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PRINCIPII GENERALE ALE MANAGEMENTULUI STRATEGIC AL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII 

 

 

POPA ANDREI,  

doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar,  

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 
 

 

Abstract. The paper put in discussion theoretical aspects of the regional development 

strategies. The global integration of national economies demands to increase the 

competitiveness based on knowledge. The author argues this reason besides the 

analise of the Keynesian and post-keynesian theories about risks and 

incertitude.Acoding to the SWOT analises and due to the statistical data the Republic 

of Moldova is caracterised as a small economy that needs to enforse its competitiv 

adventures by regional and local integration. In this idea a knowledge based strategic 

planning is defined as an efficient toolkit to minimize the incertitude. 

 

 

Dezvoltarea armonioasă a economiei naţionale este condiţionată de asigurarea 

succesului economic bazat pe crearea unui mediu stimulator pentru schimbare şi 

inovaţie. Promovarea  premiselor ce stimulează firmele să investească în dezvoltare şi 

cunoaştere implică stabilirea relaţiilor de cooperare şi colaborare între agenţii 

economici privaţi şi instituţiile publice. Acest deziderat este condiţionat de 

interdependenţa intereselor individualizate şi celor colective în procesul dezvoltării 

capacităţilor competitive din cadrul unui areal economico-geografic care întruneşte 

caracteristici comune: 

1. Caracteristici comune ale factorilor de producţie (cum ar fi forţa calificată 

de muncă sau infrastructura), necesari capacităţii de a concura într-o 

anumită industrie/ramură. 

2. Natura comună a cererii interne (din cadrul ariei/regiunii date) privind 

produsele sau serviciile industriei/ramurii respective, gradul de exigenţă a 

clienţilor interni. 

3. Prezenţa sau absenţa în acest teritoriu a unor industrii conexe sau înrudite, 

capabile să concureze cu succes pe plan internaţional. 

4. Condiţii comune de guvernare, creare, organizare şi conducere a 

întreprinderilor, practici comune de management şi natura comună a 

rivalităţii dintre firmele ariei date.  [1, p.96] 

Dat fiind faptul că organizaţia contemporană este un sistem deschis, influenţat 

şi orientat în activitatea sa de mediul extern, se consideră că o firmă obţine un avantaj 

competitiv atunci când mediul, în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, sprijină cea 
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mai rapidă acumulare de mijloace de producţie şi deprinderi profesionale specializate, 

îi asigură o mai bună informare şi o mai mare capacitate decizională privind 

necesităţile legate de produse şi procesele de producţie. 

Particularitatea grupării forţelor productive şi capacităţilor umane dintr-un 

anumit teritoriu este strâns legată de conceperea caracterului specific al activităţii 

agentului economic, care urmăreşte scopul maximizării profiturilor, pe de o parte, şi al 

administraţiei publice în calitate de exponent al viziunilor colective, pa de altă parte. 

Ca şi în cadrul corporaţiilor, caracterul relaţiilor din cadrul unei regiuni şi 

particularităţile raporturilor cu alte regiuni determină trei modele de management: 

administrativ, situaţional şi strategic.  

Managementul administrativ, ca model de gestiune a unui complex social-

economic mezo- sau macro-economic, presupune prezenţa unor organisme/instituţii 

decizionale şi executive. În situaţia când responsabilitatea majoră revine organelor 

decizionale, care au rolul de exponenţi ai expresiei politice a cetăţenilor-locuitori ai 

regiunii date, organele executive nu vor întreprinde nimic până la momentul primirii 

unor directive respective de la responsabilii cu deciziile. În rezultat, între executori şi 

mediul extern se plasează zidul sistemului administrativ. 

Managementul situaţional se bazează pe conceptul reacţionării la schimbarea 

situaţiei şi presupune existenţa unui cadru normativ ce reglementează comportamentul 

agenţilor economici ai regiunii, comportament ce stabileşte direcţiile unei activităţi 

economice eficiente. 

Managementul strategic are sarcina adaptării organice şi consecvente a 

potenţialului regiunii la modificările mediului extern, urmărind principiul de abordare 

complexă a problemelor manageriale, în particular, şi organizării sistemului de 

gestiune, în general.    

Managementul strategic se deosebeşte de gestiunea tradiţională a organizaţiei 

prin abordările netradiţionale şi deciziile inovatoare care deseori întâmpină rezistenţă. 

În condiţiile când activitatea economică se desfăşoară într-un mediu social-economic 

variabil şi nestabil, sarcina asigurării fiabilităţii şi dezvoltării continue devine 

primordială. Conform acestei logici, managementul strategic poate fi tratat ca activitate 

destinată realizării scopurilor organizaţiei, receptive la cerinţele factorilor externi aflaţi 

în schimbare perpetuă, cu utilizarea optimală a potenţialului disponibil. 

În acelaşi timp, managementul strategic este un domeniu de cercetare 

ştiinţifică, care cuprinde metodologia adoptării deciziilor strategice şi metodele 

realizării lor pentru îndeplinirea scopurilor organizaţionale.   

Procesul managementului strategic poate fi divizat în trei faze de bază:  

 planificarea strategică – cuprinde activităţile de analiză a poziţiei 

strategice, evaluarea factorilor interni şi externi, precum şi a acţiunilor 

ce pot duce la realizarea, menţinerea şi dezvoltarea avantajelor 

competitive    

 organizarea strategică – presupune procesul de adaptare a organizaţiei, 

ramurii sau regiunii la strategia aleasă cu scopul de a o realiza într-o 

manieră efectivă şi completă. 
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 controlul şi evaluarea strategică – vizează procesul de apreciere şi 

analiză a rezultatelor obţinute în scopul unor ulterioare corectări 

necesare de efectuat pentru realizarea deplină a scopurilor strategice.    

Viziunile privind dezvoltarea strategică pot fi divizate în două grupări:  

- strategia planificată (prescriptivă) şi, în calitate de antipod, cea 

emergentă (spontană): 

- strategii bazate pe poziţionarea strategică şi opozantă ei – strategia 

bazată pe axe ale competenţelor. 

Strategia planificată sau prescriptivă abordează managementul strategic ca 

un studiu logic, raţional şi sistemic. Rezultatele analizei manageriale a companiei şi a 

mediului extern urmează să stabilească clar scopurile, să determine concret, să aleagă 

şi să realizeze strategiile care permit realizarea scopurilor stabilite. Această abordare 

este criticată pe motiv că deseori se creează o distanţă semnificativă între cele 

planificate şi realizate [2]. Se consideră că abordarea planificată limitează mobilitatea 

afacerilor, calitate necesară pentru a supravieţui în condiţiile modificării perpetue a 

mediului economic. În acelaşi timp, vom menţiona că planificarea sistemică permite 

organizarea unei activităţi complexe, unifică scopurile şi sarcinile destinate realizării, şi 

sporeşte esenţial nivelul controlului activităţii firmelor. Planificarea deseori este 

utilizată împreună cu abordarea bazată pe poziţionarea concurenţială. 

Strategia emergentă sau spontană se bazează pe supoziţia care stabileşte că, 

strategia urmează a fi elaborată permanent, adică continuu, pe motiv că organizaţia este 

un organism social care activează într-un mediu variabil, permanent schimbător. În 

asemenea condiţii strategia rezultă din interacţiunea părţilor interesate – consumatorii, 

compania-producător, alţi actori din mediul extern. Drept rezultat al abordării 

emergente companiile reacţionează rapid la modificări şi devin extrem de mobile, 

dispun de capacitate inovaţională, creativitate şi adaptabilitate sporită. Emergenţa este 

definitorie pentru dezvoltarea organizaţiei bazată pe cunoaştere. Ca dezavantaj al 

strategiei emergente este lipsa unui scop strategic concret, ceea ce poate influenţa 

rezultatele organizaţiei pe motiv că această nu cunoaşte încotro se mişcă dezvoltarea şi 

ce scopuri au fost realizate. Pentru a compensa neajunsurile abordării emergente unii 

cercetători din domeniu acceptă prezenţa elementelor de planificare în contextul 

strategiilor emergente, utilizând noţiunea de „emergenţă a scopurilor” [3,4]. 

Poziţionarea concurenţială a fost abordarea care a dominat managementul 

strategic în anii 1980-1990, bazându-se pe recunoaşterea firmei/organizaţie/companiei 

în calitate de sistem deschis, influenţat de comportamentul consumatorilor, 

concurenţilor, situaţia afacerilor conexe şi politicile administraţiilor publice. Urmărind 

principiul „din exterior spre interior” [5] firma caută în cadrul mediului de afaceri o 

astfel de poziţionare concurenţială care i-ar oferi avantaje competitive faţă de 

concurenţi. Analizând lanţurile valorice şi factorii mediului în care acestea se 

realizează firma îşi îndreaptă eforturile spre susţinerea strategiilor care o plasează pe 

poziţii de lider prin diferenţiere sau minimizare a costurilor. Deşi schemele analitice 

propuse de Michael E. Porter [6] sunt utilizate până în prezent de manageri şi 

cercetători din domeniu, în anii 90 a sec. XX acestea au fost criticate pentru caracterul 
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static, iar poziţionarea strategică a fost supusă unor critici serioase pentru faptul că a 

supraestimat rolul ramurilor/industriilor producătoare de venit şi subapreciat rolul 

companiei în parte [7].  

Strategia bazată pe axe ale competenţei se deosebeşte prin faptul că, 

accentuează rolul companiei, firmei concrete în identificarea avantajelor concurenţiale 

şi realizarea poziţionării concurenţiale. Concepută încă în 1959 de E. Penrose [8], 

viziunea dată a fost preluată şi dezvoltată în anii 90 de către C.K. Prahalad şi G. Hamel 

[9], fiind tratată ca un proces „din interior spre exterior”. Sunt considerate ca axe ale 

competenţelor diverse variante de combinare a resurselor, competenţelor, cunoaşterii, 

tehnologiilor prin care consumatorii deosebesc firma de concurenţii săi. Aceste 

deosebiri asigură succesul poziţionării concurenţiale a companiei. Abordarea prin axe 

ale competenţelor subliniază importanţa învăţării şi dezvoltării cunoaşterii, dezvoltării 

cooperării afacerilor în calitate de sursă a avantajului competitiv [10]. Criticii consideră 

că în abordarea dată se resimte o insuficientă de scheme analitice argumentate care ar 

aprecia la justa valoare rolul mediului extern în determinarea cauzelor succesului sau 

eşecului antreprenorial.  

Se consideră că planificarea şi poziţionarea strategică au multe aspecte 

comune pe motiv că tratează managementul strategic ca un proces organizatorico-

structural. În acelaşi timp, abordarea emergentă şi cea bazată pe axe ale competenţelor 

pun accent pe cunoaşterea şi învăţarea organizaţională. Totodată, strategia planificată 

şi cea emergentă sunt considerate a fi diametral opuse, la fel ca şi poziţionarea 

concurenţială faţă de abordarea bazată pe axe ale competenţei.   

Apreciind valoarea şi contribuţia fiecărei din cele patru abordări la dezvoltarea 

ştiinţei managementului strategic putem concluziona că: 

- planificarea – stabileşte necesitatea determinării scopurilor strategice ale 

firmei şi aprecierea rezultatelor obţinute; 

- abordarea emergentă – impune ca planurile să fie mobile, pentru a 

permite organizaţiei să înveţe şi să se adapteze la modificările mediului 

extern; 

- poziţionarea concurenţială – subliniază importanţa şi rolul mediului 

extern, şi oferă instrumentarul necesar pentru analizarea poziţiei firmei 

în contextul ramurii/ industriei; 

- axele competenţelor – accentuează rolul companiei în determinarea 

resurselor specifice, destinate anume firmei date. 

Revenind la principiile managementului strategic al dezvoltării regionale, 

constatăm caracterul polivalent al problemelor dezvoltării, cauzate de aglomerarea 

problemelor individuale ale firmelor aflate într-un complex de relaţii inter-firmă ce 

necesită o sintetizare a abordărilor strategice menţionate. La nivel regional strategiile 

urmează să fie îndreptate atât „spre” cât şi „de la” organizaţie/firmă, să fie atât 

planificate cât şi emergente, pentru ca, în rezultat, să permită înţelegerea mai largă şi 

mai adâncă a ideii avantajului competitiv regional.  

Particularitatea gestiunii dezvoltării la nivel regional constă în caracterul 

specific al structurii manageriale. Chiar şi în cazul când acceptăm potenţialul regional 
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ca o organizaţie de nivel mezoeconomic, care întruneşte actorii-cheie locali într-un 

complex cu caracteristici geografice şi social-economice comune, este necesar să se 

ţină cont de diversitatea şi deseori caracterul antagonist al intereselor organizaţiilor 

publice sau private producătoare de venit şi a instituţiilor non-profit. În acelaşi timp, 

fiecare entitate economică sau persoană juridică în parte îşi are viziunea şi scopurile 

proprii, ce sunt stabilite de managementul superior, care conform principiilor 

ierarhizării (top-middle-low) este responsabil de strategia dezvoltării 

firmei/organizaţiei respective şi de rezultatele obţinute.  

Totodată, diversitatea intereselor şi opiniilor actorilor-cheie riscă instituirea 

unei activităţi neeficiente a dezvoltării regionale. La fel, gestiunea dezvoltării este 

confundată cu managementul  serviciilor prestate de administraţiile publice care, prin 

intermediul bugetului public, finanţează şi controlează realizarea diverselor aspecte ale 

nevoilor colective (adică comune pentru fiecare individ în parte) – educaţia, ocrotirea 

sănătăţii, apărarea, ordinea publică, ecologia, etc.  

Conform afirmaţiilor experţilor în materie, asocierea agenţilor din teritoriu 

influenţează într-o mare măsură modul de abordare a managementului teritorial - 

proces care se înscrie în timp şi are capacitatea de a conduce şi coordona procesele 

teritoriale prin proiecte de dezvoltare [11, p.47]. Astfel, logica expusă determină că, 

dezvoltarea potenţialului regional este gestionată în condiţiile respectării libertăţii 

exprimării opţiunii partenerilor de proiect, respectării iniţiativei private şi 

autodeterminării economico-juridice a actorilor-cheie, şi poate fi realizată de o 

structură managerială „de comitet” bazată pe cooperarea şi consensul „experţilor” – 

managerilor superiori ai firmelor/organizaţiilor din regiunea dată.  

Viziunea asupra comportamentului reactiv al administraţiei publice a fost 

revizuită odată cu lansarea conceptului dezvoltării postindustriale bazate pe cunoaştere 

şi inovaţie în condiţiile concurenţei globalizate. Un rol deosebit, în acest sens, a 

parvenit conceptului despre avantajele competitive ale lanţurilor valorice [6] în calitate 

de factori decisivi ai succesului concurenţial, iar aglomerarea forţelor productive în 

Companii Trans-Naţionale şi sporirea dominării de către SUA a economiei mondiale 

după al II-lea Război Mondial, au impus Uniunea Europeană să răspundă prin 

declararea dezvoltării capacităţilor inovaţionale bazate pe creşterea potenţialului şi 

mediului social-economic local grupat în regiuni de dezvoltare. Astfel, a fost 

identificată soluţia dezvoltării capacităţii concurenţiale a economiei Comunităţii, prin 

dezvoltarea colectivă a avantajelor competitive regionale, proces ce implică 

participarea tuturor actorilor-cheie (inclusiv a autorităţilor publice) la elaborarea şi 

implementarea strategiilor de dezvoltare regională. 

Declararea vectorului integrării Republicii Moldova cu Uniunea Europeană 

presupune stabilirea nu doar a sarcinilor ce ţin de rezolvarea problemelor armonizării 

sistemelor juridice, financiare, sociale şi educaţionale la rigorile Comunitare, ci şi 

acceptarea viziunilor dezvoltării economice a ţării noastre în condiţiile climatului 

economic european. Astfel, în contextul integrării în spaţiul european, Moldova 

urmează să accepte şi să preia conceptele dezvoltării şi gestiunii economiei bazate pe 

cunoaştere şi inovaţie, grupării forţelor productive în regiuni de dezvoltare, precum şi 
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dezvoltării în regiunile date a factorilor care asigură un mediu favorabil realizării 

lanţurilor valorice cu avantaje competitive de nivel extra-regional, capabile să 

concureze în cadrul economiei mondiale.   

În cadrul proiectelor de dezvoltare regională se disting două faze [11, p. 48]:  

1. Identificarea problemei şi argumentarea necesităţii de soluţionare a 

problemei date la nivel regional în colaborare cu anumiţi agenţi 

economici, sociali şi politici numiţi actori-cheie. 

2. Asocierea diferitor agenţi economici şi construcţia, în colaborare, a 

viziunii comune asupra proiectului dat, şi trecerea la realizarea acesteia. 

Una dintre cele mai frecvente cauze ale perturbaţiilor înregistrate în 

funcţionarea unui sistem social-economic regional echilibrat este lipsa cuantificării, 

cifrării orientării previzionale. Absenţa informaţiei relevante reduce capacitatea 

managerilor structurilor de coordonare/ gestiune regională în adoptarea deciziilor 

capabile să facă faţă nevoilor aglomerate ale actorilor-cheie. O asemenea situaţie este 

datorată diferenţei naturii scopurilor strategice ale politicilor de dezvoltare socială, 

promovate de administraţiile publice, şi a politicilor economice care urmăresc 

realizarea lanţurilor valorice, promovate de firmele producătoare de venit. În acelaşi 

timp, divergenţa scopurilor sociale faţă de cele private poate fi armonizată prin 

catalizarea interesului colectivităţii (populaţiei din regiune care include şi 

producătorii/prestatorii şi consumatorii) în asigurarea bunăstării racordat la impactul 

mediului concurenţial globalizat. Respectiv, pentru a-şi asigura bunăstarea, 

colectivitatea, reprezentată de actorii-cheie ai regiunii (firmele mari, grupările 

antreprenoriale, universităţi şi centre de cercetare-dezvoltare, instituţii financiare, 

administraţii publice, organizaţii nonguvernamentale, etc.), urmează să determine 

strategii integrate de sporire a capacităţilor concurenţiale care participă la lanţurile 

valorice ce asigură veniturile scontate, şi să realizeze aceste strategii prin intermediul 

proiectelor de dezvoltare care implică participarea actorilor-cheie, aceste proiecte 

urmând să se finalizeze cu rezultate cuantificate. 

