele
testărilor la stres nu reprezintă o bază sau motiv pentru o reacţie de răspuns sau intervenţie din partea
autorităţilor monetare.
Dacă vom urmări practica internaţională de a reacţiona la rezultatele negative ale stress-testelor, se
va cere şi elaborarea unor fundamentări legislative a reacţiilor corespunzătoare din partea organelor de
supraveghere. Fundamentări care în prezent lipsesc din legislaţia naţională.
Totodată, trebuie să se ţină cont că pe plan internaţional la îmbogăţirea cunoştinţelor în acest
domeniu au contribuit semnificativ un număr tot mai mare de organizaţii internaţionale, autorităţi naţionale
de supraveghere şi reprezentanţi ai mediului academic şi de cercetare.
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OPTIMIZAREA DEFICITULUI BUGETAR
CA PREMISA INIŢIALĂ ŞI NECESITATEA PREDOMINANTĂ
A REALIZĂRII CREŞTERII ECONOMICE
SVETLANA DODON, drd., INCE
To achieve sustainable economic growth it is necessary to coordinate the activity of all government
institutions and bodies. A significant number of scientists and economists support the idea that this objective
can be only achieved by balancing the budget and reducing the level of the state debt.
Keywords: deficit, balance of state budget, economic growth.
Pentru realizarea creşterii economice durabile este necesară coordonarea activităţii tuturor
instituţiilor şi organelor de stat. Un număr semnificativ de savanţi şi economişti susţin ideea că obiectivul
propus poate fi realizat doar prin echilibrarea bugetară şi micşorarea nivelului a datoriei statului.
Cuvinte cheie: deficit, echilibru bugetar, creştere economică.
JEL Classification: E2, E29, H6, H62, H68
Introducere. Crearea unei economii de piaţă, funcţionale, compatibile ca mecanism, structură şi
legislaţie cu economiile ţărilor din Uniunea Europeana reprezintă obiectivul fundamental al reformelor
economice promovate cu scopul relansării creşterii economice naţionale. Una din condiţiile de bază pe care o
ţară ce doreşte să devină membru al UE este necesar să respecte este menţinerea unei cote nu mai mare de
3% din PIB a deficitului bugetar ceea ce este stipulat în Pactul de stabilitate şi creştere adoptat încă în 1996.
Acesta stabileşte drept obiectiv pe termen mediu al poziţiilor bugetare din statele zonei euro ca bugetul să fie
aproape de echilibru sau în surplus, ceea ce trebuie să permită statelor membre gestionarea fluctuaţiilor
ciclice ]n mod normal fără depăşirea nivelului de referinţă. Cu scopul de a consolida supravegherea
poziţiilor bugetare şi a întări coordonarea politicilor economice, 25 de ţări ale UE au semnat în martie 2012
Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii economice şi monetare. Cea mai
importantă componentă – Pactul fiscal care vizează consolidarea disciplinei fiscale la nivel european prin
introducerea unor sancţiuni aplicate într-un mod mai automat şi a unei supravegheri mai stricte a statelor
membre cu scopul reducerii deficitului bugetar şi echilibrării bugetelor statelor membre, acţiunile întreprinse
în această direcţie fiind văzute ca premise pentru ieşirea din criză şi creşterea economică a statelor.
Conţinutul de bază. Dezvoltarea economiei pe termen mediu are la baza mai multe premise, dintre
care cea fundamentala este finalizarea şi consolidarea construcţiei instituţionale a economiei de piaţă. In
acest scop conform Cadrului bugetar pe termen mediu politica bugetară a R. Moldova este orientată spre
asigurarea stabilităţii bugetului public naţional, crearea unui cadru bugetar-fiscal previzibil şi menţinerea
deficitului bugetar la un nivel rezonabil; promovarea politicii bugetar-fiscale orientate spre creşterea
economică durabilă.
Ca condiţii ce contribuie la diminuarea deficitului bugetar şi la eventuala echilibrare a acestuia pot fi
atribuite: reducerea cheltuielilor publice fără a pierde din eficienţa acestora (reducerea personalului,
salariilor, premiilor, a numărului de proiecte neproductive), creşterea numărului şi a nivelului impozitelor şi
taxelor (instaurarea a noilor impozite şi taxe pe bunuri de lux şi pe tranzacţii corporative). Într-adevăr aceste
măsuri de austeritate practicate acum în preponderenţă de majoritatea statelor reprezintă o provocarea majoră
în perioada când economia este în recesiune. Măsurile date reies din bazele abordării neoclasice
reprezentanţii căreia susţin că deficitele sunt vicii a economiei având doar efecte macroeconomice negative.
Existenţa în unele state a deficitelor sistematice şi a unui nivel înalt al datoriei de stat este în principal
rezultat al aplicării conceptul keynesian care susţine că deficitul are efect multiplicator cu impact pozitiv la
nivel macroeconomic.
Vom purcede la clarificarea unor concepte relevante care stau la baza gestionării bugetare.
Abordarea echilibrului finanţelor publice prin soldul bugetar consolidat care cuprinde atât
administraţia centrală, locală, administraţia protecţiei sociale şi alte fonduri extrabugetare oferă următoarele
avantaje: permite comparaţia între ţări şi este compatibilă cu contabilitatea naţională. Asamblarea
informaţiilor din toate bugetele publice permite construirea conturilor publice integrate şi reflectarea lor în
conturile contabilităţii naţionale.
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Deci, soldul consolidat este obţinut prin adăugarea soldurilor celorlalte administraţii la soldul
administraţiei centrale. În acest context se poate evidenţia procedura de trecere de la soldul legii finanţelor la
capacitatea sau nevoia de finanţare a administraţiilor centrale, mărime prin care se asigură o corespondenţă
cu soldul creanţelor şi datoriilor acestuia.
Activitatea dată constă în separarea, pentru fiecare din elementele integrate în contul financiar al
administraţiei centrale, a operaţiunilor bugetare şi celor de trezorerie care relevă operaţiunile financiare, în
sensul contabilităţii naţionale.
În general, evoluţia soldului bugetar consolidat în ţările occidentale este asemănătoare evoluţiei
soldului administraţiei centrale, soldul consolidat amortizând sau amplificând fluctuaţiile acestuia din urmă
şi aceasta deoarece deciziile de politică bugetară activă, în sens expansionist sau restrictiv, se elaborează de
administraţia centrală.
Necesitatea finanţării administraţiei publice poate fi primară, când se exclude sarcina bugetară a
datoriei publice, sau globală, când se ia în considerare şi această sarcină.
Capacitatea de finanţare a administraţiei publice diferă de la ţară la ţară şi de la perioadă la perioadă,
în funcţie de conjunctura economică, obiectivele economice ale statului, gradul de dezvoltare a sectorului
real şi financiar etc.
Având în vedere impactul cheltuielilor publice asupra procesului extins de reproducere acestea se
împart în cheltuielile operaţionale şi cheltuielile de dezvoltare.
Cheltuieli curente – cheltuieli bugetare privind dezvoltarea economică şi socială a statului, finanţarea
securităţii sociale şi a altor cheltuieli care nu sunt incluse în costurile de operare asigură consumul
guvernamental (achiziţionarea a mărfurilor bunuri şi servicii) prevăzut de lege plăţilor către populaţie,
transferurile în străinătate, subvenţii de la guvern, granturi şi altele.
Cheltuieli de dezvoltare – cheltuieli suportate pentru finanţarea activităţii investiţionale şi de
inovarea, în special finanţarea de investiţii de capital de producţie şi non-producţie, restructurarea financiară
a economiei naţionale şi celelalte costuri asociate cu reproducerea extinsă.
Delimitarea fundamentală a cheltuielilor bugetare este esenţială pentru evaluarea ulterioară a
eficienţei efectuării acestora, cunoscându-se faptul că cheltuielile de dezvoltare sunt productive.
În majoritatea ţărilor lumii bugetul este adoptat pe bază anuală. Aprobarea legislativă a
bugetului este urmată de o aprovizionare a seriei voturilor de suport pentru autorizarea alocării fondurilor, în
scopul finanţării cheltuielilor publice. Atunci când cheltuielile depăşesc veniturile disponibile, guvernul de
obicei împrumută de pe pieţele financiare mijloace necesare pentru finanţarea deficitului. Dispoziţiile antideficit, cu toate acestea, au scopul de a exclude sau a restrânge această capacitate de a împrumuta.
În statele cu cea mai necruţătoare regulă anti-deficitară, la nivelul legislativ este stipulat că
cheltuielile în cursul unui an fiscal nu trebuie să depăşească veniturile. Guvernul astfel este pus în condiţia
necesităţii stricte a echilibrării fiecărui buget anual. În principiu, în statele date este prevăzut în acelaşi timp,
interzicerea completă a deficitelor şi eliminarea împrumutului din mijloacele disponibile a guvernului cu
scopul finanţării activităţile sale.
În practica legislativă [1,2,3] în acest sens pot fi enumerate şi următoarele tehnici şi procedee:
- iniţial se porneşte de la o regulă absolută - „Guvernul nu trebuie să înregistreze deficit”, şi se mai
adaugă că dacă totuşi se înregistrează deficit acesta trebuie să fie compensat cu un echivalent surplus în
următorul an fiscal. Este necesar de remarcat, că unele state care aplică principiu dat au creat Fondul Fiscal
de Stabilizare care poate fi folosit pentru creşterea venitului în anii de recesiune. Crearea fondului menţionat,
implicit dă dovadă că în unele situaţii poate fi imposibil de a echilibra bugetul în cadrul fiecărui an bugetar,
şi că surplusul înregistrat în anii de avânt economic poate fi folosit pentru finanţarea deficitelor în anii de
recesiune;
- se solicită ca bugetul să fie echilibrat în rezultatul a cel mult 2 ani, limitând deficitul anual la nu mai
mult de 1 procent din totalul veniturilor, care trebuie să fie acoperit cu un excedent în anul următor;
- se stipulează că orice deficit înregistrat într-un an trebuie să fie compensat cu profit în anul următor,
însă se limită această condiţie la deficit de mai puţin de un miliard de dolari. Deficite în mărime mai mare,
care sunt permise în condiţii speciale, reprezintă subiect a unui proces complicat de cinci ani conform unei
scheme manageriale.
Toate aceste cerinţe privind echilibrarea bugetară anuală pot fi contrastate cu abordarea echilibrului
bugetar măsurat ca rezultat a unui ciclu multianual. Actul privind Echilibrarea Bugetară în unele state [4]
cere ca guvernul să creeze planul financiar pe 4 ani, după fiecare alegere, şi specifică că cheltuielile totale pe
parcursul a 4 ani fiscali trebuie să fie echilibrate sau să fie într-o valoare mai mică ca veniturile totale pentru
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aceeaşi perioadă de timp. După modelul dat guvernul continuă să pregătească bugetul pentru fiecare an fiscal
şi să permită înregistrarea deficitului în oricare din aceşti ani, însă la finele perioadei de 4 ani, drept rezultat,
trebuie să fie înregistrarea unui echilibru a mijloacelor bugetare.
Ca tehnică pe care o aplică unele state pentru echilibrarea bugetului său este utilizarea Fondul Fiscal
de Stabilizare.
Fondul de Stabilizare Fiscal este înfiinţat de obicei, cu scopul menţinerii veniturilor publice
constante în situaţiile când sursele de venituri pot fi volatile.
Acesta se instituie sub conducerea şi controlul Ministerul de Finanţe. Deci, banii din Fondul de
Stabilizare sunt consideraţi a fi banii publici. Prin Lege, Fondul de stabilizare fiscală nu face parte din
Fondul Consolidat al statului.
Scopul Fondului de Stabilizare Fiscală este de a ajuta la stabilizarea poziţiei fiscale a statului de la an
la an pentru a îmbunătăţirea planificării bugetare pe termen lung. În carul Legii privind Administrarea
Financiară a Fondul de Stabilizare Fiscală admite introducerea modificărilor necesare privind conducere,
administrare şi plasarea de investiţii ale Fondului de Stabilizare Fiscală. Fondul dat îşi desfăşoară activitatea
sub conducerea Ministerului de Finanţe care este împuternicit să-l gestioneze, administreze şi să investească
mijloacele Fondului de stabilizare. Este instituit Comitetul de administrare a investiţiilor, care este format din
Viceministrul de Finanţe,Controlorul şi trei funcţionari de la Departamentul de Finanţe numit de către
ministrul de finanţe. Comitetul de Administrare a Investiţiilor oferă recomandări Ministerului Finanţelor
privind: respectarea, conducere, administrare şi investirea mijloacelor a Fondului de Stabilizare Fiscală.
Transferuri către Fondul de Stabilizare Fiscală se face din mijloacele Fondul Consolidat. Transferuri din
Fondul de Stabilizare Fiscală se pot face doar cu scopul stabilizării poziţiei fiscale a statului.
Pentru fiecare an fiscal Ministrul Finanţelor întocmeşte o dare de seamă financiare a Fondului de
Stabilizare Fiscală, arătând: veniturile Fondului, cheltuielile Fondului,situaţia financiară a Fondului la
sfârşitul anului fiscal, şi orice informaţii prevăzute de regulament.
Conturile şi operaţiunile Fondului de Stabilizare Fiscală se audiază anual de către Auditorul General [2].
În conformitatea cu Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar în Republica Moldova [5], asigurarea
echilibrului bugetar este necesar pentru menţinerea unei situaţii macroeconomice stabile a statului, de
asemenea legea dată stipulează că proiectului legii bugetare este elaborat şi aprobat în baza anuală. În
realitate însă, înregistrarea deficitului bugetar nu este o raritate în Moldova. Încă o măsură luată de
autorităţile publice pentru diminuarea nivelului a deficitului şi redresarea economică este stipularea în cadrul
Proiectului Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale a faptului că nivelul limită al
deficitului bugetar nu poate depăşi volumul cheltuielilor capitale prevăzute în buget, cu excepţia situaţiilor de
recesiune economică.
Este necesar de menţionat, că adoptarea echilibrului la nivel multianual prezintă o mai mare
flexibilitate pentru guverne în condiţiile economice şi sociale schimbătoare astfel apare posibilitatea, de
atenuare a unora din pericolele interzicerii stricte a contractării împrumutului.
Legislaţia unor ţări nu doar interzice existenţa deficitelor prospective, dar, de asemenea, prevede
întoarcerea datoriilor vechi acumulate a deficitul bugetar ai ultimilor ani. Adoptând, totodată, calendare
detaliate pentru rambursarea datoriei restante. Poate că este şi mai relevant faptul impunerii restricţiilor
privind deficitul, şi adoptarea instrucţiunilor explicite privind utilizarea excedentelor bugetare viitoare. În
unele state legea prevede ca excedentele să fie utilizate cu prioritate pentru a completarea Fondului de
stabilizare, însă surplusul apoi poate fi păstrat în bugetul operaţional sau utilizat pentru a reducerea datoriei,
fiind deja la decizia Ministerului de finanţe [1]. Fără menţionare în mod explicit, prevederile date,
consfinţesc eliminarea datoriei ca direcţie prioritară pentru mai mulţi ani.
Alte state se disting prin aceea că au adoptat o limitare a fiscalităţii alături de o lege anti-deficit.
Aceasta este o combinaţie de semnificaţie enormă. În aşa fel, restricţionând capacitatea guvernului de a
genera venituri noi prin creşterea impozitelor are loc îngustarea continuă a gamei de opţiuni fiscale deschise
guvernului, mărindu-se în aşa fel presiunea privind găsirii căilor eficiente de reducere a cheltuielilor pentru
echilibrarea bugetului. Totodată, ele au stabilit ca în cazul apariţiei necesităţii introducerii creşteri sau măsuri
fiscale noi, acestea trebuie să fie aprobate de referendum.
Există un dezacord în rândul economiştilor, politicienilor şi a altor analişti privind cauzele reale ale
deficitelor, natura şi gravitatea efectelor lor asupra economiei, şi a măsurilor fiscale sau monetare care ar
trebui să fie luate pentru a le reduce.
Într-o comunicare, guvernatorul Manitobei (provincie a Canadei) a subliniat că "un buget echilibrat
este esenţial pentru o creştere economică durabilă" [6].
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O interzicere totală a împrumuturilor din sectorul public este un nonsens economic pentru că ignoră
rolul crucial pe care îl joacă cheltuielile guvernamentale în stabilizarea economiei pe timpul recesiunilor din
sectorul privat.
După cum un grup de cercetători s-a exprimat, "problema fundamentală cu care se confruntă un
buget anual echilibrat, este faptul că problema veniturilor ciclic volatile nu este rezolvată" [7].
În perioadele de activitate economică scăzută şi rata ridicată a şomajului, în mod normal, guvernele
suportă aşa-numite crize ciclice, ca rezultat al declinului veniturilor fiscale şi a creşterii cheltuielilor pe
asigurarea de şomaj, subvenţiile agricole, de asistenţă socială şi alte programe. În aceste condiţii, cheltuielile
deficitul îndeplineşte funcţia de ajutor de a oferi un anumit grad de securitate economică a persoanelor,
precum şi stimularea economiei prin susţinerea nivelurilor de cererea de bunuri şi servicii.
Semnificativ este faptul, că chiar şi James Buchanan [8], un economist fondator al teoriei alegerii
publice şi unul dintre cei mai mari adepţi ai legilor bugetare echilibrate, a admis existenţa unui risc a
tendinţei agravante în cazul în care deficitele de recesiune vor fi interzise sub toate circumstanţe. Ca răspuns
la această preocupare, Buchanan recomandă, ca numai planul bugetar elaborat, folosind estimări corecte a
veniturilor şi cheltuielilor, ar trebui să fie supus echilibrării anuale. Legea, în opinia sa, nu ar trebui să
interzică deficitele efective care decurg din schimbări neprevăzute ale condiţiilor economice, după ce bugetul
este adoptat.
O altă măsură posibilă este de a relaxa regulile anti-deficit prin solicitarea de echilibru bugetar doar
pe o perioadă a mai multor ani.
De menţionat, că legislatorii a unor state au cerut ca guvernele nu doar să planifice bugete echilibrate
(propunerea lui Buchanan, practica celor mai multe state americane), ci şi ca să atingă efectiv echilibrul
bugetar la sfârşitul anului.
Buchanan însă se pronunţă împotriva combinării regulii de deficit zero, cu o clauza a limitării
fiscale. Deşi guvernele ar trebui să fie obligate să prezinte un plan realist a unui buget echilibrat în fiecare an.
Buchanan susţine, că modul în care deficitul este finanţat reprezintă o chestiune politică, care ar trebui să fie
lăsată la dispoziţia guvernelor alese.
Reglementarea activă a economiei în perioada ei de transformări radicale şi calitative pare
necondiţionată, aşa şi cum, fără îndoială este alegerea ei recunoscută a reformării de piaţă. Dar se poate conta
pe succes doar dacă aceasta este sistemică şi în corespundere obiectului de gestionare de pe poziţiile
conceptuale şi a noţiunii ştiinţifice a economiei evoluţioniste. De aceea, reieşind din principiile alegerii şi
selecţiei naturale, dar şi din presiunea selectivă asupra tendinţelor de măsurare în procesele dezvoltării, pare
necesar de a atrage atenţia la următoarele măsuri de perfecţionare a managementului la nivel
macroeconomic.
În primul rând, nu se poate da preferinţă exclusivă (chiar şi temporară) nici unuia din elementele
structurii puterii naţionale de stat, care este implicată în rezolvarea uneia din şirul de probleme
interdepartamentale referitor la echilibrarea financiară a economiei.
În al doilea rând, trebuie de pornit de la aceea, că economia ţării este câmpul de coliziune
a diferitor puteri departamentale, de multe ori reflectând nu doar interese opuse, dar şi neconcordanţa lor
naţională.
În al treilea rând, caracterul evident logic format al evaluărilor şi reflecţiilor de acest gen trebuie să
condiţioneze recunoaşterea socială a faptului, că din aceste deosebiri decurge şi multitudinea viziunilor
despre acţiunile preferate ale statului referitor la echilibrul financiar în economia naţională. Aceasta şi
provoacă lupta forţelor de guvernare în jurul acestor acţiuni. Elaborarea doctrinei social-economice a
conducerii, corespunzătoare situaţiei formate în prezent, este chemată să stimuleze creşterea economică,
reglementarea relaţiilor bugetare şi circulaţia monetară, stimularea deviaţiilor (mişcărilor) progresive şi
structurale, susţinerea balanţei bugetare şi de plăţi, la fel şi a echilibrului economic extern. Cu siguranţă,
realizarea practică a sarcinii puse este posibilă doar prin compromis între nenumărate şi diferite interese în
scopul stabilităţii financiare şi pe baza ei – realizarea condiţiilor echilibrului financiar în economie.
Principiile indicate ale influenţei selective reies din necesitatea folosirii cunoştinţelor sistemice şi, în mod
insistent, presupun necesitatea evidenţei factorilor – condiţii importante naţionale ale dezvoltării
evoluţioniste: continuitatea şi succesiunea. De aceea, se pare, că reieşind din logica natural-istorică legăturile
durabile şi stabile formate trebuie să moştenească tendinţele continuităţii la modelarea echilibrului financiar,
care include metode, procedee şi tehnici de management de compromis reciproc, completate şi îmbogăţite.
Evident, un rol deosebit în acest model trebuie să se acorde principiilor moştenirii şi variabilităţii, precum şi
metodelor alegerii şi selecţionării, argumentate din punctul de vedere al economiei evoluţioniste. Pe lângă
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aceasta, în condiţiile contemporane, cercetările ştiinţifice şi recomandările cu privire la echilibrarea
sistemului financiar, la nivel naţional, se confruntă cu dificultăţi semnificative în implementarea acestora în
practică.
Analiza demonstrează, că, la etapa actuală, divergenţa acţiunilor structurilor de conducere este
un adevărat flagel pentru economia moldovenească. Modernizarea reglementării financiar-creditare şi
economice, în condiţiile actuale, este prioritar examinată, cu părere de rău, numai ca activităţi de
supraveghere interdepartamentală de asigurare a funcţionării durabile a propriilor structuri
organizaţionale.
Asemenea echitate de păreri şi estimări este pe deplin dovedită de experienţa
autohtonă în desfăşurarea reformelor, şi devine evidentă, dacă se compară măsurile întreprinse, care au fost
încercate într-un mediu social-economic principial diferit şi, deseori, în condiţiile altor ţări cu un nivel de
dezvoltare mai înalt al relaţiilor de piaţă. Situaţia se agravează şi prin faptul, că interesele diferitor structuri
de forţă guvernamentală, când nu coincid, de obicei, într-un sens anumit, nici nu se contrazic între ele:
fiecare departament, grup de lobby sau structură corporativă vede şi apreciază realitatea economică din
poziţia sa, sub aspectul său special.
Prin urmare, apare o întrebare la nivel de interes naţional: cum de a combina aşa imaginaţii
unilaterale, departamental înguste, într-o decizie multilaterală, voluminoasă, acceptabilă pentru toţi.
Răspunsul la această întrebare, în termeni generali, pare să fie văzut prin elaborarea unui mecanism unic de
reglementare a echilibrului economiei, care ar exclude posibilitatea de a judeca de pe o poziţie separată
despre realitate în întregime.
Stabilirea scopului dorit de a realiza echilibrul financiar trebuie să fie orientată spre cele mai
importante priorităţi de dezvoltare a economiei (inovare, de economisire a resurselor, reproducere lărgită,
majorarea exporturilor etc.).
Relaţiile privind scopurile naţionale respective ale politicii economice pot şi trebuie să devină bază
pentru formarea sistemului în domeniu reglementării echilibrului financiar al economiei naţionale. Ele ar
trebui să fie prioritare, cel puţin, până când se vor finisa transformările de piaţă sau, mai exact, până la
restructurarea completă a infrastructurii pieţei, creării concurenţei reale a pieţei, formării unei baze
legislative corespunzătoare şi mecanismelor de respectare şi implementare a acesteia etc. Fără acordul cu
privire la astfel de coordonare şi, mai mult decât atât, fără o distribuire fundamental argumentată a impunerii
fiscale excesive, nu este posibil de a obţine un progres semnificativ. Cea mai importantă garanţie a
eficienţei este văzută prin gestionarea acestui proces de către fiecare structură a puterii departamentale
prin echilibrarea propriei răspunderi şi interesului cu responsabilitatea la nivel de stat şi cu interesul naţional
în întregime.
Diferenţele jurisdicţionale evidenţiate în capitolul dat sunt mai mult decât simple detalii
idiosincrazice, luate împreună, ele sugerează că legislatorii au fost influenţaţi de înţelegeri divergente şi
ideologic specifice ale rolului statului în societatea modernă.
Diversificarea accentuată în domeniu legislativ a tehnicilor, procedeelor şi abordărilor de regulare
bugetară aplicate în diferite ţări ale lumii, evidenţiază existenţa unei permanente tendinţe spre perfecţionare
şi găsirea căii optime de gestionare corectă a resurselor bugetare.
Concluzii. În scopul elaborării a unei metodologii noi privind reducerea deficitului bugetar şi
redresarea economică, aplicabile în condiţiile existente a Republicii Moldova, dezvoltate ca rezultat al
perfecţionării metodelor (ca modernizarea inovativă totalităţilor tehnicilor, procedeelor şi abordărilor)
existente pe arena internaţională şi adoptate la condiţiile actuale a economiilor emergente în domeniu
bugetar, se recomandă:
În primul rând, evaluarea realizării sau nu a echilibrului bugetar este e să se facă în rezultat a 4 ani
consecutivi, după fiecare alegere. Se recomandă ca după fiecare alegere guvernul să adopte un plan de
rambursare graduală a datoriei bugetare.
Din motivul instabilităţii condiţiilor economice se propune crearea unui Fond de Stabilizare bugetar,
care va fi finanţat din excedentele bugetar (în faza de avânt economic), iar în caz de recesiune va finanţa
deficitul.
Pentru menţinerea cointeresării a respectării legislaţiei în domeniu echilibrării bugetare se propune
ridicarea responsabilităţii personale a funcţionarilor publici şi a membrilor guvernului aplicând în caz de
încălcare a legislaţiei date sancţiuni restrictive la adresa acestora.
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STABILIZAREA FINANŢELOR PUBLICE – FACTOR IMPORTANT
PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAŢIONALE
ION MOROZNIUC, cercet. şt., INCE
TATIANA IAŢIŞIN, drd., cercet. şt., INCE
This publication reflects the results of the study which is dedicated the evolution of government
budget of the last period. The forecasts assume that the global economic outlook remains somber and seems
to decline in the near future and in the medium term, i.e. as long as it does not exclude an economic
recession, because any external crisis might reflect on the public finances of the Republic of Moldova.
Key words: budget, budget revenues, budget deficit, components, financing, taxation, public debt,
public finance, financial assistance, non-tax receipts.
Această publicaţie reflectă rezultatele studiului dedicat evoluţiei bugetului de stat din ultima
perioadă. Previziunile presupun că perspectivele economice globale rămân sumbre şi par să scadă în
viitorul apropiat şi pe termen mediu, adică atâta timp cât aceasta nu exclude o recesiune economică, pentru
că orice criză externă s-ar putea reflecta asupra finanţelor publice ale Republicii Moldova.
Cuvinte cheie: buget, venituri bugetare, deficit bugetar, componente, finanţe, impozite, datorie
publică, finanţe publice, asistenţă financiară, încasări nefiscale.
JEL Classification: G0, H6, H61, H68, H72
Introducere. Bugetul public naţional (BPN) reprezintă totalitatea veniturilor şi cheltuielilor
bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi
fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Veniturile BPN sânt impozitele şi taxele, alte
încasări, specificate de legislaţia în vigoare.
Dificultăţile economiei, de regulă, se transpun pe seama bugetului public naţional, care, la rândul
său, nu mai este în stare să servească drept instrument efectiv şi eficient pentru susţinerea categoriilor
vulnerabile ale populaţiei, deoarece vulnerabilitatea este direct proporţională cu stagnarea economiei.
Revenirea economică pe parcursul perioadei de după criză şi stabilizarea ei continuă nu au fost însoţite de o
promovare autentică a reformelor structurale, care ar fi încurajat dezvoltarea durabilă a economiei naţionale.
Eforturile Guvernului, pe parcursul anului 2012, totuşi, au fost direcţionate spre consolidarea
finanţelor publice şi executarea calitativă a bugetului public naţional în condiţii extrem de complicate,
urmare a instabilităţii financiare şi economice mondiale, şi a zonei EURO în special, dar şi a condiţiilor
climaterice dezastruoase. În aceste condiţii, banii publici acumulaţi la buget trebuiau să fie alocaţi pentru
investiţii efective şi cu o economisire prudentă, astfel ca relansarea economică din anii 2010-2012 să mai
poată fi stabilizată la maximum posibil în următorii ani 2013-2016.
Conţinutul de bază. După o perioadă de recesiune şi de recuperare, care se caracterizează printr-o
oarecare stabilizare a economiei, guvernarea a continuat şi în anul 2012 să întreprindă măsuri pe alocuri ne
ordinare, care s-au soldat cu o creştere în unele domenii şi ramuri ale economiei naţionale, s-a ameliorat
mediul de afaceri şi s-a eficientizat sectorul public, ceea ce a avut un impact direct asupra colectării
veniturilor la buget. Deoarece veniturile publice depind, în mare măsură, de activitatea economică şi de
consumul final, majorarea cererii interne a avut consecinţe pozitive asupra formării finanţelor publice.
Dinamica colectării veniturilor curente la buget, pe parcursul anului 2012, a consemnat o evoluţie
ascendentă, înregistrând un ritm de creştere faţă de anul precedent de 12,1% şi însumând 31,89 miliarde de
lei, cu toate că sarcina prevăzută pe an nu a fost asigurată pe deplină măsură (98,6%). Veniturile totale,
acumulate la bugetul public naţional în anul 2012, au însumat 33,53 miliarde de lei, fiind în creştere cu
11,2%, iar cheltuielile au constituit 35,36 miliarde de lei, cu 10,2% mai mari faţă de 2011. Astfel, deficitul
bugetar în anul 2012 a înregistrat 1,84 miliarde de lei.
Veniturile curente în raport cu produsul intern brut (PIB), în anul 2012, au constituit 36,3% ori cu 1,7
puncte procentuale (p.p.) mai mult, comparativ cu anul 2011 (34,6%). Veniturile fiscale continuă să deţină
partea majoră în veniturile bugetului; principala sursă de venit sunt impozitele interne pe mărfuri şi servicii,
în special veniturile acumulate din TVA.
În anul 2012, impozitele pe venit au înregistrat o creştere de 70,5%, comparativ cu anul precedent,
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iar impozitele interne pe mărfuri şi servicii – de 9,9%. Un aport semnificativ la majorarea veniturilor l-au
asigurat şi contribuţiile de asigurări sociale obligatorii de stat, înregistrând o creştere de 9% faţă de anul
precedent. Sporirea acestor şi alţi indicatori au contribuit la creşterea veniturilor fiscale de 12,8%.
Pe parcursul anului 2012, datorită relaţiilor favorabile cu organismele financiare internaţionale şi cu
alţi donatori externi a fost posibilă finanţarea programelor de asistenţă financiară din partea partenerilor de
dezvoltare şi favorizată atragerea la buget a suportului financiar extern sub formă de granturi în valoare de
1,64 miliarde de lei. Această asistenţa oferită Republicii Moldova de către organizaţiile financiare
internaţionale şi ţările donatoare constituie o contribuţie substanţială şi a fost destinată în scopul recuperării
economice şi implementării reformelor necesare pentru modernizarea şi relansarea economiei naţionale.
Dinamica finanţării cheltuielilor publice pe parcursul anului 2012, de asemenea, a înregistrat o
evoluţie stabilizatoare, consemnând un ritm anual de creştere de 10,1% faţă de 32,12 miliarde de lei în anul
2011, însumând astfel 35,36 miliarde de lei. Cheltuielile publice raportate către PIB au constituit 40,3% sau
cu 1,2 p.p. peste acelaşi indicator înregistrat în anul 2011. La 31 decembrie 2012, soldul total al datoriei de
stat a constituit circa 21,18 miliarde de lei, majorându-se cu 1,96 miliarde de lei, comparativ cu începutul
anului. Ponderea datoriei de stat în PIB a înregistrat o creştere în raport cu finele anului precedent cu 0,8 p.p.,
constituind astfel 24,8%. În plan structural, ponderea datoriei de stat externă s-a situat la nivelul de 70%, în
creştere cu 1,64 miliarde de lei (15,26 miliarde de lei, echivalentul a 1,25 miliarde de dolari SUA), iar datoria
de stat internă – la 30%, în creştere cu 317 milioane de lei (6,16 miliarde de lei).
Din veniturile proprii (curente) de 31,89 miliarde de lei obţinute în anul 2012, circa 58% (în 2011 –
59,7%) revin veniturilor administrate de bugetul de stat (BS), 22,4% (în 2011 – 23,2%) – veniturilor
administrate de bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), 13,9% (în 2011 – 11,3%) – veniturilor
administrate de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (BUAT) şi 5,7% (în a.2011 – 5,8%) – veniturilor
administrate de compania naţională de asistenţă medicală (CNAM).
Rezultatele obţinute vorbesc despre o oarecare îmbunătăţire a colectărilor de venituri la BPN faţă de
anul precedent şi despre stabilizarea cât de cât a bugetului după un impact negativ legat de seceta
dezastruoasă, care a afectat drastic economia naţională, dar şi finanţele publice ale statului. Comparativ cu
anul 2011, veniturile proprii au cunoscut o creştere la toate componentele BPN (BS – cu 12,1%, BASS – cu
8,9%, BUAT – cu 37,1% şi CNAM – cu 10,6%).
Tabelul 1. Volumul şi structura veniturilor BPN pe componente, miliarde de lei
Executat

Venituri în BPN
(total/curente),
din care:
bugetul de stat
(total/curente)
buget asigurărilor
sociale de stat
(total/curente)
bugetele unităţi.
admin.-teritoriale
(total/curente)
Buget. comp.naţ. de
asistenţă medicală
(total/curente)

Devieri (+, -)
faţă de
faţă de
prevăzut
execut.
2012
2011
-0,67
3,39

Prevăzut
2012

2012

2011

34,20

33,53

30,14

32,33
20,78
18,95

31,89
20,09
18,49

28,43
18,64
16,99

-0,44
-0,69
-0,46

9,88
7,21

9,72
7,15

9,09
6,57

8,71

8,78

4,35

%

Structura
(execut.
2012), %

faţă de
prevăz.
2012
98,0

faţă de
execut.
2011
111,2

3,46
1,45
1,50

98,6
96,7
97,5

112,1
107,8
108,8

100,0
-58,0

-0,16
-0,06

0,63
0,58

98,4
99,2

106,9
108,9

-22,4

7,66

0,07

1,12

100,8

114,6

--

4,42

3,23

0,07

1,19

101,8

137,1

13,9

3,93

3,87

3,64

-0,06

0,23

98,5

106,4

1,82

1,83

1,65

0,01

0,18

100,2

110,6

--

5,7

Sursa: Elaborată de autori, conform datelor Ministerului Finanţelor.
Pe parcursul anilor 2005-2012 s-a observat o creştere stabilă a indicilor principali, venitul global
majorându-se de peste 2,3 ori (de la 14,53 până la 33,53 miliarde de lei), cu excepţia anului 2009, când
acumulările de venituri au fost afectate de impactul crizei economice şi financiare mondiale, ele fiind mult
(cu circa 9%) inferioare anului precedent.
Potrivit calculelor, rata medie a creşterii veniturilor în anii de după criză (2010-2012) a fost mai
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modestă decât până la criză. Astfel, dacă în anii 2006-2008 rata medie anuală a creşterii veniturilor a
constituit 19,6%, apoi în anii comparativi post criză (2012 către anul 2010) a constituit doar 10,9%. Aceasta
presupune că efectele negative ale crizei în finanţele publice încă nu fusese epuizate. Ponderea cea mai
substanţială în veniturile acumulate pe parcursul anilor de analiză revin veniturilor fiscale, care variază în jur
de 82-86%.
Tabelul 2. Evoluţia acumulărilor de venituri în BPN şi structura acestora, miliarde de lei
2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Venituri, total
ponderea, %
din care:
Venituri fiscale
ponderea, %

14,53

22,22

25,52

23,24

27,54

30,16

33.53

2012/
2011,
%
111,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

12,06
83,0

18,38
82,7

21,55
84,5

19,52
84,0

22,55
81,8

25,60
84,9

28,86
86,1

112,7
-

Încasări nefiscale

0,76

1,40

1,05

0,84

1,42

1,18

1,34

113,6

ponderea, %
5,3
6,3
4,1
3,6
5,2
3,9
4,0
Alte venituri
1,70
2,44
2,91
2,88
3,58
3,38
3,33
98,5
ponderea, %
11,7
11,0
11,4
12,4
13,0
11,2
9,9
Sursa: Elaborat de autori, conform datelor Biroului Naţional de Statistică şi Ministerului Finanţelor.
Cheltuielile BPN sunt determinate de cheltuielile prevăzute de legea bugetară anuală în vederea
satisfacerii necesităţilor societăţii, dintre care: acoperirea necesităţilor social-culturale şi de cercetări
ştiinţifice, întreţinerea aparatului de stat, acoperirea necesităţilor militare, achitarea datoriei de stat, acordarea
de subvenţii, dezvoltarea sectorului economic al statului etc.
Pe parcursul anului 2012, din bugetul public naţional au fost efectuate cheltuieli în volum total de
35,36 miliarde de lei, fiind aprobate 36,64 miliarde de lei, ori cu 1,28 miliarde de lei sub prevederile anuale.
Astfel, nivelul executării a constituit 96,5% faţă de prevederi. Însă, comparativ cu anul 2011, cheltuielile
BPN au crescut cu 3,24 miliarde de lei sau cu 10,1%. La toate cele patru componente ale BPN au fost
înregistrate economii de cheltuieli bugetare comparativ cu prevederile anuale. Astfel, din bugetul de stat,
cheltuielile efectuate au fost sub nivelul celor prevăzute cu 0,74 miliarde de lei, din bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale – cu 0,53 miliarde de lei, iar din celelalte componente ale BPN economiile au fost
neesenţiale.
Tabelul 3. Cheltuielile publice efectuate din BPN şi pe tipuri de bugete, miliarde de lei
% faţă de
Prevăzut
Executat
Devieri
prevăzut
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Bugetul public naţional
33,27
36,64
32,12
35,36
-1,15
-1,28
96,5
96,5
Bugetul de stat
19,07
22,41
18,64
21,67
-0,43
-0,74
97,7
96,7
Bugetele unităţilor administrativ7,71
9,45
7,66
8,92
-0,05
-0,53
99,3
94,4
teritoriale
Bugetul asigurărilor sociale de
9,12
9,88
9,11
9,75
-0,01
-0,13
99,8
98,7
stat
Bugetul companiei naţionale de
3,67
3,98
3,64
3,95
-0,03
-0,03
99,0
99,2
asistenţă medicală
Sursa: Elaborat de autori, conform datelor Ministerului Finanţelor.
Structural, partea preponderentă a cheltuielilor publice din BPN (circa 70,6%), în anul 2012, au fost
direcţionate pentru realizarea programelor cu caracter socio-cultural. Pentru domeniul economiei naţionale
au fost direcţionate circa 14,6%, pentru apărare, menţinerea ordinii publice şi securităţii naţionale – circa
6,5%, iar pentru servicii de stat cu destinaţie generală – circa 4,9%. Ponderea acestor indicatori în anul 2011
a constituit, respectiv, 72,6; 11,9; 6,9 şi 4,5%.
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Tabelul 4. Cheltuielile efectuate din bugetul public naţional, miliarde de lei
Executat 2012,
Executat în
Structura, %
% faţă de:
Prevăzut
prevă- execuprevăExecutat
2012
2011
2012
zut,
tat,
zut,
2011
2012
2012
2011
2012
Cheltuieli – total
36,64
32,12
35,36
96,5
110,1
100,0
100,0 100,0
- din care:
pentru economie
pentru acţiunile socialculturale, inclusiv:
a) învăţământ, ştiinţă şi
inovare
b) ocrotirea
sănătăţii
c) asigurare şi asistenţă
socială
d) cultură, artă, sport şi
acţiuni pentru tineret
pentru apărarea naţională,
justiţie, ordinea publică,
protecţia civilă

5,49

3,83

5,16

94,0

134,7

15,0

11,9

14,6

25,65

23,31

24,97

97,3

107,1

70,0

72,6

70,6

8,09

7,21

7,75

95,8

107,5

22,1

22,4

21,9

4,80

4,26

4,75

99,0

111,5

13,1

13,3

13,4

11,84

11,09

11,62

98,1

104,8

32,3

34,5

32,9

0,92

0,75

0,85

92,4

1,13

2,5

2,3

2,4

2,36

2,21

2,30

97,5

104,1

6,4

6,9

6,5

119,9

5,3

4,5

4,9

147,8

0,6

0,7

1,0

101,5

1,9

2,1

1,9

40,5
93,9

0,7
x

1,3
x

0,5
x

pentru servicii de stat cu
1,94
1,46
1,75
90,2
destinaţie generală
pentru activitatea
0,25
0,23
0,34
136,0
economică externă
pentru deservirea datoriei
0,70
0,66
0,67
95,7
de stat
alte cheltuieli
0,25
0,42
0,17
68,0
Deficit (-), exced. (+)
-2,43
-1,96
-1,84
75,7
Sursa: Elaborat de autori, conform datelor Ministerului Finanţelor.

Astfel, executarea BPN în anul 2012 s-a soldat cu un deficit bugetar exprimat prin depăşirea
cheltuielilor asupra veniturilor cu 1,84 miliarde de lei, micşorându-se comparativ cu anul precedent cu 0,12
miliarde de lei. Soldurile la 31 decembrie 2012 pe conturile BPN au constituit 3,16 miliarde de lei, fiind în
creştere cu 217,1 miliarde de lei, comparativ cu anul precedent.
În condiţiile unei creşteri economice negative şi în pofida presiunilor existente, Guvernului i-a reuşit,
totuşi, menţinerea deficitului bugetar la un nivel apreciabil, chiar dacă nu s-a încadrat în atingerea ţintei
iniţiale de a realiza un deficit de sub 1% din PIB; insistenţa cu care această politică a fost implementată a
constituit un reper esenţial pentru reformele din sectorul public. Deşi impactul provocat de criza mondială,
dar şi de condiţiile climaterice din ultima perioadă asupra domeniului finanţelor publice a fost extrem de
negativ, evoluţia cheltuielilor publice, totuşi, a fost stabilă, marcând o creştere remarcabilă pe tot parcursul
perioadei vizate. Aceasta, în mare parte, a fost posibilă datorită afluxului de ajutor extern fără precedent
pentru Republica Moldova, care a permis stabilizarea bugetului şi a evitat, astfel, un scenariu
macroeconomic dezastruos.
Cheltuielile efectuate din BPN s-au majorat pe parcursul anilor 2005-2012 de peste 2,5 ori
(de la 13,95 până la 35,36 miliarde de lei). Majoritatea absolută a cheltuielilor bugetare efectuate
în perioada indicată revin cheltuielilor “acţiuni socio-culturale”, ponderea cărora a variat între 63,3
şi 72,6%.
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Tabelul 5. Evoluţia executării părţii de cheltuieli a BPN şi structura lor, miliarde de lei
2005

2007

2008

2009

2010

Cheltuieli, total
13,95
22,35
26,15
27,34
29,33
ponderea - %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
din care:
pentru economie
1,96
3,16
3,47
3,28
3,32
ponderea, %
14,1
14,2
13,3
12,0
11,3
acţiuni social
8,83
14,33
17,08
19,16
21,17
culturale
ponderea, %
63,3
64,1
65,4
70,1
72,2
apărarea naţională,
justiţie, ordinea
1,05
1,81
2,04
2,07
1,88
publică, protecţia
civilă
ponderea, %
7,5
8,1
7,8
7,6
6,4
servicii de stat cu
0,92
1,27
1,44
1,41
1,36
destinaţie generală
ponderea, %
6,6
5,7
5,5
5,2
4,7
activitatea
253,2
0,28
0,27
0,20
0,21
economică externă
ponderea, %
1,8
1,3
1,0
0,7
0,7
deservirea datoriei
470,5
0,61
0,72
0,83
0,55
de stat
ponderea, %
3,4
2,6
2,8
3,0
1,9
alte cheltuieli
462,7
0,89
1,10
0,38
0,84
ponderea, %
2,5
4,0
4,2
1,4
2,8
Sursa: Elaborat de autori, conform datelor BNS şi a Ministerului Finanţelor.

2011

2012

32,12
100,0

35,36
100,0

2012/
2011,
%
110,1
-

3,83
11,9

5,16
14,6

134,3
-

23,31

24,97

107,1

72,6

70,06

-

2,21

2,30

104,1

6,9

6,5

-

1,46

1,75

119,9

4,5

4,9

-

0,23

0,34

147,8

0,7

1,0

-

0,66

0,67

101,5

2,1
0,42
1,3

1,9
0,17
0,5

40,5
-

În concluzie se poate menţiona, că după o perioadă de criză, eforturile Guvernului au fost
direcţionate spre consolidarea finanţelor publice şi executarea calitativă a bugetului public naţional în
condiţii extrem de complicate din punct de vedere financiar. Totodată, politica bugetar-fiscală propusă pentru
anii viitori urmăreşte echilibrarea şi fortificarea surselor bugetare, precum şi unificarea şi simplificarea
sistemului fiscal. Însă, din cauza riscurilor externe, aceasta încă nu va asigura stabilitatea fiscală pentru
următorii ani.
Cea mai importantă reformare iniţială ţine nemijlocit de administrarea fiscală. Delegarea autonomiei
financiare ar trebui să urmărească două mari rezultate: utilizarea eficientă a resurselor şi sporirea bunăstării
populaţiei. Însă, o simplă acordare a autonomiei financiare nu rezolvă lacunele întregului sistem fiscal, or,
aceasta necesită şi o abordare structurală la nivel naţional, dar şi în contextul generării unui climat dezvoltat
de investiţii şi turism la nivel local.
În condiţiile unei creşteri economice negative şi în pofida tuturor presiunilor existente, Guvernului ia reuşit totuşi menţinerea deficitului bugetar la un nivel apreciabil. Chiar dacă nu s-a încadrat în atingerea
ţintei iniţiale de a realiza un deficit de sub 1% din PIB, insistenţa cu care această politică a fost implementată
a constituit un reper esenţial pentru reformele din sectorul public. Dar, totuşi trebuie de avut în vedere, că o
oarecare criză externă s-ar putea reflecta negativ asupra bugetului public naţional.
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ANALIZA COSTURILOR TARIFARE LA CULTIVAREA
FLORII-SOARELUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
ION VASELAŞCU, dr., cercet. şt., coordonator, INCE
DANAIA BEŢIVU, cercet. şt., INCE
Due to the wide use in food industry and the economic profitability, sunflower is one of the main
technical cultures produced in Moldova.
This article aims to analyze the dynamic and structure of the last three years sunflower cultivation
costs in order to identify ways to use the necessary technological elements.
Keywords: sunflower, costs normally cost structure
Datorită utilizării largi în alimentaţie şi rentabilităţii economice, floarea-soarelui este una dintre
culturile tehnice principale produse în Republica Moldova. În prezentul articol se analizează dinamica şi
structura costurilor la cultivarea florii-soarelui, din ultimii trei ani, în vederea identificării căilor de
utilizare a elementelor tehnologice necesare.
Cuvinte cheie: floarea-soarelui, costuri normate, structura costurilor.
JEL Classification: Q12, J32, O13, P23, P22
Introducere. Floarea-soarelui este cultura tehnică principală în Republica Moldova. În ultimii ani,
cultura de floarea-soarelui, atingând o suprafaţă de 300 mii ha, ocupă peste 20% din suprafaţa totală
însămânţată cu culturi agricole şi 78-85% din suprafaţa însămânţată cu culturi tehnice.
Conţinutul de bază. Seminţele de floarea-soarelui se folosesc pentru obţinerea uleiului vegetal.
Uleiul de floarea-soarelui ocupă unul din primele locuri în ceea ce priveşte caloricitatea şi calităţile gustative.
De aceea acest produs este utilizat pe scară largă de către populaţie pentru hrană, iar în industria alimentară
pentru fabricarea conservelor din legume şi peşte. Floarea-soarelui este şi o cultură meliferă, fiecare hectar
de această plantă poate da câte 20-50 kg de miere de albine. În componenţa seminţelor de floarea-soarelui
conţinutul uleiului atinge nivelul de 45%.
Turtele obţinute după extragerea uleiului din seminţele de floarea-soarelui prezintă un nutreţ foarte
bogat în substanţe nutritive care pot fi utilizate pentru hrănirea tuturor speciilor de animale folosite pentru
producerea laptelui, cărnii şi ouălor.
Floarea-soarelui este o cultură, care se deosebeşte printr-un nivel ridicat de rentabilitate. În 2010 –
2011, în Republica Moldova, nivelul de rentabilitate a cultivării florii-soarelui a ajuns la 89,8 şi 71%, iar în
2012 acest nivel a coborât până la 42,4%, iar rentabilitatea culturilor grăunţoase n-a depăşit 10%. În acest an
preţul de cost al seminţelor de floarea-soarelui a depăşit nivelul de 4434 lei pentru o tonă.
Reieşind din necesităţile utilizării florii-soarelui pentru producerea uleiului vegetal şi a altor produse
favorabile pentru sectorul agroalimentar al Republicii Moldova, această cultură a fost inclusă în componenţa
produselor pentru care se elaborează tarife de costuri. Pentru seminţele de floarea-soarelui tarifele de costuri
se elaborează ultimii zece ani pentru fiecare an. Metodele de bază pentru elaborarea tarifelor de costuri au
fost prezentate în publicaţiile din anii 2011-2013. Pentru floarea-soarelui prezentăm tarifele de costuri
elaborate în 2014, tabelul 1.
Tabelul 1. Tarife de costuri normate ale seminţelor de floarea-soarelui, în 2014, lei
Întreprinderi mari
Întreprinderi mijlocii
Recolta la hectar, q
Recolta la hectar, q
Specificare
15
20
25
15
20
25
la ha la q la ha la q la ha la q la ha la q la ha la q la ha la q
1. Consumuri
variabile
7249 483,23 7364 368,22 8266 330,64 7511 500,71 8811 440,56 10143 405,73
- total
inclusiv:
1.1. Seminţe
276 18,43 314 15,72 346 13,83 304 20,27 346 17,29 381 15,24
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Specificare

Întreprinderi mari
Recolta la hectar, q
15
20
25
la ha la q la ha la q la ha la q

1.2.
658 43,89 880 43,99
Îngrăşăminte
1.3. Preparate
180 11,97 394 19,71
chimice
1.4. Operaţii
4509 300,58 4720 235,98
mecanizate
1.5. Operaţii
1415 94,30 842 42,09
manuale
1.6. Alte
consumuri
211 14,06 215 10,74
variabile
2. Consumuri
constante –
2125 141,68 2164 108,21
total
inclusiv:
2.1. Uzura
50
3,36
59
2,95
mijloacelor fixe
2.2. Impozite şi
182 12,16 182 9,12
taxe
2.3. Plăţile de
1675 111,66 1701 85,07
arendă
2.4. Alte
consumuri
218 14,50 221 11,07
constante
directe
3. Consumuri
directe
9374 624,91 9528 476,43
- total
4. Consumuri
281 18,75 286 14,30
indirecte
5. Costul
9655 643,66 9814 490,73
normat
Sursa: INCE, calcule realizate de autori.

Întreprinderi mijlocii
Recolta la hectar, q
15
20
25
la ha la q la ha la q la ha la q

1100 44,00

757

50,48 1008 50,40 1261 50,43

782

212

14,12

31,27

485

24,27

923

36,94

4830 193,19 4429 295,26 4993 249,66 5463 218,54
968

38,72 1662 110,77 1806 90,30 1916 76,65

240

9,61

147

9,82

173

8,65

199

7,94

2409 96,37 1238 82,52 1426 71,30 1611 64,45

69

2,77

34

2,28

45

2,23

50

2,01

182

7,30

182

12,16

182

9,12

182

7,30

1910 76,38

871

58,08 1022 51,11 1176 47,04

248

150

10,01

9,92

177

8,84

202

8,09

10675 427,01 8749 583,23 10237 511,86 11754 470,18
320

12,82

175

11,65

205

10,26

235

9,39

10995 439,83 8924 594,88 10442 522,12 11989 479,57

Analiza datelor din tabelul de mai sus arată că preţurile pentru cultivarea florii soarelui, în anul
curent, se vor majora faţă de 2013 cu 7,5%, pentru întreprinderile mari şi cu 6,1% pentru întreprinderile
mijlocii.
În 2014, costurile operaţiunilor mecanizate s-au majorat, pentru întreprinderile mari, cu 9,6%, iar
pentru întreprinderile mijlocii, cu 6,6%, faţă de 2013. S-au majorat şi costurile operaţiunilor manuale cu
11%, datorită majorărilor salariale care au avut loc în agricultură din 2014.
Anul 2013 a fost un an favorabil pentru agricultură, recolta culturilor agricole majorându-se sensibil.
Acest fapt a permis producătorilor agricoli să reducă preţul seminţelor de floarea-soarelui cu 10%, în 2014.
Preţul îngrăşămintelor, în 2014, s-a majorat faţă de 2013 cu 5%, iar costul preparatelor chimice
utilizate pentru protecţia culturilor agricole s-a majorat cu 10%.
Dinamica modificării tarifelor de costuri ale seminţelor de floarea-soarelui este prezentată
în tabelul 2.
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Tabelul 2. Tarife de costuri ale seminţelor de floarea-soarelui, pentru întreprinderile mari şi mijlocii,
în anii 2012-2014, lei/q, recolta medie – 20 q/ha
Întreprinderi mari
Perioadă
Anul 2014, în
%, faţă de
2013
2014
2012

Specificare
2012
1. Consumuri
variabile - total
Inclusiv:
1.1. Seminţe
1.2. Îngrăşăminte
1.3. Preparate chimice
1.4. Operaţii mecanizate
1.5. Operaţii manuale
1.6. Alte consumuri
variabile
2. Consumuri constante –
total
inclusiv:
2.1. Uzura mijloacelor fixe
2.2. Impozite şi taxe
2.3. Plăţile de arendă
2.4. Alte consumuri
constante directe
3. Consumuri directe total
4. Consumuri indirecte
5. Costul normat

2012

Întreprinderi mijlocii
Perioadă
Anul 2014,
în %, faţă
2013
2014
de 2012

322,10

344,43

368,22

114,3

378,90

414,25

440,56

106

12,50
38,00
17,15
205,20
33,90

17,50
42,00
18,00
218,55
38,35

15,72
43,99
19,71
235,98
42,09

125,8
115,8
114,9
115,0
124,2

13,75
43,55
20,65
219,85
70,05

19,25
48,10
21,70
234,80
82,80

17,29
50,40
24,27
249,66
90,30

125,7
115,7
111,8
113,6
128,9

13,35

10,05

10,74

70,0

11,05

8,10

8,65

78,3

97,70

102,30

108,21

110,8

61,90

68,10

71,30

115,2

2,40
4,80
74,40

2,65
9,75
79,55

2,95
9,12
85,07

122,9
190,0
114,3

1,80
4,80
43,95

2,00
9,75
48,05

2,23
9,12
51,11

123,9
190,0
116,3

16,10

10,35

11,07

68,8

11,35

8,30

8,84

77,9

419,80

446,75

476,43

113,4

440,80

482,35

511,86

116,1

21,00
440,80

13,40
460,15

14,30
490,73

68,1
111,3

13,20
454,00

9,65
492,00

10,26
522,12

77,7
115,0

Sursa: Realizat de autori.
În comparaţie cu 2012, în 2014 costurile normate la cultivarea florii soarelui va creşte cu 11,3%,
pentru întreprinderile mari, şi cu 15%, pentru producătorii agricoli mijlocii. Motivul principal al majorărilor
costurilor de cultivare a florii soarelui reprezintă creşterea preţurilor, faţă de 2012, la seminţe (cu 25,8%,
pentru întreprinderile mari, şi 25,7%, pentru întreprinderile mijlocii), îngrăşăminte (cu 15,8% şi, respectiv,
15,7%), operaţiunile mecanizate (cu 15% şi, respectiv, 13,6%) şi operaţiunile manuale (cu 24,2% şi,
respectiv, 28,9%).
În perioada studiată, s-au majorat considerabil impozitele pentru agricultori, cu 90%, faţă de 2012.
Structura costurilor tarifare la cultivarea florii soarelui este prezentată în tabelul 3.
Tabelul 3. Structura costurilor normate la cultivarea florii soarelui, în întreprinderile mari şi mijlocii,
în 2014, recolta medie 20 q/ha
Întreprinderi mari
Specificare

Întreprinderi mijlocii

Costul
tarifar, la q
368,22

Structura costurilor
tarifare, %
75,0

Costul tarifar,
la q
440,56

Structura costurilor
tarifare, %
84,4

1.1. Seminţe

15,72

3,2

17,29

3,3

1.2. Îngrăşăminte

43,99

8,9

50,40

9,7

1.3. Preparate chimice

19,71

4,0

24,27

4,6

1.4. Operaţii mecanizate

235,98

48,1

249,66

47,8

1.5. Operaţii manuale

42,09
10,74

8,6
2,2

90,30
8,65

17,3
1,7

1. Consumuri variabile - total
Inclusiv:

1.6. Alte consumuri variabile
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2. Consumuri constante –total
inclusiv:
2.1. Uzura mijloacelor fixe

108,21

22,1

71,30

13,6

2,95

0,6

2,23

0,4

2.2. Impozite şi taxe

9,12

1,9

9,12

1,7

2.3. Plăţile de arendă

85,07

17,3

51,11

9,8

2.4. Alte consumuri constante
directe
3. Consumuri directe - total
4. Consumuri indirecte

11,07

2,3

8,84

1,7

476,43
14,30

97,1
2,9

511,86
10,26

98,0
2,0

5. Costul normat

490,73

100,0

522,12

100,0

Sursa: Realizat de autori.
Datele din acest tabel demonstrează elementul principal în costurile tarifare pentru producerea
seminţelor de floarea-soarelui este costul operaţiunilor mecanizate. În întreprinderile agricole mari, costul
operaţiunilor mecanizate atinge nivelul de 48,1%, iar în întreprinderile mijlocii – 47,8%.
În întreprinderile agricole mari, pe al doilea loc, în rândul cheltuielilor, se află cheltuielile de
arendare a terenului, cu o pondere de 17,3% din totalul costurilor normate. În cazul întreprinderilor agricole
mari din Republica Moldova, 90% din suprafaţa arabilă utilizată este arendată.
În întreprinderile mijlocii, ponderea cheltuielilor pentru arenda terenurilor reprezintă 9,8%.
Întreprinderile agricole mijlocii din Republica Moldova, operează cu 50% de terenuri arabile arendate.
Pe locul al treilea în structura costurile pentru producerea florii soarelui se află cheltuielile pentru
îngrăşămintele minerale, reprezentând 8,9% în întreprinderile mari şi 9,7% în cele mijlocii. Diferenţa de
cheltuieli pentru îngrăşămintele minerale efectuate de cele două tipuri de întreprinderi agricole se datorează
faptului că întreprinderilor mijlocii la achiziţionarea unei tone plăteşte mai mult, în comparaţie cu
întreprinderile mari.
Pe locul al patrulea, în structura costurilor tarifare pentru producerea seminţelor de floarea-soarelui,
se află costurile pentru operaţiunile manuale.
8,6% din totalul cheltuielilor pentru producerea florii-soarelui, în întreprinderile mari, se efectuează
pentru lucrul manual, pondere care se dublează, ajungând la 17,3%, în întreprinderile mijlocii. Acest fapt se
explică prin faptul că, în întreprinderile mari, nivelului de mecanizare al operaţiunilor tehnice este mai mare,
în comparaţie cu întreprinderile mijlocii. Lucrările manuale sunt practicate mai activ în întreprinderile
agricole mijlocii, spre deosebire de cele mari.
Celelalte elemente tarifare ocupă în structura costurilor tarifare, ponderi de 4,0 – 2,3%, în
întreprinderile mari, şi 6 – 1,7%, în întreprinderile mijlocii.
Concluzii şi recomandări: Floarea-soarelui este o cultură intens cultivată în Republica Moldova,
datorită rentabilităţii economice, dar şi utilizării sale variate.
Pentru o mai mare eficienţă economică a acestei culturi sunt necesare omologarea şi cultivarea noilor
soiuri cu productivitate sporită şi înnoirea echipamentului tehnic performant capabil să reducă costurile de
producţie.
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EVALUAREA GRADULUI DE INEGALITATE
ÎN BUNĂSTĂREA POPULAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA
ANATOLII ROJCO, dr., conf. cercet.,
Institutul Naţional de Cercetări Economice
The inequality, based on the data of disposable income is higher than inequality based on consumer
expenditure is revealed in the article. The evaluation of inequality measure using the coefficient Gini, the
fund’s coefficient, the distribution by quintiles of disposable income and consumer expenditure is carried
out. The element of novelty in assessing welfare of Moldovan population consists in using the measure of
inequality by index Arkinson and fulfillment of it interpretation.
Keywords: inequality in disposable income, inequality in consumption expenditure, coefficient Gini,
fund’s coefficient, distribution by quintile groups, index Arkinson, index Arkinson interpretation.
Inegalitatea, pe baza datelor de venit disponibil, este mai mare decât inegalitate pe baza cheltuielilor de
consum. Evaluarea inegalităţii prin coeficientul Gini, coeficientul fondului, repartizarea pe quintile de venitul
disponibil şi cheltuielile de consum. Elementul de noutate în evaluarea bunăstării populaţiei Republicii Moldova
constă în utilizarea inegalitate de index Arkinson şi împlinire de interpretare ea.
Cuvinte-cheie: inegalitate în venituri disponibile, inegalitatea cheltuielilor de consum, coeficientul
Gini, coeficientul fondului, distribuţia pe grupe de chintile, indicele Arkinson, indicele de interpretare
Arkinson.
JEL Classification: I3, R2, R51, J17, I31
Introducere. Inegalitatea în nivelul bunăstării, calculată în baza datelor privind veniturile
disponibile, este mai mare decât inegalitatea calculată în baza cheltuielilor de consum. În anul 2006, valoarea
coeficientului Gini după veniturile disponibile a constituit 0,3702, ceea ce este cu 0,0303, sau cu 8,9% mai
mult comparativ cu inegalitatea cheltuielilor de consum (figura 1). În anul 2012, depăşirea valorii
coeficientului Gini, care măsoară inegalitatea după veniturile disponibile, asupra valorii coeficientului Gini
după cheltuielile de consum a devenit şi mai mare – 0,0606, sau 21,1%.
0,39
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0,3704

0,3671
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0,26

2006
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Venituri disponibile

2010

2011

2012

Cheltuieli de consum

Fig. 1. Dinamica coeficientului Gini în anii 2006-2012
Sursa: Calculat şi construit conform datelor CBGC al Republicii Moldova.
Faptul dat arată, că distribuţia cheltuielilor de consum pe grupele quintilice este mai uniformă
comparativ cu veniturile disponibile. Aceasta se datorează faptului că, gospodăriile dispun de anumite
rezerve care sunt utilizate, după caz, pentru consum. O astfel de necesitate apare de multe ori la gospodăriile
cu venituri mici. Având în vedere acest factor, se atenuează diferenţierea quintilică, care, în cele din urmă,
condiţionează o inegalitate mai mică în cheltuielile de consum.
În aspect temporal, dinamica inegalităţii în nivelul bunăstării are un caracter de diminuare. În anii
2006-2012 inegalitatea în cheltuielile de consum, stabilită cu ajutorul coeficientului Gini, s-a redus de la
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0,3399 până la 0,2744, adică cu 0,0655, sau cu 19,3%. În perioada analizată o reducere mai semnificativă a
inegalităţii a avut loc în anii 2006-2007, când coeficientul Gini a scăzut cu 3,3%, în timp ce în anii 20092010 această scădere a fost doar de 0,8%.
Inegalitatea după veniturile disponibile, de asemenea, are o tendinţă de micşorare. În perioada anilor
2006-2012 coeficientul Gini s-a redus de la 0,3702 până la 0,3358, adică cu 0,0352, sau cu 9,5%. Totuşi,
această tendinţă nu este definită la fel de clar ca diminuarea inegalităţii după cheltuielile de consum. Despre
aceasta atestă faptul, că rata de reducere a coeficientului Gini pentru veniturile disponibile de 2 ori este mai
scăzută decât rata de reducere a coeficientului Gini pentru cheltuielile de consum. În plus, în cazul în care
coeficientul Gini după cheltuielile de consum scădea în mod constant din an în an, dinamica coeficientului
Gini după veniturile disponibile nu a fost atât de clară. În perioada 2006-2007 a avut loc o creştere nu prea
mare a coeficientului Gini, în anul 2008 a avut loc o reducere a lui, care în 2009 s-a schimbat în majorarea
acestui indice cu o reducere ulterioară a coeficientului Gini în anii 2010-2012.
Majorarea coeficientului Gini în anul 2009 este un fapt foarte remarcabil, deoarece anume în acel an
situaţia economică din ţară s-a agravat semnificativ, ceea ce a dus la scăderea valorii multor indicatori
macroeconomici şi, mai întâi de toate, a PIB-ului. Astfel, în condiţiile unui declin economic semnificativ
în ţară are loc o creştere a inegalităţii în nivelul bunăstării populaţiei Republicii Moldova.
Gradul de inegalitate, stabilit cu ajutorul coeficienţilor fondurilor decilic şi quintilic, are aceeaşi
dinamică, precum şi inegalitatea măsurată prin coeficientul Gini. Pe parcursul anilor 2006-2012 coeficientul
decilic al fondurilor după cheltuielile de consum s-a micşorat de la 8,95 până la 5,89, sau cu 34,2%, iar
coeficientul quintilic al fondurilor – de la 5,59 până la 4,07, sau cu 27,2% (figura 2). Coeficientul decilic al
fondurilor după veniturile disponibile a scăzut de la 13,02 până la 8,33, sau cu 36,0%, iar coeficientul
quintilic al fondurilor – de la 7,09 până la 5,55, sau cu 21,7%. Totodată, modificarea acestor indicatori are
aproximativ acelaşi caracter ca şi coeficientul Gini: scădere succesivă din an în an a valorii coeficienţilor
fondurilor după cheltuielile de consum şi scăderea (excepţie anul 2009) a coeficientului fondurilor după
veniturile disponibile.
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Pragul securităţii sociale
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Fig. 2. Dinamica coeficienţilor quintilici şi decilici ai fondurilor
Sursa: Calculat şi construit conform datelor CBGC al Republicii Moldova.
Majorarea în anul 2009 a coeficientului fondurilor după veniturile disponibile este în
concordanţă cu sporirea, anume în acest an, a coeficientului Gini. Anume prin aceasta se confirmă
concluzia privind creşterea inegalităţii în nivelul bunăstării populaţiei Republicii Moldova odată cu
agravarea situaţiei economice din ţară.
În pofida tendinţei de reducere a inegalităţii, valorile coeficienţilor quintilici şi decilici ale fondurilor
rămân totuşi mari. Ele sunt mai mari comparativ cu normele acceptate pe plan internaţional. Unul dintre
aceste normative este coeficientul decilic al fondurilor după veniturile disponibile, valoarea maximă (pragul
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securităţii sociale) a căruia este egală cu 10,00. Pe parcursul anilor 2006-2011 coeficientul decilic al
fondurilor după veniturile disponibile în Republica Moldova a fost mai mare de 10,00 şi numai în anul 2012
a constituit o mărime mai mică – 8,33 (figura 2). Astfel, în pofida reducerii inegalităţii în nivelul
bunăstării populaţiei Republicii Moldova, ameninţarea securităţii sociale a ţării nu este retrasă
complet.
Despre diminuarea inegalităţii în Republica Moldova atestă şi distribuirea pe grupele quintile a
cheltuielilor de consum şi a veniturilor disponibile. În anul 2006 celor 20% din cei mai slab asiguraţi membri
ai gospodăriilor casnice reveneau 7,4% din volumul total al cheltuielilor de consum, în timp ce 20% din cei
mai asiguraţi membri ai gospodăriilor casnice au acumulat 41,9% din toate cheltuielile de consum, adică cu
5,6 ori mai mult (figura 3). În anul 2012 celor 20% din cei mai slab asiguraţi membri ai gospodăriilor casnice
le reveneau deja 9,2% din cheltuielile totale de consum, în timp ce celor 20% din cei mai asiguraţi membri ai
gospodăriilor casnice – 37,7%, deci doar de 4,0 ori mai mult. Cu toate acestea, populaţia din a IV-a grupă
quintilică a acumulat în anii 2006 şi 2012 exact aceeaşi pondere a volumului total al cheltuielilor de consum
– 22,4 %.
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Fig. 3. Distribuţia veniturilor disponibile şi a cheltuielilor de consum pe grupe de quintile
Sursa: Calculat şi construit conform datelor CBGC al Republicii Moldova.
Acest proces are, cu siguranţă, o semnificaţie pozitivă. În primul rând, comparativ cu anul 2006, în
2012 ponderea volumului total al cheltuielilor de consum care revine I grupe quintilice a crescut cu 1,8
puncte procentuale, în timp ce pentru a II-a grupă quintilică – cu 1,6 p.p. În al doilea rând, a scăzut
semnificativ (cu 4,2 p.p.) ponderea volumului total al cheltuielilor de consum care revine pentru a V-a grupă
quintilică. În al treilea rând, în stratul mediu de distribuţie după nivelul bunăstării a început să se acumuleze
o pondere mai mare a cheltuielilor de consum din volumul total al acestora: în anul 2006 – 20% a populaţiei
din a III-a grupă quintilică a acumulat 16,3% din toate cheltuielile de consum, şi în 2012 – 17,2%, sau cu 0,9
p.p. mai mult.
O situaţie similară este tipică şi pentru distribuirea veniturilor disponibile. Comparativ cu anul 2006,
în 2012 a crescut ponderea volumului total al veniturilor disponibile care revin grupelor quintilice I şi II. A
scăzut ponderea veniturilor disponibile care revin pentru a V-a grupă quintilică. În acelaşi timp s-a redus
ponderea veniturilor disponibile care revin stratului mediu (a III-a grupă quintilică).
Astfel, există o tendinţă de atenuare a inegalităţii în nivelul bunăstării populaţiei Republicii
Moldova, ca rezultat al promovării unei politici sociale mai nominative, în special, introducerea ajutorului
social, stabilit în baza verificării veniturilor persoanelor care pretind la obţinerea acestui beneficiu. În
consecinţă, s-a îmbunătăţit bunăstarea celor mai sărace persoane. Au fost amplificate mecanismele
redistributive (datorită, printre altele, realizării politicii fiscale), ceea ce a contribuit la reducerea ponderii
cheltuielilor de consum / veniturilor disponibile, care revin celor mai asigurate persoane. Stratul mediu al
populaţiei şi-a consolidat poziţia financiară.
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Indicele Atkinson are o dinamică destul de asemănătoare cu schimbările coeficientului Gini. Cu
toate acestea, pentru valorile ε, ce caracterizează nivelul diferit de respingere a inegalităţii, mărimea indicelui
Atkinson are nu numai valori diferite, dar şi demonstrează un caracter diferit al schimbărilor acestui indice.
În anul 2006, indicele Atkinson pentru veniturile disponibile când ε = 1 a fost de 0,231, iar pentru ε = 0,5 a
fost de 0,117, sau cu 49,3% mai puţin (figura 4). În anul 2012 indicele Atkinson pentru ε = 1 a fost de
0,117, iar pentru ε = 0,5 respectiv – 0,091, sau cu 48,6% mai puţin. În anii 2006-2012 indicele Atkinson
pentru veniturile disponibile pentru ε = 1 s-a redus de la 0,231 până la 0,177, sau cu 23,4%. În acelaşi timp,
pentru ε = 0,5, acest decalaj a constituit 22,2%.
Astfel, pot fi făcute următoarele concluzii. În primul rând, creşterea nivelului de respingere a
inegalităţii de la ε = 0,5 până la ε = 1 măreşte aproape în jumătate valoarea indicelui Atkinson. Aceasta atestă
faptul, că „devierile” după veniturile disponibile în partea de jos a repartizării este mai semnificativă decât
în partea de sus. În al doilea rând, în dimensiunea temporală „decalajul” dintre valorile indicelui Atkinson
pentru ε = 1 şi ε = 0,5 are o tendinţă de reducere. Acest lucru dă posibilitate de a afirma, că cu timpul
indicele Atkinson devine mai puţin sensibil la devieri, atât în partea de jos, cât şi în cea de sus de distribuire a
veniturilor disponibile.
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Fig. 4. Dinamica indicelui Atkinson în anii 2006-2012
Sursa: Calculat şi construit conform datelor CBGC ale Republicii Moldova.
Aproximativ aceeaşi situaţie are loc şi faţă de cheltuielile de consum. Totodată există deosebire de la
valoarea indicelui Atkinson după veniturile disponibile. Este vorba de anul 2009, când indicele Atkinson
pentru veniturile disponibile era egal cu ε = 1 a crescut, comparativ cu anul precedent, cu 0,004 (sau cu
1,8%), în timp ce când ε = 0,5 s-a redus cu 0,001 (sau cu 0,9%). Astfel, comparativ cu anul precedent, în
anul de criză, 2009, când ε = 1, caracterizând un nivel relativ ridicat de respingere a inegalităţii, indicele
Atkinson a fost mai sensibil la deplasările din segmentul de jos al distribuţiei. Pentru ε = 0,5, adică pentru un
nivel nu prea înalt de respingere a inegalităţii, sensibilitatea indicelui Atkinson, comparativ cu anul
precedent, chiar s-a redus. În ceea ce priveşte indicele Atkinson pe cheltuieli de consum, valoarea lui şi
pentru ε = 1, şi pentru ε = 0,5 din an în an s-a redus.
În profilul teritorial cea mai mare valoare a indicelui Atkinson este specifică gospodăriilor casnice
rurale. În anul 2007, după veniturile disponibile (ε = 1), indicele Atkinson în localităţile rurale a constituit
0,229, ceea ce cu 15,6% este mai mult decât în oraşele mari (tabelul 1). În anul 2012 acest “decalaj” a crescut
şi a atins 30,8%. Dinamica indicelui Atkinson are un caracter diminutiv pentru gospodăriile casnice, care au
diferite medii de reşedinţă. Cu toate acestea, în anul 2009 în gospodăriile casnice rurale, a avut loc o
majorare a indicelui Atkinson.
Aceleaşi tendinţe sunt caracterizate şi pentru indicele Atkinson, calculat pentru veniturile băneşti
disponibile. Totodată mărimea indicelui Atkinson depăşeşte semnificativ valorile lor, calculate pentru
veniturile disponibile. În anul 2006, indicele Atkinson pentru veniturile băneşti disponibile a alcătuit 0,445,
ceea ce este cu 92,6% mai mare, decât pentru veniturile disponibile, iar în anul 2012 a alcătuit 0,292 (mai
mult cu 65,0%).
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Tabelul 1. Indicele Atkinson după veniturile disponibile pe cap de locuitor (ε=1)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Veniturile disponibile
Total
0,231
0,229
0,222
0,226
0,204
0,190
Oraşe mari
0,241
0,198
0,179
0,161
0,149
0,130
Oraşe mici
0,218
0,186
0,188
0,171
0,164
0,150
Sate
0,206
0,229
0,218
0,228
0,207
0,189
Veniturile băneşti disponibile
Total
0,445
0,405
0,347
0,387
0,334
0,319
Oraşe mari
0,287
0,218
0,190
0,172
0,161
0,146
Oraşe mici
0,286
0,217
0,212
0,199
0,204
0,171
Sate
0,482
0,468
0,388
0,452
0,382
0,365
Sursa: Calculat conform datelor CBGC al Republicii Moldova.

2012
0,177
0,130
0,141
0,170
0,292
0,136
0,172
0,326

Semnificativ mai mare este “decalajul” în valorile indicelui Atkinson între gospodăriile casnice,
situate în diferite localităţi, oraşe mari şi sate. În anul 2006 în gospodăriile casnice rurale indicele Atkinson
era egal cu 0,482 (mai mult decât în oraşele mari de 1,7 ori), în anul 2012 acesta constituia 0,326 (mai mult
de 2,4 ori). Majorarea “rupturii” în nivelul inegalităţii dintre gospodăriile casnice, situate în oraşele mari şi în
sate, este determinată de faptul, că în anii 2006-2012 valoarea indicelui Atkinson s-a redus în oraşele mari cu
52,6%, în timp ce în sate – cu 32,4%.
Interpretarea indicelui Atkinson (ε=1) se bazează pe transformarea formulei I A  1 

Y
Y

. Ea poate fi

reprezentată prin:

IA 

Y  Y
Y

,

(1)

unde:
Y – venitul echivalent;

Y – mărimea medie (aritmetică) a venitului.
Totodată, venitul echivalent se caracterizează printr-un nivel minim al venitului mediu,
care ar permite de a atinge acelaşi nivel de bunăstare, care se obţine la acelaşi nivel mediu existent de venit
şi nivel existent de inegalitate. În acest caz indicele Atkinson, exprimat prin formula (1) poate fi reprezentat
ca raportul diferenţei nivelului echivalent al venitului şi a nivelului mediu al venitului, redând, în acest
mod, ponderea venitului mediu (şi, deci, total) format în societate, şi pe care ea o plăteşte pentru
inegalitatea socială.
Astfel indicele Atkinson, înmulţit cu 100%, arată, cât de mic venit ar fi fost necesar societăţii pentru
asigurarea aceluiaşi nivel de bunăstare, dacă venitul s-ar fi repartizat uniform.
Utilizând datele tabelului 1 se poate concluziona, că în anul 2012 în Republica Moldova ar fi fost
necesare cu 17,7% mai puţine venituri disponibile totale, pentru ca populaţia să aibă acelaşi nivel de
venit mediu. Deosebit de semnificativă este plata de inegalitate în distribuirea veniturilor băneşti
disponibile. Printr-o repartizare a lor uniformă, în anul 2012 s-ar fi putut de avut o mărime a cheltuielilor
băneşti totale cu 29,2% mai mică, pentru a asigura un nivel de bunăstare la un nivel mediu de venit şi
inegalitate existente. Cea mai mare plată pentru inegalitate în distribuirea veniturilor băneşti disponibile este
în sate. Suma totală a veniturilor băneşti disponibile ale gospodăriilor casnice rurale ar fi putut fi redusă în
anul 2006 aproape în jumătate (cu 48,2%), iar în 2012 – aproape cu o treime (cu 32,6%) şi, totodată, s-ar fi
păstrat acelaşi nivel de bunăstare a populaţiei, ca şi pentru nivelurile veniturilor medii şi a inegalităţii
existente în anii respectivi.
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VARIABILELE ECONOMICE
CA O PREMIZĂ A SECURITĂŢII DEMOGRAFICE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
GALINA SAVELIEVA, dr., INCE
This paper presents an evaluation of demographic security depending on the evolution of economic
indicators in the territorial aspect, is reflected problems in this area there are wide territory and security
threats in both population level and at the territory level country. The main goal – is to identify opportunities
for improvement of policies pursued in socio-economic and demographic security of the country. After the
results of the research were developed recommendations on the possibility of preventing threats
demographic and socio-economic development continues. These recommendations will serve as a basis for
developing and promoting those policies by government and drafting laws and regulations in the field.
Key words: Socio-economic assessment, economic indicators, public policy, demographic security.
Această lucrare prezintă o evaluare a securităţii demografice în funcţie de evoluţia indicatorilor
economici în profil teritorial, se reflectă probleme din acest domeniu care există în teritoriu şi de securitate
cu mari ameninţări atât la nivel populaţiei, cât şi la nivel de ţară, teritoriu. Scopul principal este de a
identifica oportunităţile de îmbunătăţire a politicilor, promovate în domeniul securităţii socio-economică şi
demografic al ţării. După rezultatele cercetării au fost elaborate recomandări privind posibilitatea de a
preveni ameninţările dezvoltării demografice şi socio-economice continuu. Aceste recomandări vor servi ca
bază pentru dezvoltarea şi promovarea acestor politici de către guvern şi elaborarea legilor şi
reglementărilor în domeniu.
Cuvinte cheie: evaluare socio-economică, indicatori economici, politici publice, securitate
demografică.
JEL Classification: J1, J11, I32, J28
Introducere. Securitatea demografică este o parte importantă a securităţii naţionale a Republicii
Moldova şi, în acest context, evaluarea impactului politicilor demo-socio-economice asupra acesteia este o
sarcina importantă. În acest context a fost elaborat modelul Indicatorului Integral Teritorial de Securitate
Demografică (IITSD) reieşind din analiza profundă a situaţiei demo-socio-economice, bazându-se pe faptul,
că criza demografică constituie o ameninţare latentă pentru dezvoltarea stabilă a ţării atât în profil teritorial,
cât şi total pe Republica Moldova. Având în vedere necesitatea elaborării politicilor demo-socio-economice
pentru înlăturarea ameninţărilor posibile şi asigurării securităţii demografice, au fost evidenţiate şi
determinate 6 blocuri de indicatori, care caracterizează politicile respective şi au fost luate ca bază pentru
determinarea IITSD, dintre care fiecare bloc conţine un anumit set de indicatori, care în cea mai mare măsură
reflectă situaţia în domeniu. Pentru fiecare bloc separat se efectuează evaluarea semnificaţiei indicatorilor şi
aranjarea respectivă a teritoriilor.
Conţinutul de bază. Indicatorii economici sunt importanţi deoarece determină dezvoltarea socioeconomică a teritoriului respectiv, stabilind semnificaţia acestor indicatori în asigurarea securităţii
demografice la nivel de 25% [4]. Datele utilizate au fost prelucrate sub formă relativă, în baza statisticii
oficiale sau interministeriale publicate oficial. Având în vedere schimbarea metodologiei de calculare,
inclusiv şi a ariei de observaţie, începând cu anul 2011, unii indicatori au fost înlocuiţi prin indicatori noi şi,
din acest motiv, rezultatele calculării pentru anii 2011-2012 sunt incomparabile cu anii precedenţi.
Analizând situaţia economică teritorială, în primul rând, este necesar de menţionat unele tendinţe
principale de dezvoltare economică a Republicii Moldova în ultimii ani. Astfel, în pofida crizei economice
mondiale, care a influenţat asupra economiei ţării, în anul 2009 PIB-ul s-a micşorat faţă de anul 2008 cu 6%
(în preţuri comparabile). Având creşterea anuală în anii 2010-2011, în anul 2012, de asemenea, PIB-ul a fost
în diminuare faţă de anul 2011 cu 0,8% (în preţuri comparabile) în legătură cu faptul, că unele ţări din zona
Euro au avut dificultăţi economico-financiare, ceea ce a influenţat şi asupra modificării structurii PIB,
precum şi impact negativ al condiţiilor meteorologice extrem de nefavorabile. Volumul producţiei
industriale, de asemenea, nu a evidenţiat o tendinţă stabilă şi a fost în scădere în anii 2009 şi 2012,
diminuarea volumului producţiei industriale în anul 2012 a fost de 98,1% faţă de anul 2011, ceea ce a fost
condiţionat de influenţa unor modificări privind cererea la unele categorii de mărfuri de producţie autohtonă
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atât pe piaţa internă, cât şi externă, şi de stagnarea în sectorul construcţiilor. Situaţia în sectorul agrar, de
asemenea, se caracterizează prin diminuarea volumului producţiei agrare, dintre care cele mai semnificative
– în anii 2007 (-23,1% sau 76,9% faţă de anul 2006 în preţuri comparabile) şi 2012 (-22,4% faţă de anul
2011 în preţuri comparabile, cu scăderea producţiei vegetale cu 32,6% şi producţiei animaliere cu 1,1%),
cauza principală fiind condiţiile climaterice nefavorabile.
Investiţiile în capitalul fix au fost în descreştere în anul 2009 – 66,5% faţă de anul 2008 – şi în anul
2012, de asemenea, activitatea investiţională a fost pasivă – 95,8% faţă de anul 2011; în structura investiţiilor
în capitalul fix, ponderea majoră a fost deţinută de procurarea maşinilor, utilajului şi mijloacelor de transport,
aceste investiţii în anul 2012 fiind în descreştere cu 0,9%, comparativ cu anul precedent.
Reieşind din situaţia economică a ţării, în aspect teritorial, situaţia în domeniu a fost neuniformă.
Indicatorii economici, fiind parte integrantă a modelului de securitate demografică [3], au fost reflectaţi prin
Indicatorul Integral Teritorial Economic de Securitate Demografică (în continuare IITESD), ceea ce se
observă din clasamentul raioanelor, prezentat în tabelul 1.
Tabelul 1. Clasamentul raioanelor potrivit IITESD
Denumirea
raioanelor
DUBASARI
TARACLIA
ŞOLDĂNEŞTI
OCNIŢA
FĂLEŞTI
TELENEŞTI
BRICENI
ORHEI
ŞTEFAN VODĂ
REZINA
GLODENI
BASARABEASCA
UNGHENI
CRIULENI
FLOREŞTI
DONDUŞENI
LEOVA
CĂUŞENI