La baza oricărei startegii regionale se află analiza sistemică a obiectului 

cercetat. În teză o atenţie deosebită este dedicată calităţi procesului analitic pe motiv că 

majoritatea actorilo-cheie, mai ales IMM, îşi previzionează obiectivele preponderenz 

intuitiv sau în cel mai bun caz empiric (în baza experienţei acumulate), fapt ce 

determină o incertitudine sporită pe perioada medie şi lungă de planificare. În eceastă 

odine de idei, considerăm că, pentru a stabili corect strategiile dezvoltării, este necesar 

de a elabora o metodologie respectivă, bazată pe descrierea detaliată a procesului de 

analiză şi interpretare a datelor. De aceea, o prioritate majoră în managementul 

strategic al dezvoltării regionale îl are analiza potenţialului, a factorilor succesului 

antreprenorial al regiunii, şi planificarea strategică în baza unei informaţii relevante 

rezultate din analiza efectuată. Deţinerea datelor codificate facilitează completarea 

portofoliului strategic al dezvoltării regionale, permite elaborarea şi argumentarea 

matematică a alternativelor strategice, exceptând patetismul declaraţiilor politice 

prezente în practica managementului public contemporan.   
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Evoluţia naturii concurenţei denotă o trecere de la competiţia bazată pe costuri 

şi preţuri la un mediu concurenţial bazat pe competiţia prin calitate şi inovaţie, iar 

economia contemporană deplasează accentul de la problema accesului la resurse spre 

problema eficienţei şi modului de combinare şi organizare a resurselor. Diversificarea 

pe aceste principii a produsului valoric stabileşte necesitatea unei imagini clare, 

cuantificate atât asupra aspectelor materiale (resurse naturale şi financiare) cât şi 

asupra factorilor nemateriali (capacitatea umană, dezvoltarea tehnologică şi 

informaţională, etc.) care contribuie la crearea valorii.   

Globalizarea concurenţei sporeşte interdependenţele şi viteza de reacţie a 

firmelor. Acest fenomen determină argumentarea motivaţiei de aglomerare a 

capacităţilor concurenţiale dintr-un anumit teritoriu pentru a răspunde la trei sarcini 

colective şi obligatorii de realizat pentru asigurarea fiabilităţii economice:    

- minimizarea incertitudinii – presupune instituirea relaţiilor de co-

dezvoltare pe termen lung în scopul consolidării capacităţilor 

competitive colective; 

- fortificarea competitivităţii lanţurilor valorice – are ca scop major 

aglomerarea capacităţilor productive şi intelectuale din regiune în 

ramuri/industrii cu avantaje competitive;  

- promovarea învăţării şi cunoaşterii – presupune dezvoltarea abilităţilor 

agenţilor din regiune să înveţe repede şi să utilizeze eficace cunoaşterea 

în condiţiile unui mediu aflat în permanentă schimbare; 

În context, transformările economice, sociale şi politice care rezultă din 

promovarea celor trei deziderate conduc la o diferenţiere din ce în ce mai clară, dintre 

spaţiile care constituie o anumită entitate economico-socială teritorială, managementul 

căreia pune accentul pe procesul de abordare şi soluţionare a problemelor, şi nu pe 

adoptarea unor soluţii predefinite, practicate în cazul managementului firmei.  

Paradigma globalizării, care a fost lansată în ultimul deceniu al secolului XX, a 

supus revizuirii conceptele sociale şi economice, implicând modificări esenţiale în 

sistemele comerciale şi de producţie care deja sunt impuse să se racordeze la creşterea 

interdependenţelor mondiale.  

Controversele cu privire la semnificaţia globalizării, importanţa acesteia, 

dinamica şi impactul ei provoacă scenarii optimiste de accelerare a dezvoltării umane, 

pe de o parte, şi pesimismul accentuării diferenţierii puţinelor economii bogate faţă de 

majoritatea celor sărace, dependente de primele, pe de altă parte, accentuând astfel, 

importanţa şi implicaţiile procesului dat [12] care poate fi acceptat ca un proces de 

creştere a interdependenţei economice ce fortifică relaţiile economice, politice şi 

instituţionale între ţări, şi care duce la formarea unui sistem global diversificat [13].   

În multe cazuri [14], noţiunea „global” este asociată cu cea de 

„internaţional”. De exemplu, spunând despre „businessul global” sau „companie 

globală”, autorii au în vedere firma ce-şi realizează producţia pe piaţa mondială. La 

fel, concurenţa globală, este interpretată ca concurenţa internaţională. Deseori aceste 

noţiuni sunt utilizate cu referire la Corporaţiile Trans-Naţionale (CTN). 
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De regulă, la parametrii globali sunt atribuite fenomene şi probleme cu caracter 

general, care se referă la întreaga umanitate şi la fiecare individ în parte. Rezolvarea lor 

presupune implicarea unor importante resurse ale majorităţii sau chiar a tuturor ţărilor 

lumii. 

În sensul economic, globalizarea cuprinde întregul sistem al relaţiilor 

economice internaţionale şi, mai concret, formează mondoeconomia. În acest context, 

noţiunea „globalizare” este interpretată diferit de specialiştii din domeniu. Astfel, 

cercetătorii din domeniul finanţelor internaţionale [15] consideră că, relaţiile 

globalizate sunt reflectate cel mai bine anume în sfera finanţelor prin promptitudinea şi 

reacţia de proporţii a oscilaţiilor ratelor, preţurilor şi volumelor tranzacţionate pe 

bursele financiare mondiale. 

Savanţii geopolitologi [16, p. 74-75] atribuie la globalizare „extinderea şi 

aprofundarea relaţiilor şi instituţiilor sociale în spaţiu şi timp în asemenea mod, încât 

cotidianul uman, pe de o parte, este tot mai mult influenţat de evenimente ce se petrec 

în alte părţi a lumii, iar pe de altă parte, acţiunile colectivităţilor locale pot avea 

consecinţe majore la nivel global.”  

Primul care a abordat globalizarea ca fenomen aparte a fost cercetătorul 

american Th. Levitt [17], care în 1983 a numit prin această noţiune fenomenul 

contopirii/fuzionării unor pieţe ale produselor fabricate de către marile CTN. La fel, K. 

Ohmae [18], încă în 1990 ajunge la concluzia că economia mondială de aici încolo este 

determinată de interdependenţa a trei centre (UE, SUA, Japonia), naţionalismul 

economic al statelor aparte îşi pierde sensul, iar în rolul „actorilor” puternici pe scena 

economică debutează „firmele globale”.   

Problematica evoluţiei proceselor economice integrate şi dirijate de CTN pune 

în vizorul discuţiilor aspectul particularităţilor dezvoltării ţărilor mici, considerate a fi 

economii mici.  

Considerăm că este necesar de precizat noţiunea de „economie mică”, care, nu 

trebuie obligatoriu, să corespundă cu aria geografică a ţării date. În viziunea noastră, o 

economie mică este caracterizată de piaţa naţională cu un volum de tranzacţii modest 

în comparaţie cu pieţele ţărilor mari. De regulă, cererea pieţei din economia mică este 

mult mai mică decât potenţialul productiv al ţării respective. În aceste condiţii, pe de o 

parte, producerea naţională se confruntă de problematica supraproducţiei şi, respectiv, 

de întreg spectrul problemelor legate de promovarea exportului naţional şi lupta 

concurenţială internaţională, iar pe de altă parte, datorită faptului că, volumul 

producţiei ce acoperă necesarul pieţei interne este neînsemnat, cererea respectivă face 

ca activitatea industrială să se limiteze la proporţii minime, preponderent executate de 

IMM, situaţie (datrată posibilităţilor financiare ale IMM sunt incomparabile cu 

potenţialul CTN) ce împiedică implementarea tehnologiilor avansate, scumpe, fapt ce 

facilitează pătrunderea produselor de origine străină, cu calităţi superioare, care 

substituie bunurile autohtone şi, respectiv, descurajează forţele productive naţionale. 

Din punct de vedere economic şi politic statele mici întrunesc parametri 

comuni care determină susceptibilitatea pentru anumite riscuri. O bună parte a statelor 

mici sunt deosebit de sensibile la evenimentele externe, se află în proces de tranziţie la 



Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 2 (2), 2009 

Ştiinţe Economice 

 

 

 12 

economia de piaţă, de constituire a unui sistem economic propriu sau de conservare a 

unor situaţii de criză economică care depăşesc capacităţile guvernelor de a le gestiona. 

Foarte multe dintre acestea depind totalmente de sursele externe de energie, produse 

alimentare, materii prime etc. De asemenea, un fenomen specific statelor mici 

subdezvoltate este corupţia înaltă. 

Republica Moldova este cazul clasic al unei economii mici şi vulnerabile, 

deschisă fluxurilor economiei mondiale şi, de asemenea, dependentă de sursele 

energetice externe şi de pieţele de desfacere. Independenţa ei politică este condiţionată 

de cea economică. 

Parametrii care determină riscuri sporite în adresa securităţii economice a 

statului mic Republica Moldova sunt: 

 Piaţă internă foarte mică pentru o bună parte a producătorilor interni, 

astfel formându-se frecvent situaţii de supraproducţie. Accesul pe piaţa Uniunii 

Europene este blocat de politicile europene protecţioniste, iar pieţele estice sunt extrem 

de instabile sau insolvabile. Alături de nivelul insuficient al calităţii produselor 

moldoveneşti, acestea determină, competitivitatea redusă a produselor autohtone. 

 Şocurile deschiderii la economia mondială. Integrarea în economia 

mondială prin liberalizarea comerţului, prin acordarea de facilităţi sporite investitorilor 

străini şi prin instituirea unui regim valutar şi financiar liber, implică atât beneficii 

considerabile, cât şi riscuri care nu pot fi neglijate. Astfel, forţa de muncă extrem de 

ieftină favorizează stabilirea în Republica Moldova a unor corporaţii mari, care ar 

putea avea o importanţă foarte mare pentru completarea bugetului public şi reducerea 

şomajului. Dar, preluarea controlului asupra ramurilor de importanţă strategică sau pur 

şi simplu riscul apariţiei situaţiei de monopol reduce considerabil din atractivitatea 

acestui scenariu. Respectiv, pot avea loc şocuri financiare, controlul întreprinderilor de 

importanţă strategică de către corporaţii străine, întreruperea furnizărilor, blocadă 

economică regională etc.  

 Omogenitatea sporită a producţiei agricole şi diversificarea 

insuficientă a exporturilor şi producţiei industriale. Datorită dimensiunilor reduse şi 

resurselor limitate, statele mici nu pot substitui o activitate afectată de un fenomen 

force-major prin alta. Astfel, ponderea cea mai mare în exporturile moldoveneşti o au 

produsele agricole şi agro-alimentare, dependente de factorii climaterici. Pe locul doi 

se plasează exporturile de textile, dependente de furnizarea materiilor prime. Celelalte 

produse industriale exportate nu au o calitate suficientă pentru a face faţă concurenţei 

internaţionale şi a asigura influxul de valută forte. Prin urmare, accesul la pieţele 

externe de desfacere a mărfurilor şi a celor de capital, precum şi furnizarea în termeni 

utili a materiilor prime, sunt vitale pentru supravieţuirea Republicii Moldova ca stat 

independent, făcând-o în acelaşi timp şi mai sensibilă la factorii externi, neinfluenţaţi 

de acţiunile agenţilor economici naţionali şi de politicile guvernamentale interne. 

 Sărăcia generală. Pot fi aduse suficiente date statistice care 

demonstrează că fenomenul de sărăcie este mult mai răspândit în categoria statelor 

mici decât în a celor mari, ceea ce este confirmat şi de Republica Moldova. Alături de 

resursele economice limitate, sărăcia generală, atât a statului cât şi a unei mari părţi a 
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populaţiei, pune la îndoială capacitatea statului de reacţiona prompt la riscurile sau 

provocările globalizării. 

 Resurse naturale şi financiare limitate. Deşi dezvoltarea insuficientă 

a sectorului privat este un fenomen specific tuturor ţărilor aflate în curs de dezvoltare, 

în Republica Moldova acesta este un fenomen deosebit de pregnant. Totodată, şi 

sectorul public se confruntă cu probleme mari în prestarea serviciilor publice şi în 

protejarea sectorului privat. Fiind expuse într-o măsură mai mare efectelor negative ale 

globalizării decât statele mari, statele mici nu dispun de capacităţi instituţionale şi de 

resurse pentru a reduce riscurile, promovând politici reactive, în comparaţie cu 

politicile pro-active ale statelor mari. Penuria de resurse interne determină apelarea tot 

mai frecventă la resursele creditoare ale organismelor financiare internaţionale, ceea ce 

amplifică dependenţa statelor mici de forţele generatoare ale fenomenului de 

globalizare. 

Istoria contemporană a economiei ne arată exemple de dezvoltare fascinantă a 

economiilor mici în actori economici puternici. Fenomenul saltului economic din 

Japonia, iar mai apoi al ţărilor din Indochina (Korea de Sud, Philippine, Malaysia, 

Taiwan, Hong-Kong, Singapore, Indonezia) a arătat posibilitatea creşterii economice în 

ţările slab-dezvoltate, cu resurse limitate. La fel, Estonia, Letonia, Lituania, Slovenia, 

Cipru, Malta, Luxemburg - au demonstrat ipoteza creşterii capacităţilor concurenţiale a 

economiilor mici prin promovarea inovaţiilor. Pentru Republica Moldova experienţa 

acestor state inspiră mai multe posibilităţi de dezvoltare. 

Procesul de însuşire a regulilor economiei globalizate, parcurs astăzi de 

societatea noastră, presupune în esenţă liberalizarea activităţii comerciale. Costul 

acestor „lecţii”, de regulă, este suportat de naţiunea respectivă, care pentru a reuşi, 

paradoxal, este stimulată (inclusiv şi prin creditarea internaţională a reformelor 

demarate) spre o „creativitate distructivă” ce are ca obiectiv „ajustarea” sistemului 

vechi de gestiune în scopul creării unor noi concepte şi principii de dezvoltare, 

racordate la cerinţele economiei de piaţă. 

 Primele şi cele mai sensibile rezultate ale liberalizării sunt comune pentru 

statele tranzitorii: diminuarea substanţială a veniturilor şi şomajul, hiperinflaţia şi 

deficitul de masă monetară, care, luate împreună, sporesc incertitudinea socială. 

 Paradigma Post-Keynesiană a incertitudinii, argumentată prin dimensionarea 

istorică a fenomenelor economice şi cercetarea evoluţiei acestora în timp, stabileşte că: 

- economia operează într-un timp istoric; 

- trecutul istoric este neschimbat; 

- viitorul este necunoscut, incert. 

Astfel, „doar într-o lume a aşteptărilor raţionale viitorul este imaginea statistică 

a trecutului, pe când într-o lume a incertitudinii rezultatul curent nu poate debita o 

informaţie exactă despre viitor; prin urmare, piaţa liberă nu este suficient de eficientă” 

[19, p. 72] graţie caracterului său variabil, dependent de circumstanţele momentane ale 

conjuncturii factorilor socio-economici. 

 Odată ce incertitudinea este recunoscută în calitate de atribut palpabil al 

economiei reale, este surpat şi conceptul tradiţional privind echilibrul economic [20, p. 
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xi], iar ipotezele lasses-faire nu mai sunt relevante [21, p. 367], fapt ce cauzează 

ulterioarele crize economice şi instabilitatea [22, p. 129]. 

 În această ordine de idei, în scopul minimizării incertitudinii, susţinătorii 

curentului Post-Keynesian menţionează experienţa economiilor de piaţă afirmate care 

relevă că, dezvoltarea şi industrializarea lor au fost strâns legate de măsurile 

protecţioniste promovate prin intervenţia activă, (dar nu excesivă) a statului în ghidarea 

tranziţiei prin planificarea centralizată, numită de Keynes „socialismul de stat” [23]; 

prin introducerea treptată, graduală şi în mod organizat a economiilor naţionale în 

circuitul comercial internaţional, utilizând beneficiul social în calitate de indicator al 

eficienţei. La acest capitol este relevantă experienţa interbelică a S.U.A., Germaniei 

Federale postbelice, Spaniei, Braziliei. 

 Precum incertitudinea dictează modificarea perpetuă a scopurilor şi 

obiectivelor, la fel şi Statul este într-o continuă căutare de noi instrumente şi formule 

politice, capabile să-i ofere posibilitatea sporirii controlului asupra îndeplinirii 

sarcinilor sale de creştere economică. Astfel, cercetători americani, printre care 

Atkinson [24], Eisinger [25], Ross şi Friedman [26], identifica trei faze distincte a 

modificării politicilor statale. În prima fază, care a demarat în anii ’30 a sec. XX, 

statele federale americane s-au antrenat în competiţia pentru facilitarea largă a 

industriei prin oferirea de stimulente financiare, fiscale etc. Scopul – atragerea forţelor 

producătoare în teritoriul statului său pentru a-şi mări capacităţile, inclusiv şi cele 

financiare, cu dividendele respective pentru bugetul şi beneficiul public. Apoi, la 

începutul anilor ’80, a fost iniţiată cea de-a doua fază, moment când multe din aceste 

state şi-au modificat atenţia şi redirecţionat resursele spre lărgirea şi diversificarea 

metodelor de susţinere a businessului în scopul promovării şi consolidării potenţialului 

existent, şi elaborării unei noi politici spaţiale de dezvoltare a formaţiunilor industriale. 

Totodată, în această perioadă au apărut întrebări referitoare la eficacitatea şi calitatea 

programelor create, care deseori aveau un impact social minim. Astfel că, spre sfârşitul 

anilor ’80, dezvoltarea economică americană a fost bulversată de o adevărată mişcare a 

„guvernării regândite”, constituind faza a treia, în care politica economică este axată 

pe reafirmarea sau reformularea programelor şi strategiilor adoptate în fazele 

anterioare, pentru a spori impactul şi responsabilitatea socială. 

 Noul concept este racordat la trei forţe mari care influenţează obiectiv 

economia locală contemporană – globalizarea, schimbarea tehnologică rapidă şi 

declinul standardelor de viaţă. Fiecare din ele constituie o provocare semnificativă la o 

abordare convenţională aparte, şi pare a fi un consens care cristalizează divergenţele de 

opinii, explicând că: „dacă este (conceptul n.n.) înfăptuit corect, acesta poate debita o 

bază de informaţie utilă despre modul cum lucrează o economie locală şi ce se poate de 

făcut pentru a o face să activeze mai bine” [27, p. 68]. 

 Scopul noii strategii este apropierea intereselor private de cele publice, în 

vederea asigurării unei dezvoltări durabile la nivel local, iar de aici la cel regional şi 

naţional, şi urmăreşte valorificarea avantajelor competitive ale potenţialului local – 

imperativ dictat de tendinţele generale ale globalizării. Or, anume identificarea şi 
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valorificarea avantajelor economice stimulează activitatea reformatoare de diferite 

nivele, atât de necesară societăţii noastre. 