2008
7
30
2
11
4
1
16
29
13
17
21
15
32
9
8
5
6
26

Rangul atribuit
2010 2011
5
9
27
5
1
4
12
8
6
6
3
1
21
10
28
7
8
12
7
3
13
11
10
13
20
14
16
15
17
18
14
2
9
23
22
21

Denumirea raioanelor

2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rangul atribuit
2008 2010 2011
19
19
16
CALARAŞI
23
24
20
RÎŞCANI
22
31
EDINEŢ
31
3
2
19
CANTEMIR
20
29
24
DROCHIA
14
15
HÎNCEŞTI
30
12
11
22
SÎNGEREI
28
33
27
UTAG
10
4
26
NISPORENI
18
18
28
STRĂŞENI
24
26
25
CIMISLIA
31
32
32
CAHUL
25
25
17
SOROCA
33
30
29
ANENII NOI
27
23
33
IALOVENI
34
34
34
MUN. BĂLŢI
35
35
35
MUN. CHIŞINĂU
* 1 – cea mai proastă şi 35 – cea mai bună situaţie

2012
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Sursa: Elaborat de autor în baza calculelor cerc. şt. M. Vremiş.
Analiza clasamentului teritoriilor demonstrează, că în anul 2012, comparativ cu anul 2011, esenţial
s-a schimbat rangul atribuit în 5 raioane: Dubăsari, Edineţ, Hânceşti, Leova şi Ocniţa (respectiv, rangul s-a
micşorat faţă de anul precedent cu 8, 10, 6, 6 şi 4), iar în raioanele Taraclia, Briceni, Floreşti, Ştefan Vodă şi
Căuşeni, rangul atribuit a scăzut cu 3 poziţii faţă de anul precedent. Rangul a rămas neschimbat în 4 raioane
(Glodeni, Râşcani, Străşeni şi Ialoveni) şi municipiile Chişinău şi Bălţi. În restul raioanelor se menţine
schimbarea rangurilor atribuite în anul 2012, comparativ cu anul precedent, inclusiv în 11 raioane (sau
31,4% din totalul raioanelor) rangul atribuit s-a majorat faţă de anul 2011.
Totodată, este evident faptul că în anul 2010, faţă de anul 2008, 15 raioane sau 42,8% din totalul
acestora şi-au pierdut rangul atribuit comparativ cu anul 2008, având tendinţa de diminuare a acestora,
inclusiv Ungheni, Rezina, Glodeni, Nisporeni, Ştefan Vodă şi Basarabeasca (cu 12, 10, 13, 6, 5 şi 5 poziţii
mai puţine), iar în alte 9 raioane această scădere variază de la 4 până la 1 poziţii. Totodată, 14 raioane şi-au
îmbunătăţit situaţia în domeniul securităţii demografice, inclusiv s-a majorat şi rangul atribuit: în anul 2010,
în 4 raioane (Floreşti, Donduşeni, Edineţ şi Drochia) rangul s-a majorat cu 9 poziţii faţă de anul 2008, în
raionul Criuleni – respectiv, cu 7 poziţii, în Briceni şi UTAG – cu 5 poziţii, iar în alte raioane, această
mărime variază în limitele 1-3 poziţii.
Analiza mai profundă a cauzelor de micşorare a rangurilor atribuite se observă mai vizibilă din
situaţia creată în anul 2012 în 5 raioane, în care au fost înregistrate cele mai esenţiale schimbări, inclusiv
Dubăsari, Leova, Edineţ, Hânceşti şi Ocniţa.
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Tabelul 2. Clasamentul unor raioane a Republicii Moldova pe anii 2011-2012,
potrivit indicatorilor economici de influenţă ca componente ale IITESD
DUBĂSARI
LEOVA
2011
2012
2011
2012
IITSD total
9
1
23
17
Denumirea domeniului din care fac parte indicatorii respectivi (blocuri)
Investiţii în capital fix în construcţia de
locuinţe, pe cap de locuitor, în lei
Indicele volumului cifrei de afaceri la
întreprinderile cu genul principal de
activitate de servicii de piaţă prestate
populaţiei, în %
Investiţii în capital fix, pe cap de
locuitor, în lei
Apa livrată populaţiei, pe cap de
locuitor, în mii m3

EDINEŢ
2011
2012
31
21

HÎNCEŞTI
2011
2012
30
24

OCNIŢA
2011
2012
8
4

9

2

26

20

31

21

30

24

7

3

34

4

7

18

20

26

31

17

27

30

2

2

4

3

27

23

25

22

14

5

22

21

15

17

13

13

9

9

6

4

Sursa: Elaborat de autor în baza calculelor IITSD, efectuate de cerc. şt. M. Vremiş.
Analizând datele din Tabelul 2 şi Anexa 1, se observă, că cea mai mare influenţă asupra schimbării
rangului atribuit unui sau altui raion aparţine investiţiilor în capital fix şi în construcţia de locuinţe şi
indicelui volumului cifrei de afaceri la întreprinderile cu genul principal de activitate de servicii de piaţă
prestate populaţie, iar indicatorul privind apa livrată populaţiei a influenţat asupra situaţiei menţionate în
măsură mai mică. Analiza mai detaliată a situaţiei create pe raion demonstrează următoarele.
În raionul Dubăsari, asupra diminuării rangului atribuit au influenţat reducerea în anul 2012,
comparativ cu anul 2011, a indicelui volumului cifrei de afaceri la întreprinderile cu genul principal de
activitate de servicii de piaţă prestate populaţiei (în preţuri comparabile) cu 5,6 p.p. şi a investiţiilor în
construcţia de locuinţe, calculate pe cap de locuitor, de peste 12 ori. În raion a scăzut esenţial volumul
investiţiilor din bugetul local: dacă în anul 2011 ponderea finanţării din bugetul local a constituit 18,1%,
atunci în anul 2012 această pondere s-a micşorat cu 8,2 p.p. În acelaşi timp, s-a redus cu 10,8 p.p. în structura
investiţiilor în active materiale pe termen lung ponderea celor destinate pentru utilaje, maşini şi mijloace de
transport, concomitent s-a majorat cu 1,2 p.p. ponderea investiţiilor destinate clădirilor şi edificiilor. În anul
2012 nu a fost înregistrată darea în folosinţă a caselor de locuit.
Apa livrată populaţiei pe cap de locuitor, practic, a rămas la nivelul anului 2011 (5,4 mii m3),
concomitent fiind la nivel mai mic decât media pe ţară (14,6 mii m 3) şi pe unele raioane, iar acest fapt a
contribuit la diminuarea rangului atribuit cu o poziţie.
Analizând indicatorii economici este necesar de reflectat şi un fapt important legat de activitatea
industriei. Astfel, indicele producţiei industriale, în anul 2012, faţă de anul 2011 (în preţuri comparabile), a
constituit numai 26,2% (în anul 2011 acest indice a fost 102,1%), ceea ce a manifestat influenţă negativă
asupra nivelului de ocupare (în anul 2012, comparativ cu anul 2011, numărul mediu al salariaţilor în
industrie a scăzut şi a constituit 42,7% din numărul salariaţilor din anul precedent, indicele productivităţii
muncii a fost în anul 2012 numai 61,4%), precum şi indicele volumului cifrei de afaceri la întreprinderile cu
genul principal de activitate de comerţ cu amănuntul a constituit 94,9%, comparativ cu anul 2011. Toate
acestea au influenţat atât asupra înrăutăţirii nivelului de trai al populaţiei, cât şi a situaţiei privind securitatea
demografică a raionului menţionat.
Rangul atribuit raionului Leova în anul 2012 s-a redus cu 6 poziţii, comparativ cu anul 2011. Cauzele
acestei situaţii au fost similare altor raioane sau micşorarea investiţiilor, inclusiv şi în construcţia locuinţelor
şi producerii industriale. În anul 2012, comparativ cu anul 2011, indicele producţiei industriale (în preţuri
comparabile) a constituit numai 80,2% (în anul 2011 acest indice a fost 138%). Totodată acest fapt nu a
contribuit la micşorarea numărului salariaţilor din industrie. Dimpotrivă, în anul 2012 faţă de anul 2011,
numărul mediu al salariaţilor în industrie s-a majorat de 1,7 ori. În acelaşi timp indicele productivităţii
muncii a scăzut şi a constituit în anul 2012 numai 47% faţă de anul precedent. De asemenea, a fost în scădere
comparativ cu anul precedent volumul investiţiilor pe cap de locuitor, inclusiv şi cele destinate construcţiei
locuinţelor (rangul a scăzut cu 6 poziţii, iar pe investiţii în capital fix, respectiv, cu o poziţie). Analiza în
domeniu arată, că volumul investiţiilor în active materiale pe termen lung în anul 2012 s-a redus cu 14
milioane de lei, comparativ cu anul precedent (în preţuri curente), în care ponderea finanţării din bugetul de
stat, respectiv, s-a majorat cu 2,9 p.p. şi din bugetul local, respectiv, s-a majorat cu 6,1 p.p. În structura
investiţiilor în active materiale pe termen lung s-a majorat ponderea investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace
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de transport cu 19,3 p.p. Totodată, în anul 2012, faţă de anul precedent, s-a redus darea în folosinţă a caselor
de locuit de circa 3 ori. Construcţia locuinţelor în raion a fost efectuată în anii 2011-2012 de către beneficiari
individuali.
Indicele volumului cifrei de afaceri la întreprinderile cu genul principal de activitate de comerţ cu
amănuntul (în preţuri comparabile) a fost în descreştere şi în anul 2012 a constituit 99,2% faţă de anul
precedent, iar indicele volumului cifrei de afaceri la întreprinderile cu genul principal de activitate de servicii
de piaţă prestate populaţiei a constituit 101,9%. Totodată, a crescut volumul apei livrate populaţiei pe cap de
locuitor cu 18,9%.
Asupra reducerii rangului atribuit raionului Edineţ în anul 2012 faţă de anul precedent cu 10 poziţii,
de asemenea, a influenţat indicatorul privind investiţiile, în special, în construcţia locuinţelor. Analiza
investiţiilor în active materiale pe termen lung pe surse de finanţare arată, că în anul 2012 a scăzut ponderea
finanţării din bugetul local: dacă în anul 2012 ponderea surselor financiare din bugetul de stat s-a majorat
până la 3%, în acelaşi timp, ponderea finanţării a fost numai 0,5% sau s-a redus esenţial. Totodată, s-a
observat şi micşorarea în anul 2012 a ponderii investiţiilor destinate poziţiei utilaje, maşini şi mijloace de
transport (-3,3 p.p.). Ponderea investiţiilor orientate spre clădiri de locuit, în anul 2012, constituia cu 4,3 p.p.
mai puţin decât în anul precedent. Concomitent, în anul 2012 s-a majorat darea în folosinţă a caselor de
locuit cu 10,8%, precum şi ponderea beneficiarii individuali – cu 15,3 p.p. Analiza indicatorilor privind
investiţiile în active materiale pe termen lung pe cap de locuitor arată, că acest indicator a scăzut cu 0,29 mii
lei, iar în construcţia de locuinţe – cu 103,65 lei.
În anul 2012, rangul atribuit raionului Hânceşti s-a micşorat cu 6 poziţii. O asemenea situaţie se
explică prin înrăutăţirea indicatorilor în domeniului investiţiilor, inclusiv a investiţiilor în construcţia
locuinţelor (rangul s-a redus cu 6 poziţii) şi a investiţiilor în capital fix (rangul s-a redus cu 3 poziţii). După
Indicele volumului cifrei de afaceri la întreprinderile cu genul principal de activitate de servicii de piaţă
prestate populaţiei rangul s-a redus cu 14 poziţii.
În anul 2012 s-a majorat esenţial ponderea investiţiilor din bugetul de stat (cu 11,45 p.p.), în acelaşi
timp a scăzut (cu 3 p.p.) ponderea investiţiilor finanţate din bugetul local. De asemenea, s-a micşorat
comparativ cu anul 2011 ponderea investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport (-2,1 p.p.). Ponderea
investiţiilor orientate spre clădiri de locuit în anul 2012 a fost cu 2,0 p.p. mai mică. Totodată, darea în
folosinţă a caselor de locuit s-a majorat cu 23,2% şi în anul 2012, ca şi în anul 2011, beneficiarii individuali
constituiau 100%. Investiţiile în active materiale pe termen lung pe cap de locuitor au fost în descreştere (cu
0,12 mii lei), respectiv, în construcţia de locuinţe a variat de la 169,13 până la 116,14 lei.
Indicele producţiei industriale faţă de anul precedent (în preţuri comparabile) a constituit în anul
2012, faţă de anul precedent, 79,8%. Totodată, este necesar de menţionat faptul, că paralel cu acestea, s-a
micşorat numărul mediu al salariaţilor în industrie – 95,9% faţă de anul precedent, precum şi indicele
productivităţii muncii – 83,2%. În total pe raion, în anul 2012, efectivul salariaţilor s-a micşorat cu 2,2%,
inclusiv în agricultură, economia vânatului, silvicultură şi piscicultură – cu 17,2%. În acelaşi timp, a avut loc
micşorarea Indicelui volumului cifrei de afaceri la întreprinderile cu genul principal de activitate de comerţ
cu amănuntul până la 93,1%.
În anul 2012, rangul atribuit raionului Ocniţa s-a redus cu 4 poziţii, comparativ cu anul 2011. Cauze
principale ce au contribuit la aceasta au fost indicatorii ce reflectă investiţiile în construcţia de locuinţe
(rangul a scăzut cu 4 poziţii), investiţiile în capital fix (rangul a scăzut cu 9 poziţii), precum şi apa livrată
populaţiei pe cap de locuitor (rangul a scăzut cu 2 poziţii).
Scăderea cea mai mare în anul 2012 a rangului atribuit a fost înregistrată la investiţii în capital fix
(cu 9 poziţii). Din analiză reiese că investiţiile în active materiale pe termen lung pe cap de locuitor au fost în
descreştere în anul 2012 faţă de anul 2011 cu 0,36 mii lei, iar investiţiile în construcţia de locuinţe pe cap de
locuitor a diminuat de 3,5 ori. În anul 2012 s-a majorat, faţă de anul 2011, ponderea investiţiilor din bugetul
de stat – cu 6,9 p.p. şi cu 1,2 p.p. – ponderea investiţiilor finanţate din bugetul local. De asemenea, s-a
micşorat esenţial şi ponderea investiţiilor destinate poziţiei utilaje, maşini şi mijloace de transport
(cu -24,6 p.p.) şi ponderea investiţiilor orientate spre clădiri de locuit (s-a redus cu 0,3 p.p.). S-a micşorat cu
37,5% darea în folosinţă a caselor de locuit.
Analiza altor indicatori ce caracterizează domeniul economic arată, că indicele producţiei industriale
în 2012 a constituit 90,4%, comparativ cu anul 2011. Numărul mediu al salariaţilor în industrie constituia
83%, comparativ cu anul 2011. În acelaşi timp, în anul 2012, numărul salariaţilor s-a redus cu 18,1%,
inclusiv în agricultură, economia vânatului, silvicultură şi piscicultură (cu 13,5%), construcţii (cu 37,4%),
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea auto, moto, a bunurilor casnice şi personale (cu 8,5%),
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învăţământ (cu 62,6%) etc. Numărul întreprinderilor raportate s-a redus numai pentru anul 2012 – cu 13,8%.
Indicele volumului cifrei de afaceri la întreprinderile cu genul principal de activitate de comerţ cu
amănuntul s-a redus în anul 2012 şi a constituit 78,7% faţă de anul precedent.
Asupra reducerii rangului atribuit în domeniul economic a influenţat şi indicatorul referitor la apa
livrată populaţiei (rangul s-a redus cu 2 poziţii). Astfel, livrarea apei în anul 2012 faţă de anul precedent s-a
micşorat cu 12,7%, respectiv s-a observat şi micşorarea livrării apei pe cap de locuitor cu 13%. Livrarea apei
populaţiei în anul 2012 a înregistrat scădere, practic, până la nivelul de livrare al anului 2008 (a.2008 – 113,8
mii m3, a.2012 – 111,3 mii m3 ). Acest indicator ocupă penultimul loc din aria raioanelor din zona Nord:
livrarea apei pe cap de locuitor în mediu pe zona Nord în anul 2012 a constituit 5,7 mii m3. În raionul
Donduşeni acest indicator a fost cel mai mic (1,6 mii m3), iar în restul raioanelor variaţia lui a fost de la 2,2
până la 5,2 mii m3. Totodată, este necesar de menţionat şi faptul, că în raionul Ocniţa, în localităţile rurale
lipsesc sistemele de alimentare cu apă funcţionale (această situaţie se menţine încă într-un raion din zona
nordică – raionul Soroca – şi raionul Şoldăneşti din zona Centru, iar alte raioane din această zonă au deţinut
sisteme funcţionale în localităţile rurale în anul 2012).
Totodată, este necesar de menţionat, că schimbarea rangurilor în anul 2012 din cauza climatului
investiţional nu a fost esenţială (Făleşti, Briceni, Ştefan Vodă, Ungheni, Criuleni etc.), dar îmbunătăţirea
acestuia a contribuit şi la sporirea unor ranguri (Rezina, Donduşeni, Călăraşi, Cantemir, Sângerei, Cimişlia şi
Anenii Noi). Dintre cauzele cu referinţă la domeniul economic este necesar de menţionat şi cele legate de
activitatea de producţie. Unii indicatori specifici ce reflectă activitatea sectorului real al economiei în unele
raioane analizate mai sus sunt elucidate în Anexa 2. În acelaşi timp, este necesar de menţionat, că
mun. Chişinău, mun. Bălţi şi raionul Ialoveni păstrează rangurile cele mai înalte pe parcursul anilor 2008,
2010-2012, necătând la schimbările ce aveau loc atât în economia reală, cât şi în domeniul metodologic de
evidenţă statistică.
Concluzii. Reieşind din analiza evoluţiei indicatorilor economici, se observă că în anul 2012, practic,
48,6% din raioane au schimbat rangul, cotând diminuarea acestuia, din motivul înrăutăţirii situaţiei în
domeniu. Cauza principală a fost legată de înrăutăţirea climatului investiţional, care a fost apreciat ca destul
de pasiv (în anul 2012, investiţiile din cadrul tuturor formelor de proprietate în active materiale
direcţionate pentru dezvoltarea economiei naţionale au fost în descreştere cu 4,2% faţă de anul precedent
(în preţuri comparabile), inclusiv investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport, de asemenea, au fost
în descreştere cu 0,9% faţă de anul 2011, este evident faptul stagnării sectorului construcţiilor.
Asemenea situaţie s-a creat şi în construcţia locuinţelor (în anul 2012 din contul tuturor surselor de
finanţare darea în folosinţă caselor de locuit a fost în descreştere cu 17,3% faţă de anul 2011), în activitatea
de producere (în total pe RM în anul 2012, indicele producţiei industriale, comparativ cu anul 2011, a
constituit 98,1%, din motivul modificării cererii la unele produse atât pe piaţa internă, cât şi externă, iar
situaţia în domeniul producţiei agricole, produse de toate categoriile de gospodării, a fost caracterizată prin
faptul că, în anul 2012, aceasta a constituit numai 77,7% din valoarea anului precedent) din cauza condiţiilor
climaterice nefavorabile şi în sfera comerţul (volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul a scăzut
în anul 2012 cu 0,5% (în preţuri comparabile) faţă de anul precedent). Toate acestea au influenţat asupra
ocupării forţei de muncă, indicatorilor sociali şi, în special, veniturilor provenite din muncă şi asupra situaţiei
privind securitatea demografică în raioanele respective (Anexa 3). Astfel, diminuarea rangurilor integrale la
blocul indicatorilor economici a fost unul din motivele, care au influenţat asupra micşorării IITSD a
raioanelor Taraclia, Briceni (a păstrat cel mai prost nivel de securitate demografică – 1, atât în anul 2011, cât
şi în anul 2012), Ocniţa, Şoldăneşti, Dubăsari, Basarabeasca, Ştefan Vodă, Râşcani, Căuşeni, Drochia,
Leova, Hânceşti, Criuleni, UTAG.
Situaţia economică pe ţară este rezultată de situaţia raioanelor şi, prin urmare, îmbunătăţirea
indicatorilor economici ai raioanelor va contribui la dezvoltarea socio-economică a republicii şi, ca rezultat,
la sporirea nivelului de asigurare a securităţii demografice a ţării.
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Anexa 1
Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe surse de finanţare
şi pe tipuri de mijloace pe anii 2011-2012
DUBĂSARI
LEOVA
EDINEŢ
HÎNCEŞTI
OCNIŢA
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Investiţii în active materiale pe termen lung pe surse de finanţare, în % faţă de total
Total investiţii,
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
din care:
Bugetul de stat
Bugetele unităţilor
administrativteritoriale

23,03

54,9

11,5

14,4

2,3

3,0

5,95

17,4

2,9

9,8

18,1

9,89

25,7

31,8

1,4

0,5

23,4

20,4

5,6

6,8

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe tipuri de mijloace fixe, în % faţă de total
Total,
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
din care:
Clădiri de locuit
Clădiri (exceptând
de locuit) şi edificii

1.6

0,0

16,6

10,5

8,0

3,7

8,5

6,5

0,73

0,43

10,9

12,1

14,7

14,6

10,0

10,8

22,1

24,7

7,2

22,2

35,5

24,7

25,5

44,8

65,3

61,98

43,6

41,5

64,6

40,0

Altele
51,97
62,6
43,2
30,1
16,7
23,5
25,76
27,5
27,47
Structura tehnologică a investiţiilor în active materiale pe termen lung, în % faţă de total
Total,
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
din care:

37,37

Utilaje, maşini şi
mijloace de
transport

100,0

Lucrări de
construcţii-montaj

58,9

73,6

70,1

46,8

28,5

33,6

50,9

54,2

27,6

42,3

Utilaje, maşini
Mijloace de
transport

31,9
3,6

21,4
2,7

20,6
4,8

26,2
18,6

58,7
6,6

57,2
4,9

27,5
16,1

28,6
12,9

60,8
3,8

31,5
8,5

4,5

8,4

6,2

4,3

5,5

4,3

7,8

17,7

7,4

2,5

3,7

4,1

5,6

6,9

0,8

0,5

7,4

2,5

1,6

2,4

5,6

6,9

0,8

0,5

Altele
5,6
2,3
Darea în folosinţă a caselor de locuit
Darea în folosinţă a
caselor de locuit
0,3
0,0
mil m2 de suprafaţă
totală
- din care
beneficiari
individuali

0,3

0,0

Diferenţa (+, - )
+15,3 p.p.
Sursa: Elaborat în baza datelor statistice, www.statistica.md.
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Anexa 2
Evoluţia unor indicatori specifici ai domeniului economic
DUBĂSARI

LEOVA

EDINEŢ

HÎNCEŞTI

OCNIŢA

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

92,7

94,9

98,7

99,2

116,8

92,7

101,4

93,1

104,7

78,7

107,3

94,4

91,1

101,9

97,1

104,4

100,9

101,5

99,2

106,2

Numărul de
întreprinderi raportate

176

174

110

139

281

271

613

642

246

212

Venituri din vânzări,
mil.lei

237,1

176

285,2

293

10,9

-16,2

14

1

190,7

-65,8

67

9,1

43,6

-8,6

102,1

26,2

138

80,2

85,5

138,4

131,0

79,8

122,7

90,4

2029

1702

1936

2159

5949

5946

6271

6352

3208

2939

0,86

0,52

0,92

0,66

2,17

1,89

1,97

1,85

1,37

1,01

14,20

1,13

154,56 69,22 174,12 70,47 169,13 116,14 12,51

3,59

A
Indicele volumului
cifrei de afaceri la
întreprinderile cu genul
principal de activitate
de comerţ cu
amănuntul, %
Indicele volumului
cifrei de afaceri la
întreprinderile cu genul
principal de activitate
de servicii de
piaţă prestate
populaţiei, %

Profit (+), pierdere (-)
până la impozitare,
mil.lei
Indicele producţiei
industriale faţă de anul
precedent, % (preţuri
comparabile)
Numărul mediu de
salariaţi, pers.
Investiţii în active
materiale pe termen
lung (în preţuri curente,
mii lei) pe un locuitor
Investiţii în construcţia
de locuinţe pe cap de
locuitor, lei

2041,7 2155,8 1921,6 1784,7 650,6

Sursa: Elaborat în baza datelor statistice BNS, www.statistca.md.

Ediţia a IV-a / nr. 1, 2014

623,4

136

Economie, Finanţe, Politici Sociale, Demografie, Statistică şi Econometrie

Anexa 3
Caracteristica clasamentului raioanelor în Republica Moldova pe anii 2008, 2010-2012, conform
Indicatorului Integral Teritorial de Securitate Demografică (IITSD) şi Indicatorului Integral
Teritorial Economic de Securitate Demografică (IITESD)
IITSD
IITESD
IITSD
IITESD
Denumirea
Denumirea
raioanelor
raioanelor
2011 2012 2011 2012
2011 2012 2011 2012
9
7
9
1
11
11
16
19
DUBĂSARI
CĂLĂRAŞI
8
2
5
2
14
15
20
20
TARACLIA
RÎŞCANI
2
6
4
3
25
23
31
21
SOLDĂNEŞTI
EDINEŢ
7
5
8
4
16
17
19
22
OCNIŢA
CANTEMIR
5
3
6
5
20
19
24
23
FĂLEŞTI
DROCHIA
6
8
1
6
27
25
30
24
TELENEŞTI
HÎNCEŞTI
1
1
10
7
10
14
22
25
BRICENI
SÎNGEREI
21
24
7
8
31
30
27
26
ORHEI
UTAG
15
12
12
9
22
20
26
27
ŞTEFAN VODĂ
NISPORENI
12
13
3
10
28
27
28
28
REZINA
STRĂŞENI
3
4
11
11
13
16
25
29
GLODENI
CIMIŞLIA
17
10
13
12
33
33
32
30
BASARABEASCA
CAHUL
26
28
14
13
19
29
17
31
UNGHENI
SOROCA
30
26
15
14
32
32
29
32
CRIULENI
ANENII NOI
18
22
18
15
29
31
33
33
FLOREŞTI
IALOVENI
4
9
2
16
34
34
34
34
DONDUŞENI
MUN. BĂLŢI
23
21
23
17
35
35
35
35
LEOVA
MUN. CHIŞINĂU
24
18
21
18
* 1 – cea mai proastă şi 35 – cea mai bună situaţie
CĂUŞENI
Sursa: Elaborat de autor în baza calculelor cerc. şt. M. Vremiş.

Referinţe bibliografice

1. SAVELIEVA, G. Evaluarea situaţiei demografice în Republica Moldova şi determinarea mărimilor
admisibile a indicatorilor principali ai securităţii demografice: raport ştiinţific. Institutul de Economie,
Finanţe şi Statistică. Chişinău, 2009. 347 p.
2. SAVELIEVA, G. Determinarea metodelor şi modelelor de măsurare multidimensională a impactului
îmbătrânirii demografice asupra diferitor tipuri de variabile economice şi sociale. Etapa 2. Evaluarea
impactului fenomenului îmbătrînirii asupra variabilelor sociale: raport ştiinţific. Institutul de Economie,
Finanţe şi Statistică. Chişinău, 2012. 280 p.
3. SAVELIEVA, G. Determinarea metodelor şi modelelor de măsurare multidimensională a impactului
îmbătrânirii demografice asupra diferitor tipuri de variabile economice şi sociale. Etapa 3. Evaluarea
impactului fenomenului îmbătrînirii asupra creşterii economice prin menţinerea pieţei forţei de muncă
competitive: raport ştiinţific. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică. Chişinău, 2013. 269 p.
4. SAVELIEVA, G., TARAGAN, R., TOMCEAC, A., COTELNIC, V., ZAHAROV, S. Evaluarea
nivelului de securitate demografică în Republica Moldova: ghid metodic. Institutului de Economie,
Finanţe şi Statistică. Chişinău: Complexul Editorial al IEFS, 2013. 163 p. ISBN 078-9975-4381-6-2.
5. SAVELIEVA, G., TARAGAN, R., TOMCEAC, A. Aspectul teritorial al securităţii demografice în
Republica Moldova. In: I. TALABĂ, C.I. ALECU, T. PĂDURARU, G. TACU. Rolul Euroregiunilor în
dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale. Exemplu: Euroregiunea Siret-Prut-Nistru: conferinţa
ştiinţifică internaţională, 21 iunie 2013. Ediţia a IX-a. Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh.
Zane”. Iaşi: Ed. Tehnopress, 2013, vol. XVII, pp. 101-108. ISBN 978-973-702-913-3.
6. Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova [accesat 31 martie 2014]. Disponibil:
http://www.statistica.md/
Recomandat spre publicare: 15.03.2014

Ediţia a IV-a / nr. 1, 2014

ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

137

ОЦЕНКА УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОЙ БЕДНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
ТАТЬЯНА КОЛЕСНИКОВА, к.э.н., конф. исследователь,
старший научный сотрудник Национального Института
Экономических Исследований Академии Наук Молдовы
The subjective poverty line assessment in the Republic of Moldova using econometric multifactorial
log-linear regression of Leiden, with subsequent analysis of the impact of disposable household net income
and other socio-economic factors on the amount of minimum income is revealed in the article.
Keywords: subjective poverty line, the concept of subjective poverty measurement, representative
surveys of public opinion, setting the subjective poverty line, households, Leiden’s multifactorial log-linear
regression.
În articol este dezvăluită evaluarea subiectivă a pragului sărăciei în Republica Moldova prin
regresia multifactorială logaritmic-liniară de tipul Leiden, cu analiza ulterioară a impactului de venitul
disponibil net de uz casnic şi de alţi factori socio-economici cu privire la cantitatea de venit minim.
Cuvinte cheie: linia subiectivă a sărăciei, conceptul de măsurare subiectivă a sărăciei, sondajele
reprezentative ale opiniei publice, stabilirea pragului sărăciei subiective, gospodării casnice, regresia
multifactorială logaritmic-liniară de tipul Leiden.
JEL Classification: C5, C4, I3, R2
Введение. Концепция субъективного измерения бедности предполагает установление
количественной меры бедности путем репрезентативных опросов общественного мнения. Это
предусматривает установление субъективной черты бедности посредством ответа на вопрос о
минимально необходимом для домохозяйства доходе. Субъективный метод рассматривает не
количественные, а качественные показатели, такие как уровень личной удовлетворенности или
условия жизни домохозяйства. Данный подход реализуется посредством социологических
обследований домашних хозяйств.
Основная часть. Следуя указаниям Международной Организации Труда и перенимая опыт у
Европейского Союза, Республика Молдова, в панельных обследованиях бюджетов домашних
хозяйств, в основном опроснике, в разделе 8 – Оценка условий жизни, вопросы для определения
субъективной линии бедности сформулировала следующим образом: «1. Как Вы оцениваете уровень
жизни Вашего домохозяйства? Очень хорошо, Хорошо, Удовлетворительно, Плохо, Очень плохо»;
«2. Какая минимальная сумма доходов была бы достаточной, чтобы обеспечить минимальные
месячные потребности Вашего домохозяйства, то есть «свести концы с концами», лей?»; «3. Какая
сумма доходов была бы достаточной, чтобы обеспечить нормальные месячные потребности
Вашего домохозяйства, лей?».
Для оценки уровня субъективной бедности в мировой практике, часто используется
многофакторный эконометрический анализ множественной логарифмически-линейной регрессии
методом Лейдена, с последующим анализом влияния располагаемого домохозяйством суммы чистого
дохода и некоторых других социально-экономических факторов на сумму минимального дохода,
необходимого для того, чтобы «свести концы с концами» в домохозяйстве. Так, общее уравнение
выглядит следующим образом:

Log (Ymin )  a0  a1 log(Y )  a2 X i

(1)

где, Ymin – ответ респондента на вопрос о сумме минимального дохода, необходимого для
того, чтобы свести концы с концами; Y – сумма чистого дохода респондента; Xi – переменные
включаемые в модель, представляющие другие характеристики, которые оказывают существенное
влияние на Log (Ymin ) – например, место проживания домохозяйства, образование, возраст и
занятость его членов.
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Семьи с низкими доходами обычно отмечают Ymin>Y, семьи с высокими доходами Ymin<Y;
естественным порогом бедности будет линия, при которой доходный уровень будет такой, что Ymin =Y.
После оценки параметров уравнения (1), субъективная линия бедности (SPL) будет получена
в предположении Ymin  Y , т.е.
*
LogSPL  Ymin
 ( a0  a2 X i ) / (1  a1 )

(2)
Теоретическая база исследования основана на работах посвященных данной тематике, таких
авторов, как: Аткинсон А. «Бедность. Экономическая теория» (2004) [1]; Овчарова Л.Н. «Теоретикометодологические вопросы определения и измерения бедности» (2012) [2]; Бурдяк А.Я., Попова Д.О.
«Причины бедности семей с детьми (по результатам обследования домохозяйств ленинградской
области)» (2007) [3]; Воронкова О.В. «Подходы к определению и измерению бедности» (2007) [4];
Пак О. А. «Современные взгляды на методологические подходы к содержанию и оценке бедности»
(2010) [5] и т.д.
Информационным источником послужили данные выборочного панельного обследования
бюджетов ДХ НБС РМ за 2011 год.
Учитывая многофакторность наблюдений (5677), в качестве эконометрической модели
рассматривалась множественная логарифмически-линейная регрессия по типу Лейдена, построенная
для Республики Молдова на основе имеющихся данных (3):
Log(money)=b0+b1×log(i)+b2×strata+b3×hh_type+
+b4×size_gru+b5×head_sex+b6×h_age_gr+b7×educ_hh

(3)

где, Log(money) – логарифм суммы минимального дохода, необходимого для того, чтобы
«свести концы с концами» в домохозяйстве; log(i) – логарифм суммы реального общего (денежного и
натурального) дохода домохозяйства; bi – коэффициенты регрессии, рассчитанные методом
наименьших квадратов. К числу переменных отнесены характеристики домохозяйства, описанные в
таблице 1:
Многие параметры являются агрегированными. Так, к примеру, strata – включает: малые
города, села и большие города; и т.д. (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Описание переменных множественной регрессии по типу Лейдена
Название переменной

Интерпретация переменной

Log(money)

Зависимая переменная – логарифм суммы
минимального денежного дохода, который
удовлетворял
бы
минимальные
потребности домохозяйства.

b0

Константа
Логарифм
реального
дохода
домохозяйства (натурального и денежного)

Log(i)
strata

hh_type

size_gru

1 большие города
2 малые города
3 села
1 один человек
2 семейная пара без детей
6 другие домохозяйства без детей
3 семейная пара с детьми до 18 лет
4 один родитель с детьми до 18 лет
5 другие домохозяйства с детьми до 18 лет
1 1 человек
2 2 человека
3 3 человека

Место проживания домохозяйства

Тип домохозяйства

Размер домохозяйства (по группам)

4 4 человека
5 5 человек и более
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head_sex

Мужчина
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Интерпретация переменной
Пол главы домохозяйства

Женщина
1 до 30 лет
2 30 - 39 лет
h_age_gr

3 40 - 49 лет

Возраст главы домохозяйства
(по группам)

4 50 - 59 лет
5 60 - 64 лет
6 65 лет и более
1 высшее
educ_hh

2 среднее и средне-специальное
3 начальное

Уровень образования главы домохозяйства
(по группам)

4 без начального

Источник: составлена автором по данным выборочного панельного обследования бюджетов
домашних хозяйств НБС РМ за 2011 год
Обработка данных проводилась с применением статистического пакета Stata/SE 11.0 в разрезе
вышеуказанных факторов. Статистическая значимость рассчитанных коэффициентов составляет
5-процентный уровень, соответственно доверительный интервал составляет 95-процентный интервал
(см. Таблицу 2).
Таблица 2. Результаты логарифмически-линейной регрессионной зависимости располагаемого
домохозяйством дохода и некоторых социально-экономических факторов от минимальной
суммы дохода для обеспечения минимальных месячных потребностей домохозяйства