 Perioada de tranziţie este caracterizată de: instabilitatea politică, inconsecvenţa 

opţiunilor şi priorităţilor geoeconomice, surparea procesului de reflectare a micro-

economicului în cel macro- şi invers. Ea (tranziţia) plasează statul în postura „îngustă” 

a funcţiei sale de oprimare, motivată de altfel, de necesitatea evitării unui colaps social 

de proporţii, cu toate că „o caracteristică remarcabilă a sistemului economic în care 

trăim constă în aceea că, deşi expus la mari fluctuaţii ale producţiei şi ocupării, nu este 

totuşi marcat de o instabilitate violentă…” şi „…poate fi capabil să se menţină de-a 

lungul unei perioade considerabile într-o stare cronică de activitate subnormală fără să 

manifeste vreo tendinţă spre redresare, nici spre o prăbuşire totală” [23, p.261]. Ori, 

conform eminentului J.M. Keynes care a reformulat misiunea statului contemporan pe 

planul politicii economice, anume prin intervenţia sa autoritatea publică acţionează cu 

scopul de a sprijini activitatea agenţilor economici privaţi prin intermediul promovării 

unor politici de maximizare a profitului lor, maximizare ce ar permite realizarea 

obiectivului major de echilibrare a economiei sau, altfel spus, de atenuare a conflictului 

de interese private, şi de racordare a acestora la cele colective, publice. Respectiv, 

neimplicarea sau activitatea neeficientă a statului în dirijarea tranziţiei duce inevitabil 

la sporirea gradului de incertitudine. 

 În acelaşi timp, începând cu mijlocul anilor ’70 a sec. XX, paradigma 

globalizării promovează interdependenţa sistemului productiv şi comercial la nivel 

mondial, oferind întâietate corporaţiilor multinaţionale. Printre factorii care au 

stimulat procesele globalizării sunt prezente: schimbările politicilor economice şi 

comerciale care au generat liberalizarea pieţelor de bunuri, servicii, factori; noile 

strategii de interes corporativ multinaţional care au oferit avantaje pentru noi locaţii 

ale forţelor productive; introducerea inovaţiilor în transporturi şi comunicaţii, ceea ce 

a facilitat integrarea pieţelor şi internaţionalizarea producţiei, reducând costurile de 

producere şi schimb [28].  

Impactul globalizării asupra regiunilor dezvoltate şi celor subdezvoltate este 

semnificativ din perspectiva ciclului economic pe termen lung. Recesiunea mondială 

de la mijlocul anilor ’70 şi până la sfârşitul anilor ’90 ai sec. XX a fost depăşită datorită 

creşterii productivităţii în toate sectoarele productive, schimbărilor structurale esenţiale 

din sectorul industrial şi al serviciilor, precum şi datorită promovării dezvoltării prin 

informatizare şi inovaţie. Pentru spaţiul economic European, modificarea cererii, 

creşterea concurenţei, schimbările în procesele tehnologice cauzate de noua diviziune 

internaţională a muncii şi reorganizarea întregului sistem antreprenorial au provocat 

atât pericole, cât şi oportunităţi în cadrul sistemului economic regional continental. 

Unele regiuni şi oraşe europene s-au confruntat cu serioase crize ale economiilor 

locale, iar altele au descoperit noi avantaje ale pieţei. În această situaţie s-a făcut 

necesară restructurarea şi ajustarea sistemelor productive locale, racordându-le la noile 

condiţii tehnico-economice.  



Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 2 (2), 2009 

Ştiinţe Economice 

 

 

 16 

Analiza acestor transformări efectuată conform Teoriei Ciclurilor (valurilor) lui 

N.D. Kondratieff [29, p. 186] relevă că restructurarea productivă are loc pe întreg 

teritoriul Europei: 

- în agricultură (de exemplu: provinciile Lebrija (Spania) sau Sitia (Grecia)) şi în 

alte activităţi care au cunoscut o fază de perfecţionare dinamică încă în primul 

ciclu (1789-1914) precum industria textilă din provincia Alcoy (Spania); 

-  în regiunile specializate în mărfuri industriale apărute pentru prima oară în 

faza creşterii din al doilea ciclul (1849-1873) precum cărbunele, fierul şi 

oţelul, şi industria grea din regiunile Rhur (Germania) sau Pas de Calais 

(Franţa); 

- alte ramuri produsele cărora au apărut datorită celui de-al treilea val al 

progresului tehnico-ştiinţific (1896-1920) cum ar fi automobilele şi 

echipamentul electronic din West Middlands (Anglia).  

Perspectivele apărute în urma restructurării producţiei şi creşterii şomajului au 

stimulat regiunile europene să elaboreze iniţiative de ajustare a sistemelor productive 

locale [30] contribuind astfel la dinamizarea politicilor economice locale. 

Creşterea productivităţii şi competitivităţii, în special în regiunile urbanizate, a 

fost posibilă în urma adoptării unor modele mai flexibile de organizare a firmelor 

(crearea reţelelor, subcontractarea, externalizarea sistemelor de producţie), 

introducerea inovaţiilor în metodele de producere şi diseminare a cunoştinţelor în 

cadrul sistemelor producătoare [13]. Totodată, au suportat modificări drastice şi 

condiţiile de activitate a sistemelor de producere, pornind de la introducerea 

standardizării unice şi până la stabilirea cotelor de producţie pe elemente şi 

subansambluri concrete, necesare fabricării bunului final internaţionalizat. 

Astfel, internaţionalizarea pieţelor, în special a bunurilor intermediare, a 

înregistrat în perioada 1980-1995 o creştere a ponderii comerţului exterior în PIB de la 

36,5% la 49% în Uniunea Europeană, de la 12,8% la 21,6% în SUA şi de la 15,8 la 

18,5% în Japonia [31]. Cea mai mare creştere a comerţului mondial aparţine 

schimburilor dintre firmele multinaţionale. Avansarea a ratei investiţiilor străine directe 

a rezultat în creşterea necesităţilor firmelor mari şi CTN de a utilizeza resurse 

strategice disponibile în alte teritorii, şi drept consecinţă, să ocupe poziţii avantajoase 

pe pieţele naţionale şi regionale.  

Integrarea economică şi globalizarea reprezintă o provocare pentru sistemul 

antreprenorial  din Europa, iar avansarea concurenţei impune o reformare continuă a 

proceselor productive, afectând simţitor activitatea firmelor şi gradul de ocupare a 

forţei de muncă [32], sporind astfel incertitudinea şi pericolele pentru firmele care nu 

au reuşit să-şi adapteze structurile conform noilor realităţi. În sfârşit, atât timp cât 

procesul de restructurare nu este complet finalizat, concurenţa crescândă va continua să 

aibă impact asupra firmelor locale în particular şi localităţilor în general. 

Ca şi în trecut, scenariul contemporan de dezvoltare abordează întrebarea 

centrală privind schimbarea dinamică şi structurală a economiilor locale şi regionale, şi 

se bazează pe identificarea proceselor de acumulare a capitalului ce stimulează 
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creşterea şi, respectiv, pune problema reducerii costurilor care, conform teoriei 

neoclasice, va duce la creşterea durabilă a statului [33]. 

Maximizarea avantajelor economice bazate pe principiile specializării, în 

viziunile lui Adam Smith [34, p. 305-306], David Ricardo [35, p.126], Paul Samuelson 

[36, p. 502] şi a autorilor modelului H.O.S. (Heckscher – Ohlin - Samuelson) [37, p.201] 

etc., indică preferenţialitatea utilizării resurselor autohtone. În această ordine de idei, 

dezvoltarea economică presupune utilizarea eficientă a potenţialului local şi atragerea 

resurselor externe în scopul creşterii productivităţii, iar în calitate de răspuns strategic al 

actorilor locali la avansarea concurenţei globalizate ar fi mecanismul de stimulare a 

schimbărilor structurale şi dinamicii economiei locale. Termenii de „economie locală” şi 

„dezvoltare economică locală” prevăd procesul în care autorităţile publice locale şi 

comunitare tind să stimuleze şi să susţină activităţile productive şi de ocupare a forţei de 

muncă din localităţile gestionate. Scopul final al dezvoltării economice locale vizează 

promovarea oportunităţilor de angajare a populaţiei în sectoarele ce stimulează beneficiul 

comunitar, prin utilizarea resurselor umane, naturale şi instituţionale disponibile [38]. 

Termenii „local” şi „regional” sunt utilizaţi pentru a distinge mai uşor un teritoriu în care 

o grupare de autorităţi şi economii locale gestionează o bază economică comună şi sunt 

alăturate în spaţiu [39, p. 124].  

 Totodată, „postulatele” regionalizării impun integrarea intereselor şi 

activităţilor inter-comunitare, bazată pe ajustarea intereselor locale la cele regionale, în 

scopul consolidării eforturilor de ocupare a pieţei şi sporirii rezistenţei colective în 

condiţiile concurenţei crescânde.  

 Pentru a atinge acest deziderat se consideră oportună elaborarea simultană a 

două modele complementare – regional şi local – în care [39, p. 120-121]: 

 Modelul regional are sarcina de a crea şi consolida cele mai competitive 

centre şi axe ale economiei. Acest model trebuie tratat ca o politică spaţială de 

concentrare, aflată în competenţa nivelului managerial superior al economiei şi 

administraţiei publice regionale. 

 Modelul integrării locale prevede elaborarea şi promovarea strategiilor de 

susţinere şi dezvoltare endogenă prin gruparea teritorială. Obiectivul acestor 

strategii urmăreşte evidenţierea şi promovarea opţiunilor de creştere 

economică, racordate la resursele locale ce urmează să devină elementul de 

bază în dezvoltarea echilibrată a regiunilor.  

Deşi independenţa şi autogestiunea fiecărui agent economic rămân 

incontestabile, creşterea viabilităţii întreprinderilor, condiţionată de bunăstarea 

populaţiei dintr-un anumit teritoriu, necesită coordonarea politicilor sociale de ocupare 

a forţelor de muncă, ridicării nivelului de trai şi veniturilor pe cap de locuitor.  

De obicei, pentru evaluarea potenţialului local şi identificarea punctelor forte şi 

slabe în dezvoltarea economică, de regulă, sunt analizate disponibilitatea şi abundenţa 

resurselor (naturale, umane, de capital etc.), amplasarea geografică, partenerii şi 

concurenţii, climatul instituţional ş.a. Apreciind cu adevărat importanţa acestor factori 

endogeni şi exogeni vom menţiona că specializarea regională cere identificarea 

potenţialului local sub alte două aspecte [40]: 
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 sinergic, de studiere a gradului de asociere a întreprinderilor, firmelor 

organizaţiilor şi comunităţilor în proiecte de cooperare şi antrepriză, transfer de 

tehnologii, schimb de experienţă.  

 inovativ, ce are ca scop cercetarea gradului de instituire a întreprinderilor noi, 

aprecierea calificării angajaţilor. Tot aici este studiată calitatea instruiri şi 

impactul acesteia în perfecţionarea activităţilor, prezenţa instituţiilor instructiv-

educative şi implicarea lor în procesul de cercetare-dezvoltare, gradul aplicării 

şi implementării invenţiilor şi noilor tehnologii în procesul economic.  

 

Luate împreună, rezultatele evaluării potenţialului local, a indicatorilor 

sinergici şi inovativi, permit aprecierea priorităţilor în gestionarea economiilor locale şi 

iniţierea unor noi forme de organizare. Astfel, „contrapus” tendinţelor globale, nivelul 

regional devine subiectul central al analizelor, iar cele două aspecte au misiunea de a 

stimula crearea unui mediu favorabil antreprenoriatului – forţa motrice de realizare a 

principiilor avantajelor relative ce stau la baza specializării regionale şi naţionale. 
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Abstract. One of the most important instruments which form the mechanism of 

regional development is trans-border cooperation that includes the European region of 

the Downstream Danube of the near-border territories of Romania, Ukraine, and 

Moldova. In order to determine the level of use of agricultural lands the following 

sample areas of plant cultivation have been selected: in Romania – the Tulcea Region 

with the total area of cultivated land of 196.3 thousand hectares, in Ukraine – the 

Reni, Izmail, Bolgrad, and Kilia Regions with the total area of cultivated land of 105.1 

thousand hectares, and in Moldova – the Vulcanesti, Ceadir-Lunga, Comrat, Taraclia, 

and Cahul Regions with the total cultivated area of 142.2 thousand hectares. As a 

result of research, it has been determined that the most productively used agricultural 

lands are in the Kilia Region (98.2% of potential level) followed by the Izmail Region 

(89.7%), the Tulcea Region (87.5%), the Bolgrad Region (83.2%), the regions of 

Ceadir-Lunga (83.1%), Reni (82.0%), Taraclia (81.6%), Comrat (74.9%), Cahul 

(74%), and Vulcanesti (63.3%).  
 

 

Pentru relevarea nivelului de utilizare a terenurilor în regiunea Dunării de Jos 

drept suport de cercetare au fost alese domeniile de cultură a plantelor din România 

(Judeţul Tulcea), Ucraina (raioanele Reni, Izmail, Chilia şi Bolgrad) şi ale Republicii 

Moldova (raioanele Vulcăneşti, Ciadîr-Lunga, Comrat, Taraclia şi Cahul). 

Gospodăria agricolă a regiunii Dunării de Jos este multiramurală, în care 

predomină agricultura. 

În această regiune sînt cercetaţi indicatorii / exponenţii / utilizării fertilităţii 

terenurilor: în România / judeţul Tulcea / pe o suprafaţă de 196,3 mii ha, în Republica 

Moldova – 142,2 mii ha (raionul Vulcăneşti – 13,0 mii ha, raionul Ciadîr-Lunga – 28,8 

mii ha, raionul Comrat – 34,2 mii ha, raionul Taraclia – 29,5 mii ha şi raionul Cahul – 

36,7 mii ha) şi în Ucraina – 105,1 mii ha (în raionul Reni – 15,4 mii ha, raionul Izmail 

– 28,0 mii ha, raionul Chilia – 18,1 mii ha şi raionul Bolgrad – 43,6 mii ha). 

 

După suprafaţa ocupată în regiune predomină (în descreştere): 

 Grîu de toamnă      134,38 mii ha ceea ce constituie 30,3 % 

 Floarea soarelui     101,56 mii ha ceea ce constituie 22,9 % 

 Porumb            95,97 mii ha ceea ce constituie 21,7 % 
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 Orz            58,66 mii ha ceea ce constituie 13,2 % 

 Viţă de vie            30,13 mii ha ceea ce constituie 6,8 % 

 Mazăre   17,04 mii ha ceea ce constituie 3,8 % 

 Fructe   5,59 mii ha ceea ce constituie 1,3 % 

 

În această lucrare sînt cercetaţi indicatorii (exponenţii) utilizării terenurilor în 

ultimii 4 ani – anul 2004, anul 2005, anul 2006 şi anul 2007. 

Structura culturilor principale, formate îndeosebi în perioada anilor 2004-2007 

pe terenurile agricole ale regiunii Dunărea de Jos, este reprezentată în tabelul nr. 1. 

 

Tabel nr. 1 

Structura culturilor principale pe terenurile agricole ale regiunii Dunărea de Jos 

în medie pe anii 2004-2007 (mii ha, % ) 

 
 

Denumirea culturilor 
principale 

Pe terenurile Ucrainei 

Raionul 
Reni 

Raionul 
Bolgrad 

Raionul 
Izmail 

Raionul 
Chilia 

Total 

Total  
15370 
100 

43639 
100 

28035 
100 

18067 
100 

105110 
100 

Cereale şi leguminoase 
11956 
77,8 

32686 
74,9 

22696 
81,0 

15143 
83,8 

82481 
78,5 

Din ele: grîul de toamnă 
5728 
37,3 

14382 
33,0 

9027 
32,2 

7268 
40,2 

36405 
34,7 

Orz 
3591 
23,3 

8424 
19,3 

6810 
24,3 

5458 
30,2 

24283 
23,1 

Mazăre 
1261 
8,2 

4257 
9,7 

3688 
13,2 

1522 
8,4 

10728 
10,2 

Porumb 
1376 
9,0 

5623 
12,9 

3170 
11,3 

895 
5,0 

11065 
10,5 

Floarea – soarelui 
2529 
16,5 

6866 
15,7 

4492 
16,0 

2399 
13,3 

16286 
15,5 

Fructe 
86 
0,5 

295 
0,7 

224 
0,8 

118 
0,6 

723 
0,7 

Viţa – de – vie  
799 
5,2 

3791 
8,7 

623 
2,2 

407 
2,3 

5620 
5,3 

 

 

După cum demonstrează datele tabelului nr. 1, primul loc în cultura plantelor 

(fitotehnie) ce cresc în regiune îi revine grîului de toamnă – 30,3 %. 

Cota-parte a semănăturilor de floarea-soarelui a alcătuit în medie pe perioada 

anilor indicaţi – 22,9 %, porumb – 21,7 %. 

Totalitatea suprafeţelor (ariilor) culturilor indicate a atins circa ¾ din 

pămînturile prelucrate în regiune, iar în România cota-parte a depăşit – 87,3 %, în 

Republica Moldova – 67,8 %, în Ucraina – 57,7 %. 
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Continuare la tabelul nr. 1 

 

Denumirea 
culturilor principale 

Pe terenurile Republicii Moldova 

Raionul 
Vulcăneşti 

Raionul 
Ciadîr -Lunga 

Raionul 
Comrat 

Raionul 
Cahul 

Raionul 
Taraclia 

Total 

Total  
13025 
100 

28797 
100 

34154 
100 

36713 
100 

29499 
100 

141884 
100 

Cereale şi 
leguminoase 

9032 
69,3 

18389 
63,8 

22253 
65,2 

24328 
66,3 

18920 
64,1 

92920 
65,5 

Din ele: grîul de 
toamnă 

4282 
32,9 

9571 
33,2 

11786 
34,5 

11556 
31,5 

8916 
30,2 

46111 
32,5 

Orz 
2505 
19,2 

3194 
11,1 

5277 
15,5 

5098 
13,9 

2482 
8,4 

18556 
13,0 

Mazăre 
440 
3,4 

1450 
5,0 

1055 
3,1 

1612 
4,4 

1057 
3,6 

5614 
4,0 

Porumb 
1804 
13,8 

4174 
14,5 

4134 
12,1 

6062 
16,5 

6465 
21,9 

22639 
16,0 

Floarea – soarelui 
2217 
17,0 

5760 
20,0 

6016 
17,6 

7736 
21,1 

5608 
19,0 

27337 
19,3 

Fructe 
125 
1,0 

791 
2,8 

1701 
5,0 

911 
2,4 

798 
2,7 

4024 
2,8 

Viţa – de – vie  
1651 
12,7 

3857 
13,4 

4184 
12,2 

3739 
10,2 

4173 
14,2 

17603 
12,4 

 

 

Continuare la tabelul nr. 1 

 
Denumirea culturilor 
principale 

Pe terenurile României 
(Judeţul Tulcea) 

În total pe regiunea 
Dunării de Jos 

Total  
196323 

100 
443619 

100 

Cereale şi leguminoase 
130641 

66,6 
306042 

69,0 

Din ele: grîul de toamnă 
51861 
26,4 

134377 
30,3 

Orz 
15819 

8,1 
58658 
13,2 

Mazăre 
698 
0,4 

17040 
3,8 

Porumb 
62263 
31,7 

95967 
21,7 

Floarea – soarelui 
57932 
29,5 

101555 
22,9 

Fructe 
843 
0,4 

5892 
1,3 

Viţa – de – vie  
6907 
3,5 

30130 
6,8 
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Notăm, că principalele culturi după suprafeţele (ariile) ocupate sînt: în 

România – porumbul (31,7 % din suprafaţa totală), în Ucraina şi Republica Moldova – 

grîul de toamnă / în mod corespunzător 34,7 % şi 32,5 %. Locul doi după suprafeţele 

ocupate cu semănături în România îi revine florii-soarelui (29,5 %), în Ucraina îi 

revine orzului (23,1 %), în Republica Moldova – florii-soarelui (19,3 %). Al treilea loc 

în România dintre culturile de cîmp îi revine grîului de toamnă – 26,4 %, în Ucraina  - 

florii-soarelui (15,5 %), în Republica Moldova – porumbului (16,0 %). 