Источник: Рассчитано автором по данным выборочного панельного обследования бюджетов
домашних хозяйств НБС РМ за 2011 год.
Анализ результатов регрессии выявил следующее: С ростом располагаемых ресурсов
домохозяйства оценка средств, необходимых для того, чтобы «свести концы с концами» в
домохозяйстве имеет тенденцию к росту. Регрессионная зависимость располагаемого
домохозяйством дохода от средств, необходимых для того, чтобы «свести концы с концами» в
домохозяйстве представлена на Графиках 1, 2.
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Графики 1, 2. Регрессионная зависимость располагаемого домохозяйством дохода от средств,
необходимых для того, чтобы «свести концы с концами» в домохозяйстве
Источник: Построено автором по данным выборочногопанельного обследования бюджетов
домашних хозяйств НБС РМ за 2011 год.
Субъективная бедность варьируется в зависимости от размера и типа поселения: большой
город, малый город, село. Чем меньше населенный пункт, в котором находится домохозяйство, тем
оценка средств, необходимых для того, чтобы «свести концы с концами» в домохозяйстве, снижается
на 10%.
Выявлена устойчивая зависимость между оценкой минимума средств, необходимых для того,
чтобы «свести концы с концами» в домохозяйстве и наличием детей до 18 лет в домохозяйстве, т.е.
домохозяйства с несовершеннолетними детьми. Чем больше количество несовершеннолетних детей в
домохозяйстве, тем оценка средств, необходимых для того, чтобы «свести концы с концами» в этом
домохозяйстве, увеличивается на 0.4%.
Как и следовало ожидать, оценка объема денежных ресурсов необходимых для удовлетворения
минимальных потребностей домохозяйства растёт с увеличением числа членов домохозяйства. Так,
свои минимальные ресурсы, домохозяйства с пятью и более членами оценивают на 23,4% выше, чем
домохозяйства, состоящие из 1 человека.
Оценка минимума средств, необходимых для того, чтобы «свести концы с концами» в
домохозяйстве зависит от пола главы домохозяйства. Так, у мужчин этот показатель ниже на 6,7%,
чем у женщин.
Так же выявлена зависимость объема денежных ресурсов необходимых для удовлетворения
минимальных потребностей домохозяйства от возраста и уровня образования главы
домохозяйства. С увеличением возраста главы домохозяйства, данный показатель снижается на
1.5%. Чем ниже уровень образования главы домохозяйства, тем оценка минимума средств,
необходимых для того, чтобы «свести концы с концами» в домохозяйстве снижается на 8%.
Расчет субъективной линии бедности:
На основе оценки параметров уравнения (3), субъективная линия бедности (SPL) будет
получена следующим образом:
LogSPL = Y*min = (7.524386 + 0.2206206 × X7) / (1 - 0.0000333)
Отсюда, Y*min = 8.200068
Следовательно, SPL = e Y*min = 3641.197 lei - субъективная линия бедности в денежном
выражении.
Исходя из расчетов и общего количества наблюдений, получаем:
3622/5677*100 = 0.638013*100 = 64%
Следовательно, ниже субъективной линии бедности находятся 64% домохозяйств в Республике
Молдова.
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График 2. Субъективная линия бедности
Источник: построено автором по данным выборочногопанельного обследования бюджетов
домашних хозяйств НБС РМ за 2011 год.
Выводы: Подводя итоги исследования, приходим к выводу о том, что субъективная концепция
предполагает установление черты бедности на основе анализа представлений населения о том, какой
объем ресурсов необходим для удовлетворения минимальных потребностей. Необходимо учитывать,
что субъективная черта бедности рассматривается как альтернативная основным – относительной и
абсолютной.
Оценка субъективной бедности важна для разработки социальной политики, поскольку те, кто
субъективно относит себя к бедным, как правило, претендуют на участие в социальных программах
для бедных даже в том случае, если объективно таковыми не являются.
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ANALIZA INEGALITĂŢII ÎN UTILIZAREA ACTIVELOR ECONOMICE
ALE GOSPODĂRIILOR CASNICE DIN MOLDOVA
LIUBOVI HRISTIUC,
cercetător ştiinţific, INCE
The main economic assets as land and livestock are analyzed in the article. However, the majority of
rural households do not have the necessary financial resources for the effective use of economic assets.
Therefore, the availability of economic assets does not solve the problem of inequality in the households.
Key words: households, land, livestock, quintile group, inequality.
Principalele active economice ca teren şi efectivele de animale sunt analizate în articol. Cu toate
acestea, majoritatea gospodăriilor din mediul rural nu dispun de resursele financiare necesare pentru
utilizarea eficientă a activelor economice. Prin urmare, disponibilitatea de active economice nu rezolvă
problema inegalităţii în gospodării.
Cuvinte cheie: gospodării, terenuri, efectivele de animale, grup chintilă, inegalitate.
JEL Classification: Q1, R1, R2
Introducere. Una dintre caracteristicile importante ale bunăstării materiale a gospodăriilor casnice
(GC) este prezenţa activelor economice. În localităţile rurale, lotul de pământ este un activ important al
gospodăriilor casnice dependente de agricultură ca sursă a mijloacelor de existenţă. O parte însemnată a
gospodăriilor casnice, iar în localităţile rurale, unde este concentrată cea mai mare parte a populaţiei slab
asigurate, are în proprietate loturi de pământ, pe care se cultivă produse agricole. Reformarea relaţiilor
funciare, deetatizarea terenurilor cu destinaţie agricolă a contribuit la faptul, că majoritatea terenurilor se
află în proprietate privată. Peste 91,0 % din gospodăriile casnice puţin asigurate au terenuri de pământ de
diferite tipuri, ceea ce de 1,9 ori mai mult, comparativ cu cele mai asigurate gospodării casnice – tabelul 1.
Prezenţa lotului de pământ şi practicile utilizării lui depind de locul de reşedinţă, precum şi de necesităţile şi
caracteristicile gospodăriei casnice. În timpul de faţă aproape toate gospodăriile casnice rurale au loturi de
pământ, indiferent de nivelul lor de bunăstare. În localităţile urbane ponderea gospodăriilor casnice, care au
loturi de pământ, se deosebeşte, atât în dependenţă de mărimea localităţii cu parcele de teren variază, în
funcţie de dimensiunea de mărimea localităţii, precum şi după nivelul de bunăstare. Astfel în oraşele mari,
în I grupă quintilică 30,3% din gospodăriile casnice au loturi de pământ, în timp ce în a V-a grupă quintilică
– 11,9% de gospodării casnice, sau de 2,5 ori mai puţine.
Conţinutul de bază. În structura loturilor de pământ 91,5% din gospodăriile casnice în I grupă
quintilică deţine loturi pe lângă casă şi numai 47,2% din gospodăriile casnice în a V-a grupă quintilică.
Terenul de pe lângă casă asigură gospodăriile casnice cu produse pentru consumul zilnic şi posibilitatea de
a avea un venit suplimentar. Un rol deosebit de important îl are lotul de pe lângă casă în gospodăriile casnice
rurale. Indiferent de bunăstarea gospodăriile casnice rurale pe lângă casă deţin mai multe loturi de pământ,
decât gospodăriile casnice urbane. Aproape 100,0% din gospodăriile casnice rurale în I grupă quintilică şi
în a V-a grupă quintilică au loturi de pământ pe lângă casă, pe care cultivă producţie agricolă atât pentru
consumul propriu, cât şi pentru realizare. Trebuie de menţionat, că există diferenţe în deţinerea acestui activ
al gospodăriilor casnice urbane cu diferit nivel de bunăstare. În I grupă quintilică printre gospodăriile
casnice din oraşele mari ponderea celor care deţin loturi de pământ pe lângă casă este de 2,8 ori mai mare,
decât în a V-a grupă quintilică. Aceeaşi tendinţă există şi în oraşele mici.
Ca urmare a reformei funciare, pe lângă loturile de lângă casă gospodăriile casnice au terenuri de
fermier. Ponderea gospodăriilor casnice, care au terenuri de pământ de fermier este mai mică, decât cele
care au loturi pe lângă casă. Peste jumătate din gospodăriile casnice puţin asigurate au terenuri de fermier,
ceea ce de 2,5 ori este mai mult, comparativ cu cele mai asigurate gospodării casnice. Printre gospodăriile
casnice rurale, ponderea gospodăriilor casnice care dispun de terenuri agricole de fermier constituie două
treimi din gospodăriile casnice atât puţin asigurate, cât şi din cele mai asigurate.
Ponderea gospodăriilor casnice, care au vile este neînsemnată. În oraşele mari, proprietari de vile
sunt cele mai asigurate gospodării casnice. În oraşele mici, în I grupă quintilică 2,4% de gospodăriile casnice
au vile, în timp ce în a V-a grupă quintilică – 3,3% de gospodării casnice, sau de 1,4 ori mai multe.
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Tabelul 1. Structura GC care au loturi de pământ, %
Total
Oraşe mari
Oraşe mici
I
V
I
V
I
V

Sate
I

V

Deţin:
- loturi de pământ
91,6
48,5
30,3
11,9
73,0
65,4 99,5
98,8
- lot de pământ pe lângă casă
91,5
47,2
30,3
10,8
70,6
61,7 99,5
98,8
- terenuri agricole de fermier
53,4
21,1
5,6
6,7
66,3
65,3
- loturi de la vilă
0,4
1,2
1,1
2,4
3,3
Sursa: Calculată conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) RM în a. 2012.
Şi aşa, majoritatea gospodăriilor casnice puţin asigurate au în proprietate loturi de pământ, ceea ce
asigură supravieţuirea membrilor gospodăriilor casnice. În acelaşi timp, prezenţa loturilor de pământ nu
întotdeauna poate proteja gospodăria casnică de căderea în categoria gospodăriilor casnice puţin asigurate.
Totuşi, proprietatea asupra loturilor de pământ este o sursă sigură de aprovizionare a gospodăriilor casnice
cu produse alimentare şi de asigurare a ocupării muncii membrilor gospodăriei casnice.
Cu toate acestea, dacă examinăm prezenţa lotului de pământ ca activ principal al gospodăriilor
casnice rurale, se observă importanţa mare a mărimii lotului de pământ aflat în folosinţă. Analiza
repartizării loturilor de pământ evidenţiază deosebirile din deţinerea acestui activ de către gospodăriile
casnice cu diferit nivel de bunăstare. Suprafaţa terenurilor agricole nu este mare. Cele mai mari loturi de
pământ sunt terenurile agricole de fermier. Suprafaţa medie a terenurilor agricole de fermier, pe care le deţin
gospodăriile casnice puţin asigurate este mai mare comparativ cu cele mai bogate gospodării casnice. În I
grupă quintilică suprafaţa medie a terenului agricol de fermier constituie 2,11 ha, ceea ce cu 0,30 ha sau cu
14,2% mai mult comparativ cu gospodăriile casnice din V grupă quintilică (tabelul 2). Prezenţa în
gospodăriile casnice rurale puţin asigurate a terenurilor agricole de fermier cu o suprafaţă mai mure
comparativ cu cele mai bogate gospodării casnice atestă faptul, că în republică, populaţia rurală a avut acces
la teren agricol indiferent de bunăstarea lor.
Din cauza lipsei tehnicii agricole şi a inventarului, seminţelor, posibilităţilor financiare şi fizice nu
se prelucrează într-o măsură deplină terenurile agricole de fermier ale gospodăriilor casnice rurale. Aceste
cauze obligă proprietarii terenurilor agricole de fermier de a le da în arendă. Printre gospodăriile casnice 2/3
din gospodăriile casnice în I grupă quintilică şi mai mult de jumătate din gospodăriile casnice în a V-a grupă
quintilică dau terenurile agricole în arendă. Peste 40,0% din terenurile agricole de fermier gospodăriile
casnice rurale din în a V-a grupă quintilică le prelucrează de sine stătător, ceea ce de 1,2 ori este mai mult,
decât în I grupă quintilică. Pentru prelucrarea terenurilor agricole de fermier este necesară tehnica agricolă
şi mijloacele de transport. Dar din cauza greutăţilor financiare, gospodăria casnică nu poate procura tehnica
necesară. De aceea, prelucrarea terenurilor agricole de fermier se bazează în principal pe munca manuală a
membrilor gospodăriei casnice, a rudelor, şi aşa mai departe. În legătură cu aceasta, fiecare a patra parte din
terenurile agricole de fermier ale gospodăriilor casnice puţin asigurate şi fiecare a şasea parte din loturile
cele mai asigurate ale gospodării casnice nu se prelucrează.
Suprafaţa terenurilor agricole de fermier este puţin mai mică în oraşele mici, decât în gospodăriile
casnice rurale. În I-a grupă quintilică suprafaţa terenurilor agricole de fermier este de 2,04 ha, ceea ce este
cu 0,51 ha mai mult comparativ cu a V-a grupă quintilică. În oraşele mici fiecare a doua gospodărie casnică
în I-a grupă quintilică şi fiecare a treia gospodărie casnică în a V-a grupă quintilică prelucrează terenuri
agricole de fermier. Este răspândită practica de arendare a terenurilor agricole de fermier. Totodată, 70,3%
din cele mai asigurate gospodării casnice dau terenurile agricole de fermier în arendă. Ceea ce este de 1,5 ori
mai des decât în gospodăriile casnice puţin asigurate. În oraşele mici fiecare a cincea gospodărie casnică din
I şi V grupele quintilice nu prelucrează terenuri agricole de fermier.
În ceea ce priveşte loturile de pământ pe lângă casă în oraşele mari şi mici, adesea de acestea dispun
gospodăriile casnice, care locuiesc în case individuale. În oraşe mari, suprafaţa loturilor de pământ pe lângă
casă a gospodăriilor casnice din I-a grupă quintilică este de 6,0 ari, sau cu un ar mai mult comparativ cu
gospodăriile casnice în a V-a grupă quintilică. Majoritatea gospodăriilor casnice (70,7%) în I grupă quintilică
prelucrează loturile de pământ pe lângă casă, ceea ce este de 1,2 ori mai mult comparativ cu cele mai
asigurate gospodării casnice. În oraşe mici loturile de pământ pe lângă casă după mărime este oarecum mai
mare, decât în oraşe mari. Peste 91,0% din gospodăriile casnice prelucrează loturile de pământ de lângă
casă atât în I grupă quintilică, cât şi în a V-a grupă quintilică.
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Tabelul 2. Prezenţa loturilor de pământ şi structura utilizării lor
Oraşe mari

Total

Oraşe mici

Sate

I

V

I

V

I

V

I

V

Suprafaţa totală, ha

0,31

0,27

0,06

0,05

0,11

0,11

0,34

0,37

- prelucrată, %

97,5

92,5

70,7

60,6

91,8

91,6

98,9

98,7

- acordată în arenda, %

0,6

1,2

-

-

-

0,8

0,7

1,5

- neprelucrată, %

99,8

99,7

100,0

100,0

100,0

100,0

99,8

99,5

Suprafaţa totală, ha

2,11

1,81

-

-

2,04

1,53

2,11

1,83

- prelucrată, %

37,1

42,5

-

-

52,7

33,8

36,9

43,0

- acordată în arenda, %

65,0

59,8

-

-

47,3

70,3

65,3

59,1

- neprelucrată, %

26,1

19,5

-

-

18,1

20,4

26,2

16,1

Suprafaţa totală, ha

0,04

0,07

0,06

0,10

0,04

0,05

-

-

- prelucrată, %

100,0

100,0

-

100,0

100,0

100,0

-

-

- neprelucrată, %

25,8

58,0

-

100,0

25,8

22,2

-

-

Lot de pământ pe lângă casă

Teren agricol de fermier

Lot de la vilă

Sursa: Calculată conform datelor CBGC Republicii Moldova în a. 2012.
Tradiţional un rol important în localităţile rurale îl au loturile de pământ pe lângă casă; el asigură gospodăriile
casnice cu producte pentru consumul zilnic. Totodată, suprafaţa lotului de pământ deţinută de gospodăriile casnice puţin
asigurate constituie 0,34 ha, ceea ce este de 1,1 ori mai puţin, decât în cele mai asigurate gospodării casnice. Este
necesar de a menţiona, că peste 98,0% din gospodăriile casnice rurale atât din I grupă quintilică, cât şi gospodăriile
casnice din a V-a grupă quintilică prelucrează loturile de pământ pe lângă casă.
Gospodăriile casnice puţin asigurate şi cele mai asigurate în oraşe mari şi mici dispun de loturi de la vila.
Dimensiunea medie a pământului de vilă variază în intervalele de la 0,04 ha până la 0,07 ha. În general aceste terenuri
se prelucrează. Producţia cultivată pe lotul de la vilă al gospodăriilor casnice puţin asigurate, de regulă, se consumă de
însuşi gospodăriile casnice şi mai rar se vinde. În oraşele mari, cele mai asigurate gospodării casnice mai des utilizează
lotul de la vilă pentru odihnă.
Astfel, folosirea lotului de pământ nu rezolvă problema inegalităţii, nu exercită o influenţă serioasă asupra
riscului de sărăcie. Mărimea loturilor de pământ pe lângă casă şi a terenurilor agricole de fermier nu este mare şi nu este
suficientă o ocupare eficientă în agricultură. De regulă, utilizarea loturilor de pământ pe lângă casă pentru gospodăriile
casnice în I grupă quintilică este o strategie auxiliară de susţinere a nivelului de trai „normal”, şi nu de ridicare a
nivelului de bunăstare materială.
Gospodăriile casnice rurale mai des deţin loturi de pământ (terenuri agricole de fermier, loturi de pământ pe
lângă casă) şi într-o măsură mai mare activ utilizează aceste active economice (dau în arendă sau utilizează pentru
gestionarea gospodăriei). Darea în arendă a terenurilor agricole de fermier este una din sursele principale de venit
pentru gospodăriile casnice rurale atât puţin asigurate, cât şi a celor mai asigurate.
O influenţă semnificativă asupra bunăstării gospodăriilor casnice o are existenţa gospodăriei auxiliare pe lângă
casă. Animalele domestice – încă un tip important de active, în special, în localităţile rurale. În multe ţări animalele
domestice reprezintă unul din cele mai preţioase tipuri ale proprietăţii agricole şi sursă de venituri şi acumulare a
bogăţiei, precum şi un factor important de protejare de la şocuri. Prezenţa animalelor şi a păsărilor este un sprijin
important în supravieţuirea gospodăriilor casnice, în special în oraşele mici şi localităţile rurale. Întreţinerea animalelor
domestice şi a păsărilor este caracteristică pentru toate gospodăriile casnice rurale din republică. Păsările şi vitele
cornute mari există într-un număr însemnat de gospodării casnice rurale în I grupă quintilică şi se pare că au un
caracter de marfă. Fiecare a treia gospodărie casnică din I grupă quintilică şi doar fiecare a opta în a V-a grupă
quintilică are vite cornute mari (tabelul 3). În acelaşi timp fiecare a patra gospodărie casnică din I grupă quintilă şi
fiecare a cincea gospodărie casnică din a V-a grupă quintilică creşte porci. Marea majoritate a gospodăriilor casnice
rurale cresc păsări. Peste 87,0% din gospodăriile casnice săteşti în I grupă quintilică şi aproape 86,0 % din a V-a
grupă quintilică au păsări de curte. Alte specii de animale (ovine, caprine) sunt puţin răspândite în gospodăriile casnice.
În 11,3% din gospodăriile casnice puţin asigurate sunt oi şi numai în 6,6% din cele mai asigurate gospodării casnice.
Cresc capre 7,7% din gospodăriile casnice rurale în I grupă quintilică şi 5,0% în a V-a grupă quintilică.
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Tabelul 3. Ponderea GC, care au animale domestice şi păsări, %
Total
Vite cornute mari
Ovine
Caprine
Porcine
Păsări

I
23,7
9,1
6,7
20,8
75,7

V
4,0
2,0
1,8
6,8
33,0

Oraşe mari
I
V
1,6
2,7
1,6

Oraşe mici
I
V
3,4
0,8
0,9
4,0
1,7
2,4
1,8
39,4
32,2

Sate
I
29,2
11,3
7,7
25,8
87,7

V
12,6
6,6
5,0
21,2
85,8

Sursa: Calculată conform datelor CBGC Republicii Moldova în a. 2012.
În oraşe mici gospodăriile casnice într-o anumită măsură depind de deţinerea animalelor domestice şi a
păsărilor, dar gospodăriile casnice puţin asigurate depind într-o măsură mai mare, decât cele asigurate. De aceea cea mai
răspândită este creşterea animalelor domestice şi a păsărilor în gospodăriile casnice în I grupă quintilică.
Pentru gospodăriile casnice din oraşe mari deţinerea animalelor domestice si a păsărilor nu este specifică. În
oraşe mari animale domestice şi păsări deţin un număr semnificativ mai mic de gospodării casnice, decât în oraşe mici
şi sate. Totodată 1,6% din gospodăriile casnice în I grupă quintilică cresc vite cornute mari şi 2,7% – păsări de curte.
Astfel, prezenţa vitelor domestice şi a păsărilor este un ajutor însemnat pentru gospodăriile casnice puţin
asigurate. Produsele de origine zootehnică în general se folosesc pentru hrana membrilor gospodăriei casnice, precum
şi ca sursă de venituri băneşti ale gospodăriilor casnice, mai ales a celor săteşti.
Concluzii
1. Prin urmare, prezenţa loturilor de pământ, a animalelor domestice şi a păsărilor în calitate de active
economice pentru gospodăriile casnice rurale puţin asigurate se consideră, ca sursă principală de consum şi venit.
Pentru gospodăriile casnice urbane aceste active economice sunt o sursă suplimentară de consum. Totuşi trebuie de
menţionat, că cele puţin asigurate, de exemplu grupurile sociale vulnerabile (pensionari singuratici, familiile cu mulţi
copii etc.) sunt mai puţin predispuşi să folosească loturile de pământ în calitate de sursă de alimentare sau mijloace
băneşti. Motivele pentru aceasta pot fi imposibilitatea cheltuielilor pentru aceste gospodării casnice în vederea
prelucrării pământului, lipsa de timp.
2. Producţia crescută pe loturile de pământ atât a gospodăriilor casnice rurale puţin asigurate, cât şi a celor mai
asigurate în mare măsură are un caracter de consum. În acelaşi timp inegalitatea în bunăstarea gospodăriilor casnice
este mult mai mare, decât în localităţile urbane. La motivele, care determină inegalitatea din bunăstarea localităţilor
rurale, poate fi adăugată înrăutăţirea activităţii sectorului agrar în general pe republică. Acest lucru se manifestă printr-o
înrăutăţire a condiţiilor agro-tehnologice (lipsa îngrăşămintelor, întrebuinţarea limitată a tehnicii agricole, lipsa
specialiştilor etc.), precum şi în productivitatea scăzută, caracterul sezonier al lucrărilor, lipsa pieţelor de desfacere a
producţiei etc.
3. Gospodăriile casnice, care au terenuri agricole de fermier nu le folosesc după destinaţia lor, nu tuturor
gospodăriilor casnice le este accesibilă prelucrarea acestor loturi. Astfel, proprietatea asupra pământului a avut un
impact neînsemnat asupra părţii de venituri a bugetului majorităţii gospodăriilor casnice rurale. În veniturile bugetelor
familiale numai a patra parte revine veniturilor din activitatea agricolă individuală a gospodăriilor casnice puţin
asigurate şi aproape a zecea parte a gospodăriilor casnice cele mai asigurate [1].
4. Menţionăm, că majoritatea gospodăriilor casnice rurale nu au avut resurse tehnico-materiale şi financiare,
pentru prelucrarea pământului. Totodată, multe gospodării casnice nu au putut mai eficient de a utiliza terenurile
agricole. Din această cauză s-au redus volumele producţiei şi a realizării producţiei, s-a înrăutăţit bunăstarea
gospodăriilor casnice rurale.
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EVALUAREA INEGALITĂŢII ACCESULUI
LA SERVICIILE DE PROTECŢIE A SĂNĂTĂŢII
ЕLEONORA CIOBANU, cercet. şt., INCE
The analysis of changes in access to medical institutions which are following in the development of
market relations in society and in the sphere of health protection is carried out in the article. The analysis is
performed by the quintile groups I and V. Concluded, that the differentiation in access to medical institutions
depending on the households location is saved. The causes of the current situation and proposals for its
improving are done.
Key words: insurance, healthcare, medical services, households, expenses.
Articolul este o analiză a schimbărilor parvenite în accesul la instituţiile medicale în urma dezvoltării
relaţiilor de piaţă atât în societate, cât şi în sfera protecţiei sănătăţii. Analiza este efectuată pe grupele quintile I şi
V. Se păstrează diferenţierea în accesul la serviciile instituţiilor medicale în dependenţă de locul amplasării
gospodăriilor casnice. Se indică cauzele situaţiei actuale şi se fac propuneri în vederea ameliorării acestei situaţii.
Cuvinte cheie: asigurare medicală, asistenţă medicală, servicii medicale, gospodării casnice, cheltuieli.
JEL Classification: I1, I3, R2
Introducere. În Republica Moldova sănătatea populaţiei se considerată ca fiind una dintre
principalele priorităţi ale statului, ceea ce îşi are reflectare într-o serie de programe şi legi privind ocrotirea
sănătăţii. Astfel, în a. 1998 a fost adoptată Legea “Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”
[1], care reglementează punerea în aplicare a asigurărilor obligatorii de sănătate în baza contractelor
încheiate între subiecţii asigurărilor de sănătate. Pe 26 decembrie 2002 a fost adoptată Legea Republicii
Moldova privind mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie a asistenţei
medicale. Mijloacele pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală se plătesc atât din bugetul de stat,
cât şi din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale [3].
Conţinutul de bază. Înţelegând importanţa consolidării sănătăţii populaţiei, Guvernul anual îndreaptă
pentru scopurile ocrotirii sănătăţii mijloace din bugetul de stat. Cheltuielile publice, alocate pentru sănătate (% din
PIB), în a. 2000 au constituit 2,9%, şi au crescut de 1,9 ori, atingând în a. 2010 cifra de 5,6% din PIB [5].
Totuşi, gospodăriile casnice (GC) cu nivel diferit de bunăstare au respectiv şi acces diferit la asistenţa
medicală. Inegalitatea gospodăriilor casnice privind mijloacele băneşti disponibile dictează o atitudine
diferită faţă de propria sănătate. Gospodăriile casnice puţin asigurate se îngrijesc mai prost de propria
sănătate comparativ cu gospodăriile casnice asigurate. Ponderea gospodăriilor casnice, care se îngrijesc de
sănătate mai puţin, în I grupă quintilică din oraşe mari este de 1,7% (figura 1). În oraşe mici se îngrijesc de
propria sănătatea 5,3% din gospodăriile casnice din I grupă quintilică, iar în sate ponderea a astfel de
gospodării casnice constituie 8,9% din gospodăriile casnice din I grupă quintilică.
Se adresează în instituţiile medicale cu privire la propria sănătate, în general, gospodăriile casnice
din a V-a grupă quintilică. În oraşele mari aproximativ 2/3 din gospodăriile casnice din a V-a grupă
quintilică s-au adresat cu privire la sănătatea lor, sau de 38,4 ori mai multe GC, decât din I grupă quintilică.
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T otal
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Fig. 1. Repartizarea gospodăriilor casnice după îngrijirea medicală şi sănătate, %
Sursa: Calculat conform datelor CBGC a Republicii Moldova în a.2012.
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În oraşele mici aproape jumătate din gospodăriile casnice s-au adresat în unităţile medicale, ceea ce
este de 8,4 ori mai mult, decât din GC din I grupă quintilică. În sate ponderea gospodăriilor casnice din a
V-a grupă quintilică, care se îngrijesc de propria sănătate constituie aproape 1/3 din gospodăriile casnice sau
de 3,6 ori mai multe, decât GC din I grupă quintilică.
În Republica Moldova, pentru sporirea accesului la asistenţa medicală, anual se adoptă Legea
fondurilor asigurării medicale obligatorii, cu indicarea mărimii contribuţiei de asigurare obligatorie de
sănătate. Sistemul de stat de asigurare obligatorie de sănătate asigură tuturor cetăţenilor republicii şanse
egale în obţinerea asistenţei medicale contemporane de calitate.
Pe baza poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, persoana asigurată are posibilitate nu
numai să primească un certificat medical, să se consulte cu specialiştii, dar şi să urmeze un curs de tratament
gratuit în spital. În plus, pacienţii asiguraţi au posibilitatea de a dobândi medicamentele necesare la un preţ
mai mic, deoarece o parte a costului se plăteşte de către Casa Naţională de asigurări în medicină. Lista
medicamentelor, oferite gratuit sau cu scutiri parţiale la preţ, se lărgeşte continuu.
Totuşi, inegalitatea în existenţa venitului disponibil duce la posibilităţi diferite de a dobândi poliţa
obligatorie de asigurare medicală şi de avea acces la sistemul de asigurare obligatorie a sănătăţii, care
permite primirea asistenţei medicale gratuite. De regulă, majoritatea gospodăriilor casnice din a V-a grupă
quintilică cumpără poliţa medicală din contul contribuţiilor lunare. Ponderea lor în oraşele mari este 48,4%
din gospodăriile casnice din a V-a grupă quintilică, în oraşele mici şi sate, ponderea lor este mai mică: 11,2
p.p. şi 17,3 p.p. corespunzător (tabelul 1).
În oraşele mari fiecare a patra GC din I grupă quintilică, în oraşele mici fiecare a cincea GC din I
grupă quintilică, precum şi fiecare a treia GC din I grupă quintilică din sate nu au poliţă de asigurare
medicală obligatorie.
Tabelul 1. Structura GC după prezenţa poliţei medicale, %
Oraşe mari
Oraşe mici
Sate
I
V
I
V
I
V
Metodele de obţinere a poliţei medicale
Prin contribuţii lunare
15,9
48,4
17,3
37,2
10,1
31,1
Pe cont propriu
1,6
2,7
2,1
5,3
1,0
3,4
Asigurare gratuită
58,9
34,4
60,3
40,3
56,0
43,4
Nu au asigurare medicală obligatorie
23,7
14,5
20,3
17,3
32,9
22,1
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Motivele obţinerii poliţei medicale
Lucrez neoficial
27,0
29,3
11,2
19,0
9,9
10,8
Nu sunt angajat
41,9
20,1
37,3
23,4
29,3
19,0
Lucrez în străinătate
–
6,2
10,1
19,8
5,6
18,5
Este prea costisitor
22,0
10,0
26,7
4,7
34,9
16,7
Nu are sens
9,2
18,7
7,3
19,0
11,5
22,9
Altele
–
15,6
7,3
14,1
8,8
11,9
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Sursa: Calculat conform datelor CBGC a Republicii Moldova în a.2012.
În oraşe mici şi sate gospodăriile casnice din a V-a grupă quintilică cumpără poliţa medicală pe cont
propriu mai des, decât cele din oraşele mari. Iar mai mult de jumătate din gospodăriile casnice din I grupă
quintilică beneficiază de poliţă medicală gratuită. În oraşele mari, poliţa medicală gratuită, este utilizată de
fiecare a doua gospodărie casnică din I grupă quintilică şi fiecare a treia gospodărie casnică din a V-a grupă
quintilică. În oraşele mici gospodăriile casnice din I grupă quintilică utilizează de 1,5 ori mai mult poliţa
medicală gratuită, decât cele din a V-a grupă quintilică. Gospodăriile casnice săteşti din I grupă quintilică
utilizează poliţa medicală gratuită de 1,3 ori mai des, decât cele din a V-a grupă quintilică. Nu au asigurare
medicală obligatorie fiecare a 4-a gospodărie casnică din I grupă quintilică din oraşele mari, fiecare a cincea
GC din I grupă quintilică din oraşele mici, precum şi fiecare a treia gospodărie casnică din I grupă quintilică
din sate.
Costul prea mare al poliţei medicale are un impact negativ asupra deciziei de a cumpăra sau nu poliţa
de asigurare medicală obligatorie. Din această cauză, în oraşele mari a fost menţionat costul înalt al poliţei de
asigurare medicală de fiecare a cincea gospodărie casnică din I grupă quintilică, în oraşele mici - de fiecare a
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patra gospodărie casnică din I grupă quintilică, iar în sate – de fiecare a treia gospodărie casnică din I grupă
quintilică.
În Moldova o parte semnificativă a membrilor GC lucrează în străinătate. Din acest motiv, în oraşele
mari fiecare a 16-a gospodărie casnică din a V-a grupă quintilică, în oraşele mici şi sate – fiecare a cincea
gospodărie casnică din a V-a grupă quintilică nu utilizează poliţa de asigurare medicală obligatorie. Printre
gospodăriile casnice din I grupă quintilică, care nu-şi pot procura o poliţă de asigurare medicală din acest
motiv, fiecare a zecea gospodărie casnică din oraşele mici, iar în sate fiecare a optsprezecea gospodărie
casnică.
La nonsensul procurării poliţei de asigurare medicală a indicat fiecare a 11-a gospodărie casnică din I
grupă quintilică din oraşele mari, fiecare a 14-a gospodărie casnică din oraşele mici şi fiecare a 9-a
gospodărie casnică rurală. În a V-a grupă quintilică acest motiv a fost menţionat de fiecare a cincea
gospodărie casnică din oraşele mari şi mici, precum şi fiecare a patra gospodărie casnică din mediul rural.
Astfel, motivele sus menţionate indică faptul, că membrii gospodăriei casnice care nu sunt ocupaţi pe piaţa
muncii nu plătesc contribuţiile individuale. În acelaşi timp, angajatorii nu pot efectua vărsămintele
corespunzătoare în sistemul financiar de asigurări medicale obligatorii, şi aceste gospodării casnice nu au
acces la setul minim de servicii medicale, prevăzute de asigurările medicale obligatorii.
După repartizarea GC asigurate/ neasigurate pe grupele quintilice, cele mai multe gospodării casnice,
care cumpără aceste poliţe medicale pe cont propriu se află în a V-a grupă quintilică din oraşele mari –
fiecare a doua gospodărie casnică, fiecare a treia gospodărie casnică în oraşele mici, iar în sate – fiecare a
cincea gospodărie casnică din a V-a grupă quintilică (tabelul 2).
Tabelul 2. Repartizarea GC după prezenţa poliţei medicale, %
Quintile
I
II
III
IV
V
Oraşe mari
Prin contribuţii lunare
1,5
4,7
13,6
26,8
53,4
Pe cont propriu
3,3
3,1
16,2
9,4
68,0
Asigurare gratuită
5,2
8,6
20,6
29,9
35,7
Nu au asigurare medicală obligatorie
5,8
10,8
20,0
22,0
41,4
Oraşe mici
Prin contribuţii lunare
9,4
16,8
19,7
27,9
26,2
Pe cont propriu
10,5
13,9
17,6
24,2
33,7
Asigurare gratuită
17,7
20,1
23,5
23,2
15,4
Nu au asigurare medicală obligatorie
18,5
22,6
18,8
19,7
20,5
Sate
Prin contribuţii lunare
18,1
21,5
22,1
18,6
19,7
Pe cont propriu
15,9
20,3
19,7
25,1
19,0
Asigurare gratuită
28,8
26,8
20,2
16,3
7,9
Nu au asigurare medicală obligatorie
33,5
25,2
20,1
13,2
7,9
Sursa: Calculat conform datelor CBGC Republicii Moldova în a.2012.

Total

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Cei mai mulţi beneficiari de poliţe de asigurare medicală obligatorie prin contribuţii lunare se află în
a V-a grupă quintilică din toate localităţile ţării. În oraşele mari această sursă de procurare a poliţei de
asigurare medicală obligatorie a fost menţionată aproape de fiecare a doua gospodărie casnică din a V-a
grupă quintilică. În oraşele mici această sursă de procurare a poliţei medicale obligatorii a fost menţionată de
fiecare a patra gospodărie casnică din a V-a grupă quintilică, iar în sate de fiecare a cincea gospodărie
casnică din a V-a grupă quintilică.
De procurarea gratuită a poliţei de asigurări obligatorii de asistenţă medicală a profitat fiecare a treia
gospodărie casnică din a V-a grupă quintilică în oraşele mari şi numai fiecare a 19-a gospodărie casnică din I
grupă quintilică. În oraşele mici au procurat gratuit poliţa de asigurări obligatorii de asistenţă medicală
fiecare a şasea gospodărie casnică din I grupă quintilică, precum şi fiecare a şasea gospodărie casnică din a
V-a grupă quintilică. În localităţile rurale au primit poliţă de asigurări obligatorii de asistenţă medicală din
bugetul administraţiei locale fiecare a patra gospodărie casnică din I grupă quintilică şi fiecare a 13-a
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gospodărie casnică din a V-a grupă quintilică.
Anual în Legea fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală sunt incluse mijloacele
financiare pentru crearea Fondului măsurilor de profilaxie, care se utilizează pentru:
a) promovarea unui mod sănătos de viaţă şi b) realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de
îmbolnăvire şi efectuarea scriningului privind unele maladii cu impact social deosebit. În a.2011 acest fond a
alcătuit 36730,3 mii lei, iar în a. 2012 a atins cifra de 39822,0 mii lei, deci a crescut de 1,08 ori. Pentru
promovarea unui mod sănătos de viaţă în a. 2011 au fost alocate 3000,0 mii lei, iar pentru a. 2012 – deja
3500,0 mii lei, deci de 1,16 ori mai mult, decât în anul anterior 4.
La analizarea instituţiilor de acordare a asistenţei medicale, se poate observa, că, în general, ea se
acordă în centrele de sănătate a medicilor de familie. Aici sunt trataţi 98,4% din membrii gospodăriilor
casnice din I grupă quintilică din oraşele mari. În oraşele mici au acces la centrele de sănătate a medicilor de
familie cu 9,9 p.p. mai puţini membri ai gospodăriilor casnice din I grupă quintilică. În localităţile săteşti din
cauza distanţei mari de la instituţiile centrale medicale de sănătate primesc acest serviciu de 3,8 ori mai
puţine gospodării casnice din I grupă quintilică şi aproape de 2 ori mai puţine gospodării casnice din a V-a
grupă quintilică, comparativ cu gospodăriile casnice din oraşele mari (tabelul 3).
Tabelul 3. Repartizarea serviciilor medicale obţinute pe grupe quintilice, %
Sate
Oraşe mari
Oraşe mici
I
V
I
V
I
V
Ajutorul medical a fost acordat:
la domiciliul bolnavului
1,6
3,5
2,5
3,2
12,6
7,0
la oficiul medical
–
2,1
1,9
0,9
52,9
39,3
la centrul de sănătate (policlinică)
98,4
86,2
88,5
84,7
22,3
42,5
la spital
–
7,0
7,1
9,8
3,3
4,2
la farmacie
–
1,2
–
1,4
8,9
7,1
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Sursa: Calculat conform datelor CBGC a Republicii Moldova în a.2012.
În punctele medicale săteşti se acordă servicii medicale populaţiei rurale. Aici primesc ajutor
medical peste jumătate din gospodăriile casnice săteşti din I grupă quintilică şi o treime din gospodăriile
casnice săteşti din a V-a grupă quintilică. În farmacii primesc ajutor medical, ca regulă, de 5,9 ori mai multe
gospodării casnice săteşti din a V-a grupă quintilică.
Ponderea membrilor gospodăriilor casnice săteşti din I grupă quintilică cărora li se acordă ajutor la
centrul de sănătate (policlinică) este de 2,4 ori mai mică, faţă de a celor care se folosesc de oficiul medical.
Fiecare a opta gospodărie casnică rurală primeşte ajutorul medical la domiciliu.
Cheltuielile gospodăriilor casnice legate de protecţia sănătăţii cresc proporţional cu
creşterea nivelului de bunăstare a membrilor gospodăriilor casnice. Dacă în oraşele mari, aceste
cheltuieli au alcătuit 44,89 lei lunar, în mediu, la un membru al gospodăriilor casnice din I grupă
quintilică, deja în gospodăriile casnice din a V-a grupă quintilică a crescut de 2,9 ori, în mediu, pe lună
la un membru al gospodăriei casnice. În oraşele mici această depăşire a fost de 6,6 ori, iar în sate de 4,6 ori
mai mult (tabelul 4).
Tabelul 4. Cheltuielile medii ale unui membru al GC pentru protecţia sănătăţii, (lei lunar)
Oraşe mari
Oraşe mici
Sate
I
V
I
V
I
V
În lei
Total:
44,89
132,34
29,79
197,09 23,88 109,97
inclusiv:
Consultaţiile medicului, analizele de
laborator, diagnosticarea şi tratamentul
0,00
22,13
0,29
27,23
1,40
6,39
fizio-terapeutic
– Costul tratamentului în staţionar
0,00
3,39
0,00
3,33
0,80
4,85
– Serviciile dentistului
17,27
10,68
0,25
51,31
0,03
3,86
– Procurarea medicamentelor
27,62
96,14
29,25
115,22 21,65
94,87
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Oraşe mari
I
V

Oraşe mici
I
V
În procente
100,0
100,0

Total:
100,0
100,0
inclusiv:
Consultaţiile medicului, analizele de
laborator, diagnosticarea şi tratamentul
0,0
16,7
1,0
fizio-terapeutic
– Costul tratamentului în staţionar
0,0
2,6
0,0
– Serviciile dentistului
38,5
8,1
0,8
– Procurarea medicamentelor
61,5
72,6
98,2
Sursa: Calculat conform datelor CBGC a Republicii Moldova în a.2012.

Sate
I

V

100,0

100,0

13,8

5,9

5,8

1,7
26,0
58,5

3,4
0,1
90,6

4,4
3,5
86,3

Structura cheltuielilor gospodăriilor casnice pentru protecţia sănătăţii, reflectă inegalitatea în
posibilitatea de a o majora. Cea mai mare parte a costurilor de îngrijire a sănătăţii, în toate grupele quintilice,
sunt costuri pentru achiziţionarea medicamentelor. A doua grupă de cheltuieli după volum este grupa
cheltuielilor pentru serviciile stomatologice. Gospodăriile casnice din a V-a grupă quintilică au mai multe
posibilităţi de a se adresa la un stomatolog, indiferent de locul unde se găseşte acesta.
Totuşi, gospodăriile casnice din I grupă quintilică situate în oraşele mari şi mici cheltuiesc cu 5,3
p.p. mai mult, decât gospodăriile casnice din a V-a grupă quintilică amplasate în acelaşi loc. În localităţile
rurale cheltuiesc mai mult pentru serviciile stomatologice gospodăriile casnice din a V-a grupă quintilică –
de 35 ori (3,5%) decât gospodăriile casnice din I grupă quintilică (0,1%). Inegalitatea în cheltuielile pentru
serviciile stomatologului, consultarea medicului, analizele de laborator, diagnosticarea şi tratamentul fizioterapeutic, la fel menţionează faptul că cele mai multe dintre aceste servicii sunt utilizate de către
gospodăriile casnice din a V-a grupă quintilică în oraşele mari – 16,7%, în oraşele mici – 13,8%, şi în
gospodăriile casnice săteşti – 5,8%.
Concluzii. Concentrarea instituţiilor medicale în oraşele mari necesită dezvoltarea serviciului de
ambulanţă şi telefonie medicală urgenţă, precum şi dezvoltarea transportului între oraşele mici, localităţile
săteşti şi oraşele mari, unde sunt amplasate principalele instituţii medicale specializate. De a dezvolta
serviciul ambulant de diagnosticare a sănătăţii pentru localităţile îndepărtate de centru. Dezvoltarea
industriei farmaceutice în republică va duce la o reducere anumită a importului actual de medicamente.
Referinţe bibliografice

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală: nr. 1585-XIII din 27.02.1998. In:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1998, nr. 38-39, art. 280.
Legea cu privire la ajutorul social: nr. 133 din 13.06.2008. In: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2008, nr. 179, art. 625.
Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală: nr. 1593-XV din 26.12.2002. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2003,
nr. 18-19, art. 57.
Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011: nr. 55 din 31.03.2011. In:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2011, nr. 63-64, art. 155.
Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012: nr. 271 din 23.12.2011. In:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2012, nr. 15, art. 39.
PLUGARU, L. Sănătatea populaţiei în perioada transformărilor sociale. In: Academos. 2012, nr. 1
(24), pp. 112-116 [accesat 7 august 2012]. Disponibil: http://www.akademos.asm.md/files/Sanatatea%
20populatiei%20%C3%AEn%20perioada%20transformarilor%20sociale.pdf
Recomandat spre publicare: 20.05.2014

Ediţia a IV-a / nr. 1, 2014

ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

151

ANALIZA CADRULUI LEGISLATIV AL REPUBLICII MOLDOVA
PRIVIND TURISMUL VITI-VINICOL
TATIANA COLESNICOVA, dr., conf. cercet. INCE
TATIANA IAŢIŞIN, drd. INCE
Tourism is an economic sector, competitive and balanced developed, which effectively exploits the
country's representative heritage, promotes moldovan hospitality at high standards, ensures leisure diversity
of citizens. The main normative acts and development strategies of the wine tourism has been analyzed.
Some problems in this domain are relevant.
Key words: wine tourism, legislative framework, strategic documents, tourist flows, national
economy development.
Turismul este un sector economic competitiv şi dezvoltat echilibrat care valorifică eficient
patrimoniul reprezentativ la ţării, promovează ospitalitatea moldovenească la standardele înalte, asigură
diversitatea agrementului cetăţenilor. În articol sunt analizate principalele acte normative şi strategii de
dezvoltare ale turismului viti-vinicol (enotourism). Sunt relevante unele probleme din acest domeniu.
Cuvinte cheie: turismul viti-vinicol, cadrul legislativ, documente strategice, fluxurile turistice,
dezvoltarea economiei naţionale.
JEL Classification: Q0, Q1, Q5, O1, K4
Introducere. Turismul este un sector economic competitiv şi dezvoltat echilibrat care valorifică
eficient patrimoniul reprezentativ la ţării, promovează ospitalitatea moldovenească la standardele înalte,
asigură diversitatea agrementului cetăţenilor. În urma analizelor efectuate asupra rapoartelor despre starea
turismului naţional şi expertizele strategiilor sectoriale conexe turismului denotă un grad redus de
implementare a documentelor de politici publice în domeniu. Majoritatea acţiunilor sunt efectuate pentru
eficientizarea turismului de a valorifica resursele patrimoniului, sporirea fluxurilor de vizitatori şi
promovarea imaginii pozitive a ţării.
Legea nr. 352 din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în
Republica Moldova defineşte turismul ca unul din domeniile prioritare ale economiei naţionale.
Conţinutul de bază. Fiind un sector de prestare servicii, turismul contribuie la dezvoltarea
economiei prin acumularea de capital în cadrul a cca 12 tipuri de activităţi specifice ramurii, atrăgând în
activitatea sa cca 20 de ramuri conexe cu cca 140 de servicii aferente sectorului turismului: alimentaţie
publică, transport, producere şi comercializare de mărfuri, echipamente, suvenire, activităţi culturale,
sportive, de agrement, servicii medicale etc. [5].
Organizaţia Mondială a Turismului, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a industriei turismului în
Republica Moldova, recomandă autorităţilor centrale de turism:
 să ofere un cadru optim pentru dezvoltarea diferitor sub-sectoare a industriei;
 să aplice un sistem optim de monitorizare a performanţelor;
 să încurajeze competitivitatea ţării ca destinaţie turistică.
În perioada anilor 1997-2012, în Republica Moldova activitatea turistică a fost de către stat prin
elaborarea şi implementarea cadrului legislativ şi de reglementare a unor documente strategice de politici:
- Concepţia dezvoltării turismului în Republica Moldova până în anul 2005 (Hotărâre de Guvern nr.
912 din 8.10.1997, Monitorul Oficial 1997, nr. 74-75, art. 769, abrogat prin Hotărâre de Guvern nr. 796,
25.10.12).
- Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015 (Hotărâre de
Guvern nr. 1065 din 2.09.2003, Monitorul Oficial 2003, nr. 196-199, art. 1118, abrogat prin Hotărâre de
Guvern nr. 796, 25.10.12).
- Strategia de dezvoltare a turismului “Turism 2020” (proiect).
Aceste documente strategice de politici publice au un impact semnificativ asupra turismului
moldovenesc în diverse etape:
- prezintă un cadru sistematizat de provocări, care sunt soluţionate pentru dezvoltarea industriei
turistice;
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- corelează opţiunile strategice cu alte strategii sectoriale, produse în aceeaşi perioadă;
- promovează o abordare clară a complexităţii industriei turismului;
- servesc drept fundament, pentru alte documente de politici publice în turism şi acţiuni pentru
îmbunătăţirea managementului sectorului;
Atât Concepţia cât şi Strategia de dezvoltare a turismului au fost abrogate în vederea promovării unui
document strategic sectorial pentru o nouă perioadă. Ca rezultat al implementării documentelor strategice a
fost elaborată şi promovată legea sectorială, actualizată la fiecare 6 ani:
- Legea turismului (nr. 798-XIV din 11.02.2000);
- Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova (nr. 352
din 24.11.2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 14-17 art.40 din 02.02.2007) [3].
Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova nr. 352 din
24.11.2006, a suferit un set de modificări substanţiale. În perioada 2001-2012 pentru aplicarea acestora au
fost elaborate un şir de hotărâri guvernamentale de stimulare a sectorului, dar care au fost aplicate fragmentar
sau abandonate:
 Hotărâre de Guvern nr. 615 din 11.07.2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul
turismului (Monitorul Oficial nr. 78-80/641 din 12.07.2001);
 Hotărâre de Guvern nr. 1470 din 27.12.2001 cu privire la introducerea contractului turistic,
voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova
(Monitorul Oficial nr. 161/1484 din 31.12.2001);
 Ordin cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Nomenclatorului funcţiilor în domeniul
turismului, Criteriilor pentru acordarea brevetului de turism şi Regulamentului cu privire la brevetarea
activităţii turistice (2001);
 Hotărârea Guvernului nr. 74 din 28.01.2002 cu privire la ameliorarea situaţiei din industria
turismului (Monitorul Oficial nr. 017 art.139 din 31.01.2002);
 Hotărârea Guvernului nr. 643 din 27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi
criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei
(Monitorul Oficial nr. 099 din 06.06.2003 art. 680);
 Hotărârea Guvernului nr. 979 din 12.08.2008 cu privire la impulsionarea dezvoltării turismului în
mediul rural;
 Hotărârea Guvernului nr. 796 din 25.10.2012 cu privire la abrogarea unor acte normative ale
Guvernului (Monitorul Oficial nr. 228, art. 858, 31.10.2012).
În ultimii ani, sub formă de programe naţionale privind dezvoltarea turismului au fost promovate:
 Programul Naţional de realizare a proiectului „Rural-tur” (Hotărâre de Guvern nr. 347 din
15.04.1997, Monitorul Oficial 1997, nr. 31-32, art. 365, abrogat prin Hotărâre de Guvern nr. 796, 25.10.12);
 Programul Naţional „Satul Moldovenesc 2005-2015” (Hotărâre de Guvern nr. 242 din 1.03.2005,
Monitorul Oficial 2005, ediţie specială, abrogat prin Hotărâre de Guvern nr. 796, 25.10.12);
 Programul Naţional în domeniul turismului „Drumul Vinului în Moldova” (Hotărâre de Guvern nr.
554, 24.05.2004);
 Hotărâre de Guvern nr. 433 din 18.05.2005 „Cu privire la fondarea complexului „Oraşul Vinului”;
Aceste documente au fost implementate dispersat, ineficient, două din trei programe au fost
abandonate, datorită instabilităţii acţiunilor, interpretării largi a planurilor strategice şi lipsei resurselor
adecvate pentru finanţare.
În Proiectul Strategiei de dezvoltare a turismului în perioada 2013-2020 sunt analizate şi evidenţiate
probleme majore ale industriei turismului moldovenesc şi inclusiv a turismului viti-vinicol. Prima în acest
document este menţionată definiţia turismului viti-vinicol: Turismului viti-vinicol – formă de turism
practicată de turişti pentru vizitarea întreprinderilor viti-vinicole şi a regiunilor vinicole în scopul îmbinării
plăcerii degustării produselor viti-vinicole cu posibilitatea de a cunoaşte stilul de viaţă local, mediul rural şi
activităţile culturale. Turismul viti-vinicol reprezintă cartea de vizită a Republicii Moldova, iar pachetele
turistice propuse spre comercializare pentru turiştii străini, obligatoriu includ un obiectiv sau o cramă
vinicolă. Turiştii de asemenea au posibilitatea de a cunoaşte întreg procesul tehnologic de preparare a
vinului, iar în satele în care este păstrată tradiţia vinicolă, turiştii pot vizualiza şi se pot implica în procesul de
producere a vinului şi mustului [8] .
Principalelor probleme şi disfuncţionalităţi a turismului viti-vinicol sunt:
- lipsa de capacitate de administrare Programul Naţional „Drumul vinului”;
- neaplicarea normativelor pentru destinaţiile vinicole, spaţiile de degustaţii şi pentru traseele din
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circuitul turiştilor pe întreg parcursul său;
- probleme în reorientarea potenţialului de marketing spre pieţele turistice, lipsa unei viziuni şi
strategii clare de atragere a fluxurilor turistice naţionale şi internaţionale;
- lipsa unui sistem atractiv de deservire a turiştilor (organizaţi şi individuali) la mai multe vinării
repartizate echilibrat în ţară;
- flexibilitatea redusă în agenda de lucru şi la formarea pachetelor turistice pentru diferite categorii
de vizitatori;
- subutilizarea potenţialului gospodăriilor producătoare de struguri;
- lipsa de proiecte în extinderea afacerilor vitivinicol în domeniul turistic;
- amenajarea teritoriului vinăriilor necesită îmbunătăţiri esenţiale;
- prestaţia personalului nu este de înaltă calificare pentru ghidaj specific;
- calitatea îndoielnică a serviciilor de alimentaţie;
- puţine activităţi de marketing turistic, nu există materiale promoţionale în limbi străine.
Conform Proiectului Strategiei de dezvoltare a turismului în perioada 2013-2020, una din propuneri
pentru soluţionarea acestor probleme şi disfuncţionalităţi este îmbunătăţirea managementului Programului
Naţional „Drumul Vinului”.
Republica Moldova prima tentativă de participare privind dezvoltarea turismului viti-vinicol a în
calitate de partener cu ţările Europei de Vest a avut loc în ianuarie 1996. Prin această colaborare s-a încercat
includerea Moldovei în programul ECOS-OUVERTURE prin Proiectul Rural-tur, care a avut ca scop
“Integrarea Moldovei în reţeaua turismului cultural în mediul rural al regiunilor viticole din Europa”.
ECOS-OUVERTURE este programul de cooperare interregională externă a Comisiei Europene. Acest
program favorizează cooperarea reciproc avantajoasă dintre regiunile şi oraşele Uniunii Europene şi
omoloagele lor din Europa Centrală, CSI şi ţările bazinului mediteranean.
Principalele obiectiv ale programului ECOS-OUVERTURE au fost:
 întărirea coeziunii economice şi sociale, încurajând participarea la cooperarea est-vest şi nord-sud a
regiunilor şi oraşelor ce provin din zonele cele mai puţin favorizate ale Uniunii Europene;
 susţinerea în procesul tranziţiei economice şi politice, a regiunilor şi oraşelor din Europa Centrală
şi de Est, a CSI şi a ţărilor mediteraniene;
 contribuirea la dezvoltarea regională şi la modernizarea colectivităţilor teritoriale din ansamblu
zonelor ce participă la Uniunea Europeană, în Europa Centrală, în CSI şi în ţările mediteraneene.
Pentru Republica Moldova proiectul a avut ca scop două obiective de bază:
1) Stabilirea unei coordonări efective între 7 raioane viticole situate în centrul republicii (în jurul
Chişinăului), Ialoveni, Criuleni, Străşeni, Hânceşti, Călăraşi, Nisporeni, Orhei în scopul de a valorifica “Ruta
vinului”, care ar atrage după sine dezvoltarea turismului viticol de calitate.
2) Pregătirea unui program de dezvoltare a turismului cultural în regiunile viticole ale Moldovei,
destinat pentru a servi drept bază unei cereri de finanţare comună globală.
Acest Proiect nu a avut succes, din cauza lipsei finanţării din partea Comisiei Europene şi prin regimul
de vize întreţinut cu ţările Europei de Vest.
Începând cu anul 2002 în luna octombrie se organizează „Festivalul Vinului”, anual, la iniţiativa
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei Publice, Departamentului Agroindustrial “Moldova-Vin”, Agenţiei
Naţionale de Turism şi Centrului Expoziţional Internaţional „Moldexpo”, care are ca scop:
- stabilirea legăturii între sectorul turistic şi sectorul vitivinicol;
- promovarea pe plan internaţional a imaginii Republicii Moldova ca destinaţie turistică viti-vinicolă;
- găsirea noilor parteneri şi a noilor pieţe de desfacere pentru producţia vinicolă a Moldovei;
- atragerea turiştilor străini.
Obiectivele de bază ale sărbătorii „Ziua Naţională a Vinului” sunt:
- a înrădăcina sărbătoarea vinului într-o ţară, în care acest produs este un obiect de mândrie naţională,
iar istoria poporului se îmbina cu tradiţiile vinificaţiei;
- a pune baza tradiţiei de organizare anuală a sărbătorii vinului, care să ridice prestigiul producţiei
vinicole naţionale şi să stimuleze interesul populaţiei faţă de băuturile de înaltă calitate, contribuind astfel la
formarea unei culturi avansate a consumului de vin atrage în Moldova turişti din străinătate.
În anul 2003 în legătură cu sărbătorirea Zilei Naţionale a Vinului, a fost adoptată legea nr. 365-XV din
25.09.2003, privind stabilirea unui regim facilitar de vize, este prevăzut că în legătură cu sărbătorirea Zilei
Naţionale a Vinului, anual, pentru o perioadă de 15 zile (7 zile înainte şi 7 zile după data sărbătoririi), se
acordă un regim facilitar de vize pentru cetăţenii străini, eliberarea vizelor de intrare-ieşire în mod gratuit.
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În anul 2004 a fost adoptată Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului Naţional în
domeniul turismului "Drumul Vinului în Moldova" (Hotărâre de Guvern nr.554 din 24.05.2004 Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/700 din 04.06.2004) în scopul dezvoltării şi promovării turismului
viti-vinicol ca una din formele prioritare ale turismului şi ca instrument de recunoaştere a Moldovei pe plan
internaţional [1].
Programul Naţional "Drumul Vinului în Moldova" a avut drept scop impulsionarea dezvoltării
turismului vitivinicol şi integrarea acestuia în reţeaua internaţională a turismului vitivinicol. Ramura
vitivinicolă şi industria turistică contribuie la atragerea unui număr cât mai mare de consumatori ai producţiei
turistice vitivinicole, promovând adiţional toate facilităţile turistice existente în Moldova. Programul
"Drumul Vinului în Moldova" include 7 trasee turistice.
Obiectivele Programului au fost:
 promovarea pe plan internaţional Moldova ca destinaţie turistică viti-vinicolă;
 stabilirea legăturii între sectorul turistic şi viti-vinicol;
 oferirea vizitatorilor produse turistice de calitate;
 amplificarea potenţialului economic şi valorifica potenţialului uman din mediul rural;
 îmbunătăţirea rentabilităţii întreprinderilor vinicole şi agenţilor economici ce practică activitatea de
turism;
 protejarea, conservarea, dezvoltarea patrimoniului naţional de valoare turistică şi a-l valorifica la
nivel competitiv;
 extinderea procesului de conştientizare a importanţei dezvoltării turismului viti-vinicol.
În urma analizei efectuate putem menţiona că transformarea turismului viti-vinicol într-un important
domeniu de activitate a industriei turistice, este necesară adoptarea unor măsuri:
 restructurarea politicii de produs turistic;
 adoptarea unei strategii flexibile în politica de preţuri şi tarife;
 diversificarea canalelor de distribuţie şi promovarea unei politici promoţionale active.
Realizarea acestor măsuri vor duce la transformarea acestei forme de turism într-un important
domeniu de activitate a industriei turistice, având în vedere rolul pe care ăl poate avea atât în completarea
bugetului ţării prin intermediul turiştilor străini, cât şi prin satisfacerea necesităţilor turiştilor care ne
vizitează ţara. Totodată, se poate de menţionat că dezvoltarea turismului viti-vinicol este strâns legată de
dezvoltarea sectorului viti-vinicol, şi de aceea trebuie de luat în consideraţie şi dezvoltarea acestui sector.
Viticultura şi vinificaţia în Republica Moldova s-au afirmat ca ramuri economice şi strategice de o
importanţă majoră care aduce aport tot mai însemnat la dezvoltarea economiei naţionale.
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АНАЛИЗ НЕРАВЕНСТВА ПО РАСПОЛАГАЕМЫМ
ДОХОДАМ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗОЯ СТРЕМЕНОВСКАЯ,
научный сотрудник, НИЭИ
ЕКАТЕРИНА ГАРАБАЖИЙ,
научный сотрудник, НИЭИ
One of the characteristics of households (HH) welfare is the process of forming their resources
(income). The analysis of inequality of household disposable income by source in the temporal and
territorial profiles is provides in the article.
Keywords: inequality, household income, the structure of disposable income, fund’s coefficient.
Una dintre caracteristicile de gospodării (HH), de bunăstare este procesul de formare a resurselor
lor (venituri). Analiza de inegalitate a venitului disponibil al populaţiei de către sursă în profilurile
temporale şi teritoriale se oferă în articol.
Cuvinte cheie: inegalitate, venituri de uz casnic, structura veniturilor disponibile, coeficientul
fondului.
JEL Classification: I3, R2, J30, J4
Введение. При оценке неравенства по доходам используется показатель «располагаемый
доход». Располагаемый доход – доход, которым домашнее хозяйство действительно располагает и
тратит по своему усмотрению на текущее потребление. Он остается у домохозяйства после вычета из
совокупного дохода суммы подоходного налога, а также обязательных платежей и взносов.
Источником информации о располагаемых доходах домохозяйств и их структуре в Республике
Молдова служат данные Обследования бюджетов домашних хозяйств [далее – ОБДХ], которые
учитывают все компоненты располагаемого дохода [1].
Основное содержание. Наибольшее неравенство в уровнях располагаемых доходов
характерно для домохозяйств, расположенных в больших городах, причем эта ситуация сохраняется
на протяжении ряда лет, хотя и имеет тенденцию к снижению. Как показывают данные таблицы 1,
квинтильный коэффициент фондов по располагаемым доходам в этих домохозяйствах снизился с 4,0
раз в 2006 г. до 3,2 раз – в 2012 г., в то время как у сельских домохозяйств, соответственно, с 3,6 раз
до 2,9 раз, а в других городах, соответственно, с 3,1 раз до 2,9 раз. Эти данные также
свидетельствуют о том, что во временном аспекте во всех территориальных образованиях происходит
сокращение неравенства в благосостоянии.
Таблица 1. Располагаемый доход в среднем на 1 члена ДХ
Большие города
Располагаемый доход – всего
2006
2012
От наемного труда
2006
2012
От сельскохозяйст. деятельности
2006
2012
От несельскохоз. деятельности
2006
2012

Малые города
квинтильные группы
I
V

I

V

437,53
887,14

1769,07
2831,98

430,72
858,82

244,12
359,88

1087,16
1855,71

2,69
5,03
27,11
62,85

леев в месяц
Села
I

V

1356,59
2492,3

374,61
800,23

1339,68
2330,95

189,36
294,29

616,50
1027,57

101,89
213,98

338,94
784,99

3,52
3,64

27,95
39,97

70,25
54,78

134,95
197,53

399,59
224,05

203,49
206,30

33,09
59,06

178,29
408,07

13,49
22,80

115,79
161,24
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Большие города
I

V

Малые города
квинтильные группы
I
V

Социальные выплаты
2006
138,34
124,89 102,05
92,25
2012
390,92
247,13 283,61 293,98
Пенсии
2006
112,95
91,27
86,64
67,46
2012
347,60
199,31 192,43 274,72
Другие социальные выплаты
2006
5,45
7,85
8,30
4,45
2012
13,40
18,21
24,16
20,53
Социальная помощь
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
40,65
0,00
Другие доходы
2006
25,26
350,00
78,27
399,30
2012
68,47
520,19 181,99 670,13
Источник: рассчитано по данным ОБДХ Республики Молдова за 2006 г. и 2012 г.

Села
I

V

75,73
214,34

116,00
329,20

61,12
143,74

101,44
284,19

9,88
17,13

6,26
9,57

0,00
35,94

0,00
0,33

48,54
151,58

369,37
831,47

Большие
города

V квинтильная группа

Малые
города

При этом имеет место тенденция уменьшения величины располагаемых доходов как в I, так и
в V квинтильной группе в следующей последовательности «большие города» – «малые города» –
«села», и эта тенденция сохраняется во времени. В расчете на одного члена домохозяйства из
I квинтильной группы размер располагаемого дохода в домохозяйствах, расположенных в других
городах, на 3,3% меньше (в 2006 г. – на 1,6%), чем в больших городах, а в селах – на 7,3% меньше (в
2006 г. – на 15,0%), чем в других городах. В V квинтильной группе величина среднедушевого
располагаемого дохода в домохозяйствах, расположенных в других городах, на 13,6% меньше (в 2006
г. – на 30,4%), чем в больших городах, и в селах – на 6,9% меньше (в 2006 г. – на 1,3%), чем в других
городах.
Подтверждением более высокого уровня дифференциации в уровне благосостояния
домохозяйств из больших городов служит и тот факт, что при анализе распределения располагаемых
доходов в них наблюдается наибольший разрыв между удельным весом домохозяйств из I
квинтильной группы (1,6%) и удельным весом домохозяйств из V квинтильной группе (58,9%), т.е.
56,3 п.п., тогда как у домохозяйств из других городов только 23,4 п.п., а у сельских домохозяйств –
0,6 п.п. (диаграмма 1).
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Диаграмма 1. Динамика поквинтильного распределения располагаемых доходов, %
Источник: Рассчитано и построено по данным ОБДХ Республики Молдова за 2006 г. и 2012 г.
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По отдельным компонентам располагаемых доходов имеет место большее неравенство, чем
неравенство располагаемых доходов в целом. Для всех территориальных образований это
утверждение характерно для доходов от наемного труда, доходов от несельскохозяйственной
деятельности, прочих доходов и, особенно, переводах денег, получаемых из-за границы1.
Что касается доходов от наемного труда, то этот вид доходов является наиболее значимым в
структуре располагаемых доходов расположенных в городской местности домохозяйств как в I, так и
в V квинтильной группе, сохранив этот статус во временном аспекте. У домохозяйств в сельской
местности место доходов от наемного труда в структуре располагаемых доходов изменилась: если в
2006 г. их доля была меньше доходов от индивидуальной сельскохозяйственной деятельности и в I, и
V квинтильной группе, то в 2012 г. удельный вес доходов этого вида передвинулся на вторую
позицию. При этом, если в домохозяйствах из I квинтильной группы во всех территориальных
образованиях доля доходов от наемного труда сократилась в 2012 г. по сравнению с 2006 г. (большие
города – на 15,2 п.п., малые города – на 9,7 п.п., села – на 0,5 п.п.), то у домохозяйств из V
квинтильной группы ситуация не столь единообразная (таблица 2).
Таблица 2. Динамика структуры располагаемых доходов по квинтилям, %
Большие города
Малые города
Села
квинтильные группы
I
V
I
V
I
V
Располагаемый доход – всего
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
От наемного труда
2006
55,8
61,5
43,9
45,4
27,2
25,3
2012
40,6
65,5
34,2
41,2
26,7
33,7
От сельскохоз. деятельности
2006
0,6
0,2
6,5
5,2
36,0
29,8
2012
0,5
0,1
4,7
2,2
24,7
9,6
От несельскохоз. деятельности
2006
6,2
11,5
7,7
13,1
3,6
8,6
2012
7,1
7,4
6,9
16,4
2,9
6,9
Социальные выплаты
2006
31,6
7,1
23,7
6,8
20,2
8,7
2012
44,1
8,7
33,0
13,3
26,8
14,1
Пенсии
2006
25,8
5,2
20,1
5,0
16,3
7,6
2012
39,2
7,0
22,4
11,0
18,0
12,2
Другие социальные выплаты
2006
1,2
0,4
1,9
0,4
2,6
0,5
2012
1,5
0,6
2,8
0,8
2,1
0,4
Социальная помощь
2006
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012
0,0
0,0
4,7
0,0
4,5
0,0
Другие доходы
2006
5,8
19,7
18,2
29,4
13,0
27,6
2012
7,7
18,3
21,2
26,9
18,9
35,7
Источник: Рассчитано по данным ОБДХ Республики Молдова за 2006 г. и 2012 г.
Как и по располагаемым доходам, имеет место тенденция уменьшения величины доходов от
наемного труда как в I, так и в V квинтильной группе в следующей последовательности «большие
города» – «малые города» – «села», сохраняющаяся и во времени. Однако, в отличие от неравенства
1

Более подробно о переводах из-за границы см. статью Стременовской З.И. «Влияние переводов из-за границы
на неравенство в благосостоянии населения Республики Молдова» в настоящем издании „Analele Institutului
Naţional de Cercetări Economice, anul 2014».
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располагаемых доходов в целом, которое уменьшилось в 2012 г. по сравнению с 2006 г., неравенство
доходов от наемного труда с течением времени увеличилось.
Подтверждением служит и тот факт, что в больших городах в 2012 г. наблюдался наибольший
разрыв в распределении доходов от трудовой деятельности между I и V квинтильными группами –
60,4 п.п., тогда как в других городах – 24,1 п.п., а в селах – только 7,0 п.п. группе (диаграмма 2).
Остальные составляющие располагаемых доходов дают не такую единообразную для крайних
квинтильных групп картину, как доходы от наемного труда. Вторую позицию в структуре
располагаемых доходов домохозяйств из I квинтильной группы и в городской местности, и в селах
занимают социальные выплаты, доля которых в 2012 г. составила в домохозяйствах из больших
городов 44,1%, в других городах – 33,0% и в селах – 26,8%, увеличившись по сравнению с 2006 г.,
соответственно, на 12,5 п.п., 9,3 п.п. 6,6 п.п. (таблица 2).
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Диаграмма 2. Динамика поквинтильного распределения доходов от трудовой деятельности, %
Источник: Рассчитано и построено по данным ОБДХ Республики Молдова за 2006 г. и 2012 г.
Однако уровень неравенства в распределении этого вида доходов является едва ли не самым
низким. Так, коэффициент фондов по социальным выплатам в больших городах в 2012 г. составил 0,6
(в 2006 г. – 0,9), в других городах – 1,03 (в 2006 г. – 0,9), в сельских домохозяйствах, не изменившись
по сравнению с 2006 г. – 1,5 (таблица 1).
Примерно такая же ситуация и с основной составляющей социальных выплат – пенсиями
(удельный вес пенсий в сумме социальных выплат колеблется от 67,1% у сельских домохозяйств из I
квинтильной группы до 93,4% у домохозяйств из V квинтильной группы в других городах – таблица
1). В отличие от социальных выплат в целом, во всех крайних квинтильных группах во всех
территориальных образованиях наблюдается неоднозначная тенденция увеличения доли пенсий в
располагаемых доходах во временном аспекте. Однако сохраняется присущая социальным выплатам
в целом тенденция – в домохозяйствах из I квинтильной группы во всех территориальных
образованиях доля пенсий превышает аналогичную цифру для домохозяйств из V квинтильной
группы: в больших городах в 2012 г. превышение составило 5,6 раз (в 2006 г. – 5,0 раз), в других
городах – 2,0 раза (в 2006 г. – 4,0 раза), в селах – 1,5 раза (2006 г. – 2,1 раза).
Увеличение доли пенсий в структуре располагаемых доходов могло быть следствием
увеличения количества пенсионеров в составе домохозяйств. Однако данные таблицы 3
свидетельствуют о том, что такое предположения не является определяющим. Так, в больших
городах количество пенсионеров в 2006 г. в V квинтильной группе было выше, чем в I квинтильной
группе, и в 2012 г. еще больше увеличилось (рост 1,6 раза), тогда как в I квинтильной группе –
сократилось на 32,2%. Такая же разнонаправленная тенденция изменения количества пенсионеров во
временном аспекте в домохозяйствах из крайних квинтильных групп в других городах. В сельских
домохозяйствах имеет место обратная тенденция.
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Таблица 3. Численность пенсионеров в ДХ, чел.
Большие города
Малые города
Села
квинтильные группы
I
V
I
V
I
V
2006
23073
35660
26545
18564
78935
69959
2012
13320
55816
21341
29572 104047 56341
Источник: Данные ОБДХ Республики Молдова за 2006 г. и 2012 г.

Села

Малые города

Большие
города

Размер пенсий в расчете на одного члена домохозяйства в 2012 г. по сравнению с 2006 г.
увеличился во всех территориальных образованиях и во всех крайних квинтильных группах:
минимальное увеличение – 2,2 раза – имело место в расположенных в больших городах
домохозяйствах из V квинтильной группы и в расположенных в других городах домохозяйствах из I
квинтильной группы, а наибольший рост – 4,1 раза – зафиксирован в домохозяйствах из V
квинтильной группы других городов (таблица 2). В результате в 2012 г. самые большие пенсии
получали члены расположенных в больших городах домохозяйств из I квинтильной группы – 347,6
леев, а самые маленькие – 143,74 леев (т.е. в 2,4 раза меньше) – сельские домохозяйства из I
квинтильной группы.
Уровень неравенства в распределении пенсий был и остается практически самым низким среди
составляющих располагаемых доходов во всех территориальных образованиях. Однако если в
больших городах коэффициент фондов снижается с 0,8 в 2006 г. до 0,6 – в 2012 г., то в
домохозяйствах из других городов увеличивается с 0,7 в 2006 г. до 1,3 в 2012 г., а в сельских
домохозяйствах увеличивается с 1,7 в 2006 г. до 2,0 в 2012.
Анализ поквинтильного распределения пенсий подтверждает, что наибольшая степень
неравенства имеет место в больших городах, и оно увеличивается во временном аспекте. Если в 2006
г. разрыв между I квинтильной группой и V квинтильной группой в 2006 г. составлял 16,1 п.п., то в
2012 г. – уже 31,0 п.п. (т.е. увеличился почти в 2 раза) (диаграмма 3).
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Диаграмма 3. Динамика поквинтильного распределения пенсий, %
Источник: Рассчитано и построено по данным ОБДХ Республики Молдова за 2006 г. и 2012 г.
Особняком среди социальных выплат стоят социальные пособия, так как эти выплаты в полной
мере применяются, начиная с 2009 г. Отсюда и другой временной интервал при анализе ситуации с
этим видом доходов. Данные таблицы 4 неоднозначно свидетельствуют о том, что социальные
пособия действительно носят адресный характер. Так, ни в больших городах, ни в других городах
домохозяйства из V квинтильной группы это пособие не получали как в 2009 г., так и в 2012 г. Более
того, в 2012 г. в больших городах ни одно домохозяйство не получало социальное пособие.
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Таблица 4. Динамика распределения социального пособия
Большие города Малые города
квинтильные группы
I
V
I
V
Социальные пособия, леев на 1 чел.
2009
3,52
0,00
1,28
0,00
2012
0,00
0,00
40,65
0,00
Поквинтильное распределение социальных
пособий, %
2009
100,0
0,0
31,6
0,0
2012
0,0
0,0
74,8
0,0
Доля социальных пособий в структуре
располагаемых доходов, %
2009
0,6
0,0
0,2
0,0
2012
0,0
0,0
4,7
0,0
Источник: Рассчитано по данным ОБДХ Республики Молдова за 2006 г. и 2012 г.

Села
I

V

2,05
35,94

0,59
0,33

46,8
57,1

4,9
0,2

0,4
4,5

0,03
0,01

В сельской местности получатели социального пособия есть и в I, и V квинтильных группах.
Размер пособия значительно уменьшается от I квинтильной группы к V: в 3,5 раза в 2009 г. и уже в
108,9 раз – в 2012 г. Величина социального пособия отвечает требованиям адресности и во
временном аспекте. Так, у членов домохозяйств из I квинтильной группы размер социального
пособия за три года увеличился в 17,5 раз, а из V квинтильной группы – сократился в 1,8 раза.
Выводы
Наибольшее неравенство в уровнях располагаемых доходов характерно для домохозяйств,
расположенных в больших городах.
Социальные выплаты в целом и их самая значимая составляющая – пенсии – остаются в числе
наиболее весомых источников доходов во всех территориальных образованиях и во всех крайних
квинтильных группах. При этом их доля в структуре располагаемых доходов гораздо выше в
домохозяйствах из I квинтильной группы. Самый высокий уровень неравенства также у
домохозяйств из больших городов.
Социальные пособия в полной мере соответствуют своему назначению и выполняют свою
функцию адресности во всех территориальных образованиях, тем самым сокращают уровень
неравенства между наименее и наиболее обеспеченными домохозяйствами

1.