Examinăm indicatorii productivităţii culturilor agricole ce ocupă un loc 

specific mai mare în structura terenurilor agricole ale regiunii Dunărea de Jos, şi 

anume: 

1. Culturile de cereale; 

2. Grîul de toamnă; 

3. Orzul; 

4. Mazărea; 

5. Porumbul; 

6. Floarea-soarelui; 

7. Fructele; 

8. Viţa-de-vie.  

Sînt folosiţi indicatorii recoltării terenurilor, a recoltei brute după finisarea 

lucrărilor şi a roadei obţinute în anii 2004-2007.  Rezultatele indicatorilor culturilor de 

cereale le aducem în tabelul nr. 2. 

Tabliţa nr.2 

Productivitatea culturilor de cereale pe terenurile regiunii Dunărea de Jos  

pe anii 2004-2007    

 
 

Denumirea unităţilor teritorial-

administrative 

2004-2007 

Suprafaţa 

(ha) 

Recolta 

brută 

(q)  

Productivitatea 

(roada) q/ha 

Raionul Reni 11956 293969 24,6 

Raionul Bolgrad 32686 839176 25,7 

Raionul Izmail 22696 594405 26,2 

Raionul Chilia 15143 426172 22,3 

Total 82481 2153722 26,1 

Raionul Vulcăneşti 9031 182670 20,2 

Raionul Ciadîr-Lunga 18389 440944 24,0 

Raionul Comrat 22252 482287 21,7 

Raionul Cahul 24328 538620 22,1 

Raionul Taraclia 18920 487718 25,8 

Total pe pămînturile Republicii Moldova 92920 2132239 20,6 

Judeţul Tulcea România 130641 4058633 31,1 

Total pe regiunea Dunării de Jos 306042 8344594 27,3 
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După cum ne demonstrează indicatorii tabelului 2 recolta cea mai bogată a 

culturilor de cereale în medie pe anii 2004-2007 s-a obţinut în gospodăria agricolă a 

judeţului Tulcea (România) – 31,1 q/ha, în continuare în descreştere: în gospodăriile 

agricole ale raionului Izmail (Ucraina) – 26,2 q/ha, ale raionului Taraclia (Republica 

Moldova) – 25,8 q/ha, ale raionului Bolgrad (Ucraina) – 25,7 q/ha, ale raionului Reni 

(Ucraina) – 24,6 q/ha, ale raionului Ciadîr-Lunga (Republica Moldova) – 24,0 q/ha, ale 

raionului Chilia (Ucraina) – 22,3 q/ha, ale raionului Cahul (Republica Moldova) – 22,1 

q/ha, ale raionului Comrat (Republica Moldova) – 21,7 q/ha, ale raionului Vulcăneşti 

(Republica Moldova) – 20,2 q/ha. 

În medie pe regiune roada a alcătuit 27,3 q/ha. 

După cum vedem, indicatorii productivităţii culturilor de cereale sînt destul de 

mici. Una din cauzele acestei situaţii este căldura nemaipomenită din vara anului 2007, 

cînd productivitatea medie a clinului de cereale a alcătuit doar 11,9 q/ha. 

Dacă ar fi să înlăturăm indicatorii anului 2007 – condiţiile climaterice care sînt 

tipice regiunii, atunci productivitatea medie a culturilor de cereale pe anii 2004-2006 ar 

alcătui pe regiunea Dunărea de Jos 31,4 q/ha sau cu 15% mai mult decît nivelul de 4 

ani (2004-2007). Observăm, că în nefavorabilul an 2007, recolta grîului la hectar a fost 

mai mică decît în cei 3 ani precedenţi aproape de 2,6 ori. În perioada analizată şi 

cercetată de noi, vedem că cel mai roditor an a fost 2004, cînd productivitatea clinului 

de cereale a depăşit 40 q/ha. Recolta cea mai bogată de cereale a fost obţinută pe 

lanurile judeţului Tulcea – 51 q/ha, pe lanurile raionului Chilia – 35,6 q/ha, pe lanurile 

raionului Taraclia – 35,2 q/ha. Productivitatea culturilor de cereale ale judeţului Tulcea 

şi raionului Taraclia a depăşit în 2004 indicatorul analogic al raionului Vulcăneşti mai 

mult de 1,8 şi aproape de 1,3 ori. 
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În continuare, analizăm indicatorii productivităţii culturii alimentare principale 

– a grîului de toamnă (tabelul nr.3). 

 

Tabelul nr.3 

Productivitatea grîului de toamnă pe terenurile regiunii Dunărea de Jos  

pe anii 2004-2007 

 
 

Denumirea unităţilor teritorial-

administrative 

2004-2007 

Suprafaţa 

(ha) 

Recolta brută 

(q)  

Productivitate

a (roada) q/ha 

Raionul Reni 5728 150488 26,3 

Raionul Bolgrad 14382 412728 28,7 

Raionul Izmail 9027 266814 29,6 

Raionul Chilia 7268 214472 29,5 

Total 36405 1044502 28,7 

Raionul Vulcăneşti 4282 87794 20,5 

Raionul Ciadîr-Lunga 9571 256126 26,8 

Raionul Comrat 11786 282831 24,0 

Raionul Cahul 11556 277942 24,1 

Raionul Taraclia 8916 237118 26,6 

Total pe pămînturile Republicii Moldova 46111 1141811 24,8 

Judeţul Tulcea România 51861 1246535 24,0 

Total pe regiunea Dunării de Jos 134377 3432848 25,5 

 

Analizarea datelor din tabelul nr.5 demonstrează, că în medie pe anii 2004-

2007, în total pe regiunea Dunărea de Jos, productivitatea grîului de toamnă a alcătuit 

25,5 q/ha. 

În secţiunea teritorial administrativă a hotarelor productivitatea lanurilor a dat 

următoarele rezultate (în descreştere): 

Raionul Izmail   – 29,6 q/ha; 

Raionul Chilia   – 29,5 q/ha; 

Raionul Bolgrad   – 28,7 q/ha; 

Raionul Ciadîr-Lunga  – 26,8 q/ha; 

Raionul Taraclia   – 26,6 q/ha; 

Raionul Cahul   – 24,1 q/ha; 

Judeţul Tulcea   – 24,0 q/ha; 

Raionul Vulcăneşti  – 20,5 q/ha. 

 

Productivitatea lanurilor din raionul Izmail a fost cu 44,4% mai mare, decît în 

gospodăriile agricole ale raionului Vulcăneşti. După cum vedem, diferenţa este destul 

de mare. Aceasta ne vorbeşte despre prezenţa posibilităţilor creşterii productivităţii în 

regiune ce nu a fost folosită. 



Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 2 (2), 2009 

Ştiinţe Economice 

 

 

 27 

Dacă excludem indicatorii anului 2007, atunci obţinem rezultatele 

productivităţii în medie pe anii 2004-2006 pe întreaga regiune în măsură de 29,3 q/ha 

sau cu 14,9% mai mult decît nivelul mediu pe 4 ani. 

Productivitatea lanurilor de grîu de toamnă în anul 2007 a fost de 2 ori mai 

joasă decît nivelul mediu pe 3 ani precedenţi, cu greu a atins 14,2 q/ha. 

În anul 2004 a fost asigurată cea mai mare productivitate a lanurilor de cultură 

alimentară principală – şi anume 34 q/ha. Cele mai mari rezultate au obţinut plugarii 

raionului Taraclia – 37,3 q/ha, cea mai mică roadă s-a atestat în raionul Vulcăneşti – 

29,5 q/ha sau cu 20,9% mai puţin. 

 

 
 

Indicatorii productivităţii orzului de toamnă şi de primăvară pe pămînturile 

regiunii Dunării de Jos sînt exemplificaţi în tabelul nr.4. 

Timp de 4 ani în medie pe regiune productivitatea orzului a alcătuit 20,8 q/ha. 

Cei mai înalţi indicatori s-au obţinut pe lanurile raionului Izmail – 26,9 q/ha, iar cea 

mai mică roadă au obţinut-o agricultorii judeţului Tulcea – 16,6 q/ha, ce constituie cu 

1,6 mai puţin.  

În mediu timp de 3 ani – 2004-2006 – productivitatea lanurilor din regiune, ce 

au fost semănate cu orz, a alcătuit 24,0 q/ha. 

În secetosul an 2007, productivitatea orzului a fost de 2,3 ori mai mică decît în 

perioada precedentă de 3 ani. 

În roditorul an 2004, în regiune, productivitatea în medie a ajuns pînă la 29 

q/ha. În raioanele Taraclia şi Izmail s-a obţinut cea mai înaltă roadă – în mod 

corespunzător 35,0 q/ha şi 34,7 q/ha sau cu 20,7% şi 19,7% mai mult decît media pe 

regiune. În anii precedenţi productivitatea lanurilor de orz (nu luăm în consideraţie 
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nefavorabilul an 2007) nu ajungea la 20 q/ha. Aşa s-a întîmplat în anul 2005 în raionul 

Vulcăneşti (16,5 q/ha), în raionul Ciadîr-Lunga (17,3 q/ha), în raionul Cahul (17,5 

q/ha),  în raionul Comrat (19,4 q/ha). Aceştea sînt nişte indicatori destul de mici. 

 

Tabelul nr.4 

Productivitatea orzului de toamnă şi de primăvară pe terenurile regiunii 

Dunărea de Jos pe anii 2004-2007 

 
 

Denumirea unităţilor teritorial-

administrative 

2004-2007 

Suprafaţa 

(ha) 

Recolta brută 

(q)  

Productivitatea 

(roada) q/ha 

Raionul Reni 3591 79462 22,1 

Raionul Bolgrad 8424 191625 22,7 

Raionul Izmail 6810 171072 25,1 

Raionul Chilia 5458 146611 26,9 

Total 24283 588770 24,2 

Raionul Vulcăneşti 2505 44487 17,8 

Raionul Ciadîr-Lunga 3194 61054 19,1 

Raionul Comrat 5277 103600 19,6 

Raionul Cahul 5098 94610 18,6 

Raionul Taraclia 2482 64540 26,0 

Total pe pămînturile Republicii Moldova 18556 368291 19,8 

Judeţul Tulcea România 15819 261848 16,6 

Total pe regiunea Dunării de Jos 58658 1218909 20,8 
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Indicii productivităţii porumbului boabe sînt aduşi în tabelul nr.5. 

 

Tabelul nr.5 

Productivitatea porumbului pe teritoriul regiunii Dunărea de Jos pe anii 

2004-2007 

 
 

Denumirea unităţilor teritorial-

administrative 

2004-2007 

Suprafaţa 

(ha) 

Recolta brută 

(q)  

Productivitatea 

(roada) q/ha 

Raionul Reni 1376 38086 27,7 

Raionul Bolgrad 5623 158079 28,1 

Raionul Izmail 3170 75417 23,8 

Raionul Chilia 895 33418 37,3 

Total 11065 305000 27,6 

Raionul Vulcăneşti 1804 43590 24,2 

Raionul Ciadîr-Lunga 4174 96627 23,1 

Raionul Comrat 4134 74334 18,0 

Raionul Cahul 6062 136758 22,6 

Raionul Taraclia 6465 166419 25,7 

Total pe pămînturile Republicii Moldova 22639 517728 22,9 

Judeţul Tulcea România 62263 2535556 40,7 

Total pe regiunea Dunării de Jos 95967 3358284 35,0 

 

În medie pe anii 2004-2007 productivitatea porumbului în regiune a fost de 

35,0 q/ha, inclusiv judeţul Tulcea cu 40,7 q/ha, în raionul Comrat – aproape de 2,3 ori 

mai puţin. 
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Anul 2007 a fost deosebit de nefavorabil pentru această cultură, cînd în mediu 

pe regiune de la 1 hectar nu s-a recoltat nici 1 tonă de porumb, ceea ce constituie de 4,4 

ori mai puţin decît nivelul atins în precedenţii 3 ani (2004-2006), cînd productivitatea 

în medie pe regiune a ajuns pînă la 39,3 q/ha. Cel mai productiv an s-a dovedit a fi anul 

2004. Pe lanurile judeţului Tulcea s-a ajuns pînă la 61,7 q/ha de boabe, ceea ce 

corespunde indicatorilor din ţările dezvoltate ale Europei.  

Şi totuşi, semănăturile de porumb boabe s-au dovedit a fi mai puţin productive 

în raioanele Izmail şi Vulcăneşti, respectiv de 2,6 şi 2,5 ori. 

Dacă în medie pe anii 2004-2007 productivitatea porumbului în Judeţul Tulcea 

a depăşit 46,7 q/ha, atunci pe terenurile dunărene ale raionelor analizate ale Ucrainei – 

cu 67,4% mai puţin (27,9 q/ha), pe lanurile raioanelor indicate ale Republicii Moldova 

– de 1,8 ori mai puţin (25,9 q/ha). 

 

Indicatorii productivităţii culturii de mazăre sînt incluşi în tabelul nr.6. 

 

 Tabelul nr.6 

Productivitatea culturii de mazăre pe terenurile regiunii Dunărea de Jos  

pe anii 2004-2007 

 
 

Denumirea unităţilor teritorial-

administrative 

2004-2007 

Suprafaţa 

(ha) 

Recolta brută 

(q)  

Productivitatea 

(roada) q/ha 

Raionul Reni 1261 25932 20,6 

Raionul Bolgrad 4257 76744 18,0 

Raionul Izmail 3688 81103 22,0 

Raionul Chilia 1522 31671 20,8 

Total 10728 215450 20,1 

Raionul Vulcăneşti 440 6799 15,4 

Raionul Ciadîr-Lunga 1450 27137 18,7 

Raionul Comrat 1055 21523 20,4 

Raionul Cahul 1612 29310 18,2 

Raionul Taraclia 1057 19641 18,6 

Total pe pămînturile Republicii Moldova 5614 104411 18,6 

Judeţul Tulcea România 698 14694 21,1 

Total pe regiunea Dunării de Jos 17040 334555 19,6 

 

Suprafaţa, cultivată cu mazăre nu ajunge nici la 4% în structura semănăturilor pe 

arii. Şi totuşi, valoarea acestei plante leguminoase este destul de cunoscută şi, în primul 

rînd, ca predecesoare a semănăturilor celei mai răspîndite culturi – a grîului de toamnă. Se 

presupune, că mazărea va ocupa locul său binemeritat în structura culturilor de cereale. 

Comparăm productivitatea culturilor de mazăre şi orz. 

Dacă am secţiona indicii secetosului an 2007, atunci în medie pe anii 2004-

2006 pe regiune roada culturii de mazăre ar alcătui 22,7 q/ha, iar a orzului – 24,0 

q/ha, sau în total cu 5,7% mai mult. Însă, influenţa favorabilă a semănăturilor de 
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mazăre asupra productivităţii solului merită o atenţie mai mare. În anii indicaţi 

semănăturile de orz au alcătuit în mediu 59677 ha, iar de mazăre – 17847 ha, ceea ce 

constituie de 3,3 ori mai puţin. 

Trebuie de menţionat că la utilizarea la un nivel înalt a tehnicii agricole 

semănăturile de mazăre ar putea da roade destul de înalte. Aşadar, în anul 2004 pe lanurile 

raioanelor Chilia şi Taraclia s-a obţinut de la un hectar semănat cu mazăre 34,2 q şi 31,4 q. 

În acelaşi an 2004 pe lanurile Republicii Moldova fertilitatea culturii de mazăre a alcătuit 

28,4 q/ha, iar a orzului – 28,0 q/ha. În medie pe anii 2004-2006 pe pămînturile judeţului 

Tulcea s-a recoltat de la un hectar semănat cu orz – 21q, iar cu mazăre – 22q, ceea este cu 

5% mai mult. În aşa mod, potenţialul posibilităţilor intensificării productivităţii culturilor 

de mazăre există, atît din contul majorării productivităţii, cît şi din contul majorării 

suprafeţelor de semănături. 

 

 
 

În continuare examinăm indicatorii productivităţii (roadei) culturii de floarea-

soarelui.  

Pe perioada celor 4 ani analizaţi productivitatea culturii de floarea-soarelui a 

alcătuit în medie pe regiune 11,3 q/ha. Deosebit de minimă a fost recolta anului 2007 – s-au 

recoltat doar 390 kg/ha. În medie pe anii 2004-2006 productivitatea semănăturilor de 

floarea-soarelui a constituit pe regiune 13,1 q/ha. Rezultate înalte au fost căpătate în raionul 

Chilia – 15,8 q/ha, în judeţul Tulcea – 14,1 q/ha. În acelaşi timp pe lanurile raionului 

Vulcăneşti recolta seminţelor de floarea-soarelui a atins doar 9,4 q/ha, ceea ce constituie 

aproape 1,7 ori mai puţin, decît pe lanurile raionului Chilia. 

Cea mai mare roadă a fost obţinută în raionul Chilia în anul 2004 – 17,1 q/ha, cea 

mai mică – în raionul Comrat în acelaşi an – 8,8 q/ha, adică amploarea productivităţii a 

alcătuit 1,94 (17,1:8,8). 