2.
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UNELE CONCEPTE ŞI CARACTERISTICI ALE ÎMBĂTRÂNIRII
ANA TOMCEAC, cercet. şt., INCE
RAISA TARAGAN, cercet. şt., INCE
In this research reflected study results of population aging in two aspects: on the one hand –
examining factors – determinants and, on the other hand – the consequences caused by population aging. So
the aging phenomenon examined in two aspects:
- As "human aging" which is a challenge in determining the age limits aging and age a pension of
state social insurance system;
- And that "population aging" or "aging of population" as a process demo-socio-economic impact
on: demographic security, economic development, promoting of social policies, labor market sensibility
public finance, infrastructure, environment etc.
Keywords: aging, aging population, demographic security.
În prezenta cercetare sunt reflectate rezultatele studiului îmbătrînirii populaţiei în două aspecte: pe
de o parte – examinarea factoriilor – determinanţi şi, pe de altă parte – consecinţele cauzate de
îmbătrânirea populaţiei. Deci, fenomenul îmbătrînirii s-a examinat din două aspecte:
- ca „îmbătrînirea omului (individului)” care constituie o provocare primordială în determinarea
vîrstei limită de îmbătrînire şi acordă dreptul la pensie de vîrstă din sistemul de asigurări sociale de stat;
- şi, ca „îmbătrînirea populaţiei” sau „îmbătrînirea demografică” ca un proces demo-socioeconomic cu impact asupra: securităţii demografice, dezvoltării economiei, promovării politicilor sociale,
pieţei muncii, sinsibilităţii finanţelor publice, infrastructurii, mediului etc.
Cuvinte cheie: îmbătrînire, îmbătrînire demografică, securitate demografică.
JEL Classification: J1, J18, J19
Introducere. Definirea bătrâneţii ca stare fizică, psihică şi socială depinde nu atât de calităţile fizice
ori psihice ale persoanei, cât de normele sociale care stabilesc limitele de la care o persoană poate fi
considerată persoana vârstnică. Sunt evidenţiate deferite difiniţii ale noţiunii „de îmbătrânire”. Dacă la
nivelul individului, îmbătrânirea poate fi considerată ca un proces biologic ireversibil, la nivelul unei
societăţi, putem vorbi de un proces a cărui evoluţie poate fi încetinită cu condiţia aplicării eficiente a unor
măsuri specifice, a implementării unor programe desfăşurate pe termen lung.
Conţinutul de bază. Conceptul de „îmbătrânire”, ca un proces, stare, sau perioadă a vieţii poate fi
definit în mod diferit în funcţie de domeniul de cercetare, obiectul cărora este îmbătrânirea:
- în biologie acest proces este definit ca un set de modificări în organism de la naştere până la
moarte;
- în sociologie şi psihologie se pune accent pe faptul că, în plus, faţă de modificări biologice, pot fi
observate şi procesele de dezvoltare socială şi psihologică a omului care contribuie la modificarea funcţiilor
individului. Prin urmare, obiectul lor de cercetare acoperă şi problemele de integrare socială şi adaptare a
individului;
- în demografie, există două direcţii în cercetarea procesul de îmbătrânire: în primul rând - ca un
proces de schimbare în structura pe vârste a populaţiei: creşterea numărul şi ponderii populaţiei în vârstă
înaintată în total populaţie; în al doilea rând – ca un proces complex care include aspectele demografice,
economice, sociale, de sănătate etc.
Îmbătrânirea demografică este un proces care se referă la grupuri, colectivităţi de persoane, şi nu la
individ ca un caz singular, şi priveşte structura, compoziţia populaţiei, în raport cu caracteristica “vârstă” şi
este un factor de risc legat de evoluţia populaţiei şi a structurii acesteia. Totodată, îmbătrânirea demografică
este o problemă multidimensională: demografică, economică, socială, politică şi juridică (privind libera
circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă, migraţiune, dreptul la muncă etc.). Ţinând cont de cele expuse
mai sus, fenomenul îmbătrânirii intră în sfera de cercetare a mai multor ştiinţe interdependente deoarece este
o problemă inter şi multidisciplinară, o problemă actuală sub aspect geo-demografic, economic, social,
politic, etnic.
Problemelor de îmbătrânire a populaţiei, consecinţelor ei multiple, precum şi aspectele demografice
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şi consecinţele economice ale îmbătrânirii, atât în ceea ce priveşte impactul asupra pieţei forţei de muncă,
sistemul de pensii, şi sistemul de asistenţă socială a persoanelor în vârstă sunt dedicate o cantitate
semnificativă de cercetări ştiinţifice 1. Deci, reieşind din analiza acestora pot fi evidenţiate unele caracteristici
comune ale procesului de îmbătrânire şi anume. Procesul de îmbătrânire având un caracter obiectiv se
dezvoltă independent de voinţa cuiva, totodată, refacerea dezechilibrelor în structura pe vârstă necesită un
timp îndelungat cu aplicarea unor măsuri specifice. Problema îmbătrânirii nu este numai una demografică,
dar are un caracter complex, constituind şi o problema economică, socială, culturală, medico-sanitara şi chiar
morală. Ţinând cont de situaţia creată pe glob putem vorbi despre procesul de îmbătrânire cu un caracter
universal, deoarece toate ţările lumii, mai devreme sau mai târziu, se vor confrunta cu acest fenomen.
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Fig. 1. Ponderea persoanelor în vârsta de 60 ani
şi mai mult în structura populaţiei pe vârste, total pe glob2
Sursa: www.un/org.
Totodată, procesul de îmbătrânire demografică are unele trăsături specifice şi în scopul promovării
unor politici eficiente este necesar ca domeniul menţionat să fie evaluat ţinând cont atât de particularităţile
fiecărei populaţii, cât şi de contextul economic-social, cultural, precum şi cel politic al ţării respective.
Îmbătrânirea demografica se manifestă fiind un proces ferm şi de lunga durată care odată instalat îşi
continuă evoluţia în sensul accentuării sale. Totodată, analizele şi studiile în domeniul efectuate la un
moment dat au o valoare limitată şi concluziile acestora fiind valabile pe perioade nu prea îndelungate,
faptul care convinge că îmbătrânirea este un proces şi de actualitate, dar şi de perspectivă. Deci,
îmbătrânirea populaţie, ca fenomen, constituie o provocare nu doar ca proces biologic, care are loc la nivel
individual, dar şi ca fenomen social cu impact asupra tuturor sectoarelor publice, fiind: finanţele publice,
politica social-economică, piaţa muncii, infrastructura, relaţiile sociale etc. Totodată, fenomenul îmbătrânirii
populaţiei demonstrează un impact negativ şi asupra tuturor generaţii. Prognozele demografice confirmă
faptul că, în lumea întreagă, pentru prima dată în istorie, numărul vârstnicilor, va fi pînă în 2050 mai mare
decât cel al copiilor. Avînd în vedere factorii de îmbătrânire a populaţiei, procesul de îmbătrânire
demografică se caracterizează prin creşterea proporţiilor de adulţi şi vârstnici dintr-o populaţie, în timp ce
proporţiile de copii şi adolescenţi scad, fapt care este caracteristic pentru reproducerea populaţiei de tip
ingust şi duce la o creştere a vârstei mediane a populaţiei. Totodată, îmbătrânirea are loc în cazul declinului
ratei de fertilitate în timp ce speranţa de viaţă la grupe de vârstă înaintată rămîne constantă sau creşte.
Creşterea speranţei de viaţă, ca un factor de îmbătrânire a populaţiei, este legată de succesul în
medicină şi economie prin: condiţii mai bune de trai, schimbarea structurii de morbiditate şi reducerea
impactului factorilor externi asupra mortalităţii precoce. Primul model matematic al îmbătrânirii populaţiei a
fost elaborat de B. Gompertz3 care în baza analizei tabelelor de mortalitate a formulat legea îmbătrânirii şi
concomitent a propus o ecuaţie diferenţială, în funcţie de intensitatea mortalităţii pe vârste, care continuă să
fie utilizată până în prezent şi include un număr de modele contemporane de mortalitate şi de îmbătrânire.
În conformitate cu exprimarea demografului polonez Edward Rosset – speranţa de viaţă este un
„barometru al progresului social”4, adică, prelungirea speranţei de viaţă, constituie o reflectare a condiţiilor
de viaţă, care constau din muncă, alimentaţie, obiceiuri, mediu, sănătate şi educaţie. Şi invers, îmbătrânirea
populaţiei are o importanţă socio-economică şi un impact semnificativ atât asupra societăţii în ansamblu, cât
şi asupra vârstnicilor, în special, o evaluare pozitivă a persoanelor în vârstă şi rolul lor în societate contribuie
la progresul potenţialului economic şi favorează integrarea eficientă şi cuprinzătoare a vârstnicilor în
societate. Cauzele care explica fenomenul de îmbatrînire a populatiei sunt: scăderea natalităţii, progresele
medicinii şi creşterea nivelului de trai, care maresc rata de creştere numerică a populaţiei vârstnice, prin
ameliorarea morbidităţii şi mortalităţii precum şi intensitatea şi orientarea migraţiei populaţiei. Totodată, în
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cazul în care îmbătrânirea individului prezintă un proces ireversibil care se termină cu moartea, îmbătrânirea
demografică constituie un fenomen reversibil. Întinerirea populaţiei poate fi demonstrată doar cu creşterea
natalităţii, şi ca rezultat creşterea în structura populaţii ponderii copiilor şi tineretului, iar ponderea
vârstnicilor respectiv scade. Astfel, procesul demografic pe glob, este determinat de două modele de bază:
1) modelul „populaţiei vârstnice”, care corespunde zonelor cu un nivel scăzut al natalităţii şi
mortalităţii infantile şi respectiv cu un nivel mai ridicat a speranţei de viaţă;
2) modelul de „populaţie tânără” care este valabil pentru zonele cu rate ridicate a natalităţii, un
număr semnificativ de mortalitate totală şi mortalitate infantilă, cu sporul natural în creştere precum şi cu
speranţa medie de viaţă redusă.
Ţinând cont de cele expuse mai sus, îmbătrânirea populaţiei se consideră:
- mobilă, cu ponderea persoanelor de peste 60 de ani din totalul populaţiei la nivel de 12-14%;
- stabilă, cu ponderea persoanelor în această grupă de vârstă la nivel de 15-19%;
- depopulare „senilă”, cu ponderea respectivă de peste 20%.
De obicei, îmbătrânirea demografică este măsurată prin metoda propusă de demograful polonez
E.Rosset, şi conform scalei (gradaţiei) propusă de statisticul-demograf suedez J.Sandberg. Totodată,
E.Rosset unul dintre primii savanţi care a indicat că societăţile afectate de îmbătrânirea populaţiei, sunt
supuse unor inovaţii nu numai demografice, ci şi sociale, economice, politice şi psihologice5. În scopul
evaluării nivelului de îmbătrânire demografică în practica ştiinţifică mondială sunt aplicate diferite criterii.
Conform scalei de îmbătrânire demografică a lui J. Good-Garnier – E . Rossett, pragul îmbătrânirii
a fost determinată la vârsta de 60 de ani6. Ţinând cont de acest criteriu:
- ţările în care ponderea persoanelor în vârstă de 60 de ani şi peste, din totalul populaţiei, constituie
mai puţin de 8% se determină, din punct de vedere demografic, ca ţări „tinere”;
- în cazul în care ponderea acestui grup variază între 8-12% sunt caracterizate ca ţări în „anticipare
la bătrâneţe”;
- în caz că ponderea acestui grup constituie 12% şi peste, aceste ţări, din punct de vedere
demografic, se caracterizează ca ţări „bătrâne”.
Ceea ce se referă la ţările din grupul celor „bătrâne” clasificarea nivelului de îmbătrânire s-a propus
următoarea:
- „nivelul iniţial de bătrâneţe” - în cazul ponderii vârstnicilor între 12-14%;
- „nivelul mediu de bătrâneţe” - cu respectiv 14 -16%;
- „nivelul avansat de bătrâneţe”- cu respectiv 16 -18%;
- „nivelul foarte înalt de bătrâneţe” - în cazul ponderii vârstnicilor peste 18%.
Totodată, după clasificarea lui J.Sandberg, determinarea nivelului de îmbătrânire demografică se
efectuează în baza schimbărilor care apar în structura celor trei grupe principale de vârstă: 0-19 ani, 20-59
ani, 60 de ani şi mai mult. Conform scalei lui J.Sandberg, îmbătrânirea populaţiei se manifestă în cazul când
ponderea persoanelor care aparţin la primul grup de vârstă (0-19 ani) este mai mic de 30%, în timp ce
ponderea persoanelor din grupul trei (60 de ani şi peste) depăşeşte nivelul de 15%. Deci, indicatorii
principali, care caracterizează îmbătrânirea demografică a societăţii constituie numărul populaţiei în vârstă
de 19 ani şi numărul populaţiei în vârstă de peste 60 de ani.
Conform propunerilor experţilor al Diviziei de Populaţie a Departamentului de Afaceri Economice şi
Sociale al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Populaţie (19597) în scopul determinării procesului de
îmbătrânire s-a utilizat ca prag vârsta de 65 ani precum şi au fost propuse trei nivele, care caracterizează
structura demografică a populaţiei ca:
- o populaţie tânără, în cazul în care populaţia în vârstă peste 65 de ani constituie nu mai mult de 4%
din totalul populaţiei;
- respectiv 4-7%, prezintă o structură a populaţiei mature, deci populaţia se află în pragul bătrâneţii;
- şi, în cazul în care populaţia în vârstă de peste 65 de ani constituie mai mult de 7% - populaţia
bătrână.
Influenţa structurii pe vârste asupra îmbătrânirii populaţiei se manifestă prin următoarele. Analiza
piramidei structurii pe vârste a populaţiei identifică două tipuri de îmbătrânire: îmbătrânirea populaţiei „de
jos”, în cazul fertilităţii scăzute (A. Boiarskii, Rusia, Jean Bourgeois-Pichat şi A.Sauvie, Franţa; Ansley
Johnson Coale, SUA etc.) şi îmbătrânirea „de sus”, ca o consecinţă a reducerii mortalităţii la persoanele în
vârstă înaintată şi în categoria celor bătrâni, care prezintă un rezultat al progreselor în domeniul medicinii, şi
prin urmare, creştere a speranţei de viaţă în detrimentul tocmai acestui motiv. Astfel, reducerea mortalităţii
contribuie la îmbătrânirea în următoarele cazuri: mai multe persoane ating vârsta de bătrâneţe sau, creşterii
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speranţei de viaţă a vârstnicilor. Anume, ţinând cont de impactul factorului „creşterea speranţei de viaţă a
vârstnicilor”, demograful F.Notestein a subliniat că, „problema îmbătrânirii – este ca atare nu o problemă, ci
mai degrabă o vedere pesimistă asupra triumfului umanităţii”8. Deci, viziunea în cauză, a permis savanţilor în
demografie de a înainta un concept nou în determinare a vârstei individului. Unul dintre primii, în
promovarea noului concept a vârstei, în sensul demografic, a fost demograful american Norman Ryder, care
a subliniat, în 1975: „Noi măsurăm vârsta cu număr de ani începând cu naşterea. Acesta este util şi are un
sens ca indicator a etapelor de dezvoltare de la naştere până la maturitate. Însă, pentru următoarele etape,
acest indicator este tot mai puţin şi mai util, ar fi mai potrivit pentru a măsura vârsta în ani nu de la data
naşterii, dar în numărul anilor rămase până la moarte" 9. Conform propunerilor lui Ryder, o alternativă la
indicatorul „ponderea populaţiei în vârstă de 65 ani şi mai sus” poate fi indicatorul „ponderea populaţiei cu
o speranţă de viaţă de 10 ani rămaşi de viaţă”. Asemenea abordare permite de a avea noi viziuni despre
schimbările în supravieţuire şi modificările asociate acestora pe parcursul vieţii, precum şi, respectiv,
contribuie la revizuirea cunoştinţelor privind nivelul limită de vârstă care confirmă bătrâneţea.
Analiza proceselor demografice efectuate în baza unor cercetări ştiinţifice şi analiza rezultatelor
obţinute ne demonstrează că declinul natalităţii contribuie la îmbătrânirea populaţiei. Totodată, ţinând cont
de faptul că evaluarea nivelului fertilităţii la nivel global, se efectuează diferit, experţii ONU propun, în
calitate de indicator, care elucidează procesul de îmbătrânire a populaţiei, să fie utilizată vârsta medie a
populaţiei, având în vedere că pe măsura îmbătrânirii populaţiei, vârsta medie se majorează 10. În prezent,
cercetările ştiinţifice moderne în domeniul demografiei acordă o atenţie deosebită impactului speranţei de
viaţă asupra îmbătrânirii populaţiei. De asemenea, în scopul determinării vârstei medie, a fost propus spre
aplicare un nou concept de „vârstă perspectivă”. O analiză a indicatorilor alternativi de îmbătrânire a fost
aplicat în 2008 de savanţii din SUA şi Austria (Lutz W., Sanderson W. and Scherbov din Institutul mondial
de analiză sistemică aplicativă din Viena) pentru a studia evoluţia demografică a ţărilor europene în baza
modelelor de probabilitate a majorării longevităţii. Aceasta a dat posibilitatea de a obţine cunoştinţele precise
asupra modificării structurii populaţiei după vârste în total din lume şi pe anumite regiuni, precum şi au fost
propuse unele viziuni noi asupra maturităţii populaţiei pământului, reactualizării asemenea noţiuni cum sunt:
de îmbătrânire, vârstă, speranţa de viaţă în contextul majorării continue a acesteia. Conform opiniilor
savanţilor este "incorect să credem că omul de astăzi, în vârstă de 60 de ani, este pe aceeaşi treaptă a ciclului
de viaţă ca şi oamenii de-o seamă cu zeci de ani în urmă. Astăzi, în medie, el are o sănătate mai bună şi o
speranţă de mulţi ani înainte, cea ce acordă o influenţă asupra comportamentului lui din punct de vedere al
investiţiilor. Deci, putem demonstra, că atât dimensiunea biologică cât şi cea socială a vârstei constituie nu
numai o funcţie a timpului de la naştere, dar, de asemenea, şi a timpului estimat până la moarte precum şi
completată cu o apreciere suplimentară – care va reflecta modificări în durata estimată de viaţă a persoanelor
cu disabilităţi"11.
Potrivit opiniilor savanţilor Scherbov S. şi alţii din domeniu, la evaluarea vârstei populaţiei este
necesar de ţinut cont de faptul că, îmbătrânirea într-o măsură mai mare prezintă o creştere a speranţei de
viaţă, decât creşterea numărului de bătrâni faţă de cei tineri. Drept bază a metodologiei de evaluare a vârstei
a fost utilizată speranţa de viaţă reziduală corespunzătoare a unei populaţii de anumită vârstă dar nu
categorii fixe de vârstă, cum se obişnuia până acum12. Ţinând cont de prevederile noului concept privind
„vârstă perspectivă”, se propune, de a aplica în analiză, în afară de cei trei indicatori de bază ai îmbătrânirii
(ponderea populaţiei în vârstă de 60 de ani şi peste, vârsta medie şi vârsta mediană a populaţiei), trei
parametrii noi13:
- procentul populaţiei cu numărul de ani rămaşi pentru viaţă (remaining life expectancy, RLE),
sunt circa 15 ani sau şi mai puţin;
- vârsta mediană prospectivă s-au standardizată (prospective median age, PMA), care are la bază
calculul unui standard (spre exemplu anul 2000): ce constituie vârsta unei persoane în anul 2000, care are o
speranţa de viaţă reziduală a unui om în vârsta mediană în anul de raportare;
- media anilor presupuşi de viaţă a populaţiei care prezintă media ponderată a speranţei de viaţă pe vârste, în
cazul în care ponderile sunt determinate ca cota populaţiei la fiecare vârstă (Liebmann Hersch, autorul modelului de
măsurare a dimensiunii şi structurii populaţiei prin aplicarea, ca indicator, potenţialului viitor de viaţă, deci a
numărului de ani de viaţă, care urmează să aibă loc la oameni la anumit nivel de mortalitate la fiecare
vârstă)14. De menţionat că, o comparaţie a parametrilor similari a vârstelor „retrospectiv” şi „prospectiv”
permite de a evidenţia natura dublă a impactului schimbărilor a mortalităţii asupra procesului de îmbătrânire.
Concluzii: Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen mondial şi constituie una din tendinţele majore
ale dezvoltării demografice. În întreaga lume, populaţia vârstnică înregistrează o creştere rapidă şi constantă
Ediţia a IV-a / nr. 1, 2014

ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

165

cu consecinţele socio-economice ale acestui fenomen. Conform proiecţiei demografice a ONU, Europa de
Sud va atinge diminuarea efectivului populaţiei în câţiva ani, Europa occidentală după 2010 şi Europa de
Nord după 2030. Declinul va fi marcat în Europa orientală şi meridională şi mai moderat în Europa
occidentală şi septentrională. Estimările demonstrează că ponderea populaţiei de peste 60 de ani se va mări
de la 10% în 2000, până la 22% la mijlocul secolului XXI şi la sfârşit va constitui circa 32%. Republica
Moldova nu este o excepţie, şi problema îmbătrânirii demografice constituie o problemă primordială în
asigurarea securităţii demografice a ţării. Îmbătrânirea demografică a populaţiei poate fi definită ca fiind
rezultatul creşterii ponderii persoanelor vârstnice, în paralel cu reducerea ponderii persoanelor tinere,
înregistrând schimbările structurale ale populaţiei. Îmbătrânirea demografică este o problemă actuală şi
poartă un caracter multidimensional şi, având în vedere sfera de cercetare este o problemă multidisciplinară,
precum şi afectează toate aspectele vieţii sociale şi economice şi provoacă un impact negativ asupra
promovării politicilor demo-socio-economice în asigurarea securităţii demografice şi economice. Efectul
îmbătrânirii provoacă durabilitatea sistemului de pensii, în cazul majorării numărului persoanelor în vârstă,
precum şi acordă un impact negativ asupra costurilor de ocrotire a sănătăţii şi de îngrijire a persoanelor de
vârstă înaintată.
Există unele caracteristici generale şi speciale ale procesului de îmbătrânire, care ţine de caracterul ei
obiectiv, complex, universal, precum şi constituie un proces cu trăsături specifice, ferm şi de lunga durată,
de actualitate, dar şi de perspectivă. În definiţiile privind îmbătrânirea nu există încă un consens în ceea ce
priveşte limita de vârstă de la care o persoană poate fi apreciată ca fiind vârstnică. Sunt evidenţiate diferenţe
între ţări privind vârsta legală de pensionare, atât pentru sexul feminin, cât şi masculin. Pe parcursul
diferitelor perioade istorice noţiunea „pragul îmbătrânirii” a fost modificată în dependenţă de starea şi
dezvoltarea socio-economică şi tipul societăţii. Dar, după cum arată experienţa, determinarea tradiţională a
pragului de îmbătrânire a populaţiei, privind vârstă medie, oferă o imagine incompletă a nivelului de
îmbătrânire. De menţionat că, potrivit prevederilor experţilor Naţiunilor Unite – "secolul XXI-lea va fi
martor, şi chiar va demonstra, o îmbătrânire mai rapidă decât ultimul secol"15. Din acest punct de vedere a
fost recunoscut şi faptul, că extinderea duratei de viaţă constituie o forţă motrice ale îmbătrânirii. La rândul
său, îmbătrânirea populaţiei a provocat o atenţie la conceptul propriu zis ale vârstei. Totodată, este necesar
de menţionat faptul că începând cu mijlocul anilor 1970 s-a stabilit o concepţie de două vârste sau generaţii
cu vârstă cronologică (numărul anilor împliniţi) şi vârstă de perspectivă (numărul anilor care urmează a fi
trăiţi). Astfel, în calitatea pragului de îmbătrânire a fost primită vârsta la atingerea căreia omul încă va trăi 10
ani (în loc de vârsta fixată a omului).
În afară de indicatorii tradiţionali ce caracterizează îmbătrânirea demografică (ponderea populaţiei în
vârstă de 60/65 ani şi peste, sarcina demografică şi vârsta mediană) şi se bazează la o anumită longevitate
care urmează având în vedere regimul respectiv de mortalitate, în ultimii ani de către savanţi au fost propuşi
unii indicatori noi, ţinând cont de vârsta perspectivă, majorându-se şi vârsta de a trăi de la 10 ani până la 15
ani, ceea ce se explică prin faptul că îmbătrânirea populaţiei este un proces de majorare a longevităţii, iar nu
este rezultatul majorării numărului cantitativ al oamenilor bătrâni comparativ cu cei tineri. Vârstă de
perspectivă deja se utilizează ca un indicator de bază la monitorizarea realizării Planului de acţiuni din
Madrid: (Michael Fuchs et al., List of Indicattors (2008), www.monitoringris.org/documents/tools_reg/
indicators_full_list.pdf.). În acest caz, cum arată cercetările savanţilor internaţionali (Lutz, W. şi etc. 2008b;
Sanderson, W. and Scherbov. 2008) dinamica populaţiei demonstrează diferite tendinţe. Utilizarea
indicatorilor menţionaţi mai sus este importantă din punct de vedere că dă posibilitatea de a determina
politicile sociale şi sistemul de acţiuni orientate spre susţinerea şi protecţia socială mai eficientă pentru
perspectivă, îmbinând acestea cu previziuni necesare de investiţii financiare de lungă durată.
Referinţe bibliografice

1.

2.
3.

COUGHLAN, G., EPSTE, D. et al. Life Metrics: A toolkit for measuring and managing longevity and
mortality risks: technical document. 2007 [accesat 31 martie 2014]. Disponibil:
https://www.jpmorgan.com/cm/BlobServer/lifemetrics_technical.pdf?blobkey=id&blobwhere=115847
2448701&blobheader=application/pdf&blobheadername1=CacheControl&blobheadervalue1=private&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
PAPIEŻ, M. Ageing Process of Population and Labour Market – Comparative Analysis in the
European Union Countries in the years 1996-2005: Referat wygłoszony na 13th Slovak-PolishUkrainian Scientific Seminar in Svätý Jur, 7-10 november 2006.
DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS Population Division. World Polupation
Ediţia a IV-a / nr. 1, 2014

166

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Economie, Finanţe, Politici Sociale, Demografie, Statistică şi Econometrie

Prospects: the 2004 Revision Analytical Report. Volume III [accesat 31 martie 2014]. Disponibil:
http://www.un.org/esa/population/publications/WPP2004/WPP2004_Volume3.htm
GOMPERTZ, B. On the nature of the function expressive of the law of human mortality, and on a new
mode of determining the value of life contingencies. In: Philosophical Transactions of the Royal
Society of London. 1825, vol. 115, pp. 513-583 [accesat 31 martie 2014]. Disponibil:
http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/115/513.full.pdf+html
ROSSET, E. Proces starzenia się ludności. Studium Demograficzne. Warszawa, 1959.
САПОЖНИКОВА, Т.И. Демографическое старение: прогнозы причины, последствия. 2007
[accesat 31 martie 2014]. Disponibil: http://ej.kubagro.ru/2007/01/pdf/10.pdf
NOTESTEIN, F. Some Demographic Aspects of Aging. In: Proceedings of the American
Philosophical Society. 1954, vol. 98, no. 1, pp. 38-45.
RYDER, N. Notes on Stationary Populations. In: Population Index. 1975, vol. 41, no. 1, pp. 3-28.
UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. World demographic trends. New
York,
2011.
28
p.
[accesat
31
martie
2014].
Disponibil:
http://www.un.org/esa/population/cpd/cpd2011/ecn92011-6buettner-presentation.pdf
European Demographic Data Sheet 2008
[accesat 31 martie 2014]. Disponibil:
http://www.oeaw.ac.at/vid/datasheet/download/sources_notes_datasheet2008.pdf
SANDERSON, W., SCHERBOV, S. A new perspective on population aging. In: Demographc
Research. 2007, vol. 16, pp. 27-58.
LUTZ, W., SANDERSON, W., SCHERBOV, S. The coming acceleration of global population
ageing. In: Nature. 2008, vol. 451, pp. 716-719.
PRESSAT, R., HENRY, L. Liebmann Hersch (1882-1955). In: Population. 1955, vol. 10, no. 3, pp.
529-530.
UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS. Population
Division [accesat 31 martie 2014]. Disponibil: www.un.org
Recomandat spre publicare: 31.03.2014

Ediţia a IV-a / nr. 1, 2014

ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

167

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДОВ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ НА НЕРАВЕНСТВО
В БЛАГОСОСТОЯНИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗОЯ СТРЕМЕНОВСКАЯ,
научный сотрудник НИЭИ
One of the component parts of the households (HH) disposable income is the transfers from abroad.
The analysis of their impact on inequality in households welfare in the temporal and territorial profiles is
provides in this article.
Keywords: remittances, households, inequality, disposable income of households.
Una dintre părţile componente ale venitului disponibil al gospodăriilor o reprezintă transferurile de
peste hotare (remitenţele). În articol este prezentată analiza impactului acestora asupra inegalităţii
bunăstării gospodăriilor în profil teritorial şi temporal.
Cuvinte cheie: remitenţe, gospodării, inegalitate, venitul disponibil al gospodăriilor.
JEL Classification: I3, R2, J61, I31
Введение. Все большее значение для развивающихся стран приобретает такой источник
финансовых поступлений, как денежные переводы международных трудовых мигрантов. Денежные
переводы мигрантов важны не только потому, что помогают выжить наименее обеспеченным
жителям страны. В последнее время они все больше рассматриваются как самостоятельный и весьма
существенный фактор развития экономики стран-доноров рабочей силы.
Денежные переводы работающих (трудовых мигрантов) представляют собой текущие
трансферты средств, осуществляемые мигрантами, живущими и работающими в новой стране,
резидентам своей прежней страны. Они состоят из всех текущих трансфертов средств,
осуществляемых как в денежной, так и натуральной формах. Обычно они являются регулярными
переводами между членами одной и той же, семьи. Такие переводы могут осуществляться как
легально через банковскую систему, так и живым налом «из рук в руки». Таким образом, из
вышесказанного следует, что одним из источников официальной информации об объемах денежных
переводов от трудовых мигрантов служит банковская система. Так, по данным НБМ в 2013 г. объем
банковских переводов денежных средств из-за границы в пользу физических лиц Республики
Молдовы составил 1 609,98 млн. долл. США, что на 7,7% больше, чем в 2012 г. [1]. Следует
отметить, что НБМ фиксирует ситуацию на макроуровне и, следовательно, не может давать анализ на
микроуровне, т.е. на уровне домохозяйства.
Более того, как известно, многие трудовые мигранты, экономя на банковских расходах, не
пользуются услугами лицензированных банков, и чаще передача денег происходит именно способом
«из рук в руки». В результате более точную информацию об объемах денежных переводов на уровне
домохозяйств получаем, анализируя данные о располагаемых доходах домохозяйств, которые
фиксируются благодаря Обследованию бюджетов домашних хозяйств [далее – ОБДХ]. К тому же, в
рамках указанного обследования возможно проведение анализа влияния объемов денежных
переводов из-за границы на неравенство в благосостоянии населения.
Основное содержание. Располагаемые доходы домашних хозяйств – это совокупность
денежных и натуральных поступлений от наемного труда, индивидуальной сельскохозяйственной и
несельскохозяйственной деятельности, социальных выплат (пенсий, социальных выплат, социальных
пособий) и других источников, среди которых определяющую роль играют денежные переводы из-за
границы.
За период 2006-2013 гг. объем среднемесячных денежных переводов из-за границы в расчете на
одного человека в целом по стране увеличился со 116,7 леев (2006 г.) до 290,9 леев (2013 г.), т.е. в 2,5
раза. При этом в сельской местности имело место более значительной увеличение объемов
переводов из-за границы (со 115,1 леев в 2006 г. до 322,0 леев – в 2013 г., т.е. в 2,8 раза), чем в
городской местности (со 144,1 леев в 2006 г. до 251,7 леев – в 2013 г., т.е. в 1,8 раза) [2, 3].
За анализируемый период увеличилась и доля этого вида доходов в структуре располагаемых
доходов домохозяйств. Хотя тенденция изменения удельного веса переводов из-за границы в
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располагаемых доходах домохозяйств и не была строго возрастающей (периоды роста сменялись
периодами сокращения), тем не менее, можно с уверенностью сказать, что доля переводов из-за
границы с 2006 г. по 2013 г. увеличилась как по стране в целом, так и в территориальном разрезе.
Однако если в городской местности это увеличение составило лишь 0,4 п.п., то в сельской местности
– 7,1 п.п., т.е. превышение составило 17,8 раза (диаграмма 1).
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Диаграмма 1. Динамика удельного веса переводов из-за границы в располагаемых доходах ДХ, %
Источник: Построено по данным [2, 3].
По отдельным компонентам располагаемых доходов имеет место большее неравенство, чем
неравенство располагаемых доходов в целом. Для всех территориальных образований это
утверждение характерно для доходов от наемного труда, доходов от несельскохозяйственной
деятельности, прочих доходов и, особенно, денег, получаемых из-за границы.
Что касается переводов, получаемых из-за границы от родственников трудовых мигрантов, то
в 2006 г. наименьший их размер на члена домохозяйства был зафиксирован в домохозяйствах их I
квинтильной группы больших городов (2,45 леев), а в 2013 г. – в домохозяйствах их I квинтильной
группы в селах (121,25 леев) – таблица 1. Cамые значительные суммы в 2006 г. получали
члены домохозяйств из V квинтильной группы в малых городах, а в 2013 г. – члены сельских
домохозяйств из V квинтильной группы (1031,33 леев). Данные таблицы 1 свидетельствуют о том,
что во временном аспекте имел место рост размеров переводов в обеих крайних квинтильных
группах во всех территориальных разрезах. Однако наибольший рост во временном аспекте имел
место именно в домохозяйствах их I квинтильной группы больших городов – в 68,3 раза в 2013 г. по
сравнению с 2006 г.
Таблица 1. Располагаемый доход в среднем на 1 члена ДХ, леев в месяц
Большие города
Малые города
Села
квинтильные группы
I
V
I
V
I
V
Располагаемый доход - всего
2006
437,53
1769,07 430,72 1356,59 374,61 1339,68
2013
1225,84 3173,25 920,28 2791,89 908,61 2610,88
Другие доходы
2006
25,26
350,00
78,27
399,30
48,54
369,37
2013
302,30
616,80 194,10 997,40 156,84 1107,98
Переводы из-за границы
2006
2,45
190,73
46,71
331,94
36,89
316,25
2013
170,76
364,89 134,78 774,72 121,25 1031,33
Источник: рассчитано по данным ОБДХ Республики Молдова за 2006 г. и 2013 г.
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Следует отметить, что увеличение среднемесячных размеров переводов из-за границы
произошло не потому, что увеличилось количество трудовых мигрантов. Напротив, в обеих крайних
квинтильных группах из больших городов, в I квинтильной группе в малых городах и в V
квинтильной группе в селах зафиксировано снижение количества трудовых мигрантов в 2013 г. по
сравнению с 2006 г., соответственно, в 3,8 раза, в 1,4 раза, 2,4 раза и 1,03 раза (таблица 2). Таким
образом, можно с уверенность говорить об увеличении объемов переводов из-за границы как
следствии увеличения размеров заработков мигрантов.
Таблица 2. Численность трудовых мигрантов в ДХ, чел.
Большие города
Малые города
Села
квинтильные группы
I
V
I
V
I
V
Численность трудовых мигрантов в ДХ
2006
1026
10181
5479
15014
17415
48771
2013
272
7290
2318
21991
19412
47404
Источник данные ОБДХ Республики Молдова за 2006 г. и 2013 г.
Самый большой размер переводов из-за границы (1031,3 леев в 2013 г.) – в сельских
домохозяйствах из V квинтильной группы, причем по сравнению с 2006 годом размер переводов
увеличился в 3,4 раза. Очевидно, именно этим объясняется увеличение доли этого вида доходов в
структуре располагаемых доходов сельских домохозяйств (до 39,5% в 2013 г. против 23,6% – в 2006
г., т.е. рост на 15,9 п.п.) – таблица 3. В сельских домохозяйствах из I квинтильной группы рост
размера переводов на члена домохозяйства несколько ниже – 3,3 раза в 2012 г. по сравнению с 2006
г., при этом увеличение доли в структуре располагаемых доходов не столь весомое (с 9,9% в 2006 г
до 13,3% в 2013 г., т.е. – на 3,4 п.п.). Однако, в отличие от больших городов, в сельских
домохозяйствах из I квинтильной группы увеличение произошло за счет увеличения количества
трудовых мигрантов (на 1998 чел. в 2013 г. по сравнению с 2006 г.), тогда как в сельских
домохозяйствах из самой обеспеченной квинтильной группы отмечена тенденция схожая с большими
городами – рост размеров переводов происходил не за счет увеличения количества мигрантов (их
число все же сократилось на 3%) – таблица 2.
Таблица 3. Динамика структуры располагаемых доходов по квинтилям, %
Большие города
Малые города
Села
квинтильные группы
I
V
I
V
I
V
Располагаемый доход - всего
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
От
сельскохозяйственной
деятельности
2006
0,6
0,2
6,5
5,2
36,0
29,8
2013
0,2
0,1
4,4
1,5
23,4
10,1
Другие доходы
2006
5,8
19,7
18,2
29,4
13,0
27,6
2013
24,7
19,4
21,1
35,7
17,3
42,4
Переводы из-за границы
2006
0,6
10,8
10,8
24,5
9,9
23,6
2013
13,9
11,5
14,7
27,8
13,3
39,5
Источник: рассчитано по данным ОБДХ Республики Молдова за 2006 г. и 2013 г.
Можно предположить, что такое увеличение удельного веса переводов из-за границы в
располагаемых доходах сельских домохозяйств является следствием того, что в них существенно
сократились доходы от индивидуальной сельскохозяйственной деятельности: в I квинтильной группе
доля доходов от этого вида деятельности сократился на 12,6 п.п. в 2013 г. по сравнению с 2006 г., а в
V квинтильной группе сокращение еще значительней – почти в 3,0 раза (таблица 3).
Имеет место значительная поквинтильная дифференциация по объему переводов из-за
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Села

Малые города

Большие
города

границы, хотя со временем она сокращается. Так, в больших городах коэффициент фондов по этому
виду доходов является самым низким – 2,1 (хотя и снизился в 2013 г. по сравнению с 2006 г. более
чем в 37 раз) Напротив, в сельских домохозяйствах – самый высокий – 8,5 в 2013 г. против 8,6 – в
2006 г., а в других городах – 5,8 в 2013 г. против 7,1 – в 2006 г. (таблица 1).
В результате на домохозяйства из I квинтильной группы больших городов в 2013 г.
приходилось только 1,7% переводов из-за границы (эта величина в 5,6 раза превышает уровень
2006 г.), тогда как на самую обеспеченную V квинтильную группу в 2006 г. приходилось более
половины переводов (54,3%), а в 2012 г. – уже более 3/4 (75,6%) – диаграмма 2. То есть наблюдается
увеличение неравенства по переводам из-за границы в больших городах. В других территориальных
образованиях, напротив, имеет место снижение неравенства по переводам из-за границы. Так, в
других городах разрыв между I и V квинтильными группами в 2006 г. составлял 48,6 п.п., а к 2013 г.
он сократился до 38,9 п.п.. В сельских домохозяйствах сокращение несколько меньше: с 33,0 п.п. – в
2006 до 26,3 п.п. – в 2012 г.
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Диаграмма 2. Динамика поквинтильного распределения переводов из-за границы,%
Источник: Рассчитано и построено по данным ОБДХ Республики Молдова за 2006 г. и 2012 г.
Выводы. Денежные средства, получаемые из-за границы, продолжают оставаться
немаловажной статьей доходов как малообеспеченных, так и обеспеченных домохозяйств. При этом
в других городах и селах они способствуют сокращению неравенства, а в больших городах –
напротив, увеличивают.
Библиографические источники
1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ. Переводы из-за границы денежных средств в пользу
физических лиц через банки Республики Молдова, чистые платежи, в 2013 году. 2014, 18 февраля
[accesat 6 mai 2014]. Disponibil: https://www.bnm.md/ru/other_press_releases
2. BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA. Veniturile şi cheltuielile
populaţiei
în
2009.
2010,
31
martie
[accesat
14
mai
2014].
Disponibil:
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=2934
3. BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA. Veniturile şi cheltuielile
populaţiei în anul 2013. 2014, 31 martie [accesat 31 martie 2014]. Disponibil:
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4355&parent=0
Recomandat spre publicare: 15.05.2014

Ediţia a IV-a / nr. 1, 2014

ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

171

AZILURI DE BĂTRÂNI CA FORMA INSTITUŢIONALĂ
A ASISTENŢEI SOCIALE A PERSOANELOR ÎN ETATE
ECATERINA GARABAJII, cercet. şt., INCE
The relevant system of the homes retirement can hardly be considered as sufficiently effective in our
country and abroad. Although many beneficiaries are not satisfied with the standard of living in a retirement
home and don’t want to be institutionalized there. During the last years a need of the social centers is
growing. This fact is caused by the migration of young people abroad. In this context, the creation of
organizations that provide paid care services is sufficiently desirable.
Key words: social services, retirement home, communautaire system, social centers, adult persons /
families and with disabilities.
Sistemul existent de aziluri de bătrâni poate fi cu greu considerat suficient de eficace atât în ţara
noastră, cât şi în străinătate. Deşi mulţi beneficiari nu sunt mulţumiţi de condiţiile de trai în aziluri şi nu
şi-ar dori să fie instituţionalizaţi aici, în ultimii ani nevoia în centre sociale este în continuă creştere. Faptul
dat este determinat de migraţia tineretului peste hotarele ţării care îşi lasă bătrânii fără îngrijire. În
contextul dat, crearea organizaţiilor ce prestează serviciile de îngrijire contra plată este binevenită.
Cuvinte cheie: servicii sociale, aziluri de bătrâni, sistemul comunitar, centre sociale, persoane/familii
adulte şi cu dizabilităţi.
JEL Classification: I3, I30, I38
Introducere. Planeta noastră îmbătrâneşte vertiginos: fiecare secundă în lume două persoane serbează
aniversarea de 60 de ani. În anii 2011-2013, populaţia în vârsta de 60 de ani şi peste s-a dublat, totodată, spre
anul 2050 ponderea sa va creşte încă de două ori.
Procesul dat nu a lăsat la o parte nici ţările dezvoltate care s-au confruntat cu problema în cauza mai
bine de o sută de ani, nici cele în curs de dezvoltare în care problema dată a apărut doar în ultimele decenii.
Pentru multe state contemporane bătrâneţea devine o povară excesiv de grea.
Conţinutul de bază. Trecerea funcţiilor sociale de la societate spre stat a început în a doua jumătate a
secolului XIX, iar caritatea treptat devine una din funcţiile statului [4]. Având în vedere că modul cel mai
eficient, din punct de vedere economic, de a asigura cetăţenii, inapţi de muncă din cauza vârstei sunt aziluri
pentru bătrâni. Această modalitate de lucru cu persoanele în etate a devenit în secolul XX una dintre cele mai
populare, cel puţin în statele în care grija de bătrâni este considerată a fi obligaţia statului. În Statele Unite în
azilurile de bătrâni trăieşte un procent mai mare de persoane în etate, decât în Europa.
Termenul generic „azil de bătrâni” înglobă un ansamblu foarte eterogen de structuri.
În Europa putem vorbi de trei tipuri de obiecte pentru pensionari [5]:
- locuinţe obişnuite, adaptate la nevoile persoanelor în vârstă (de exemplu, casă sau un
apartament, fără praguri, cu uşi largi pentru o deplasare mai uşoară într-un scaun cu rotile);
- instituţii cu servicii specializate de îngrijire a bătrânilor (alimentarea, ajutorul în soluţionarea
problemelor uzuale);
- cămine de îngrijire şi asistenţă medicală deplină a vârstnicilor.
Pentru SUA însă avem o diversificare mai mare [6]:
- cămine pentru pensionari, cu subvenţionare statală, unde deservire este minimală;
- Assisted Living – hotel cu pensiune, unde îngrijirea şi alimentarea sunt combinate cu servicii
medicale;
- Broading House – pensiune pentru pensionari de 10-15 locuri;
- Nursing Home – instituţie cu accentul pe servicii medicale;
- Adult DayCare facility – centru de zi pentru persoane în etate.
După statutul său, instituţiile destinate îngrijirii persoanelor în etate, se împart în trei categorii:
publice, asociative / religioase, private.
Multe persoane în etate nu au familii care ar putea avea grijă de ele, de aceea pensionarii deseori
preferă de a se stabili cu traiul în instituţii sociale specializate. În ţările înalt dezvoltate în listele de aşteptare
se înscriu din timp (putem vorbi aici chiar şi de ani întregi). În acest context nu putem menţiona doar
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persoanele solitare. Nu sunt rare cazuri când cupluri manifestă dorinţa de a trăi în case de bătrâni. Însă şi
persoanele în etate care au familii deseori sunt plasaţi aici din diverse motive, fie că copiii lucrează şi nu au
posibilitatea de a avea grijă de părinţii săi, fie că după suportarea unei boli persoana în etate are nevoie de o
îngrijire specializată, care nu poate fi oferită la domiciliu etc.
Tipurile centrelor sociale pentru persoane/familii adulte şi cu dizabilităţi în Moldova sunt după cum
urmează:
- centre de zi;
- centre mixte;
- aziluri;
- centre de reabilitare socio-medicală;
- centre de plasament;
- servicii de îngrijire/plasament.
Pentru perioada anilor 2008-2012 dinamica creării centrelor sociale variază de la an la an (fig.1),
având o descreştere de 69 de instituţii sociale în anul 2009 şi apoi o creştere treptată foarte nesemnificativă în
anii 2009-2011, urmată din nou de o descreştere a acestora. Deşi, în anul 2012, are loc reducere a numărului
de instituţii sociale, se observă o majorare a numărului de beneficiari cu 1745 persoane, faptul dat se
datorează în mare parte interesului acordat centrelor de zi şi celor mixte.