 



Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 2 (2), 2009 

Ştiinţe Economice 

 

 

 32 

Tabelul nr.7 

Productivitatea florii-soarelui (răsăritei) pe terenurile regiunii Dunărea de Jos pe 

anii 2004-2007 

 
 

Denumirea unităţilor teritorial-

administrative 

2004-2007 

Suprafaţa 

(ha) 

Recolta brută 

(q)  

Productivitatea 

(roada) q/ha 

Raionul Reni 2529 29404 11,6 

Raionul Bolgrad 6866 71826 10,5 

Raionul Izmail 4492 52380 11,7 

Raionul Chilia 2399 33763 14,1 

Total 16286 187373 11,5 

Raionul Vulcăneşti 2217 18223 8,2 

Raionul Ciadîr-Lunga 5760 57728 10,0 

Raionul Comrat 6016 50572 8,4 

Raionul Cahul 7736 81082 10,5 

Raionul Taraclia 5608 57221 10,2 

Total pe pămînturile Republicii Moldova 27337 264826 9,7 

Judeţul Tulcea România 57932 699499 12,1 

Total pe regiunea Dunării de Jos 101555 1151698 11,3 

 

În perioada celor 4 ani studiaţi constatăm, că în medie au fost ocupate cu floarea-

soarelui terenuri de 101,56 mii hectare, ceea ce constituie 22,9% din terenurile ocupate de 

alte culturi ale regiunii. În agricultură cota-parte cu semănături de floarea-soarelui din cele 

5 culturi principale ocupă 24,9%, ceea ce depăşeşte normele ştiinţifice fundamentale. 
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Spre exemplu, în judeţul Tulcea în medie pe perioada anilor 2004-2007 suprafaţa 

semănăturilor de floarea-soarelui a constituit 579,32 hectare, iar suprafaţa totală a 

terenurilor arabile, fără suprafeţele ocupate de plantaţii multianuale este de 239292 ha, 

adică roada specifică a culturii de ulei a constituit 24,2% în comparaţie cu normele 

ştiinţifice fundamentale de 14,2%. 

Cota-parte a culturii de floarea-soarelui pe lanurile cu semănături ale Ucrainei a 

constituit 15,1%, ce se apropie de indicatorii recomandaţi. 

 

Indicatorii productivităţii fructelor se exemplifică în tabelul nr. 8. 

 

Tabelul nr.8 

Productivitatea fructelor pe terenurile regiunii Dunărea de Jos pe perioada 

anilor 2004-2007 

 
 

Denumirea unităţilor teritorial-

administrative 

2004-2007 

Suprafaţa 

(ha) 

Recolta brută 

(q)  

Productivitatea 

(roada) q/ha 

Raionul Reni 86 762 8,9 

Raionul Bolgrad 295 3781 12,8 

Raionul Izmail 224 4804 21,4 

Raionul Chilia 118 2699 22,9 

Total 723 120116 16,7 

Raionul Vulcăneşti 125 255 2,0 

Raionul Ciadîr-Lunga 791 6815 8,6 

Raionul Comrat 1701 49418 29,1 

Raionul Cahul 911 19665 21,6 

Raionul Taraclia 798 14964 18,8 

Total pe pămînturile Republicii Moldova 4326 91117 21,1 

Judeţul Tulcea România 843 18919 22,4 

Total pe regiunea Dunării de Jos 5590 122082 21,8 

 

Pe perioada a 4 ani analizaţi roada fructelor a constituit 21,8 q/ha în medie pe 

regiune. 

Cea mai mică a fost productivitatea livezilor în raioanele Vulcăneşti, Ciadîr-Linga şi 

Reni, ceea ce constituie 2,0 q/ha, 8,6 q/ha ţi 8,9 q/ha. 

Cei mai înalţi indicatori au fost în anul 2005, în medie pe regiune roada a atins 27,3 

q/ha, ceea ce este destul de puţin şi nu corespunde potenţialului posibil al acestor culturi. 

Principalele probleme ale acestui domeniu sînt irigarea şi protecţia plantelor. 
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Indicatorii productivităţii culturilor de viţă-de-vie a culturii tradiţionale din 

regiune sînt exemplificaţi în tabelul nr.9. 

 

Tabelul nr.9 

Productivitatea culturii vitei-de-vie pe terenurile regiunii Dunării de Jos în 

perioada anilor 2004-2007  

 
 

Denumirea unităţilor teritorial-

administrative 

2004-2007 

Suprafaţa 

(ha) 

Recolta brută 

(q)  

Productivitatea 

(roada) q/ha 

Raionul Reni 799 12658 15,8 

Raionul Bolgrad 3791 105629 27,9 

Raionul Izmail 623 12322 19,8 

Raionul Chilia 407 116635 28,7 

Total 5620 142272 25,3 

Raionul Vulcăneşti 1651 37430 22,7 

Raionul Ciadîr-Lunga 3857 108794 28,2 

Raionul Comrat 4184 158527 37,9 

Raionul Cahul 3738 124262 33,2 

Raionul Taraclia 4173 166138 39,8 

Total pe pămînturile Republicii Moldova 17603 595151 33,8 

Judeţul Tulcea România 6907 266835 38,6 

Total pe regiunea Dunării de Jos 30130 1004258 33,3 
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Pe parcursul anilor 2004-2007 indicatorul mediu al productivităţii  culturii de 

viţă-de-vie în regiune a constituit 33,3 q/ha. Cei mai înalţi indicatori au fost atinşi în 

anul 2004 – 42,1 q/ha, cei mai mici – în anul 2007 (26,8 q/ha). 

În medie pe parcursul a 3 ani (2004-2006) productivitatea plantaţiilor de fructe a 

constituit 35,5 q/ha. 

Cea mai înaltă roadă a plantaţiilor de viţă-de-vie în medie pe perioada a 4 ani 

analizaţi a fost în raioanele Taraclia şi Comrat – 39,8 q/ha şi 37,9 q/ha consecutiv, iar 

cea mai mică roadă a fost în raioanele Reni şi Izmail – 15,8 q/ha şi 19,8 q/ha. 

În anul 2004 viticultorii raionului Comrat au obţinut de la un hectar de plantaţie 

60,4 q, viticultorii raionului Taraclia – 52,7 q/ha, ceea ce ne vorbeşte despre 

posibilităţile de a obţine roade cu mult mai înalte în regiune. 

 

 
 

Studiind dinamica indicilor productivităţii culturilor agricole principale din 

regiunea Dunării de Jos pe perioada anilor 2004-2007, se poate de relevat nivelul 

stabili al productivităţii lor. 

După cum ne demonstrează analiza în medie pe parcursul a 3 ani (nu vom lua în 

consideraţie anul 2007 din motivul condiţiilor climaterice nefavorabile) – 2004-2006 – 

creşterea indicilor productivităţii în medie pe regiunea Dunărea de Jos a constituit: 

Floarea soarelui  – 1,09 

Fructele   – 1,24 

Mazărea  – 1,27 

Grîul de toamnă  – 1,28 

Viţa-de-vie  – 1,42 

Orzul  – 1,50 

Porumbul  – 2,17 
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Cea mai rezistentă cultură la schimbările timpului în condiţiile climaterice ale anului 

este cultura de floarea-soarelui. În anul 2004 s-a obţinut cea mai mare roadă de floarea-

soarelui – 13,6 q/ha în medie pe regiune, cea mai mică roadă – în anul 2006 (12,5 q/ha), 

adică amploarea fertilităţii a constituit 1,09 (13,6 : 12,5). Cu alte cuvinte, limitele oscilării 

indicilor de productivitate a culturii de floarea-soarelui nu au depăşit 9% (1,09 x 100-100). 

Încă şi mai stabilă (fermă) a fost roada pe pămînturile Ucrainei: în aceşti ani schimbarea 

productivităţii culturilor uleioase nu a depăşit 3%. 

După floarea-soarelui urmează fructele, deoarece se ia în consideraţie rezistenţa lor. 

Cu toate acestea urmează să ţinem cont că stabilitatea acestei culturi a fost dobîndită prin 

indicatori ai productivităţii destul de mici – 22-26,3 q/ha.  

Dacă vom face o analiză a rezistenţei productivităţii pe perioada anilor 2004-

2007, atunci creşterea indicilor în mediu pe regiune va fi următoarea:  

Viţa-de-vie  – 1,57 

Grîul de toamnă  – 2,39 

Fructele   – 2,42 

Orzul  – 2,76 

Floarea soarelui  – 3,49 

Mazărea  – 3,54 

Porumbul  – 3,64 

După cum vedem, plantaţiile de viţă-de-vie sînt mai rezistente la schimbările 

timpului în condiţiile climaterice ale regiunii Dunării de Jos. Cele mai nerezistente sînt 

porumbul şi mazărea. În condiţiile secetoase producţia seminţelor la hectar se micşora 

consecutiv pînă la 8,9 şi 7,6 q/ha în medie pe regiune. 

Productivitatea mazării în condiţiile raioanelor Cajul şi Comrat în secetosul an 

2007 nu depăşea 5,0 şi 5,4 q/ha consecutiv, iar roada culturilor de porumb, în acelaşi 

an nefavorabil 2007, a constituit, de exemplu, în raionul Comrat doar 1,7 q/ha; în 

cinci raioane ale Republicii Moldova pe o suprafaţă de 13 mii hectare a constituit 

doar 4,4 q/ha. 

Cercetînd utilizarea pămînturilor din gospodăriile agricole ale regiunii Dunării de 

Jos, este important de a face o analiză comparativă a indicatroilor obţinuţi în baza 

roadelor culturilor principale în domeniul administrativ – teritorial al unităţilor raionale 

La acestea vom face calculele din următoarele considerente: 

-  obţinerea productivităţii maximale a unei sau altei culturi într-un anumit raion 

sau judeţ şi dacă este realizabilă pentru celelalte raioane ale unităţilor administrativ-

teritoriale. 

- egalitatea fertilităţii pămînturilor; 

- asemănarea condiţiilor climaterice de prelucrare a culturilor.  

Toate calculele asupra nivelului utilizării productivităţii terenurilor în mediu pe 

perioada anilor 2004-2007 le aducem în tabelul nr. 10. Aşadar, la cultivarea culturilor 

de cereale cea mai mare roadă a fost dobîndită în judeţul Tulcea – 31,1 q/ha. Acest 

indicator este egalat cu 100%, atunci în raionul Reni la productivitatea clinului de 

cereale în mărime de 24,6 q/ha, nivelul utilizării productivităţii solului a constituit 

79,1%  (24,6 : 31,1 x 100). 
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Calcule analogice aducem la şapte culturi principale (tabelul nr.10). 

 

Tabelul nr.10 

Nivelul utilizării productivităţii solului în regiunea Dunării de Jos în medie 

pe perioada anilor 2004-2007 pe culturi în parte. 

 
 

C
e
r
ea

 

le
 ş

i 
p

la
n

te
 

le
g

u
m

in
o
a

se
 

G
rî

u
 d

e
 t

o
a
m

n
ă
 

O
rz

 

M
a

ză
re

 

P
o

r
u

m
b

 

F
lo

a
re

a
-s

o
a

re
lu

i 

F
r
u

c
te

 

V
iţ

a
-d

e
-v

ie
 

Raionul Reni 79,1 88,9 82,2 93,6 68,1 82,3 30,6 39,7 

Raionul Bolgrad 82,6 97,0 84,4 81,8 69,0 74,5 44,0 70,1 

Raionul Izmail 84,2 100,0 93,3 100,0 58,5 83,0 73,5 49,7 

Raionul Chilia 71,7 99,7 100,0 94,5 91,6 100,0 78,7 72,1 

Total 83,9 97,0 90,0 91,4 67,8 81,6 57,4 63,6 

Raionul Vulcăneşti 65,0 69,3 66,2 70,0 59,5 58,2 6,9 57,0 

Raionul Ciadîr-Lunga 77,2 90,5 71,0 85,0 56,8 70,9 29,6 70,8 

Raionul Comrat 69,8 81,1 72,9 92,7 44,2 59,6 100,0 95,2 

Raionul Cahul 71,1 81,4 69,1 82,7 55,5 74,5 74,2 83,4 

Raionul Taraclia 83,0 89,9 96,7 84,5 63,1 72,3 64,6 100,0 

Total  66,2 83,8 73,6 84,5 56,3 68,8 72,5 84,9 

Judeţul Tulcea România 100,0 81,1 61,7 95,9 100,0 85,8 77,0 97,0 

Regiunea Dunării de Jos 87,8 86,1 77,3 89,1 86,0 80,1 74,9 83,7 

 

În continuare vom face calculele pentru a determina codul nivelului mediu al 

utilizării productivităţii solului în regiunea Dunării de Jos pe perioada anilor 2004-

2007. Pentru aceasta înmulţim codul utilizării solului a unei anumite unităţi 

administrative la coeficientul categoriei specifice. Astfel de calcule facem la fiecare 

cultură aparte. 

Spre exemplu, codul utilizării productivităţii solului la producerea grîului de 

toamnă în raionul Reni în medie pe perioada anilor 2004-2007 a constituit 0,889 

(tabelul 10). Cota-parte a grîului de toamnă în structura funciară a raionului ocupă 

37,3% (tab. nr.1), adică codul categoriei specifice va fi de 0,373. 

Calcule analogice facem la fiecare cultură în parte pe raioane şi judeţe. 

Rezultatele le aducem în tabelul nr.11. 

Indicatorii codului mediu al nivelului utilizării productivităţii solului în regiunea 

Dunării de Jos în secţiunea unităţilor administrativ-teritoriale (în descreştere) sînt 

următorii: 

1. Raionul Chilia   – 0,982 

2. Raionul Izmail  – 0,897 

3. Judeţul Tulcea  – 0,875 

4. Raionul Bolgrad – 0,832 

5. Raionul Ciadîr-Lunga  – 0,831 

6. Raionul Reni  – 0,820 
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7. Raionul Taraclia – 0,816 

8. Raionul Comrat  – 0,749 

9. Raionul Cahul  – 0,740 

10. Raionul Vulcăneşti – 0,633 

 

Tabelul nr. 11 

Codul mediu de utilizare a productivităţii solului în regiunea Dunării de Jos 

pe perioada anilor 2004-2007 

 
 În agenţii economici ai Ucrainei 

Raionul 

Reni 

Raionul 

Bolgrad 

Raionul 

Izmail 

Raionul 

Chilia 

În 

mediu 

Grîul de toamnă 0,332 0,320 0,322 0,401 0,336 

Orz 0,191 0,163 0,227 0,302 0,208 

Mazăre 0,077 0,079 0,132 0,079 0,093 

Porumb 0,061 0,089 0,066 0,046 0,071 

Floarea-soarelui 0,136 0,117 0,133 0,133 0,126 

Fructele 0,002 0,003 0,006 0,005 0,004 

Viţa-de-vie 0,021 0,061 0,011 0,016 0,034 

În mediu 0,820 0,832 0,897 0,982 0,872 

 

                Continuare la Tabelul nr. 11 
 În agenţii economici ai Republicii Moldova 

Raionul 

Vulcăneşti 

Raionul 

Ciadîr-

Lunga 

Raionul 

Comrat 

Raionul 

Cahul 

Raionul 

Тaraclia 

În  

mediu 

Grîul de toamnă 0,228 0,300 0,280 0,256 0,271 0,272 

Orz 0,127 0,079 0,113 0,036 0,030 0,034 

Mazăre 0,024 0,043 0,032 0,036 0,030 0,034 

Porumb 0,082 0,082 0,053 0,092 0,0138 0,090 

Floarea-soarelui 0,099 0,142 0,105 0,157 0,137 0,133 

Fructele 0,001 0,095 0,116 0,085 0,142 0,105 

Viţa-de-vie 0,072 0,095 0,116 0,085 0,142 0,105 

În mediu 0,633 0,821 0,749 0,740 0,816 0,750 

 

Continuare la Tabelul nr. 11 
 În agenţii economici  

România (judeţul Tulcea) Regiunea Dunării de Jos 

Grîul de toamnă 0,214 0,261 

Orz 0,050 0,102 

Mazăre 0,004 0,034 

Porumb 0,317 0,187 

Floarea-soarelui 0,253 0,183 

Fructele 0,003 0,010 

Viţa-de-vie 0,034 0,057 

În mediu 0,875 0,834 
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După cum vedem, cel mai productiv se utilizează pămîntul din gospodăriile 

agricole ale raionului Chilia: 98,2% din nivelul potenţial. Nivelul utilizării pămîntului 

este foarte slab în raionul Vulcăneşti – doar la 63,3%. 

Pămînturile a patru raioane din Ucraina s-au utilizat în mediu pe perioada anilor 

2004-2007 la 87,2% din nivelul potenţial, pămînturile judeţului Tulcea (România) – la 

83,4%, iar pămînturile a cinci raioane ale Republicii Moldova – la 75%. 
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Abstract. As economic branch, agriculture basic differs from others branches not only 

through its role and functions, but also through specific particularities. This generates 

the necessity to be taken into consideration at studying and researching of the 

economic efficiency of agricultural production. In conditions of competitive economy 

the goals of enterprises activity are aimed at getting profit from selling merchandize-

production, which satisfies the human necessities. 

 

 

INTRODUCERE 

 

Obiectivul de integrare a Republicii Moldova în sistemul economic european 

în calitate de partener competitiv impune schimbarea condiţiilor de activitate a 

unităţilor agricole cu diverse forme de proprietate şi juridice de organizare, care 

necesită o abordare nouă a problemei. Rezultatele cercetărilor trebuie să determine nu 

numai modificările intervenite în dinamica dezvoltării întreprinderilor, legăturile dintre 

fenomene, dar şi să servească drept bază pentru luarea unor decizii importante în 

domeniul pronosticării dezvoltării sectorului agrar. 

Prezenta lucrare de sinteză îşi propune să ofere un cadru de referinţe pentru 

identificarea, utilizarea şi valorificarea resurselor şi mijloacelor aflate la dispoziţia 

întreprinderii, capabile să-i asigure o poziţie performantă pe piaţă prin fructificarea 

avantajelor sale competitive. 

Pentru a răspunde acestui deziderat lucrarea debutează cu un şir de abordări 

conceptual metodologice şi contribuţii analitice privind sporirea eficienţei economice a 

producţiei în unităţile agricole prin prisma criteriilor de eficienţă.Scopul oricărei 

activităţi umane are la bază principiul eficienţei, care constă în obţinerea unui efect 

maximal la o unitate de efort. 

MATERIAL ŞI METODĂ 

 

În calitate de metode de cercetare au servit: analiza şi sinteza; inducţia şi 

deducţia; analiza monografică; abordarea sistemică; observarea statistică; gruparea; 

metoda seriilor cronologice, extrapolarea, metoda tabelelor şi graficelor; metoda indicilor 

economici; metoda corelaţiei şi regresiei, compararea; metoda aprecierii ratingului, 

metode neparametrice – a frontierei stocastice (SFA) şi de anvelopare (DEA).   
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 Suportul informaţional al tezei îl constituie literatura ştiinţifică şi normativă 

consacrată sectorului agrar, materialele Biroului Naţional de Statistică al Republicii 

Moldova, ale direcţiilor raionale de Statistică, datele colectate din Anuarul Statistic al 

Republicii Moldova, documentele oficiale (acte normative şi legislative) din Republica 

Moldova, formularele specializate ale unităţilor agricole din Republica Moldova, 

rezultatele investigaţiilor şi calculele autorului.  

Cercetarea a fost efectuată în baza datelor întreprinderilor agricole de tip 

corporativ: societăţi cu răspundere limitată, cooperative agricole de producţie, societăţi pe 

acţiuni ş.a. Cercetările au fost efectuate în plan teritorial (raioane, regiuni de dezvoltare ale 

republicii), iar pentru o analiză mai detaliată şi pentru concluzii generalizatoare şi propuneri 

au fost utilizate datele unui eşantion ce cuprinde peste 60% din numărul total de 

întreprinderi corporative care activează în Republica Moldova. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

Succesul sau insuccesul în afaceri, indiferent de domeniul de activitate, 

depinde de eficienţa economică a activităţii desfăşurate. Esenţa eficienţei economice 

are la bază sarcina primordială a activităţii umane – satisfacerea necesităţilor materiale 

şi nemateriale. Rezultatele acestei activităţi  se caracterizează prin corelaţia dintre 

eforturi şi efecte, fiind exprimate prin indicatori de eficienţă. 

În literatura de specialitate exista o întreagă varietate de opinii şi abordări în 

privinţa conceptului de eficienţă în general, şi a conceptului de eficienţă economică la 

nivel microeconomic, în special. 

În sens larg, conceptul de eficienţă caracterizează modul de utilizare a 

resurselor în procesul de producţie. Problemele eficienţei activităţii economice n-ar 

exista, dacă resursele ar fi nelimitate. Însă cea mai mare parte din resursele care se află 

la dispoziţia societăţii au un caracter limitat. Tocmai această limitare a resurselor face 

ca problemele abordării eficienţei să devină tot mai importante, întrucît, prin 

soluţionarea lor, întreprinzătorii trebuie să găsească răspuns la o serie de întrebări 

complicate privind cît, ce şi cum să producă. 

Odată cu trecerea la noile relaţii economice ale economiei concurenţiale se 

schimbă şi modul de abordare, ierarhia criteriilor eficienţei şi conţinutul acestora. 

Obiectivul principal al desfăşurării activităţii în agricultură în condiţiile economiei 

concurenţiale, fiind obţinerea profitului, în calitate de criteriu al eficienţei economice 

va fi maximizarea profitului la o unitate de consumuri de resurse în condiţiile unui 

nivel înalt al calităţii şi asigurării competitivităţii producţiei.  

Eficienţa producţiei sectorului agrar se caracterizează atît prin forma de eficienţă 

socială, economică, tehnologică cît şi prin cea ecologică. Însă, din cele prezentate mai sus, 

reiese că între eficienţa economică şi celelalte tipuri de eficienţă există o interdependenţă, 

care poate fi prezentată prin următorul model structural (figura 1.). 

În concluzie putem afirma că esenţa categoriei eficienţei economice a producţiei 

agricole constă în asigurarea unui complex de cerinţe şi condiţii necesare reproducţiei 

lărgite, în condiţiile economiei concurenţiale, care să permită ramurii nu numai să satisfacă 
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necesităţile societăţii în produse alimentare, ci şi să se dezvolte în armonie  şi să asigure o 

dezvoltare durabilă a  agriculturii. Maximizarea şi sporirea efectelor utile la o unitate de 

efort trebuie să fie scopul întregii activităţi economice, dar cu condiţia păstrării echilibrului 

ecologic. Organizarea reproducţiei lărgite depinde de nivelul eficienţei economice, 

deoarece anume profitabilitatea creează premisele şi condiţiile necesare proceselor de 

reproducţie lărgită. 

Abordarea sistemică a economiei prevede elaborarea unui sistem de indicatori, 

care reflectă principalele tipuri de activităţi economice. Caracterul sistemic de abordare 

prevede coordonarea, corelarea şi armonizarea multiplilor indicatori, utilizaţi pentru 

descrierea şi analiza diferitor aspecte ale procesului economic. 
 

 

 
 

Figura 1. Modelul componentelor structurale ale eficienţei producţiei agricole. 
Sursa: elaborată de autor 

 

Generalizînd cele expuse, s-au elaborat şi se propun principalele blocuri şi 

subsisteme de indicatori ai activităţii unităţilor în agricultură şi ai eficienţei economice 

a producţiei (figura 2), care constituie clasificarea factorilor şi a indicatorilor rezultativi 

ce se află într-o legătură reciprocă şi stau la baza analizei complexe. 

Fiecare bloc şi subsisteme evidenţiate constituie sistemul de indicatori analitici care 

se află în relaţii de interdependenţă, au un scop comun şi formează indicatorii generalizatori 

(sintetici) necesari pentru analiza complexă a eficienţei economice a producţiei. 



Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 2 (2), 2009 

Ştiinţe Economice 

 

 

 43 

 
 

Figura 2. Schema-bloc a principalelor grupe de indicatori necesari pentru analiza 

complexă a eficienţei economice a producţiei în  unităţile agricole. 
Sursa: elaborată de autor 
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Evaluarea potenţialului de resurse se face în scopul determinării posibilităţilor poten-

ţiale ale întreprinderii în domeniul producerii producţiei agricole. Informaţia primită este 

folosită la elaborarea planurilor de afaceri şi la dezvoltarea de mai departe a întreprinderii. 

Evaluarea în ansamblu a potenţialului de resurse se efectuează după trei grupe 

principale ale lor:  

 pământul (terenurile agricole, calitatea lor); 

 umane (efectivul mediu anual de lucrători ocupaţi în producerea agricolă); 

 tehnico-materiale şi financiare (valoarea mijloacelor fixe cu destinaţie 

agricolă, consumurile materiale ş.a.). 

Schimbarea condiţiilor de activitate în unităţile agricole cu diverse forme 

juridice de proprietate şi de organizare necesită o abordare nouă şi complexă a 

cercetărilor analitice. 

S-a elaborat şi se propune spre aplicare în domeniul cercetărilor ştiinţifice 

metodica estimării comparative complexe a eficienţei economice a producţiei în 

unităţile agricole, care include în primul rînd: scopul studiului, determinarea sarcinilor, 

cuprinderea unităţilor cercetate şi a caracteristicilor, subiectele şi presupusele rezultate 

ale studiului, conţinutul cărora sunt abordate în figura 3. 

S-a concluzionat că în condiţiile actuale competitivitatea reprezintă un indicator 

complex, integral, care se  formează sub influenţa mai multor factori. În acelaşi timp, s-a 

menţionat că elementul cheie în acest sistem de categorii este, totuşi, competitivitatea 

întreprinderii, veriga principală în baza căreia se formează competitivitatea produsului. 

În ansamblul economiei naţionale agricultura reprezintă una din ramurile cele 

mai importante, menită să contribuie într-o mare măsură la creşterea economiei ţării [4]. 

În baza datelor privind evoluţia în dinamică a producţiei globale, agricole a fost 

efectuată nivelarea după trei funcţii de trend (liniară, exponenţială şi parabolică de gradul 

doi) şi extrapolarea indicatorului pentru perioada anilor 2009-2012. Conform datelor 

obţinute rezultă că, folosind aceste criterii pentru determinarea trendului evoluţiei 

producţiei globale în întreprinderile de toate categoriile din Republica Moldova pe 

perioada 1995-2006, trendul cel mai potrivit pentru previziune este cel definit prin 

parabola de gradul doi, care demonstrează o tendinţă de diminuare [7, pag.90]. 

Pămîntul este resursa naturală cea mai preţioasă, este baza producţiei agricole 

de care depinde securitatea alimentară a populaţiei. Utilizarea resurselor funciare 

determină costurile şi veniturile în agricultură. Aceasta impune elaborarea şi aplicarea 

unor politici fundamentale de conservare şi de economisire a resurselor funciare. 

Analiza a 893 de întreprinderi agricole corporative arată că în 67% din între-

prinderile studiate nivelul randamentului este mai scăzut decît media pe toate unităţile 

studiate (tabelul 1). Se observă o legătură directă între randamentul terenului agricol şi 

resursele utilizate în procesul de producţie, precum şi cu indicatorii eficienţei 

economice. În grupa I de întreprinderi producţia agricolă este nerentabilă, în gr. a  IX a 

fost atins cel mai înalt nivel al profitabilităţii producerii. 
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Figura 3. Scopul, obiectivele şi rezultatul estimării comparative a eficienţei economice în 

unităţile  agricole cu diverse forme de proprietate şi juridice de organizare 

Sursa: elaborată de autor 
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Întreprinderile au atins nivelul randamentului terenului agricol de 6723 lei/ha, 

profitului la 1 ha teren agricol de 1825,3 lei şi nivelul de  rentabilitate de 31,62%, cu 

următoarele niveluri de resurse: 

 Suprafaţa terenului agricol de 207,2 ha. 

 Nivelul asigurării cu mijloace fixe de 7503,0 lei. 

 Cu un efectiv de lucrători la 100 ha de 19 persoane şi un fond de remunerare 

anual al unui angajat de 8695,5 lei. 

 Cu consumuri materiale la 1 ha de 4425,7 lei. 

S-a constatat, că dacă toate întreprinderile ar fi obţinut randamentul terenului 

agricol la nivelul gr. IX, atunci în Republica Moldova ar fi fost produsă suplimentar 

producţie în sumă de 2774419,3 mii lei [6, pag.66]. 

Mijloacele de producţie caracterizează forma de producţie social-economică, 

iar pe de altă parte -  nivelul ei tehnic, de care, în mare măsură, depind posibilităţile de 

sporire a eficienţei producţiei. 

Consolidarea bazei tehnico-materiale a agriculturii îşi găseşte o reflectare 

directă în indicatorii asigurării cu mijloace materiale şi înzestrării energetice a muncii. 

Din anul 2001 până în 2007 nivelul asigurării întreprinderilor agricole cu mijloace fixe 

a crescut cu 25,9%, însă asigurarea cu resurse energetice a diminuat cu 27%. 

Randamentul mijloacelor fixe, începînd cu anul 2001 până în anul 2006, s-a diminuat 

cu 28%, iar în anul 2007 s-a diminuat cu 49,5%. Randamentul calculat prin raportul 

venitului global, veniturilor din vânzări şi profitul brut are tendinţă spre o creştere 

nesemnificativă pe contul influenţei factorilor de piaţă. În anul 2001 la fiecare 1 leu 

consumat de mijloace fixe întreprinderile au avut 2,2 bani pierderi, iar în anul 2006 – 

2,7 bani profit, în anul 2007 – 10,8 bani profit !6, pag.78-79].  

Analiza efectuată în baza grupării a 821 de întreprinderi agricole denotă faptul 

că, randamentul mijloacelor fixe este mai înalt în grupele unde: asigurarea şi înzestrarea 

cu potenţial energetic este mai joasă. Randamentul terenului agricol s-a diminuat în gr. 

IX cu 2,2%. Situaţia analizată indică la faptul că în agricultură asigurarea şi înzestrarea 

cu mijloace de producţie precum şi cu potenţial energetic nu se soldează cu rezultate 

înalte, aceste resurse nu sunt utilizate eficient. 

În scopul identificării nivelului optimal de alocare a consumurilor materiale, 

care pot permite obţinerea unei eficienţe economice a producţiei mai înalte s-a efectuat 

gruparea  a 853 întreprinderi agricole după nivelul consumurilor materiale luate în 

calcul la un hectar de teren agricol (tabelul 2). Analiza rezultatelor demonstrează că în 

circa 74% din întreprinderile cercetate mărimea consumurilor materiale la 1 ha teren 

agricol sunt mai reduse decît media generală. Dacă în gr. I consumurile la 1 ha 

constituie 514,3 lei/ha, atunci în gr. X ele sunt de circa 6,4 ori mai mari şi constituie 

3286,8 lei/ha. Ponderea valorii îngrăşămintelor calculate la 1 ha păşuni şi plantaţii 

perene în toate grupele variază de la 8% la 11%. 

În opinia noastră, consumurile materiale la 1 ha teren agricol de 3286,8 lei pot 

fi considerate de un nivel optimal de alocare a consumurilor din considerentele sporirii 

considerabile a indicatorilor rezultativi ai eficienţei economice a producţiei.  
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Tabelul 1. Influenţa randamentului terenului agricol asupra indicatorilor 

eficienţei economice a întreprinderilor agricole din Republica Moldova, media 

anilor 2004-2006 

 
 

Indicatorii 

Grupe de întreprinderi după randamentul terenului agricol, lei 

I II III IV V VI VII VIII IX Total, în 

medie Până la 

1500,00 

1500,01-

2000,00 

2000,01-

2500,00 

2500,01-

3000,00 

3000,01-

3500,00 

3500,01-

4000,00 

4000,01-

4500,00 

4500,01-

5000,00 

5000,01 

> 

1. Numărul întreprinderilor 124 139 169 149 101 75 52 31 53 893 

2. Dimensiunea suprafeţei 

terenului agricol la 1 

întreprindere, ha 

 

534,44 

 

609,94 

 

754,00 

 

706,36 

 

977,02 

 

1110,64 

 

945,73 

 

955,00 

 

207,2 

 

749,3 

2. VPG la 1 ha teren agricol, lei 1176,33 1793,63 2244,42 2731,84 3251,18 3733,08 4264,12 4784,81 6723,0 3106,7 

3. Valoarea mijloacelor de producţie 

cu destinaţie agricolă la 1 ha teren 

agricol, lei 

 

1163,83 

 

3016,73 

 

2987,30 

 

2519,97 

 

4282,58 

 

6041,14 

 

5728,33 

 

4124,78 

 

7503,0 

 

3863,81 

4. Efectivul mediu anual de 

lucrători ce revin la 1 ha teren 

agricol, persoane 

 

0,07 

 

0,09 

 

0,09 

 

0,12 

 

0,12 

 

0,13 

 

0,14 

 

0,16 

 

0,19 

 

0,12 

5. Retribuţia 1 lucrător, lei  3386,07 4235,05 5459,81 5211,69 6585,95 6604,67 8064,20 7979,16 8495,5 6362,6 

6. Consumuri materiale ce revin la 

1 ha teren agricol, lei 

 

716,20 

 

1080,63 

 

1505,78 

 

1586,19 

 

1964,24 

 

2126,71 

 

2384,28 

 

2635,43 

 

4425,7 

 

1883,8 

7. Profitul din  vânzarea producţiei 

agricole ce revine la 1 ha teren 

agricol, lei 

 

-11,35 

 

106,28 

 

283,01 

 

428,68 

 

445,94 

 

744,59 

 

913,70 

 

949,74 

 

1825,3 

 

539,2 

8. Nivelul rentabilităţii (fitotehnie 

+ zootehnie), % 

 

-1,01 

 

6,14 

 

12,39 

 

17,22 

 

14,76 

 

22,87 

 

23,79 

 

22,51 

 

31,62 

 

20,3 

9. Nivelul rentabilităţii mijloacelor 

fixe de producţie, % 

 

-18,41 

 

-8,38 

 

-3,33 

 

-0,31 

 

1,03 

 

3,65 

 

6,21 

 

10,22 

 

10,42 

 

0,69 

 
Sursa: Calculată de autor conform datelor formularelor specializate ale întreprinderilor agricole 

 

 

Anual productivitatea muncii a sporit în medie cu 5,3%, iar salariul unui lucrător 

cu 21,3%. La prima vedere analiza denotă faptul că productivitatea şi salariul muncii cresc, 

însă aceasta are loc nu pe contul utilizării eficiente a potenţialului de resurse, dar pe contul 

reducerii efectivului mediu anual al muncitorilor. Putem afirma că în agricultura 

întreprinderilor agricole corporative ale Republicii Moldova nu se respectă cerinţele 

depăşirii sporului productivităţii faţă ce cel al salariului mediu [6, pag.88].  

S-a constatat că retribuţia medie a unui lucrător în întreprinderile agricole în 

anii 2004-2006 era de 534 lei pe lună, iar în întreprinderile din regiunile de dezvoltare 

ea varia de la 809,6 lei pînă la 460,5 lei pe lună. În societăţile pe acţiuni nivelul 

salariului a atins suma de 773,6 lei pe lună, în cooperativele agricole de producţie – 

615 lei şi în societăţile cu răspundere limitată – 480 lei. 

Cu trecerea la economia de piaţă, considerăm, că eficienţa utilizării muncii 

prezintă gradul utilizării potenţialului uman în producerea producţiei şi distribuirea ei, 

în obţinerea venitului total şi a părţii lui componente – profitului. Se propune, ca de 

rînd cu alţi indicatori ce caracterizează eficienţa utilizării muncii să se determine şi să 

fie aplicat – nivelul rentabilităţii muncii ca raportul nivelului profitului brut la fondul 

de retribuire a muncii exprimat în procente, care indică cît profit revine la 1 leu al 

fondului de retribuire a muncii utilizate. 
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Tabelul 2. Influenţa consumurilor materiale la 1 ha teren agricol asupra 

indicatorilor eficienţei economice a producţiei în întreprinderile agricole din 

Republica Moldova, media anilor 2004-2006 

 

Indicatorii 

Grupe de întreprinderi agricole după consumurile materiale incluse în costul producţiei la 1 ha teren 

agricol, lei 

I II III IV V VI VII VIII IX X  

Total, în 

medie 
până la 

700,0 

700,01-

1000,0 

1000,01- 

1300,0 

1300,01- 

1600,0 

1600,01-

1900,0 

1900,01-

2200,0 

2200,01-

2500,0 

2500,01-

2800,0 

2800,01-

3100,0 

3100,01 

şi mai 

mult 

Numărul întreprinderilor 77 122 154 148 136 86 56 33 17 24 853 

Mărimea consumurilor 

materiale* la 1 ha teren 

agricol, lei 

 

514,30 

 

870,16 

 

1136,14 

 

1471,85 

 

1740,6 

 

2051,14 

 

2347,95 

 

2642,52 

 

2936,6 

 

3286,80 

 

1885,3 

Valoarea îngrăşămintelor la 

1 ha semănături şi plantaţii 

perene pe rod, lei 

 

 

60,00 

 

 

82,37 

 

 

120,82 

 

 

132,86 

 

 

177,12 

 

 

222,01 

 

 

295,31 

 

 

314,94 

 

 

345,36 

 

 

305,83 

 

 

207,26 

Venit global la 1 leu 

mijloace de producţie, lei 

 

0,35 

 

0,73 

 

0,95 

 

1,08 

 

0,59 

 

1,00 

 

0,92 

 

1,06 

 

0,61 

 

0,45 

 

0,79 

Valoarea producţiei globale 

la 1 ha teren agricol, lei 

 

59,31 

 

178,76 

 

412,18 

 

735,07 

 

1159,8 

 

1459,69 

 

1302,40 

 

1209,56 

 

2350,2 

 

2143,99 

 

998,15 

Profit brut din vînzarea 

producţiei la 1 ha teren 

agricol, lei 

 

62,1 

 

162,2 

 

284,2 

 

379,6 

 

525,8 

 

727,0 

 

712,8 

 

616,8 

 

964,8 

 

1386,1 

 

538,0 

Nivelul rentabilităţii,% 6,89 10,89 14,65 15,88 18,27 20,14 20,02 16,20 20,63 32,42 19,00 

 

Sursa: calculată de autor conform datelor formularelor specializate ale întreprinderilor 

agricole din Republica Moldova. 