Fig. 1. Dinamica creării centrelor sociale şi a numărului de beneficiari, anii 2008-2012
Sursa: Elaborată de autor în baza datelor Raportului Social Anual pentru anii 2008-2012.
Deşi moldovenilor nu le este proprie tendinţa din propria voinţă de a fi plasaţi într-o instituţie socială,
preferând de a-şi petrece anii bătrâneţii în propria casa, totuşi în ultimii ani necesitatea în aziluri de bătrâni
este în creştere permanentă.
În Republica Moldova nu sunt rare cazuri de plasare a bătrânilor în astfel de instituţii din motivul
plecării peste hotarele ţării a copiilor săi. Pe timpul rece al anului, azilurile de bătrâni sunt tot mai căutate.
„Înainte copiii îşi îngrijeau părinţii, dar acum în ţară rămân doar minori şi bătrâni. Nu mai are cine să
îngrijească de oamenii în etate. Neputincioşi, aceştia ajung la azil, afirmă Gheorghe Gherştega, directorul
Azilului republican pentru invalizi şi pensionari din Chişinău.
Problema prestării serviciilor sociale persoanelor în etate în Republica Moldova este determinată de
lipsa de resurse umane, financiare şi instituţionale suficiente [2, p.196].
Spre deosebire de alte ţări europene, unde instituţiile sociale specializate pentru persoane în etate, tot
mai mult deţin caracter privat, în Moldova acestea sunt finanţate de autorităţile publice locale şi societatea
civilă, fie fiecare în parte, fie în parteneriat.
În prezent, însă, se optează din ce în ce mai mult pentru Serviciul de îngrijire de tip familial şi
Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor adulte deoarece îngrijirea instituţionalizată nu acoperă toţi
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cei care au nevoie, din cauza numărului limitat de locuri în astfel de instituţii sociale.
În circumstanţele existente, crearea unor organizaţii care s-ar ocupa cu prestarea serviciilor de îngrijire
contra plată, s-ar părea oportună. „Şi la noi deja se practică angajarea unor persoane pentru îngrijirea
bătrânilor, de exemplu, pe un vecin sau pe altcineva. I se plăteşte ca să aibă grijă de bătrâni. Dar nu toţi pot
s-o facă, nu toţi acceptă la noi să îngrijească de cineva” (afirmă specialiştii Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă). Însă sunt anumite obstacole: absenţa unui suport legal adecvat, atitudinea
negativă a populaţiei faţă de acest gen de activitate, un procent mic de persoane care ar putea să-şi permită
serviciile de îngrijire contra plată. [2, p.197].
Concluzii. Una din priorităţile statului în domeniul asistenţei sociale a fost şi rămâne modernizarea
sistemului de servicii sociale prin reformarea şi eficientizarea acestuia. Tot mai mult se tinde spre echilibru
dintre calitatea serviciilor sociale prestate şi cost-eficient.
Aparent, soluţia optimă pentru rezolvarea problemei îmbătrânirii populaţiei este dezvoltarea sistemului
comunitar de îngrijire orientat spre asistenţa persoanelor în etate la locul lor de trai, fără a le exclude din
contextul social obişnuit. Nu cu mult timp în urmă a apărut o nouă formă de asistenţă socială pentru
pensionari – Serviciului de îngrijire de tip familial.
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EVALUAREA CADRULUI LEGISLATIV PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR
SOCIALE ŞI MEDICALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
RAISA TARAGAN, cercet. şt., INCE
ANA TOMCEAC, cercet. şt., INCE
The article was reviewed under the existing law on social protection and health care for the elderly
in the EU and Moldova.Particular attention was paid to the EU legislative framework to bring it in line with
EU legislation RM in the field. Identified problems in this field: a lack of normative acts at the level of law,
specifically targeting social assistance and care given to the elderly; no private medical institution has
stipulated in its offer geriatric health care.
Were outlined concrete steps necessary social and medical assistance to the elderly. Were
developed conclusions and proposals for modernizing national legislation on social services and care
provided to the elderly and adjust the values set in the European area.
Key words: Aging, social protection, social services, medical services.
În articol a fost evaluat cadrul legislativ existent în domeniul protecţiei sociale şi medicale pentru
persoanele vârstnice în UE şi Republica Moldova. O atenţie deosebită a fost acordată cadrului legislativ
din UE pentru a aduce în concordanţă legislaţia RM cu cea a UE în domeniu. Au fost identificate problemele
existente în acest domeniu: lipsa actelor normative, la nivel de lege, ce vizează în mod special asistenţa
socială şi medicală acordată populaţiei vârstnice; nici o instituţie medico-sanitară privată nu are stipulat în
oferta sa servicii medicale geriatrice.
Au fost accentuate măsurile concrete necesare de asistenţă socială şi medicală a vârstnicilor. Au
fost elaborate concluzii şi propuneri privind modernizarea legislaţiei naţionale privind serviciile sociale şi
medicale furnizate vârstnicilor şi ajustarea la valorile stabilite în spaţiu european.
Cuvinte cheie: îmbătrânire, protecţia socială, servicii sociale, servicii medicale.
JEL Classification: I1, I14, I18, I19
Introducere. Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen mondial şi constituie una din tendinţele
majore ale dezvoltării demografice, este una dintre cele mai importante provocări sociale şi economice cu
care se confruntă societăţile în secolul al XXI-lea. Acest fenomen afectează toate statele şi influenţează
aproape toate domeniile de acţiune. În întreaga lume, populaţia vârstnică înregistrează o creştere rapidă şi
constantă cu consecinţe socio-economice ale acestui fenomen.
Procesul de îmbătrânire şi modificările în structura populaţiei vârstnice sporeşte presiunea asupra
diferitelor structuri publice preconizate pentru a avea grijă de vârstnici, protejarea drepturilor şi intereselor
lor. Persoanele vârstnice reprezintă o grupă ţintă din principalele categorii tipice de persoane identificate ca
beneficiari ai sistemului de protecţie socială şi medicală. Schimbările demografice în societate au o
influenţă majoră asupra modificărilor acestor sisteme pentru persoanele în etate.
Domeniul serviciilor sociale. Serviciile sociale, în condiţiile de accelerare a procesului îmbătrânirii
au drept scop susţinerea celor mai defavorizate grupuri de persoane vârstnice cu nevoi precum şi crearea
capacităţilor de asigurare a serviciilor de îngrijire, suficiente şi de calitate, apte să răspundă nevoilor unui
număr crescut de persoane vârstnice. În RM drepturile vârstnicilor sunt asigurate în funcţie de
particularităţile economice, sociale şi culturale create de tranziţie la relaţiile economice de piaţă. Procesul de
îmbătrânire care a provocat schimbările demografice în societate pe parcursul ultimilor ani au influenţat
negativ asupra situaţiei demo-socio-economice a populaţiei, inclusiv a celor din categoria vârstnicilor.
Persoanele în etate rămân a fi o grupă vulnerabilă şi constituie o grupă ţintă identificată ca beneficiari ale
sistemelor de servicii sociale
Cadrul naţional: Reformele legislative, în domeniul serviciilor sociale a persoanelor vârstnice, pe
parcursul ultimilor ani, sunt orientate spre armonizarea legislaţiei RM cu standardele internaţionale şi ale
Uniunii Europene. Drept bază pentru elaborarea unor politici referitoare la persoanele vârstnice constituie
ansamblul de documente elaborate de ONU, OMS, Consiliul Europei, UE şi alte organizaţii internaţionale
care promovează asigurarea protecţiei sociale a persoanelor vârstnice în condiţiile de îmbătrânire a
populaţiei. În calitatea sa de membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite (din 1992), al Consiliului Europei (din
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1995) Republica Moldova la promovarea politicilor strategice în domeniul asistenţei sociale a vârstnicelor,
ţine cont de principiile stabilite în Rezoluţia 46/91 din 16 decembrie1991 (aprobată de Adunarea Generală a
Naţiunilor Unite), care prevede că scopul politicilor trebuie să fie în favoarea persoanelor în etate. În scopul
îmbunătăţiri semnificative a situaţiei persoanelor vârstnice şi reducerii gradului de vulnerabilitate a acestora
RM a aderat la Planul Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea şi la Declaraţia Politică din
Aprilie 2002 şi a semnat Strategia Regională pentru Implementarea (SRI) a sus-numitului Plan prin care s-au
luat angajamente prioritare pentru implementarea politicilor adaptate la nevoile persoanelor în vârstă
Conform prevederilor stabilite în sus-numitul Plan a fost elaborat şi promovat programul naţional de
implementare a Planului Internaţional de la Madrid privind îmbătrânirea, scopul căruia este dezvoltarea şi
sporirea accesului la servicii de asistenţă socială orientate spre prevenirea efectelor temporare sau
permanente ale situaţiilor de risc pentru persoanele vârstnice care pot generaliza marginalizarea sau
excluderea lor socială. În scopul ameliorării impactului tendinţelor de îmbătrânire a populaţiei asupra
securităţii demografice a fost aprobat, prin Hotărârea Guvernului nr.768 din 12 octombrie 2011, Programul
naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025).
Drept bază pentru acordarea serviciilor sociale inclusiv şi a persoanelor în etate constituie Legea
nr.123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale (MO din 03.09.2010 nr. 155-158, art. nr: 541), care
determină tipurile de servicii sociale, organele abilitate cu prestarea serviciilor sociale, drepturile şi
obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale, procedura de acordare a serviciilor sociale precum şi stabileşte
prevederi generale privind inspecţia serviciilor sociale. Totodată, principiile de acordare a serviciilor sociale,
modul de stabilire a dreptului de a beneficia de acestea, determinarea beneficiarilor de servicii, inclusiv
persoanelor în etate precum şi a cerinţelor faţă de personalul din sistemul în cauză sunt stabilite prin Legea
asistenţei sociale (nr.547-XV din 25 decembrie 2003, cu modificările ulterioare).
În scopul intensificării protecţiei sociale a persoanelor în etate, în urma reformei administrativteritoriale din 2003, au fost operate modificări referitor la crearea structurilor administrative de acordare a
serviciilor sociale. Astfel, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 „Cu privire
la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)” şi Hotărârii
Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului
preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”, au fost
operate modificări privind crearea Serviciul de îngrijire socială la domiciliu: cu o unitate de şef serviciu
pentru 30 lucrători sociali şi instituirea funcţiei de lucrător social în funcţie de numărul beneficiarilor
deserviţi: 10-12 persoane deservite pentru o unitate de personal în localităţile urbane şi 8-10 persoane
deservite pentru o unitate de personal în localităţile rurale. Servicii de îngrijire socială la domiciliu a
bătrânilor singuratici se prestează în baza Regulamentului – tip cu privire la secţiile de ajutor social la
domiciliu bătrânilor singuratici şi cetăţenilor inapţi de muncă, aprobat de către MMPSF în baza Legii
asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (art. 10, punctul 4, cu modificările ulterioare).
Adoptarea Programului naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 20082012 (Hotărârea Guvernului nr.1512 din 31 decembrie 2008), reprezintă un element-cheie în promovarea
politicilor strategice preconizate pentru dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială la nivelul administraţiei
publice locale orientate spre prevenirea efectelor temporare sau permanente ale situaţilor de risc inclusiv şi
pentru persoanele vârstnice. Totodată, sistemul de servicii sociale, inclusiv gerontologice din RM, este în
proces de tranziţie de la un sistem de plasament a persoanelor cu necesităţi speciale în instituţii rezidenţiale
la un sistem bazat pe oferirea serviciilor sociale la nivel de comunitate. În acest caz, RM, în 2010 a ratificat
prin Legea nr. 166-XVIII din 09.07.2010 privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi care a promovat
ajustarea cadrului legal-normativ naţional. Astfel, întru ameliorarea vieţii persoanelor singuratice şi inapte de
muncă, reabilitarea şi integrarea lor în viaţa socială, inclusiv din rândul persoanelor în etate precum şi
conform prevederilor stipulate în Legea asistenţei sociale (cu modificările ulterioare), au fost elaborate şi
aprobate următoarele acte normative: Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
social „Locuinţă protejată” şi a standardelor minime de calitate (Hotărârea Guvernului nr. 711 din 09 august
2010, publicat în MO nr. 202-205 din 15.10.2010, art. nr. 1030); Regulamentul-cadru privind organizarea şi
funcţionarea serviciului social „Casă comunitară” şi a standardelor minime de calitate (Hotărârea Guvernului
nr.936 din 08 octombrie 2010, publicat în MO nr. 202-205 din 15.10.2010, art. nr. 1030); Regulamentulcadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a standardelor minime de
calitate (Hotărârea Guvernului nr.722 din 22 septembrie 2011, publicat în MO nr. 160-163 din 30.09.2011,
art. nr. 794); Nomenclatorul serviciilor sociale care contribuie la cartografierea serviciilor sociale şi
presupune includerea denumirii prestatorilor de servicii sociale, adresa juridică a acestora, tipurile de servicii
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pe care le prestează aceştia, beneficiarii lor şi numărul de locuri disponibile la moment pentru alţi beneficiari.
Un component important în acordarea serviciilor sociale prezint servicii de alimentare în cantinele
de ajutor social care oferă servicii conform prevederilor stabilite în Legea nr. 81-XV din 28.02.2003 privind
cantinele de ajutor social şi Regulamentul-tip de funcţionare a cantinelor de ajutor social (Hotărârea
Guvernului nr. 1246 din 16 octombrie 2003). Dintre acestea servicii fac parte: pregătirea şi servirea zilnică a
unei mese de persoană (de obicei a prânzului); transportarea gratuită la domiciliu a hranei pentru persoanele
în etate, care nu se pot deplasa la sediul cantinei; pregătirea şi distribuirea hranei prin centrele mobile de
deservire.
Având ca obiectiv principal protejarea persoanelor care, din motive de natură economică, fizică,
psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure propriile nevoi sociale, serviciile sociale pot fi acordate
şi printr-o instituţie specializată – azil, care prestează servicii temporare sau permanente şi au drept scop
crearea condiţiilor de trai, de muncă, reabilitare şi asistenţă medico-socială pentru persoanele în etate şi
persoanelor cu dizabilităţi. Funcţionarea azilului pentru persoane în etate se efectuează în conformitate cu
prevederile Regulamentului-tip aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1500 din 31 decembrie 2004.
Cadrul internaţional. Accelerarea procesului îmbătrânirii în ultimii ani, este o provocare pentru
politicile de modernizare a serviciilor sociale. În acest scop, Recomandările Adunării Mondiale a Persoanelor
Vârstnice1 propun o serie de măsuri pentru dezvoltarea îngrijirilor şi serviciilor acordate la domiciliul
persoanei, promovarea accesului fără restricţii la serviciile de sănătate, îmbunătăţirea măsurilor de prevenire
a situaţiei de dependenţă, diversificarea prestaţiilor destinate prevenirii riscului de marginalizare sau
excludere socială şi creşterea calităţii vieţii persoanei în etate. Concomitent, Pactul internaţional cu privire
la drepturile economice, sociale şi culturale, adoptat de ONU în 1966 şi ratificat de către Republica
Moldova2, poartă un caracter obligatoriu şi prevede în afară de dreptul la muncă (art.6,7), dreptul la
securitate socială (art.9) precum şi dreptul la un nivel de trai decent (art.11).
Necesitatea elaborării unor politici strategice referitoare la îmbătrânire şi protecţia persoanelor
vârstnice, care va contribui la dezvoltarea demografică şi va promova coeziunea socială a fost stabilită prin
Declaraţia de la Viena (1998) - "A îmbătrâni în Europa: Solidaritatea între generaţii - baza coeziunii sociale",
prima Adunare Generală a Naţiunilor Unite consacrata îmbătrânirii2. Totodată, în aprilie 2002, la Madrid, în
cadrul şedinţei a doua, Adunarea Generala a Naţiunilor Unite consacrata îmbătrânirii a fost adoptat Planul
Internaţional de Acţiune privind îmbătrânirea şi Declaraţia Politică, fiind ca recomandări privind
implementarea măsurilor rezistente provocărilor induse de fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. Ţinând
cont de cele expuse, în anul 2001, prin Legea nr.484 din 28 septembrie 2001 (intrată în vigoare din 01
ianuarie 2002) RM a aderat la Carta Socială Europeană Revizuită (ratificată parţial), care constituie un
instrument de asigurare a coeziunii sociale şi, de asemenea, demonstrează recunoaşterea principiilor
democratice fundamentale şi reglementează obligativitatea statelor membre de a asigura accesul cetăţenilor
la drepturile sociale. Astfel, Carta Socială Europeană, constituie un instrument care consacră dreptul la
protecţia împotriva sărăciei şi excluderii sociale, fenomene cu impact negativ asupra demnităţii umane,
inclusiv şi celor vârstnice şi vizează dreptul la ocrotirea sănătăţii, la securitatea socială şi medicală, dreptul
de a beneficia de servicii sociale a mai multor categorii de persoane dintre care şi persoanele vârstnice. De
asemenea, dreptul persoanelor în etate la asigurarea protecţiei sociale sunt stabilite şi în alte acte normative
la nivel european3. Aceste recomandări propun o serie de măsuri având drept scop dezvoltarea îngrijirilor şi
serviciilor acordate la domiciliul, promovarea accesului la serviciile de sănătate, îmbunătăţirea măsurilor de
prevenire a situaţiei de dependenţă, diversificarea prestaţiilor destinate combaterii riscului de marginalizare
sau excludere socială şi creşterii calităţii vieţii persoanei vârstnice, dintre care fac parte:
- Tratatul de la Amsterdam şi Carta Drepturilor Fundamentale adoptată la 7 decembrie 2000 (în
versiunea ratificată în 2007) în cadrul Consiliul Europei petrecut la Nisa, prezint acte normative la nivel UE
care stabilesc drepturile persoanelor în etate şi prevăd eliminarea oricăror forme de discriminare legate de
vârstă. Astfel, articolul 25”Drepturile persoanelor vârstnice” prevede că „Uniunea recunoaşte şi respectă
dreptul la o viaţă demnă şi autonomă şi dreptul de participare la viaţa socială şi culturală”, articolul 34
„Securitatea socială şi asistenţă socială” stabileşte următoarele „a). Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul la
prestaţii sociale şi servicii sociale prin care să se asigure protecţie socială în următoarele domenii:
maternitate, boală, accidente de muncă, dependenţa vârstei a treia, şi în cazurile de pierdere a locului de
muncă, în concordanţă cu procedurile legale ale Comunităţii şi cu legislaţia şi practicile naţionale” şi „b) În
scopul combaterii excluziunii sociale şi sărăciei, Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul la asistenţa socială şi
la locuinţă astfel încât să se asigure un nivel decent de existenţă pentru cei aflaţi în nevoie, în concordanţă cu
procedurile legale ale Comunităţii şi cu legislaţia şi practicile naţionale”.
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- Codul European de Securitate Socială (Partea a V-a), se prevede garantarea prestaţiilor care se
adresează riscului de bătrâneţe;
- Recomandarea Consiliului Europei nr. 1428(1999)1 "Viitorul cetăţenilor vârstnici: protecţie,
participare şi promovare";
- Recomandarea Consiliului Europei Nr. R (98) 9 privind dependenţa, adoptata de Comitetul de
Miniştri ai Statelor membre la data de 18 septembrie 1998, care prevede necesitatea creării opiniei publice
sensibile referitor la importanţa problematicilor legate de situaţia de dependenţă, precum şi promovarea măsurilor
politice de prevenire a riscului de dependenţă, care ar trebui să constituie o parte integrantă a oricărui sistem de
protecţie socială;
- Recomandarea Consiliului Europei nr. 92/442/CCE asupra convergenţei obiectivelor şi politicilor de
protecţie socială care recomanda mai multe domenii de politici inclusiv şi adaptarea şi dezvoltarea sistemelor de
protecţie socială în bază principiilor determinate în următoarele domenii: boala, maternitate, şomaj, incapacitate
de muncă, bătrâneţe, familie;
- Recomandarea Comitetului de Miniştri nr. R(87)22 privind depistarea şi supravegherea problematicii
persoanelor vârstnice.
Domeniul serviciilor medicale. Republica Moldova este semnatară a două documente importante
adoptate în cadrul celei de-a II-a Asamblee Mondială a ONU pe Problemele Îmbătrânirii (Madrid, 2002),
Declaraţia politică şi Planul Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea, prin care se obligă să
activeze în 3 direcţii prioritare, una dintre acestea fiind asigurarea sănătăţii persoanelor în etate şi acordarea
serviciilor necesare.
Politicile statului Republica Moldova în domeniul susţinerii persoanelor vârstnice se regăsesc în
conţinutul Politicii Naţionale de Sănătate pe termen lung, aprobată prin Hotărârea Guvernului RM nr.886 din
06.08.2007 şi a Strategiei Naţionale de Dezvoltare pe anii 2008 – 2011 aprobată prin Legea nr.295-XVI din 21
decembrie 2007. În legislaţie nu este o separare clară, sub aspectul asistenţei medicale adresate populaţiei
vârstnice. Totuşi persoanelor vârstnice le este garantat accesul la asistenţă medicală prin calitatea lor de
pensionari, asupra cărora Guvernul RM are calitatea de asigurat, sau prin calitatea de persoană angajată, asupra
cărora angajatorul are calitate de asigurat, (Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Nr.
1585-XIII din 27 februarie 1998). Suportul normativ, reprezentat de hotărâri de Guvern, ordine ale Ministerului
Sănătăţii, este cu mult mai vast. În scopul realizării Hotărârii Guvernului RM nr.741 din 29 iunie 2007 „Cu privire
la situaţia demografică în Republica Moldova”, Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova a elaborat un Plan de
acţiuni urgente în domeniul demografic (Ordinul nr. 348 din 10.09.2007 al Ministerului Sănătăţii al Republicii
Moldova), care include 4 obiective de bază, dintre care - dezvoltarea şi extinderea la nivel naţional a serviciilor
adecvate nevoilor speciale ale populaţiei vârstnice. Una din sarcinile de bază, stabilite de Ministerul Sănătăţii este
de a adapta serviciile medicale la noile necesităţi, în special pentru populaţia de 60 de ani şi peste.
Serviciile medicale oferite populaţiei de 65 de ani şi peste, sunt cele din sistemul de asigurare obligatorie
de asistenţă medicală şi includ serviciile de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, asistenţă medicală
primară, specializată de ambulatoriu (inclusiv stomatologică), consultaţii şi investigaţii medicale, îngrijiri
medicale la domiciliu în volumul prevăzut de Programul Unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
pe anii respectivi. Astfel, persoanele vârstnice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, beneficiază de: asistenţă
medicală urgentă prespitalicească; servicii medicale consultative; tratament de ambulatoriu; îngrijiri medicale la
domiciliu; asistenţă medicală spitalicească; servicii medicale de înaltă performanţă; servicii de îngrijiri paliative.
Dat fiind faptului procesului de îmbătrânire demografică existent, la care este expusă societatea
moldoveneasca şi a multiplelor probleme, care derivă din această situaţie a apărut necesitatea de a crea în
Republica Moldova un serviciu medical specializat nou pentru persoanele vârstnice. Începând cu anul 2007, în
RM s-au făcut eforturi considerabile de a adapta serviciile de sănătate la necesităţile persoanelor în etate. Decizia
de a crea un asemenea serviciu a fost luată în urma examinării problemei stringente apărute la noi în ţară.
Conform ordinul Ministerului Sănătăţii nr.469 din 25.12.2007 „Cu privire la crearea Centrului National de
Geriatrie şi Gerontologie” a fost fondat la 2 ianuarie 2008 în baza Spitalului Clinic al Ministerului Sănătăţii
Centrul National de Geriatrie şi Gerontologie (CNGG). Pe parcursul anului 2008, cu ajutorul experţilor în
domeniul Geriatriei şi Gerontologiei din Franţa, Israel şi SUA, s-a reuşit crearea tuturor subdiviziunilor CNGG cu
demararea activităţilor respective şi obţinerea unor rezultate de activitate.
La 7 septembrie 2010 a fost emis Ordinul nr.619 al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova „Cu
privire la activitatea serviciului geriatric din Republica Moldova”.
Crearea unui astfel de Centru are o semnificaţie istorică pentru ţara noastră, deoarece astăzi putem afirma
cu siguranţă, că suntem printre primele state din fostul spaţiul CSI, care are un asemenea serviciu cu ramificaţii
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pe întreg teritoriul ţării. In acelaşi an, prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
al Academiei de Ştiinţe a fost creat Laboratorul Ştiinţific de Gerontologie. Direcţia ştiinţifică principală a
Laboratorului şi-a propus pentru anii 2009-2010 să determine factorii de risc ai senescenţei (senescenţa- Slăbire
naturală a facultăţilor fizice şi psihice cauzate de înaintarea în vârstă. Este un proces continuu, prezent de la
începutul existenţei şi comun tuturor fiinţelor. El priveşte toate structurile organismului: moleculele, celulele,
ţesuturile şi organele specializate) precoce, elaborarea metodelor noi de diagnostic, tratament şi profilaxie a
maladiilor cu incidenţa înaltă la vârstnici.
Paralel cu crearea centrului a apărut şi problema cadrelor, de aceea în scopul formării cadrelor geriatrice,
prin decizia nr.10 din 10.12.2008 a Consiliului Ştiinţific al USMF „Nicolae Testemiţanu”, a fost creat Cursul de
Instruire Universitară şi Postuniversitară în domeniul Geriatriei şi Gerontologiei. Astfel, în programul de instruire
universitară pentru studenţii anului VI, facultatea medicină generală, s-a introdus o disciplină noua – Geriatria, cu
instruirea ulterioară în problemele speciale ale Geriatriei a rezidenţilor la specializările Medicină Internă şi
Medicina de Familie. Pentru medicii de diferite specializări au fost organizate şase cicluri de perfecţionare
tematică în domeniul Geriatriei, la care au participat peste 192 de medici4.
In scopul desfăşurării Serviciului geriatric pe întreg teritoriul ţării, la 25 decembrie 2008 a fost emis
Ordinul Ministrului Sănătăţii al RM nr.502 „Cu privire la organizarea asistenţei medicale geriatrice în RM”, în
cadrul căruia se prevedea deservirea în spitalele raionale şi municipale a unui număr de 386-400 de paturi
geriatrice şi 39,5 unităţi de medici geriatri, iar asistenţa specializată de ambulatoriu să fie asigurată de 38,5 unităţi
de medici geriatri5.
Doar implementarea acestui serviciu de asistenţa medicală geriatrică nu este suficient pentru ca acest grup
populaţional să beneficieze de servicii specifice şi asistenţă medicală de calitate. Cu toate că există o structură a
acestui serviciu, acest serviciu încă nu funcţionează pe scară largă şi nu oferă acele servicii specifice atât de
necesare acestei categorii de vârstă, pentru că în marea majoritate a cazurilor, şi la nivel de centre republicane, şi
la nivel de spitale raionale, se operează cu aceiaşi platformă de servicii terapeutice, dar nu cu acea platformă de
servicii geriatrice specifice. Asistenţa medicală geriatrică diferă radical de asistenţa medicală obişnuită, pentru că
pacientul vârstnic are multe alte necesităţi pe lângă cea medicală de bază, cum ar fi de mediu, de sprijin,
funcţionale, fapt care reiese din specificul vârstei şi specificul bolii.
Asistenţa medicală geriatrică de stat este oferită prin intermediul instituţiilor subordonate Ministerului
Sănătăţii, în RM, care după cum s-a menţionat deja, este reprezentat de Centrul Naţional de Geriatrie şi
Gerontologie, care are rolul de nivel ierarhic superior şi de elaborare a politicilor în domeniu şi rolul de prestare a
serviciului, în calitatea sa de instituţie republicană. Apoi urmează ramificarea firească care există în sistemul de
sănătate - instituţii reprezentate de spitale raionale şi instituţii de asistenţă medicală primară, servicii publice
municipale, asociaţiile medicale teritoriale şi centrele medicilor de familie municipale.
În scopul modernizării şi eficientizării asistenţei medicale spitaliceşti, a creării unui climat favorabil
pentru dezvoltarea spitalelor publice, în conformitate cu necesităţile populaţiei ţării, a fost semnată hotărârea de
Guvern 379 din 07.05.2010 „Cu privire la Programul general de dezvoltare a asistenţei medicale spitaliceşti
pentru anii 2010-2012”.
Analiza legislaţiei în domeniu a dat posibilitatea de a constata faptul că în principiu, persoanele
vârstnice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, beneficiază de: asistenţă medicală urgentă prespitalicească;
servicii medicale consultative; tratament de ambulatoriu; îngrijiri medicale la domiciliu; asistenţă medicală
spitalicească; servicii medicale de înaltă performanţă; servicii de îngrijiri paliative.
Problemele existente în acest domeniu: lipsa actelor normative, la nivel de lege, ce vizează în mod
special asistenţa medicală acordată populaţiei vârstnice; nici o instituţie medico-sanitară privată nu are
stipulat legislativ în oferta sa servicii medicale geriatrice.
Măsuri concrete necesare de asistenţă medicală a vârstnicilor: adaptarea legislaţiei în domeniul
asistenţei medicale incluzând vârstnicii; dezvoltarea de politici publice şi de programe inovative de geriatrie şi
gerontologie, care să menţină starea de sănătate fizică a vârstnicului; introducerea în sistemul de sănătate din
Republica Moldova a unui pachet de servicii geriatrice; completarea Programul Unic al asigurării obligatorii de
asistenţă medicală cu servicii geriatrice cu referire la fiecare compartiment de servicii de asistenţă medicală.
Concluzii. Bătrâneţea, fiind considerată în spaţiu european, mai mult ca un risc de dependenţă şi de
excluziune socială, protecţia socială a persoanelor în etate constituie o tema prioritară, inclusiv şi în
documentele Comisiei Europene îndreptate promovării politicilor strategice de combatere a excluziunii
sociale (Summitul Consiliului European de la Lisabona din martie 2000). În vederea tendinţelor RM privind
integrarea în UE, RM are nevoie de modernizare a legislaţiei naţionale privind servicii sociale furnizate
vârstnicilor, la valorile stabilite în spaţiu european. Scopul principal al acestora modificări legislative constă
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în asigurarea şi respectarea drepturilor formulate la nivel european prin programele adresate vârstnicilor.
Având în vedere că Anul 2012 este stabilit ca Anul european al îmbătrânirii active şi solidarităţii între
generaţii şi cuprinde trei dimensiuni ale îmbătrânirii active: îmbătrânirea activă pe piaţa muncii; participarea
în societate; viaţa independentă, politicele strategice în favoarea persoanelor în etate, necesar să ţină cont o
serie de acte normative, recomandări în domeniul, cum ar fi: Art. 23. Dreptul persoanelor vârstnice la
asistenţa socială stabilite în Carta Sociala Europeana Revizuita 3, care nu este ratificat de Republica
Moldova, dar pune în evidenţă măsuri ce au ca obiect garantarea de resurse suficiente, locuinţe adecvate,
diverse ajutoare, precum şi îngrijirea sănătăţii în beneficiul persoanelor vârstnice şi stabileşte unele domenii
de protecţie foarte importante şi principiale pentru această categorie de populaţie unele din care următoarele:
asigurarea „unor resurse suficiente care să le permită să ducă o existenţă decentă şi să participe activ la
viaţa publică, socială şi culturală; punerea la dispoziţie a unor locuinţe corespunzătoare nevoilor acestora
şi stării lor de sănătate sau sprijin adecvat în vederea amenajării locuinţei; îngrijirea sănătăţii şi servicii pe
care starea acestora le impune; să garanteze persoanelor vârstnice care trăiesc în instituţii o asistenţă
corespunzătoare în privinţa vieţii private şi participarea la determinarea condiţiilor de viaţă din instituţie”.
Analizând actele legislative în vigoare ale Republicii Moldova conchidem, că nu sunt evidenţiate
separat pachetul de servicii medicale pentru vârstnici.
Problemele acestui important segment de populaţie sunt abordate, dar insuficient este necesar să se
efectueze conservarea capacităţilor fizice, psihice, intelectuale şi să se realizeze prin păstrarea cât mai mult
timp a vârstnicilor în viaţa activă şi valorizarea experienţei acestora în folosul propriu şi al societăţii.
Totodată, fără o asistenţă medicală de lungă durată, existenţa însăşi a persoanelor vârstnice dependente este
compromisă deoarece odată cu înaintarea în vârstă, riscul de a prezenta boli invalidante şi implicit de
dependenţă creşte.
Platforma gerontologică preconizată a se implementa se regăseşte doar parţial în practica instituţiilor
publice şi a organizaţiilor societăţii civile, fără a exista continuitatea şi complementaritatea sistemului pe care
o poate asigura parteneriatul public – privat, deoarece infrastructura în acest domeniu este insuficient
dezvoltată şi nu asigură condiţiile pentru ca furnizorii de servicii să poată activa eficient în beneficiul
persoanelor vârstnice aflate în dificultate. Dat fiind faptul, că modelul instituţiei geriatrice din România a fost
propus de UE, preşedintele OMS, ca model de institut de geriatrie ţărilor dezvoltate din Europa, ca model
pentru institute similare, respectiv şi cadrul legislativ al României ar fi mai aproape pentru ţara noastră.
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STATISTICA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL:
STAREA ACTUALĂ ŞI PERSPECTIVE
Traian COLŢEA, manager, România
Iulita BÎRCĂ, cercet. şt. stagiar, INCE
Alexandru GRIBINCEA, dr.hab., prof.univ., USM
World trade is growing increasingly slow pace through accelerated dynamics is characterized only
certain segments of trade in services, which open new opportunities for export growth from emerging
countries in Moldova. Relevant in this case is to create a system of state export assistance services in our
country has not yet received the necessary development.
Key words: international trade statistics, export of services, economy.
Comerţul mondial este în creştere cu ritmuri tot mai lente, prin dinamism accelerat se caracterizează
doar anumite segmente ale comerţului cu servicii, care deschid noi oportunităţi pentru creşterea exporturilor din
ţările emergente în Republica Moldova. Relevant, în acest caz, este de a crea un sistem de asistenţă de stat în
exportul de servicii, care, în ţara noastră, nu a primit încă dezvoltarea necesară.
Cuvinte cheie: comerţ internaţional statistic, export de servicii, economie.
JEL Clasification: C1, C15, N7
Introducere. Creşterea comerţului mondial, în termeni reali, în anul 2012, a fost de doar 2%, cea
mai rea cifra din 1981. Acest rezultat a fost de 0,5% mai mic decât au estimat experţii OMC în septembrie
2012, în conformitate cu revizuirea analitică anuală a comerţului internaţional al OMC [14].
Încetinirea bruscă a comerţului mondial, în 2012, a fost unul dintre motivele pentru creşterea
economică slabă în ţările dezvoltate, care a condus la o creştere a scepticismului cu privire la viitorul zonei
euro. Accelerarea volumului PIB-ului mondial în 2012 cu 2,1% şi a comerţului mondial în termeni reali a
constituit 2,1% pentru exporturi şi 1,9% pentru importuri (în comparaţie cu 5,2 şi, respectiv, 5,1% în 2011).
În termeni nominali, în 2012, volumul comerţului internaţional cu bunuri a crescut cu doar 0,2% până la 18,2
trilioane USD. În mare măsură, acest lucru s-a datorat diminuării puternice a preţurilor la nivel mondial
pentru o serie de produse tradiţionale de export, cum ar fi: cafeaua (-22%), bumbacul (42%), cărbunele
(21%) şi minereul de fier (-23%). Cu toate acestea, preţurile la energie au rămas, practic, nemodificate
(+1%).
Conţinutul de bază. În 2013, conform datelor OMC, volumul comerţului mondial a crescut doar cu
3,3% (prognoza anterioară presupune un ritm de 4,5%), iar în 2014 – circa 5,0%. Pentru comparaţie,
creşterea medie anuală a comerţului mondial în 20 de ani (1992-2012) a constituit 5,3%. Recesiunea în
Europa va continua să posede un impact negativ asupra importurilor mondiale, potrivit unui raport OMC.
Criza va avea impact şi asupra exporturilor din China, dar va creşte şi consumul în perioada 2013-2014.
Aceste date şi previziuni sunt în contradicţie cu estimările FMI, potrivit cărora volumul comerţului
mondial a crescut în 2012 cu 2,5%, în 2013 – cu 3,6%, în timp ce rata de creştere pentru 2014 este
preconizată la 5,3%. Această discrepanţă a datelor OMC se datorează unei estimări mai optimiste a experţilor
FMI privind dezvoltarea economiei globale. Astfel, rata de creştere a economiei mondiale, în conformitate cu
previziunile FMI va depăşi 3,3-3,4% în 2014. În general, FMI a estimat riscurile pentru economia mondială
pe termen scurt ca fiind în descreştere.
Experţii ONU sunt suficient de optimişti: potrivit raportului "World Economic Situation and Prospects
2013" de creştere a comerţului mondial, în 2014, se estimează o creştere uşoară pe termen lung de 5% [1; 2].
Tabelul 1. Creşterea economică globală
Mondial

Economiile ţărilor avansate

SUA

Zona euro

2012
3.2
1.4
2.8
-0.7
2013
3.0
1.3
1.9
-0.5
2014
3.6
2.2
2.8
1.2
2015
3.9
2.3
3.0
1.5
Sursa: World Economic Outlook: April 2014, IMF. Newsletter: Volume 7, No. 6.
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Japonia
1.4
1.5
1.4
1.0

Ţări emergente şi în curs
de dezvoltare economică
5.0
4.7
4.9
5.3

182

Economie, Finanţe, Politici Sociale, Demografie, Statistică şi Econometrie

În ciuda diferenţelor notabile, în ratele de creştere între diferite grupuri de ţări, mişcările ciclice în
creştere rămân sincronizate (figura 1). În timp ce media creşterii pe grupuri de ţări cu venituri medii continuă
să fie cea mai mare creştere pentru ţările mai puţin avansate, este de aşteptat să se consolideze în anii
2014-2015 (tabelul 1).
Creşterea PIB
1 - ţările cu
venituri mai mari
de medii
2 - tarile cu
venituri mai mici
de medii
3 - ţările cel mai
puţin dezvoltate
4 - ţările
venituri mici

cu

5 – ţările cu
venituri mari
Figura 1. Creşterea PIB-ului pe cap de locuitor în ţări după nivelul de dezvoltare
Sursa: UN/DESA. A Growth rate for 2013 is partially estimated. Estimates for 2014 and 2015 are
forecast.
Dintre ţările dezvoltate, Statele Unite ale Americii au remarcat un ritm foarte mic, de 1,6 la sută în
2013, semnificativ mai mic decât creşterea de 2,8 la suta a anului precedent. Înăsprirea fiscală şi o serie de
blocaje politice pe buget, problemele în timpul anului au contat foarte mult privind creşterea economică.
Politica monetară a fost extrem de elastică, dar a avut un efect mai mare asupra creşterii preţurilor de capital
decât stimularea economiei reale. Aşteptările, care au apărut la mijlocul anului 2013 cu privire la strategiile
programului de relaxare cantitativă au provocat unele bulversări de pe pieţele financiare, au deplasat în sus
ratele dobânzilor pe termen lung. Îmbunătățireamoderată în 2013 din domeniul locuinţelor şi ocupării forţei
de muncă spre sfârşitul anului au pierdut impulsul. În perspectivă, se presupune că dezvoltarea monetară va
fi netedă, PIB-ul este de aşteptat să crească cu 2,5 şi 3,2 la sută pentru 2014 şi 2015, respectiv, riscurile
rămân în sensul decelerării, cu toate acestea, în special pentru că se ţin dispute politice asupra bugetului
poate pentru mai mulţi ani.
Tabelul 2. Ritmul de creştere a producţiei mondiale, perioada 2007-2015
Perspectivele şi
Perioada
schimbarea
situaţiei
economice
mondiale
2007-2010 2011
2012
2013
2014
2015
2013
2014
Mondial
1,8
2,8
2,4
2,1
3,0
3,3
-0,3
-0,2
Economia
ţărilor 0,3
1,5
1,3
1,0
1,9
2,4
-0,1
-0,1
dezvoltate
SUA
0,3
1,8
2,8
1,6
2,5
3,2
-0,1
-0,1
Japonia
0,0
-0,6
1,9
1,9
1,5
1,2
1,3
0,7
UE
0,2
1,7
-0,4
-0,1
1,4
1,9
-0,7
-0,3
-UE-15
0,1
1,5
-0,5
-0,1
1,4
1,8
-0,6
-0,2
- Noii membri UE
2,0
3,0
0,6
0,5
2,1
2,7
-1,5
-0,8
- Zona euro
0,2
1,6
-0,7
-0,5
1,1
1,6
-0,8
-0,3
Alte ţări europene
1,1
1,6
1,9
1,7
2,6
2,9
0,2
0,7
Alte ţări dezvoltate
1,6
2,4
2,5
2,0
2,6
2,9
0,0
-0,4
Economii în tranziţie
2,9
4,6
3,2
2,0
3,3
4,0
-1,6
-0,9
Sud-estul Europei
2,6
1,9
-0,9
1,8
2,6
3,1
0,6
0,0
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CSI şi Georgia
Rusia
Economii în curs de
dezvoltare
Africa
Africa de Nord
Africa de Est
Africa Centrală
Africa de West
Nigeria
Africa de Sud
China
India
America Latină şi
Caraibe
America de Sud
Brazilia
Mexic
Caraibe
Sursa: UN, DESA, 2014.

2,9
2,4
5,9

4,8
4,3
5,9

3,4
3,4
4,7

2,0
1,5
4,6

3,4
2,9
5,1

4,1
3,6
5,3

-1,8
-2,1
-0,5

-1,0
-1,3
-0,5

4,8
4,6
6,5
4,8
6,0
6,9
2,6
10,8
8,1
3,4

0,8
-6,1
6,5
3,9
6,1
6,8
3,5
9,3
7,3
4,4

5,7
7,2
6,0
5,8
6,7
6,5
2,5
7,7
5,1
3,0

4,0
2,3
6,0
4,2
6,7
6,5
2,7
7,7
4,8
2,6

4,7
3,3
6,4
4,8
6,9
6,9
3,3
7,5
5,3
3,6

4,3
4,3
6,4
4,1
6,8
6,7
3,7
7,3
5,7
4,1

-0,3
-0,4
-0,2
-1,3
-1,3

-0,3
-0,5
-0,5
-1,2
-0,8

4,5
4,6
1,2
3,5

4,6
2,7
4,0
2,7

2,5
0,9
3,9
2,8

3,2
2,5
1,2
2,4

3,4
3,0
4,0
3,3

4,1
4,2
4,2
3,8

-0,
-1,5
-0,6
-1,3

-1,0
-1,4
-0,6
-0,5

Principalii exportatori şi importatori
Ţările în curs de dezvoltare au fost mai rezistente la recesiune, dar importanţa lor în comerţul
mondial este legată de integrarea progresivă în lanţul de tehnologie la nivel mondial. Totodată, pe parcursul
anului 2013, în lista principalilor exportatori şi importatori de bunuri s-au produs modificări minime.
Conform rapoartelor OMC, în 2012, China (2.049 de miliarde USD, 11,2% din exportul mondial) a ocupat
din nou locul top în clasamentul celor mai mari furnizori, depăşind SUA (1.547 miliarde USD, 8,4%) şi
Germania (1.407 miliarde USD, 7,7%).
Fruntea listei celor mai mari importatori o deţine SUA (2.335 de miliarde USD, 12,6% din
importurile mondiale), pe cea dea doua poziţie – s-a clasat China (1,818 trilioane USD, 9,8%), pe locul trei –
Germania (1.167 de miliarde USD, 6,8%).
Recesiunea în UE, pe seama căreia revine o treime din comerţul mondial, va afecta, în mod negativ,
dinamica importurilor mondiale şi, în special, un impact semnificativ asupra dinamicii livrărilor de gaz către
Europa din Asia şi America.
Exporturile mondiale de servicii comerciale, în 2012, au crescut cu 2%, constituind 4,3 miliarde
USD. Prestarea serviciilor de transport a crescut, în conformitate cu tendinţa globală, de 2%, exportul altor
tipuri de servicii comerciale au crescut cu doar 1%, iar cea mai mare creştere (4%) a fost înregistrată de
"călătorii".
Printre alte tipuri de servicii comerciale, cele mai dinamice exporturi se realizează în domeniul
calculatoarelor şi serviciilor IT (o creştere de 6%). Dezvoltarea segmentului de servicii în domeniul global
TIC formează creierului centrului de informaţii economice, deoarece aici se creează umplutura intelectuală a
bunurilor şi serviciilor, tehnologiilor industriale, proceselor de afaceri. După volumul furnizării de produse
"inteligente" şi inovative lider în continuare este SUA şi ţările UE, unde este concentrată cea mai mare parte
a potenţialului intelectual la nivel mondial din acest domeniu.
De rând cu calculatoarele şi serviciile IT, de asemenea, a crescut exportul de servicii de construcţii şi
de asigurări (3 şi 2%, respectiv), cu 2% s-au majorat şi alte tipuri de servicii de afaceri, care acoperă servicii
juridice şi de contabilitate/audit, consultanţă, publicitate, marketing, iar acest lucru este important pentru
comercializarea pe segmente inovatoare – ca engineering.
Poziţia pe piaţa mondială de lider în domeniul serviciilor de engineering este ocupată ferm, în mod
constant, de către: SUA, Franţa, Anglia, Japonia, Germania, Italia, Canada şi Suedia. Geografia structurii
pieţei serviciilor de engineering se caracterizează printr-o predominanţă a serviciilor exporturilor de
engineering către ţările în curs de dezvoltare, dintre care cea mai mare pondere cade asupra ţărilor
producătoare/exportatoare de petrol din Orientul Mijlociu şi Asia. În ultimii ani, companiile de engineering

Ediţia a IV-a / nr. 1, 2014

184

Economie, Finanţe, Politici Sociale, Demografie, Statistică şi Econometrie

din ţările dezvoltate se confruntă cu concurenţa acerbă din partea firmele locale şi operatorii economici din
Brazilia, Mexic, India, Coreea, China etc.
Cu toate acestea, cel mai mult în 2012 a suferit exportul serviciilor financiare (- 4%). În general, în
2012 s-a remarcat o scădere a ofertei serviciilor financiare din ţările dezvoltate cu 6%, cu o creştere paralelă
a exporturilor din ţările în curs de dezvoltare şi ţările CSI cu 3%. În plus, oferta serviciilor comunicaţionale
s-a redus, inclusiv serviciile poştale, de curierat şi de telecomunicaţii (- 3%), precum şi royalty (redevenţe) şi
taxe de licenţă (-2%).
La nivel global, în furnizarea de servicii comerciale, în 2012, liderii nu s-au schimbat. Prima poziţie
a reocupat-o SUA (614 miliarde USD, cu ponderea exporturilor la nivel mondial – de 14,1%), Marea
Britanie (278 miliarde USD, 6,4%) şi Germania (255 miliarde USD, 5,9%). În rândul consumatorilor, pe
prim plan se plasează SUA (406 miliarde USD, ponderea în importurile mondiale - 9,9%), cea de a doua
poziţie – Germania (285 miliarde USD, 6,9%), iar poziţia a treia – China (281 miliarde USD, 6,8%).
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2013. Biroul Naţional de Statistică
informează, că exporturile de mărfuri, realizate în luna decembrie 2013, s-au cifrat la 202,1 mil. USD, cu
20,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 7,9% mai mult comparativ cu luna decembrie 2012.

Figura 2 . Evoluţia lunară a exporturilor, 2009-2013
Sursa: BNS: http ://www .statistica .md/newsview.php?l=ro&id=4462&idc=168
În anul 2013, exporturile de mărfuri au totalizat 2399,0 mil. USD, volum superior celui realizat în
anul precedent cu 11,0%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1617,3 mil. USD (67,4% din total exporturi),
înregistrând o creştere de 16,4% faţă de anul 2012, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 10,5%.
Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 781,7 mil. USD, care echivalează cu o cotă de
32,6% în total exporturi. Comparativ cu anul 2012, reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 1,2%.
Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1140,9 mil. USD
(cu 12,5% mai mult faţă de anul 2012), deţinând o cotă de 47,6% în total exporturi (46,9% în anul 2012).
Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 38,5% (în anul 2012 –
42,9%), ceea ce corespunde unei valori de 924,0 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări
s-au micşorat cu 0,4%, comparativ cu anul 2012.
În anul 2013, printre primele 31 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,4% din
volumul total (2399,0 mil. dolari SUA), au fost: Federaţia Rusă (632,0 mil. dolari SUA), România (413,1
mil. dolari SUA) şi Italia (185,3 mil. dolari SUA).
Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în anul 2013, comparativ cu anul precedent relevă, că majorarea
livrărilor către Turcia (de 2,3 ori), România (+15,8%), Germania (+61,2%), Elveţia (de 9,3 ori), Regatul Unit
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+25,9%), Ucraina (+15,3%), Grecia (+89,7%), Polonia (+15,1%),
Belarus (+11,9%), Georgia (+52,4%), Republica Cehă (+51,6%), Noua Zeelandă (+21,4%), Franţa
(+17,6%), Cipru (+95,4%), Austria (+13,1%), Slovacia (+33,7%) şi Azerbaidjan (+20,5%) au contribuit la
creşterea pe total exporturi cu 15,1%.
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Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-3,5%), Italia (-8,4%), Ungaria (-45,3%),
Kazahstan (-22,0%), Irak (-41,3%), Statele Unite ale Americii (-15,7%), Spania (-27,2%), Belgia (-12,9%) şi
China (-21,2%), atenuând astfel creşterea pe total exporturi cu 4,0%.
Conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, structura exporturilor de mărfuri indică o
continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre. Primele trei locuri au fost ocupate de:
Primul loc: exporturile de produse alimentare şi animale, cu o pondere de 21,8% în totalul valoric al
exporturilor.
Locul doi: exporturile de articole manufacturate diverse, reprezentând 21,3% în total exporturi.
Locul trei: exporturile de maşini şi echipamente pentru transport, deţinând o cotă de 15,2% în total
exporturi.
Următoarele locuri în total exporturi au fost ocupate de: exporturile de materiale brute necomestibile,
exclusiv combustibili (10,6%); exporturile de băuturi şi tutun (10,5%); exporturile de mărfuri manufacturate,
clasificate după materia primă (10,3%); exporturile de produse chimice şi produse derivate (7,4%); exporturile
de Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală” (1,8%).
În anul 2013, comparativ cu anul 2012, s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi
preparate pe bază de cereale (de 2,7 ori), seminţe şi fructe oleaginoase (+67,6%), maşini şi aparate electrice
(+23,7%), articole prelucrate din metal (+89,2%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (+76,2%), produse
medicinale şi farmaceutice (+20,3%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+7,4%), mobilă şi părţile ei (+15,6%),
articole din minerale nemetalice (+42,0%), legume şi fructe (+4,5%), petrol, produse petroliere şi produse
înrudite (de 2,0 ori), îmbrăcăminte şi accesorii (+2,4%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de
control (+21,6%), hârtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+46,0%), produse
lactate şi ouă de păsări (+53,9%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+10,1%), materiale plastice prelucrate
(+33,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+31,2%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai
acestora (+30,7%), metale neferoase (+65,3%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 17,1%.
Totodată, s-au micşorat exporturile de grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate
(-50,9%), fire, ţesături şi articole textile (-14,7%), tutun brut şi prelucrat (-38,9%), hrană destinată animalelor
(-54,7%), vehicule rutiere (-9,0%), încălţăminte (-10,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-10,1%),
cauciuc prelucrat (-17,7%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-27,7%), îngrăşăminte
naturale şi minerale naturale (-23,1%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru
toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-4,4%), carne şi preparate din carne (-13,3%), articole din lemn, exclusiv
mobilă (-21,3%), animale vii (-17,7%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului şi imaginii (-31,9%), atenuând, astfel, creşterea pe total exporturi cu 5,5%.
În anul 2013, importurile au totalizat 5492,7 mil. USD, volum superior celui realizat în anul anterior
cu 5,4%.
Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2472,8 mil. USD (cu 6,6% mai mult
decât în anul 2012), deținândo pondere de 45,0% în total importuri (44,5% în anul 2012).
Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1671,9 mil. USD (cu 3,0% mai
mult decât în anul 2012), care echivalează cu o cotă de 30,4% în total importuri (31,2% în anul 2012).

Figura 3. Evoluţia lunară a importurilor, 2009-2013
Sursa: BNS: http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&id=4462&idc=168
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În anul 2013, printre primele 36 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,1% din
volumul total, au fost aceleaşi ca şi în cazul exportului: Federaţia Rusă (788,0 mil. dolari SUA), România
(722,2 mil. dolari SUA) şi Ucraina (659,0 mil. dolari SUA).
Analiza evoluţiei importurilor pe ţări, în anul 2013, comparativ cu anul precedent relevă, că
majorarea livrărilor din România (+16,4%), Ucraina (+10,9%), China (+15,2%), Italia (+5,3%), Germania
(+2,3%), Ungaria (+12,7%), Belarus (+3,4%), Austria (+4,4%), Bulgaria (+6,2%), Republica Cehă (+6,5%),
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+7,7%), Spania (+12,2%), Elveţia (+15,7%), Belgia
(+14,9%), Japonia (+20,6%), India (+14,9%), Kazahstan (+23,5%), Slovenia (+23,5%) şi Serbia (+31,6%) a
contribuit la creşterea pe total importuri cu 6,3%.
Totodată, s-au diminuat importurile din Federaţia Rusă (-3,5%), Polonia (-6,2%), Grecia (-21,3%),
Turcia (-1,9%), Statele Unite ale Americii (-7,0%), Suedia (-13,6%) şi Brazilia (-31,5%), atenuând astfel
creşterea pe total importuri cu 1,4%.
Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică
dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate
consumului populaţiei.
Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,5% în total
importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămân a fi petrolul şi produsele petroliere
(52,5% din total secţiune şi 11,8% din total importuri), gazul şi produsele industriale obţinute din gaz (37,1%
din total secţiune şi 8,4% din total importuri), energia electrică (8,1% din total secţiune şi 1,8% din total
importuri), cărbunele, cocsul şi brichetele (2,3% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).
Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,6% în total importuri. În
cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (30,8% din
total secţiune şi 6,3% din total importuri), vehiculele rutiere (22,7% din total secţiune şi 4,7% din total
importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (15,3% din total secţiune şi 3,2% din total
importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (13,3% din total secţiune şi 2,7% din
total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea
sunetului şi imaginii (10,6% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau
pentru prelucrarea automată a datelor (4,1% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), maşinile
generatoare de putere şi echipamentele lor (1,6% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).
Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă, au deţinut o pondere
de 18,2% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (27,7% din total secţiune
şi 5,0% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,8% din total secţiune şi 2,7% din total
importuri), fierul şi oţelul (13,5% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), articolele din minerale
nemetalice (13,5% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), hârtia, cartonul şi articolele din pastă de
celuloză, din hârtie sau din carton (10,5% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), cauciucul prelucrat
(7,3% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (6,9% din total
secţiune şi 1,3% din total importuri), metalele neferoase (3,1% din total secţiune şi 0,6% din total importuri)
şi pielea şi blănurile prelucrate (2,7% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).
Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 14,2% în total importuri. În cadrul
acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (33,3% din
total secţiune şi 4,7% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate,
preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (18,1% din total secţiune şi 2,6% din total
importuri), materialele plastice prelucrate (13,1% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), materialele
plastice sub forme primare (7,5% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), îngrăşămintele minerale sau
chimice (6,7% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produsele tanante sau colorante (4,4% din total
secţiune şi 0,6% din total importuri), produsele chimice anorganice (2,3% din total secţiune şi 0,3% din total
importuri), produsele chimice organice (1,9% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).
Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,3% în total importuri.
În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămân a fi legumele şi fructele (22,2% din total secţiune
şi 2,3% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (14,4% din total secţiune şi 1,5% din
total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (10,1% din total secţiune şi 1,0% din total importuri),
peştele, crustaceele şi moluştele (9,4% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), produsele lactate şi
ouăle de păsări (8,6% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (8,5% din
total secţiune şi 0,9% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (6,7% din total
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secţiune şi 0,7% din total importuri), hrană destinată animalelor (4,3% din total secţiune şi 0,4% din total
importuri).
În anul 2013, comparativ cu anul 2012, au sporit importurile de produse medicinale şi farmaceutice
(+17,2%), energie electrică (+75,8%), petrol şi produse petroliere (+4,8%), maşini şi aparate electrice
(+8,2%), maşini şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (+9,7%), fier şi oţel (+15,6%), vehicule rutiere
(+5,3%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+5,9%), articole prelucrate din metal
(+9,2%), articole din minerale nemetalice (+7,9%), îmbrăcăminte şi accesorii (+11,5%), hârtie, carton şi
articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+8,8%), materiale plastice prelucrate (+9,0%),
instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+14,2%), îngrăşăminte minerale sau chimice
(+30,1%), produse lactate şi ouă de păsări (+22,8%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+12,6%), articole din
lemn, exclusiv mobilă (+4,3%), carne şi preparate din carne (+9,0%), zahăr, preparate pe bază de zahăr;
miere (+22,9%), metale neferoase (+33,5%), cărbune, cocs şi brichete (+11,9%), piele şi blănuri prelucrate
(+14,4%), hrana destinată animalelor (+12,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+20,0%),
produse chimice anorganice (+44,6%), favorizând astfel creşterea pe total importuri cu 6,3%.
Totodată, au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-7,8%), fire, ţesături,
articole textile (-2,1%), tutun brut şi prelucrat (-8,3%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii
pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-7,5%), atenuând astfel creşterea pe total importuri cu
1,1%.

Figura 4. Tendinţele comerţului exterior
Sursa: www. statistica.md / newsview.php?l=ro&idc=168&id=4319
Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea, în anul 2013,
a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 3093,7 mil. USD, cu 42,7 mil. USD (+1,4%) mai mare
faţă de cel înregistrat în anul 2012. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un
deficit de 1331,9 mil. USD (în anul 2012 – 1306,5 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI – de 747,9 mil. USD
(în anul 2012 – 695,6 mil. dolari SUA).
Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în anul 2013, a fost de 43,7% faţă de 41,5%, în
anul 2012.
Persoanele fizice au importat, în anul 2013, mărfuri şi produse în valoare de 171,2 mil. USD, cu
9,9% mai mult decât în anul 2012. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de
autoturisme şi autovehicule (+9,7%), cărora le-au revenit 91,7% din importurile realizate de persoanele
fizice.
Concluzii. Redresarea economică a Europei, începută în trimestrul doi al anului 2013, este de
aşteptat să continue între ţări, luând încet accelerare. Totodată, nu toate ţările au acelaşi ritm de creştere
economică post-criză. Cu toate acestea, redresarea rămâne fragilă.
Deci, ştirile economice pozitive privind creşterea PIB în acest an şi pe viitor sunt destul de optimiste.
PIB-ul UE s-a majorat cu 0,1% în 2013 şi este de aşteptat să crească cu 1,5% în 2014 şi 2,0% – în anul viitor,
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în timp ce creşterea în zona euro, care a fost per ansamblu de -0,4% în 2013, este de aşteptat să fie de 1,2%
în 2014 şi 1,8% în 2015. După doi ani de declin, cererea internă tinde uşor spre întărire.
Poziţiile fiscale ale UE şi în zona euro, în 2014, se aşteaptă să fie, în general, neutre. În acelaşi timp,
creşterea cererii pentru import înseamnă, că contribuţia comerţului la creşterea economică va deveni mai
redusă. În conformitate cu aceste evoluţii, rata şomajului ar trebui să scadă uşor. Prognoza de inflaţie în UE
şi în zona euro a fost redusă semnificativ. Inflaţia în UE este, în prezent, de aşteptat să diminueze la 1,2% în
2014, înainte de a creşte din nou la 1,5% în 2015. În zona euro, inflaţia este preconizată la 1,0% în 2014 şi
1,3% – în 2015.
Republica Moldova are mari perspective în dezvoltarea economică într-un termen mediu, FMI
remarcând o creştere economică a Republicii Moldova pe parcursul anului 2013 şi consideră că aceleaşi
succese va preceda şi în anii următori. Restricţiile impuse produselor din Republica Moldova de către
Federaţia Rusă impun exportatorii să caute noi pieţe de desfacere. UE şi-a propus serviciile de ajutor,
deoarece are nevoie de stabilitate şi dezvoltare economică la frontierele ei, iar într-un mod foarte pragmatic,
se dă o speranţă de dezvoltare economică şi de apropiere clară faţă de Uniunea Europeană. Pe de altă
parte, UE atrage într-un fel atenţia, că ea poate fi un ”furnizor de pace” şi că probleme de ordin social pot fi
rezolvate şi altfel decât prin conflict.
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SPECIFICUL PROCESULUI DE PROGNOZARE A EVOLUŢIEI ECONOMIEI
NAŢIONALE ÎN ACTUALA SITUAŢIE POLITICO-ECONOMICĂ
ZINOVIA TOACĂ, dr., ASEM
ZAHARIA OLĂRESCU, cercet. şt., INCE
In the forecast of macroeconomic indicators appear a number of problems related to the inability to
predict the behavior of different conjectural economic situations such as risks and shocks received both
internally and externally and often plays the decisive role in the development of national economy. Yet not as
uncertain as the current situation, future forecasting and modeling situations is unquestionably imperative.
Key words: forecasting, economic development, macroeconometric models, growth factors.
În procesul de prognozare a indicatorilor macroeconomici apar un şir de probleme legate de
imposibilitatea de a prevedea comportamentul conjunctural a diferitor situaţii economice cum ar fi riscurile
şi şocurile parvenite atât din interiorul ţării cât şi din exterior şi care deseori joacă rolul decisiv în evoluţia
economiei naţionale. Şi totuşi, cât nu ar fi de incertă situaţia actuală, prognozarea şi modelarea situaţiilor
viitoare este un imperativ indiscutabil.
Cuvinte cheie: prognoza, evoluţie economică, modele macroeconometrice, factori de creştere.
JEL Classification: E17, E27, C00, C01
Introducere. În decurs de mai mulţi ani, la comanda Ministerului Economiei, cercetătorii ştiinţifici ai
Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE) sunt preocupaţi de elaborarea prognozelor indicatorilor
macroeconomici ai Republicii Moldova pe termen mediu (în principal pe 3 ani). Elaborarea prognozelor este
precedată de o analiză profundă a proceselor de dezvoltare economică din trecut cu depistarea principalelor
tendinţe şi identificarea problemelor, impactul negativ al cărora influenţează distructiv procesul de
dezvoltare a sectoarelor şi ramurilor economiei naţionale. Concomitent un grup de cercetători se ocupă de
perfectarea şi adaptarea modelelor macroeconometrice existente la specificul economiei naţionale şi
utilizarea acestora în procesul de prognozare a diferitor scenarii de dezvoltare economică în concordanţă cu
direcţiile prioritare de dezvoltare a ţării pe termen scurt şi mediu.
O deosebită importanţă ca valoare a acestor prognoze este determinată de gradul de veridicitate a lor,
care la rândul său depinde în mare măsură de trendul explicit al fenomenelor economice prefigurate. Spre
regret traiectoria dezvoltării economiei naţionale nu se distinge printr-o stabilitate bine pronunţată. Atât în
trecut cât şi pe viitor economia ţării este expusă unor şocuri şi riscuri interne, dar şi externe, care
destabilizează situaţia şi care nu pot fi prezise şi cu atât mai mult-evitate.
Conţinutul de bază. În procesul de lucru asupra prognozei s-a analizat un spectru larg de fenomene
economice ca impactul negativ al crizei financiar-economice mondiale din anul 2008 şi repercusiunile
nefaste ale acesteia S-a ţinut cont de situaţia socio-politică nefavorabilă din ţară, de criza politică din ţara
vecină – Ucraina, de alţi factori de influenţă cât negativi atât şi pozitivi.
Evident este faptul că vulnerabilitatea statelor europene şi a altor state din afara Europei încă se mai
menţine şi la începutul anului 2014, concomitent prognozele pentru perioada următoare sunt mai optimiste,
presupunând finalitatea ei în viitorul cel mai apropiat pentru majoritatea absolută a ţărilor. Economia unei
ţări, cum este cea a Republicii Moldova, nu poate fi cercetată şi evaluată independent de evoluţia economiei
mondiale. Ţinând cont de nivelul înalt de dependenţă a ţării de influxurile de remitenţe, dar şi de pieţele de
desfacere slab diversificate, materializarea acestor riscuri va depinde de situaţia economică din regiune. În
aceste condiţii, prognozele sunt influenţate atât de evoluţia remitenţelor, consumului, cursului valutar şi
factorul climateric, cât şi de evoluţiile economiilor UE şi a Federaţiei Ruse.
Deşi economia ţării în anul 2009 a avut de pierdut mult în rezultatul crizei financiar-economice
mondiale, revenirea la situaţia de până la criză s-a produs destul de rapid. Deja în anul 2010 a fost depăşit
nivelul anului 2008 după volumul PIB. Anul 2011 a confirmat ieşirea din criză păstrându-se trendul pozitiv
al dezvoltării, însă, vulnerabilitatea la valul al doilea al crizei mai rămânea destul de mare.
Anul 2012, afectat de seceta dezastruoasă, dar şi de reducerea cererii externe, a frânat într-o oarecare
măsură ritmurile de creştere a economiei din anii de după criză, făcând un pas înapoi, care se cifrează la o
reducere a PIB faţă de anul 2011 cu 0,7%. Următorul an – 2013 s-a dovedit a fi foarte favorabil, în primul
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rând pentru agricultura ţării, care a contribuit în cea mai mare parte la o majorare record a PIB (+8,9%) în
comparaţie cu anul precedent. Acest succes al economiei naţionale ar putea servi drept o bază solidă pentru
propăşirea succesivă în următorii ani, însă înrăutăţirea situaţiei geo-politice din regiune (conflictul armat
dintre Rusia şi Ucraina), dar şi situaţia socio-politică tensionată din interiorul ţării nu permite de a miza cu
certitudine pe o evoluţie pozitivă şi stabilă pe viitor. E greu de presupus care va fi şi componenta puterii
politice după alegerile parlamentare ce urmează să aibă loc în noiembrie curent, de care în mare măsură va
depinde vectorul politicii economice a statului.
În aceste situaţii incerte, nu este deloc uşor de a întocmi scenarii de prognoză pentru următorii câţiva
ani cu un înalt grad de veridicitate şi ştiinţific argumentate. Şi anul 2014, cu certitudine, va fi unul din cei
mai problematici, având în vedere cele menţionate deja. Rezultatele activităţii economice pe parcursul
primelor luni ale acestui an deja dau semnale alarmante. În condiţii similare prognozarea indicatorilor
macroeconomici devine şi mai dificilă, iar marja de eroare poate fi destul de mare. Deci, nu este exclus şi
scenariul intrării economiei ţării într-un nou ciclu al recesiunii. Şi totuşi, cât nu ar fi de imprevizibilă situaţia
actuală, prognozarea şi modelarea situaţiilor viitoare este un imperativ indiscutabil.
Premise de creştere economică pentru următorii ani
În pofida tuturor riscurilor şi şocurilor care pot avea loc şi care pot influenţa negativ evoluţia
economiei naţionale, există o multitudine de factori stimulatorii, care pot şi fără îndoială vor impulsiona
benefic cursul ascendent al economiei ţării, ori, în cel mai rău caz, vor fi în stare să atenueze la maxim
impactul lor. Printre aceştia se consideră următorii factori.
1. Îmbunătăţirea contextului economico-financiar la nivel mondial
În acest sens, în anul 2013, deja au fost implementate anumite măsuri. Printre acestea poate fi
menţionat parafarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană care a dus la trecerea la un alt nivel de
integrare economică pe piaţa europeană. Condiţiile optime pentru dezvoltarea economică sunt considerate
comerţul liber, libera concurenţă şi lipsa barierelor tarifare. Acţiunea întreprinsă în perioada 28-29
noiembrie 2013 la Vilnius a permis trecerea Republicii Moldova în zona de liber schimb. Această zonă
prevede eliminarea tarifelor, a cotelor de import şi a preferinţelor aproape complet. Totodată, în zona de
liber schimb nu există politici tarifare comune cu alte ţări şi pentru evitarea re-exporturilor se utilizează
sistemul originii mărfurilor.
Până la finele anului 2014, Republica Moldova va beneficia de un regim preferenţial de comerţ cu UE,
iar ulterior urmează să fie implementate norme care să intre în concordanţă cu cele ale UE, în ceea ce
priveşte comerţul cu mărfuri, servicii, forţa de muncă etc. Aceasta se va face în scopul ca agenţii economici
să se conformeze cerinţelor existente pe piaţa respectivă şi o liberalizare graduală pentru a putea pregăti piaţa
Moldovei pentru o deschidere totală după semnarea acordului de liber schimb cu UE.
O verigă importantă a Acordului de liber schimb – concurenţa. Lipsa concurenţei libere în ţara noastră
constituie un impediment în dezvoltarea pieţei locale. Deci, armonizarea legislaţiei cu cea a UE în cadrul
Acordului de asociere va schimba substanţial starea de lucruri La acest capitol sunt prevăzute principiile de
bază că părţile recunosc importanţa concurenţei libere şi nedenaturate în relaţiile lor de comerţ, sunt fixate
prevederi referitor la monopolurile de stat şi întreprinderile publice şi fiecare parte se obligă să supună aceste
întreprinderi legilor cu privire la concurenţă. În plus, Uniunea Europeană şi Moldova au fixat înţelegerea să
elimine distorsiunile create de subvenţionare care afectează comerţul
2. Suportul financiar acordat de către instituţiilor financiare internaţionale
Sovietul Directorilor Grupei Băncii Mondiale a acceptat acordarea Republicii Moldova a unui grant de
30 mil. dolari SUA. Aceste mijloace financiare sunt destinate întru susţinerea RM în realizarea programului
de reforme şi stimularea creşterii economice, îmbunătăţirea mediului de afaceri, consolidării stabilităţii şi
dezvoltării sectorului financiar, sporirea eficienţei cheltuielilor de stat şi promovarea proiectelor ecologice.
Aceasta este prima tranşă din cadrul realizării Strategiei de parteneriat a Băncii Mondiale cu Republica
Moldova pe anii 2014-2017. Următoarea tranşă se aşteaptă în a doua jumătate a anului. Suma totală a
proiectelor în cadrul Strategiei va constitui 450 mil. dolari SUA, din care 250 mil. dolari SUA vor fi acordaţi
de către Agenţia pentru dezvoltarea internaţională şi 200 mil. dolari – de către Banca Internaţională de
Dezvoltare şi Reconstrucţii. Suma generală a mijloacelor, prevăzută pentru acordarea asistenţei în cadrul
aflării în vigoare în vremea de faţă a Strategiei de parteneriat a Băncii Mondiale cu Moldova pe anii 20142017 constituie 570 mil. dolari SUA.
3. Noua strategie a BERD pentru Republica Moldova
Consiliul de directori al BERD a adoptat o nouă strategie pentru Republica Moldova, care stabileşte
priorităţile şi obiectivele băncii până în 2017. Strategia BERD pentru ţara noastră se axează pe susţinerea
Ediţia a IV-a / nr. 1, 2014

ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

191

sectorului privat, promovarea standardelor europene şi a integrării regionale. BERD îşi reiterează
angajamentul de a ajuta Moldova în continuarea reformelor necesare pentru a avansa la o economie de piaţă
deschisă. Astfel, strategia BERD vizează trei aspecte:
1. Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea sectorului privat: BERD va sprijini măsurile de
îmbunătăţire a mediului de afaceri, atât prin proiecte investiţionale care contribuie la atragerea investiţiile
străine directe, cât şi prin dialog cu autorităţile din Moldova întru promovarea reformelor.
2. Promovarea standardelor europene şi integrarea regională: BERD va investi în proiecte care vor
ajuta Republica Moldova să dezvolte exporturile cu valoare adăugată, în special în industria agroalimentară.
În plus, BERD va continua să finanţeze modernizarea infrastructurii pentru a dezvolta legăturile cu ţările
vecine, precum şi în infrastructura de transport local pentru a aduce producătorii interni mai aproape de
pieţele lor. Banca va contribui la consolidarea securităţii şi eficienţei energetice şi va ajuta la dezvoltarea
sectorului de telecomunicaţii.
3. Consolidarea comercializării şi sustenabilităţii întreprinderilor municipale: BERD va continua să
finanţeze companiile regionale şi municipale de alimentare cu apă, va explora modalităţi de modernizare a
sistemelor de termoficare şi de gestionare a deşeurilor solide şi va promova parteneriatele public-privat în
acest sector.
O atenţie deosebită va fi acordată problemelor din sectorul bancar şi va susţine, de asemenea,
consolidarea independenţei Băncii Naţionale.
4. Dezvoltarea durabilă verde a Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova”, în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi
Executivul Danemarcei îşi propune să promoveze dezvoltarea unei economii ecologice, în contextul
Strategiei Naţionale de Dezvoltare Moldova-2020, a prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea
Europeană, dar şi a discuţiilor din cadrul ONU privind noua agendă de dezvoltare, la care Moldova participă
activ.
Programul ONU pentru Mediu, demonstrează că înverzirea economiei nu reduce nivelul de bunăstare
şi nici nu compromite procesul de creare a locurilor de muncă, ba dimpotrivă, impulsionează progresarea
acestor procese. Consultările despre viitorul pe care Moldova şi-l doreşte au arătat că aspiraţiile de
dezvoltare şi eradicare a sărăciei sunt legate de dorinţa de a avea locuri de muncă decente şi un mediu
ambiant curat. imedia.info/stiri/moldova-va-promova-economia-verde-si-dezvoltarea-durabila-74814.html
5. Programe de granturi pentru agricultori
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a lansat două programe de granturi pentru producătorii
agricoli, care au drept obiectiv facilitarea accesului pe pieţele de desfacere, dar şi pentru sporirea
productivităţii printr-un management durabil al solului.
În cadrul primului program, granturile investiţionale vor fi destinate achiziţionării echipamentului
tehnologic şi a utilajului destinat infrastructurii post-recoltare în horticultură cu un plafon maxim de 350 mii
dolari SUA. Banii vor fi acordaţi agricultorilor care se vor asocia în grupuri din cel puţin 5 membri (persoane
fizice sau juridice). Grupurile de producători vor putea mai uşor să intre pe anumite pieţe şi să asigure
cantităţi mai mari de produse decât producătorii individuali.
Cel de-al doilea program prevede acordarea suportului financiar nerambursabil post-investiţional
producătorilor agricoli care au implementat tehnologii de management durabil al solului. Plafonul maxim al
granturilor în cadrul acestui program este de 20.000 de dolari pentru fiecare beneficiar şi nu va depăşi 50%
din investiţia efectuată. Eligibili pentru program vor fi producătorii agricoli, care începând cu noiembrie
2013 au investit în utilaje agricole şi echipamente performante. Agricultorii pot participa în ambele Programe
de granturi, precum şi Programul naţional de Subvenţionare. Ambele programe de granturi fac parte din
proiectul Băncii Mondiale privind Agricultura Competitivă în Moldova, care a fost lansat în 2012.
Un suport substanţial în modernizarea sectorului animalier urmează să fie Acordul încheiat între
Polonia şi Republica Moldova. Acest Acord va permite restructurarea şi modernizarea agriculturii, în special
a fermelor specializate în producţia de produse agricole tradiţionale (lapte, carne), precum şi a altor produse
agricole competitive. De asemenea, această asistenţă va contribui la utilizarea investiţiilor în tehnologii
moderne pentru procesarea produselor agroalimentare.
Documentul prevede obţinerea unui credit de asistenţă în condiţii favorabile. Astfel, Guvernul Poloniei
va acorda Republicii Moldova un credit în sumă de 100 de milioane de euro pentru o perioadă de 25 de ani,
cu rata anuală de 0,15% şi o perioadă de graţie de cinci ani. Acordul va contribui la asigurarea punerii în
aplicare a prevederilor Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
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Guvernul Suediei va oferi Republicii Moldova aproximativ 100 de milioane de euro, în următorii şapte
ani, pentru realizarea reformelor. Aceasta prevede Strategia Guvernului Suediei bazată pe rezultate privind
cooperarea în domeniul reformelor cu Europa de Est pe anii 2014-2020.
6. Dezvoltarea şi susţinerea întreprinderilor din sectorul privat
Pentru a putea fi realizată această premisă este necesară simplificarea procedurii de iniţiere a
afacerilor, facilitarea fluxului de credite, dar şi înlăturarea barierelor neargumentate pentru comerţ. În acest
scop a fost elaborată Strategia de dezvoltare a sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. În contextul
continuării reformelor structurale şi în conformitate cu Strategia „Moldova 2020” Ministerul Economiei a
elaborat alte strategii şi planuri de acţiuni şi 20 de legi de natură să descătuşeze economia naţională şi să
sporească competitivitatea întreprinderilor locale pe piaţa europeană.
Calculări de prognoză a indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova pentru perioada
2015-2017.
Prognozarea principalilor indicatori macroeconomici privind dezvoltarea Republicii Moldova în anii
2014 şi 2015-2017 porneşte de la ipoteza că, în ţară, s-au înregistrat tendinţe de ameliorare a situaţiei socioeconomice, influenţate de rezultatele benefice ale anului 2013, de apropierea Republicii Moldova de
modelele de dezvoltare a ţărilor Uniunii Europene, în legătură cu semnarea Acordului de asociere cu UE,
ceea ce inspiră la o evoluţie a economiei naţionale în viitor mai dinamică, decât în trecut.
Calculările de prognoză s-au efectuat în baza modelului macroeconometric [2] cu aportul pachetului
econometric Eviews. Modelul econometric utilizat în 2014 pentru prognozarea principalilor indicatori
macroeconomici conţine 52 de variabile endogene şi 24 de variabile exogene, dintre care 12 variabile binare
(Dummy).
Influenţa externă asupra economiei naţionale este caracterizată de astfel de variabile mondiale ca
evoluţia PIB-ului mondial, IPC mondial, evoluţia preţului la produsele petroliere şi gazele naturale. Ca factor
extern poate fi considerat şi evoluţia remitenţilor.
Factorii exogeni interni sunt: agregatul monetar M2; cursul mediu de schimb al dolarului; cheltuielile
bugetului public.
O parte din factorii exogeni sunt prognozaţi de instituţiile abilitate în domeniu: indicatorii mondiali –
de Fondul Monetar Internaţional [3], cheltuielile publice – de Ministerului Finanţelor al RM [4], cursul de
schimb al dolarului – de Banca Naţională a RM.
Alţi factori exogeni sunt prognozaţi în baza unor serii trimestriale, în afara modelului de bază ca
remiterile, masa monetară cu implicarea experţilor. Astfel se presupune o descreştere în continuare a ratei
dobânzii la creditele acordate până la 10% în anul 2017. o evoluţia anuală a masei monetare în mediu cu
16,6%, o descreştere neesenţială a numărului populaţiei.
În anul 2013 a avut loc o evoluţie peste aşteptări a volumului de remitenţe (1609 mil. USD), cu toate
că nivelul anul 2008 (1660 mil. USD) nu a fost atins. Experţii în domeniu prognozează o evoluţie mai lentă a
remitenţilor pentru anii viitori.
În anul 2013 s-a produs o devalorizare pronunţată a leului faţă de dolar şi se presupune că tendinţa de
devalorizare se va păstra astfel că, în anul 2017, acesta va atinge nivelul de 13,9 lei/USD. Cheltuielile
bugetare conform prognozei Ministerului Finanţelor în anul 2017 vor constitui 52215 mil. lei.
Evoluţia în dinamică a indicatorilor macroeconomici principali ai R. Moldova este determinată de
specificarea regresiilor şi de valorile factorilor exogeni (Tabelul1)
Tabelul 1. Valorile indicatorilor exogeni pentru anii 2012-2017

Rata dobânzii la creditele acordate
Indicele ratei dobânzii la creditele
acordate

%
2000=100

2012
13,34

2013
12,26

2014
11,3

2015
10,8

2016
10,4

2017
10,0

40,07

36,82

33,94

32,4

31,24

30,0

Agregatul monetar M2, la sfârşit de an

mil. lei

34915

45117

53095

62199

71540

80236

creşterea anuală

%

23,5

29,2

17,7

17,1

15

12,2

Numărul populaţiei RM

mii

3559,5

3559,5

3557,6

3557,8

3556,3

3555,2

Remitenţe de peste hotare

mil.USD

1494,2

1609

1649

1690

1733

1776
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creşterea anuală

%

2012
3,5

2013
7,7

2014
2,5

2015
2,5

2016
2,5

2017
2,5

Indicele preţului de consum mondial

2000=100

159,3

165

170,8

176,7

183,1

189,4

creşterea anuală

%

3,9

3,6

3,5

3,4

3,6

3,5

49537,8

51026

52856

54906

57075

59329

3,2

3,0

3,6

3,9

4,0

4,0

2000=100

214,3

214,1

206,4

195,6

195,1

194,7

%

-4,2

-0,1

-3,6

-5,2

-0,3

-0,2

2000=100

285

273,8

266,7

266,7

266,7

266,7

%

11

-3,9

-2,6

0,0

0,0

0,0

Indicele preţului mondial la produsele
minerale

2000=100

371,9

365,2

365,9

320,9

285,7

263,8

creşterea anuală

%

1,0

-1,8

0,2

-12,3

-11,0

-7,7

Cursul de schimb al monedei naţionale

lei/USD

12,11

12,6

13,2

13,4

13,6

13,9

Cheltuielile publice

mil.lei

35366

38654

43243

46741

49227,1

52215

PIB mondial
creşterea anuală
Indicele preţului mondial la produsele
alimentare
creşterea anuală
Indicele preţului mondial la gazelle
naturale
creşterea anuală

mil.USD,
preţ. an.
2000
%

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor FMI [3] şi a viziunilor experţilor în domeniu [4].
Evoluţia indicatorilor exogeni mondiali, estimată de FMI, se presupune a fi următoarea:
Indicele preţurilor de consum va fi în creştere în mediu cu 3,5% pe an;
Preţul la gazele naturale va înregistra o descreştere în 2014 cu 2,6%, iar în următorii ani se va păstra la
acelaşi nivel;
Preţurile la produsele minerale vor evolua în descreştere;
Preţurile la produsele agroalimentare se vor reduce anual în mediu cu 3%;
PIB mondial va creşte anual în mediu cu 4%.
La prognozarea indicatorilor endogeni a modelului pentru 2014-2017 (Tabelul 2) au fost implicaţi
experţii şi astfel evoluţia unor indicatori a fost modifică, în particular indicele preţurilor de consum şi
evoluţia producţiei agricole în preţuri constante. În anul 2013 s-a înregistrat o creştere record a PIB-ului
determinată, în mare măsură, de evoluţia sectorului agricol. După o astfel de evoluţie a producţiei agricole în
2013, este logic de a se aştepta la o descreştere în 2014.
Deoarece o cotă parte mare a industriei o ocupă industria prelucrătoare, fluctuaţiile de creştere a
acestui sector sunt influenţate de situaţia din sectorul agricol. Ritmul de creştere a PIB-ului pentru anii de
prognoză este determinat de ritmul de creştere a acestor ramuri şi a serviciilor. Pentru anii 2014-2017 cota
parte în crearea valorii adăugate în economia naţională nu suferă modificări esenţiale în comparaţie cu 2013:
sectorului agricol îi revine 11%, industriei - 17% şi serviciilor în jurul de 56%.
Calculele demonstrează că în anul curent ne putem aştepta la o creştere a PIB de 3,7%, iar în următorii
3 ani – de 15%, cu o medie anuală de creştere de 4,8%. Aceste ritmuri de creştere economică corespund
potenţialului existent la moment al economiei naţionale şi scenariul în cauză poate fi considerat ca unul de
dezvoltare moderată. Creşterea PIB-ului pe perioada de prognoză va fi asigurată de creşterea componentelor
de formare a acestuia: industria, agricultura, serviciile şi a. Astfel producţia industrială va creşte cu 7,4% în
medie pe an, producţia agricolă – cu 5,7%, investiţiile în active materiale pe termen lung – cu 5,4%.
Exporturile vor creşte cu cca. 11% anual, iar importurile – cu 5,7%. Creşterea cu ritmuri superioare a
exporturilor faţă de import va duce practic la păstrarea la acelaşi nivel a deficitului balanţei comerciale.
Salariul nominal mediu lunar se va majora cu cca. 6,3% anual şi va atinge în anul 2017 aproape 5 mii de lei.
Va avea loc o descreştere uşoară a ratei şomajului, influenţată de evoluţia economică, dar şi de descreşterea
populaţiei economic active.
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Tabelul 2. Evoluţia în dinamică a indicatorilor macroeconomici principali în 2012-2017
Unitatea
2012
2013
2014
2015
2016
2017
de
măsură
efectiv
estim.
prognoză
PIB nominal
mild. lei
88,2
99,9
108,3 119,3 130,3 141,4
Faţă de anul precedent în preţuri
comparabile
%
99,3
108,9 103,7 105,4 104,7 104,2
Indicele preţului de consum mediu
anual

%

104,6

104,6

105,8

106

105,8

105,7

Cursul mediu de schimb al leului

lei/USD

12,11

12,59

13,18

13,43

13,63

13,85

Export de bunuri
Faţă de anul precedent

mil.USD
%

2161,9 2399
97,5
111

2652,4 2940,4 3264,6 3625,4
110,6 110,9 111
111

mil.USD
%

5213
100,4

5493
105,4

5780
105,2

6164
106,6

6517
105,7

6844
105

Soldul balanţei comerciale
Producţia industrială în preţuri
curente
Faţă de anul precedent în preţuri
comparabile

mil.USD

-3051

-3094

-3127

-3223

-3252

-3218

mild.lei

36,0

38,0

42,5

47,6

53,3

60,0

%

98,1

106,8

106,6

107,1

107,3

107,8

Producţia agricolă în preţuri curente

mild.lei

19,9

24,4

24,2

26,6

28,9

31,2

Faţă de anul precedent în preţuri
comparabile

%

77,6

138,3

95

106,9

105,2

105

mild.lei

16,6

18,5

20,7

23,0

25,7

28,7

%

95,8

102,3

105,3

105,3

105,4

105,4

lei

3386

3765

4153

4423

4704

4994

111,3

111,2

110,3

106,5

106,3

106,4
39,7

106,3
44,6

104,3
49,7

100,5
54,9

100,5
60,1

106,2
100,5
65,4

1214,5 1236

1225

1214

1205

1197

1146,8 1172,8 1165,7 1157,5 1151

1144

Import de bunuri
Faţă de anul precedent

Investiţii în active materiale pe
termen lung
Faţă de anul precedent în preţuri
comparabile
Salariul nominal mediu lunar
Faţă de anul precedent
nominal
real

%

Fondul de remunerare a muncii

mild.lei

Forţa de muncă
mii pers.
Numărul angajaţilor în economia
naţională
mii pers.

Rata şomajului
5,6
5,1
5,0
4,9
4,7
Sursa: Elaborat de autori în baza modelului macroeconometric cu utilizarea datelor statistice.

4,6

Menţinerea ratei inflaţiei la un nivel redus şi a stabilităţii cursului de schimb al leului reprezintă o
condiţie necesară pentru stabilitatea economico-financiară şi dezvoltarea economiei. Pentru anii 2015-2017
se prognozează fluctuaţii neesenţiale ale cursului de schimb al leului şi o reducere uşoară a ratei inflaţiei.
Astfel se prevede că în anul 2017 cursul de schimb al leului va fi de 13,85 lei pentru un dolar american, faţă
de 12,59 lei în anul 2013 ori o depreciere de 10% pe parcursul a 4 ani, iar indicele preţurilor de consum se va
menţine în jurul la 105,8%.
De rând cu trendul pozitiv al indicatorilor preconizaţi pentru perioada de prognoză, după cum s-a mai
spus, nu este exclus însă şi pericolul unui şir de riscuri şi factori negativi de influenţă, atât interni cât şi
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externi, care ar putea perturba evoluţia normală a economiei naţionale. Deci există o probabilitate ca
parametrii indicatorilor macroeconomici prognozaţi pentru perioada 2015-2017 să difere de cei real obţinuţi
în virtutea unor modificări în evoluţia economiei naţionale parvenite pe parcurs, vizavi de conjunctura
economiei mondiale, stabilitatea situaţiei politice din regiune şi din interiorul ţării, de ajutoarele acordate
Republicii Moldova de către instituţiile financiare internaţionale şi de donatori, precum şi de alte situaţii,
care la moment nu pot fi prevăzute.
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