*conform F. Nr. 8 - CAI 

 

 

În condiţiile economiei concurenţiale obiectivele activităţii întreprinderilor 

sunt orientate spre obţinerea profitului din vânzarea producţiei - marfă, care satisface 

necesităţile umane.  

Rezultatele estimării eficienţei economice a producţiei globale în dinamica anilor 

2001-2007 (tabelul 3) demonstrează un nivel scăzut de folosire a posibilităţilor economice 

şi de producere. Randamentele terenului agricol, a mijloacelor fixe de producţie cu 

destinaţie agricolă, a consumurilor materiale sunt în diminuare, iar nivelul rentabilităţii 

producţiei agricole globale la nivel de republică nu depăşeşte  20%.  

Cercetările efectuate în întreprinderi pe regiunile de dezvoltare [2, pag.12] şi 

reflectate în tabelul 4 demonstrează că:  

 randamentul terenului agricol este mai înalt în mun. Chişinău şi Centru, iar  

în regiunea de Nord indicatorul este la nivelul mediu pe republică; 

 productivitatea muncii mai înaltă s-a evidenţiat în mun. Chişinău, regiunile 

Centru şi U.T.A. “Găgăuzia”; 

 randamentul consumurilor de producţie este mai ridicat în regiunile de Nord şi Sud; 

 mijloacele fixe sunt utilizate mai eficient în regiunile Nord şi Centru; 

 la fiecare 1 leu consumat în mun. Chişinău au fost obţinute 26,2 bani profit, în 

regiunile Sud şi Centru – 25,4 bani şi 21,6 bani respectiv. 
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Tabelul 3. Eficienţa economică a producţiei în întreprinderile agricole din  

Republica Moldova 
 

Indicatorii 
A n i i 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Valoarea producţiei globale vegetale şi animaliere (în preţuri 

comparabile ale a. 2000), lei 

calculată la: 

 1 ha teren agricol; 3360 3224 2266 3428 3307 3081 2156 

 1 leu valoare de teren agricol; 0,178 0,171 0,120 0,187 0,181 0,170 0,12 

 1 leu consumuri de producţie; 1,328 1,268 0,870 1,04 0,95 0,88 0,59 

 1 leu mijloace fixe cu destinaţie agricolă. 0,87 0,68 0,54 0,83 0,76 0,63 0,44 

Venit global obţinut de la cultura plantelor şi creşterea 

animalelor (lei), calculat la: 

 1 ha teren agricol; 574,3 576,5 795,0 1046,8 940,6 960,3 1366 

 1 leu consumuri de producţie; 0,23 0,23 0,30 0,32 0,27 0,28 0,37 

 1 leu mijloace fixe cu destinaţie agricolă. 0,148 0,12 0,19 0,25 0,22 0,19 0,27 

Profit obţinut din  vânzarea producţiei agricole, lei, 

calculat la: 

 1 ha teren agricol;  359,1 438,7 514,0 620,7 560,1 536,1 565,8 

 1 leu consumuri de producţie; 0,14 0,17 0,19 0,188 0,162 0,156 0,156 

 1 leu mijloace fixe cu destinaţie agricolă 0,09 0,09 0,123 0,151 0,129 0,109 0,114 

Revin la 1 lucrător mediu anual, lei: 

 producţie globală; 18237 19251 15687 26086 27817 30170 24836 

 venit global; 3115 3442 5504 7965 7911 9404 15746 

 profit brut 2353 3024 4478 5963 6311 6759 6518 

Rentabilitatea producţiei agricole, % 17,9 14,2 23,9 22,7 17,9 17,5 18,9 

Clasificarea în dinamică a întreprinderilor agricole după ratingul 

eficienţei economie a producţiei (rang final) 
5 4 6 1 2 3 ... 

 

Sursa: calculată de autor în  baza datelor formularelor specializate ale întreprinderilor 

agricole din Republica Moldova 

 

Tabelul 4. Eficienţa economică a producţiei în întreprinderile agricole pe 

regiunile de dezvoltare din  Republica Moldova media anilor 2004 -2006 
 

Indicatorii 

Regiunile de dezvoltare 
Media pe 

republică Mun. 

Chişinău 
Nord Centru Sud 

UTA 

“Găgăuzia” 

Numărul de întreprinderi 76 569 470 294 93 1502 

Valoarea producţiei globale vegetale şi animaliere (în 

preţuri comparabile ale a.2000), lei 

calculată la: 

·1 ha teren agricol; 5401,7 3257,6 3774,3 2864,5 2959,0 3286,1 

· leu valoare de teren agricol; 0,29 0,16 0,21 0,16 0,18 0,18 

·1 leu consumuri de producţie; 0,60 0,94 0,88 0,92 0,91 0,90 

·1 leu mijloace fixe de producţie. 0,44 1,07 0,67 0,57 0,44 0,74 

1 lucrător mediu anual 30920,2 27579 28005,8 27620,4 28379,27 27849,7 

Profit obţinut din  vânzarea producţiei agricole, lei, 

calculat la: 

·1 ha teren agricol; 1383,4 474,6 712,4 632,7 382,2 572,35 

·1 leu consumuri de producţie  0,15 0,14 0,17 0,20 0,12 0,16 

·1 leu mijloace fixe de producţie cu destinaţie agricolă 0,11 0,15 0,12 0,13 0,08 0,13 

Rentabilitatea producţiei agricole, % 26,24 15,6 21,61 25,45 13,54 19,25 

Clasificarea în dinamică a întreprinderilor agricole după 

ratingul eficienţei economie a producţiei (rang final) 
2 4 1 3 5 ... 

 

Sursa: calculată de autor în  baza datelor formularelor specializate ale întreprinderilor 

agricole în plan teritorial 
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Analiza datelor din tabelul 5. demonstrează că eficienţa producţiei agricole 

globale este la un nivel scăzut. Indicatorii economici rezultativi în societăţile pe acţiuni 

sunt la un nivel mai înalt decât la alte întreprinderi cu diferite forme juridice de 

organizare. La 1 leu consumuri SA au obţinut 26,8 bani profit, iar CAP şi SRL 

respectiv câte 20,2 bani şi 17,9 bani. 

În continuare, ne-am pus drept scop estimarea comparativă complexă a 

eficienţei economice a diferitor tipuri de produse agricole (grîul de toamnă, sfecla de 

zahăr, floarea soarelui, legume, fructe, struguri). Pentru aceasta ne-am condus de 

cerinţele şi conţinutul metodei estimării comparative. 

O eficienţă economică înaltă (tabelul  6) a fost atinsă în anii 2002 şi 2003, când şi 

productivitatea strugurilor a înregistrat niveluri înalte în perioada analizată şi când 

coraportul dintre preţul de vânzare şi costul producţiei finite vândute a fost cel mai mare.  

 

Tabelul 5. Eficienţa economică comparativă a producţiei în unităţile agricole cu 

diferite forme juridice de organizare din  Republica Moldova, media anilor 

2004-2006 

Indicatorii 

Întreprinderi agricole după forma juridică de 

organizare Întreprinderi agricole 

în medie pe Republica 

Moldova 
Societăţi cu 

răspundere 

limitată  

Cooperative 

agricole de 

producţie  

Societăţi pe 

acţiuni  

Valoarea producţiei globale vegetale şi animaliere (în 

preţuri comparabile), lei 

calculată la: 

·1 ha teren agricol; 3078,6 2869,5 7006,2 3286,1 

·1 leu valoare de teren agricol; 0,18 0,17 0,15 0,18 

·1 leu consumuri de producţie; 0,99 0,90 0,94 0,90 

·1 leu mijloace fixe cu destinaţie agricolă 1,42 0,49 0,40 0,74 

Venitul global obţinut de la cultura plantelor şi creşterea 

animalelor (lei), calculat la:     

·1 ha teren agricol; 1227,6 1072,5 1592 982,5 

·1 leu consumuri de producţie; 0,39 0,33 0,21 0,27 

·1 leu mijloace fixe cu destinaţie agricolă 0,57 0,18 0,09 0,22 

Profitul obţinut din vânzarea producţiei agricole, lei, 

calculat la:     

·1 ha teren agricol; 516,6 540,4 1485,0 572,3 

·1 leu consumuri de producţie; 0,17 0,17 0,20 0,17 

·1 leu mijloace fixe de producţie cu destinaţie agricolă 
0,24 0,09 0,08 0,13 

Revin la 1 lucrător mediu anual, lei:     

 producţie globală; 26426 24352 53044 27849 

 venit global; 10537 9101 12055 8450 

 profit brut 5254,2 4903 20392 6310 

Rentabilitatea producţiei agricole, % 17,9 20,2 26,8 19,25 

Clasificarea în dinamică a întreprinderilor agricole după 

ratingul eficienţei economie a producţiei (rang final) 
2 3 1 ... 

 
Sursa: calculată de autor în  baza formularelor specializate ale întreprinderilor agricole din 

Republica Moldova 

 

Pentru a face o totalizare a estimării în dinamică a eficienţei economice în 

condiţiile economiei concurenţiale a producţiei agricole globale şi a diferitor tipuri de 

produse în întreprinderile agricole, cu diverse forme juridice de organizare pe regiunile 
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de dezvoltare am adaptat metoda ratingului folosită pentru analiza financiară [5, 

pag.286-291] a întreprinderilor cu modificările respective specifice sectorului agrar şi 

propuse pentru aplicare, rezultatele cărora sunt prezentate în tabelul 7.  

 

Tabelul 6. Dinamica eficienţei economice a producţiei de struguri în 

întreprinderile agricole din Republica Moldova, anii 2001-2007 

 

Indicatorii 
A  n  i  i 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Productivitatea plantaţiilor viticole pe rod, q/ha 30,0 37,5 40,9 45,2 31,5 25,1 30,8 

Costul unitar al producţiei finite vândute, lei 136,87 132,44 152,46 169,48 239,94 234,75 219,93 

Preţul mediu de vânzare al 1 q de struguri, lei 165,04 192,39 270,0 245,54 314,37 272,02 268,38 

 Profitul (lei) calculat la: 

 1 q de produs vândut: 

 1 ha de pe care s-a vândut producţia 

 

28,17 

845,1 

 

77,44 

2904,0 

 

117,55 

4807,7 

 

76,05 

3438,8 

 

74,44 

2344,7 

 

37,27 

935,44 

 

48,45 

1492,34 

Nivelul rentabilităţii, % 20,58 58,47 77,10 44,87 31,02 15,88 22,03 

 
Sursa: calculată de autor în baza datelor din formularele specializate vizând activitatea 

întreprinderilor agricole. 

 

Tabelul 7. Dinamica clasificării produselor agricole conform ratingului eficienţei 

economice în întreprinderile agricole din Republica Moldova 
 

Denumirea produsului agricol 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Grâu 1 5 6 2 4 3 

Floarea soarelui 4 1 2 3 6 5 

Sfeclă de zahăr 5 2 6 3 1 4 

Struguri 5 2 1 3 4 6 

Legume 6 3 4 5 1 2 

Fructe 6 5 2 1 4 3 

 

Sursa: calculată de autor în baza datelor din formularele specializate vizând activitatea 

întreprinderilor agricole 

 

Au fost calculaţi coeficienţii standartizaţi ai eficienţei economice a 

principalelor tipuri de produse, apoi au fost determinate raitingurile întreprinderilor. 

Această clasificare vorbeşte despre corectitudinea selectării unei game de 

produse diferite, produse în Republica Moldova, care în dependenţă de condiţiile 

naturale variate de la an la an, pot satisface necesităţile securităţii alimentare a 

populaţiei.  

Datele tabelului 8. arată o eficienţă mai înaltă a producţiei de grâu, sfeclei de 

zahăr în SRL, iar floarea soarelui şi strugurii e mai eficientă în CAP, şi legumele în SA.  

Conform datelor tabelului 9 producerea grâului este mai eficientă în întreprin-

derile din regiunea de Sud, mun. Chişinău şi U.T.A. „Găgăuzia”. Sfecla de zahăr este 

produsă cu o eficienţă mai înaltă în regiunea de Centru (în unele raioane), cu toate că 

ponderea întreprinderilor producătoare aici este mică şi pentru această regiune sunt 

puse restricţii. Producerea strugurilor este mai eficientă în întreprinderile din Regiunea 

de Sud şi U.T.A. „Găgăuzia”. 
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Tabelul 8. Clasificarea produselor conform ratingului eficienţei economice în 

întreprinderile agricole cu diverse forme juridice de organizare din Republica 

Moldova, media anilor 2004-2006 

 
Denumirea produselor  forme juridice de organizare 

SRL CAP SA 

Grâu 1 3 2 

Floarea soarelui 2 1 3 

Sfeclă de zahăr 1 2 3 

Struguri 3 1 2 

Legume 2 3 1 

 

Sursa: calculată de autor în baza datelor din formularele specializate vizând activitatea 

întreprinderilor agricole 

 

Într-o economie de piaţă modernă, maximizarea rentabilităţii este criteriul fun-

damental al deciziilor întreprinderilor de atragere a resurselor, de organizare a produc-

ţiei, de extindere sau restrângere a acesteia. 
 

Tabelul 9. Clasificarea produselor conform ratingului eficienţei economice în 

întreprinderile agricole pe regiunile de dezvoltare, media anilor 2004-2006 
 

Denumirea produselor 

agricole 

Regiunea de dezvoltare 

Nord Centru Sud 
mun. 

Chişinău 

U.T.A. 

„Găgăuzia” 

Grâul de toamnă 4 4 1 2 3 

Sfecla de zahăr 2 1 - - - 

Strugurii 5 4 1 3 2 

 

Sursa: calculată de autor în baza datelor din formularele specializate vizând activitatea 

întreprinderilor agricole 

 

Calculele efectuate în tabelul 10 demonstrează, că primele trei grupuri de 

întreprinderi ce constituie 56% din cele rentabile au obţinut un nivel de rentabilitate mai jos 

decât în medie, respectiv, cu 23,3, 17,5 şi 8 puncte procentuale. Aproximativ 16% din 

întreprinderile studiate sunt nerentabile, şi numai 6,3% din întreprinderile din gr. VIII au 

atins un nivel mai înalt de rentabilitate - 74,6%. Diferenţele dintre nivelurile rentabilităţii pe 

fiecare grupe în comparaţie cu nivelul gr. VIII pot fi considerate ca rezerve de majorare a 

rentabilităţii, care constituie: în grupa I: 74,6%; în grupa II: 68,8%; în grupul III: 59,3%; în 

grupul IV: 50,3%; în grupul V: 39,3 %; în grupul VI: 31,2%; în grupul VII: 18,1%. 

Rezultatele cercetărilor ne permit să constatăm că pentru a obţine 74,6 bani la 

un leu consumat, ca în întreprinderile din grupul al VIII, este necesar ca: suprafaţa 

terenului agricol să constituie 505 ha; efectivul de lucrători la 100 ha - 14  persoane; 

asigurarea cu mijloace fixe să fie de 8470 lei/ha; potenţialul energetic de 2,9 c.p.; 

consumurile materiale la 1 ha teren agricol - 2935 lei, iar ponderea îngrăşămintelor în 

consumurile materiale la 1 ha teren agricol să constituie mai mult de 12%. 
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Tabelul 10. Gruparea întreprinderilor agricole după nivelul rentabilităţii 

producţiei agricole şi influenţa principalelor resurse consumate la 1 ha teren 

agricol la modificarea acestuia, media anilor 2004-2006 

 

Grupe de întreprinderi 

după nivelul rentabilităţii 

(nerentabilităţii) 
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n
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b
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 %
 

Rentabile            

I. 0 17 111 13 1129 2,5 4364 102 2839 21137 0,0 0,00 

II. 0,01-10,0 200 689 13 3324 2,2 1697 170 2655 20907 161 5,78 

III. 10,01 -20,0 244 876 12 3796 2,6 2123 239 3291 26857 485 15,3 

IV. 20,01-30,0 146 807 12 5281 2,9 2011 166 3512 29311 724 24,3 

V. 30,01-40,0 87 840 12 3994 2,6 2203 228 3959 34023 1115 34,7 

VI. 40,01-50,0 51 572 13 7956 2,4 4692 170 6734 53675 1996 43,4 

VII. 50,01-60,0 25 722 12 5404 2,2 2805 294 4618 37813 1799 56,5 

VIII. 60,01 şi mai mult 52 505 14 8470 2,9 2935 358 4906 34766 2525,7 74,6 

Total, în medie pe în-

treprinderile rentabile 822 752 12 4432 2,5 2199 212 3539 28719 728 23,3 

Nerentabile            

IX. până la -10 93 563 10 3743 2,26 1907 202 2473 23657 -109 -3,9 

XI. -10 şi mai mult 63 637 10 2624 2,60 1213 121 1595 15388 -374 -19,7 

Total, în medie pe 

întreprinderile nerentabile 156 593 10 

 

3258 2,41 1606 171 2092 20085 -224 -9,3 

Total, în medie pe toa te 

unităţile agricole 978 726 

 

12 

 

4279 

 

2,5 

 

2122 

 

207 

 

3351 

 

27749 

 

604 

 

19,91 

 
Sursa: calculată de autor în baza formularelor specializate ale întreprinderile agricole din 

Republica Moldova 

 

Pentru o analiză complexă a sporului profitului din vânzarea diferitor tipuri de 

produse agricole (neomogene după componenţă), s-a elaborat şi se propune o metodo-

logie bazată pe combinarea metodei indicilor statistici cu calcularea indicatorilor seriei 

cronologice şi procedeului diferenţei absolute. Aplicarea acestei metodologii va 

contribui la soluţionarea următoarelor sarcini importante ale analizei complexe a 

sporului profitului obţinut din vânzarea diferitor tipuri de produse agricole: 

 Modificarea fiecărui factor în mărimi relative; 

 Calcularea sporului absolut al profitului, inclusiv sub influenţa fiecărui factor; 

 Calcularea cotei de influenţă a factorilor la fiecare 1% al sporului profitului; 

 Calcularea sporului relativ al profitului inclusiv sub influenţa fiecărui factor. 

 

Pentru ilustrarea mai expresivă a analizei complexe, rezultatele sunt totalizate 

în tabelul 11. 
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Tabelul 11. Sporul profitului din vânzarea diferitor tipuri de produse din 

fitotehnie după factori în întreprinderile agricole din Republica Moldova în 

perioada anilor 2004-2006 în comparaţie cu 2001-2003 
 

Factorii care au condiţionat sporul 
Sporul profitului, 

mii lei 

Nivelul factorilor ce revin 

la 1 % al sporului profitului 

Sporul relativ al 

profitului, % 

Indicele modificării 

factorilor 

Preţul de vânzare 

Costul producţiei finite vândute 

Volumul vânzărilor 

374640 

-336750 

-29800 

46,309 

-41,626 

-3,683 

33,20 

-19,68 

-10,65 

1,29 

1,335 

1,063 

TOTAL 8090,0 1,0 2,87 x 

 

Sursa: calculată de autor 

 

 Preţurile în perioada 2004-2006 în comparaţie cu 2001-2003 au crescut pe 

toate tipurile de produse, ceea ce a sporit profitul în medie cu 374640 mii lei 

sau cu 33,2%. 

 Scăderea sporului profitului cu 336750 mii lei sau cu 19,68% a avut loc pe 

contul majorării costului producţiei finite vândute în medie cu 33,5% pe toate 

tipurile de produse agricole. 

 Pe contul majorării volumului de produse vândute cu 6,3% sporul profitului a 

scăzut cu 10,65% sau cu 29800 mii lei. Situaţia dată se explică prin faptul că la 

majorarea volumului vânzărilor în medie cu 6,3% a contribuit majorarea 

volumului de vânzări a sfeclei de zahăr aproximativ cu 50%, deci a produsului 

cu o rentabilitate scăzută şi profit obţinut la 1 q de numai 3,2 lei. 

 

În continuare s-a analizat eficienţa utilizării subvenţiilor şi s-a constatat că din 

949 întreprinderi agricole cercetate (tabelul 12)  59% nu beneficiază de subvenţii (gr. 

I), însă rezultatele eficienţei economice a producţiei globale agricole nu diferă cu mult 

de rezultatele întreprinderilor gr. II-VI, în care mărimea subvenţiilor la 1 ha teren 

agricol în medie sunt de până la 100 lei, iar ponderea subvenţiilor în consumurile 

materiale la 1 ha teren agricol este de până la 4%. Ţinem să menţionăm că rezultate 

mai bune sunt obţinute în gr. VII şi VIII, în care mărimea subvenţiilor la 1 ha teren 

agricol este în limita 100-340 lei/ha, însă se evidenţiază întreprinderile din grupul IX, 

în care subvenţiile la 1 ha constituie 1544 lei. Aceasta demonstrează că poate fi 

obţinută o eficienţă economică mai înaltă a producţiei şi subvenţiile aduc efecte 

economice, numai dacă mărimea lor la 1 ha depăşeşte suma de 1500 lei.  

S-a calculat că pentru a obţine subvenţii la 1 ha teren agricol în mărime de 

1544,6 lei, numai pentru întreprinderile, care în prezent beneficiază de subvenţii, statul 

are nevoie suplimentar de 445521 mii lei, ce este cu aproape 25% (445521 mii lei : 

357532 mii lei mai mult), decât suma de subvenţii alocată pentru anul 2007. 

Eficienţa economică a produselor agricole din fitotehnie se află în legătură 

directă cu nivelul productivităţii culturilor. Baza sporirii eficienţei economice, în opinia 

noastră, constă anume în variaţia indicatorului dat. 
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Asigurarea unei creşteri stabile a eficienţei economice a culturii plantelor 

presupune dezvoltarea intensivă a acestora, care depinde, la rândul său, de realizările 

ştiinţei şi tehnicii în domeniul creării şi perfecţionării noilor mijloace de producţie. 

Intensificarea prezintă o asemenea dezvoltare a producţiei, când surplusul de producţie 

se asigură în baza sporirii cantitative şi calitative a tuturor componentelor ei, şi poate fi 

asigurat prin implementări practice a realizărilor ştiinţei şi tehnicii. 

 

Tabelul 12. Influenţa mărimii subvenţiilor la 1 ha teren agricol asupra 

indicatorilor eficienţei economice a producţiei în întreprinderile agricole din 

Republica Moldova, media anilor 2004-2006 

 
 

Indicatorii  

Grupe de întreprinderi după mărimea subvenţiilor  

la 1 ha teren agricol, lei 
Total pe 

întrepr-

inderile 

cercetate 

În mediu pe 

întrep-

rinderile care 

beneficiază 

de subvenţii 

I II III IV V VI VII VIII IX 

0,00 0,01-25,0 25,01-30,0 30,01-40,0 40,01-60,0 60,01-100,0 100,01-180,0 180,01-340,0 
Mai mult de 

340,01 

1. Numărul 

întreprinderilor 
559 77 49 45 51 51 40 32 45 949 390 

 în procente din 

totalul 

întreprinderilor 

58,9 8,11 5,16 4,74 5,37 5,37 4,21 3,37 4,74 100 41,1 

2. Suprafaţa 

terenului agricol în 

mediu la 1 

întreprindere, ha 

649,47 842,0 1046,0 977,0 876,0 889,0 1207,0 798,0 529,6 749,03 891,7 

3. Mărimea 

subvenţiilor la 1 ha 

teren agricol, lei 

0,00 10,34 27,21 33,85 50,50 79,46 137,81 234,69 1544,65 82,83 169,3 

4. Consumuri 

materiale la 1 ha, lei 
1824,93 1609,13 1587,21 1926,89 1667,80 1958,87 2079,34 2139,88 4532,69 1912,47 2004,0 

5. Retribuţia 1 

lucrător, lei 
5815,64 5976,02 5928,86 7320,31 6154,10 7557,99 7578,99 7996,40 8812,75 6368,13 7057,6 

6. Valoarea producţiei 

globale la 1 ha teren 

agricol, lei 

3084,00 2733,46 2674,01 2887,80 2905,15 3129,47 3577,74 3690,30 5209,76 3128,60 3175,0 

7. Profitul din 

vânzarea producţiei 

la 1 ha teren agricol, 

lei 

537,67 357,20 403,95 299,33 576,67 654,78 713,82 662,66 1217,48 546,00 554,7 

8. Nivelul 

rentabilităţii 

producţiei din 

fitotehnie, % 

18,56 16,36 19,22 13,33 24,39 26,32 25,74 21,70 33,56 20,27 20,3 

 
Sursa: calculată de autor în baza datelor formularelor specializate ale întreprinderilor agricole 

 

Dacă sporul productivităţii la 1 ha şi a producţiei obţinute este asigurat din 

contul perfecţionării utilajelor, maşinilor, tehnologiilor agricole, încorporării îngrăşă-

mintelor, atunci putem afirma, că el este rezultatul acţiunii factorilor intensivi. 

Calculele efectuate demonstrează că productivitatea la 1 ha la toate culturile 

cercetate în medie anual are tendinţă spre diminuare. 

În continuare a fost cercetată influenţa productivităţii la 1 ha a viţei de vie asupra 

indicatorilor eficienţei economice a producerii strugurilor şi calculate rezervele nefolosite 

(tabelul 13).  
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Tabelul 13. Influenţa productivităţii plantaţiilor viticole pe rod asupra 

indicatorilor rezultativi la producerea strugurilor în întreprinderile agricole din 

Regiunile de dezvoltare Centru şi Sud, media anilor 2004-2006 

 

Indicatorii 

Grupe de întreprinderi agricole după productivitatea  plantaţiilor viticole pe rod, 

q/ha 

Total, medie I II III IV V 

Până la 

15,0 
15,1-25,0 25,1-35,0 35,1-45,0 45,1 şi mai mult 

Regiunea de dezvoltare Centru 

Numărul de unităţi 41 31 23 14 21 130 

Productivitatea plantaţiilor viticole pe rod, q/ha 8,1 18,3 29,5 40,2 59,5 32,35 

Costul 1 q de produs finit vândut, lei 241,14 269,54 192,48 170,81 157,30 182,54 

Preţul de vânzare al 1 q de produs, lei 225,32 289,36 246,25 224,75 198,69 223,99 

Profitul, lei 

calculat la: 

 1 q de produs vândut; 

 1 ha de pe care s-a vândut producţia 

 

 

-15,82 

-129,0 

 

 

19,82 

305,8 

 

 

53,77 

1683,0 

 

 

53,95 

2275,1 

 

 

41,39 

2453,6 

 

 

41,45 

1511,6 

Nivelul rentabilităţii, % -6,56 7,36 27,94 31,58 26,32 22,71 

Regiunea de dezvoltare Sud 

Numărul de unităţi 26 33 29 24 28 140 

Productivitatea plantaţiilor viticole pe rod, q/ha 10,6 19,23 30,57 39,93 62,95 37,63 

Costul 1 q de produs finit vândut, lei 226,97 223,33 209,27 186,15 183,12 193,77 

Preţul de vânzare al 1 q de produs, lei 238,20 252,71 258,89 255,45 287,45 270,61 

Profitul, lei 

calculat la: 

 1 q de produs vândut; 

 1 ha de pe care s-a vândut producţia 

 

 

11,24 

120,2 

 

 

29,38 

574,7 

 

 

49,62 

1631,7 

 

 

69,30 

3194,1 

 

 

104,35 

6829,8 

 

 

76,85 

3082,9 

Nivelul rentabilităţii, % 4,96 13,16 23,71 37,23 56,98 39,66 

 
Sursa: calculată de autor în baza datelor formularelor specializate ale întreprinderilor agricole 

 
Analiza datelor tabelului 13. arată că odată cu majorarea productivităţii plantaţiilor 

viticole pe rod sporeşte şi eficienţa economică a strugurilor. Peste 30 % din întreprinderile 
cercetate din regiunea de Centru au obţinut o productivitate de numai  8,1 q/ha (gr. I) - cu 
51,4 q/ha mai redusă decât în întreprinderile gr. V, cu toate că preţul de vânzare al 1 q de 
produse este la nivel de medie pe întreprinderile studiate şi mai mare decât în gr. V, dar din 
cauza că productivitatea la 1 ha a fost joasă, nu s-a obţinut producţia globală necesară, iar 
costul înalt al 1 q de struguri a condiţionat pierderi de 6,56 bani la fiecare leu consumat. În 
aceste condiţii, 1 ha de viţă de vie a generat pierderi în sumă de 129 lei/ha, pe când în gr. V 
şi IV la fiecare leu consumat s-a obţinut 26,3 şi 31,58 bani profit, iar 1 ha de viţă de vie a 
asigurat un profit de 2453,6 lei şi 2275,1 lei.  

Analiza demonstrează că rezervele de majorare a productivităţii sunt mari. În 
teză s-a demonstrat că, dacă toate întreprinderile studiate ar fi atins nivelul 
productivităţii la 1 ha atins de unităţile agricole din gr. V, întreprinderile regiunii de 
Centru ar fi obţinut suplimentar 318,6 mii q de struguri, care conform preţurilor medii 
din perioada analizată de 223,9 lei/q ar fi majorat veniturile din vânzări cu 71334,5 mii 
lei, iar în cele din Regiunea de Sud - cu 522,4 mii q şi  141372 mii lei, respectiv.  

În condiţiile de piaţă concurenţială problema reducerii costului producţiei 
capătă o importanţă mare. În dinamică, în anii 2001-2007, se observă o majorare a 
costului unitar la toate tipurile de produse. Se evidenţiază costul 1 q de boabe de grâu 
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de toamnă în anul cu secetă 2003, care a atins 123,24 lei, însă datele anului 2007 indică 
o majorare bruscă a costurilor unitare în limitele 19-82%. 

Calculele efectuate arată că costul unitar la toate produsele are o tendinţă de 
creştere în decursul perioadei analizate, fapt care se explică prin aceea, că costurile la 
factorii de producţie în această perioadă de asemenea au crescut. 

Nivelul calităţii producţiei este un criteriu important al dezvoltării oricărei ţări 
în cadrul comunităţii mondiale şi o „carte de vizită” pentru promovarea produselor pe 
piaţa mondială în condiţiile luptei de concurenţă, lărgirii posibilităţilor de export pe 
piaţa mondială  a mărfurilor. 

În baza rezultatelor obţinute au fost determinate rezervele sporirii nivelului de 
rentabilitate ale principalelor produse în dependenţă de nivelul preţului de vânzare al 1 
q de produs (tabelul 14). 

 

Tabelul 14. Rezervele de creştere a nivelului de rentabilitate a grâului de toamnă, 

strugurilor şi sfeclei de zahăr pe contul îmbunătăţirii calităţii produselor şi 

îmbunătăţirii canalelor de distribuţie în întreprinderile agricole corporative din 

Republica Moldova, media anilor 2004-2006 

 

Grupe de întreprinderi după preţul de 

vânzare al 1 q de produs, lei 

Rezervele de creştere a nivelului rentabilităţii produsului, p.p. 

Grâul de toamnă 

(în toate regiunile) 

Struguri Sfeclă de zahăr 

Centru Sud Nord Centru 

Numărul de întreprinderi 886 130 140 314 88 

Grupe de întreprinderi:      

I 36,9 20,57 47,9 52,2 43,14 

II 29,9 23,17 12,74 25,1 13,7 

III 30,9 36,17 25,3 18,9 21,5 

IV 24,6 25,87 30,7 11,2 1,2 

V 21,7 15,21 17,6 - - 

VI - 11,69 11,1 - - 

 

Sursa: calculată de autor 

S-a demonstrat că rezervele de creştere a rentabilităţii produselor în 

întrepridnerile agricole corporative din republică sunt cu atît mai considerabile, cu cît 

grupurile sunt mai îndepărtate de cele în care preţul 1q de produs este maximal. 

În baza cercetărilor se impune concluzia generală - că sporirea productivităţii 

la 1 ha, reducerea costului produselor, îmbunătăţirea calităţii produselor în sectorul 

agrar, ridicarea preţurilor de vînzare ca rezultat al diferenţierii calităţii produselor, 

perfecţionarea canalelor de distribuţie, precum şi susţinerea financiară statală a 

agriculturii constituie o totalitate de pîrghii, care determină direcţia principală de 

sporire a eficienţei economice a producţiei şi a competitivităţii întreprinderilor. 

Făcînd o totalizare a opiniilor de tratare ştiinţifică şi practică a problemei evaluării 

potenţialului integral de resurse, considerăm că metoda valorică, cea bazată pe calcularea 

indicilor statistici, precum şi pe metodele economico-matematice, care dau posibilitatea de 

a determina mai exact ponderea fiecărei resurse în producţia marfă sunt originale, însă 
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ţinem să ne expunem propria viziune, ţinînd cont de faptul că resursele parţiale sunt 

estimate în diferite unităţi de măsură (terenul agricol – în hectare, mijloacele fixe şi activele 

curente – în unităţi monetare, iar resursele de muncă în indicatori naturali (persoane)), 

pentru comparabilitatea lor (suprafaţa terenului agricol şi munca) este necesară estimarea 

lor în expresie valorică.  

Considerăm, că la estimarea valorii terenurilor agricole este necesar de luat în consi-

derare cuantificarea capacităţii productive a acestora prin bonitarea solurilor.De aceea, la 

nivel de republică, valoarea terenului agricol poate fi estimată în modul următor: 

 

),()/()(. leiPhagradBhaSS tava          (1) 

 

unde: ..vaS  - suprafaţa terenului agricol exprimată valoric (valoarea terenului agricol), 

mii lei; Sta – suprafaţa terenului agricol în hectare; 

B  - nota medie ponderată de bonitare, grad-hectare; 

P  - preţul normativ de 289,53 lei pentru o unitate grad-hectar, lei [1] 

 

Studiile privind zonarea şi bonitarea terenurilor agricole au demonstrat că 

potenţialul productiv în Republica Moldova este apreciat prin nota medie ponderată de 

bonitare naturală de 63 grad-hectar. 

Pentru fiecare unitate agricolă, raion, regiune valoarea terenului agricol poate fi 

estimată ca:  

 

B

PBtaS
S icadi

va


                 (2) 

unde: caditaS - suprafaţa terenului agricol cadastral a i unitate agricolă, (raion, regiune); 

        iB nota de bonitare (grad-ha) a i unitate agricolă (raion, regiune). 

Calcularea valorii terenului agricol diferenţiat după metoda propusă ia în consi-

derare următoarele componente principale pe fiecare raion (regiune, întreprindere): 

 mărimea absolută a terenului agricol în fiecare unitate studiată; 

 calitatea solului; 

 preţul unui grad-ha diferenţiat în dependenţă de calitatea solului. 

 

Estimarea resurselor de muncă este posibil de efectuat prin prisma remunerării 

muncii în medie anuală a unui lucrător angajat în agricultura unităţilor studiate. 

Aceasta se explică prin faptul că majorarea nivelului de remunerare a muncii trebuie să 

fie condiţionat de obţinerea unei cantităţi mai mari de producţie agricolă. De aici 

rezultă că cu cât este mai înalt nivelul remunerării muncii unui lucrător medie anuală, 

cu atât este mai înaltă valoarea resurselor de muncă, deci a potenţialului respectiv.  
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Pentru estimarea valorică a potenţialului integral de resurse, în teză a fost elaborată 

şi se propune spre aplicare în unităţile agricole următoarea metodologie exprimată prin 

relaţia: 

 

RPV   = Sa.v. + MF + FR + Cm                                         (3) 

 

sau CmFRMF
B

PBtaS
RPV icadi 


                                    (4) 

 

unde:   RPV   - valoarea potenţialului integral de resurse, mii lei 

Sa.v. – valoarea terenului agricol, mii lei 

MF - valoarea mijloacelor de producţie, mii lei 

FR – fondul de retribuţie (echivalentul valoric al potenţialului de muncă), mii 

lei 

Cm - consumurile materiale, mii lei 

 

Conform relaţiei efect/efort, efort/efect  s-au elaborat şi se propun spre aplicare 

în practica activităţii unităţilor agricole sistemul de indicatori de determinare, utilizare 

şi analiză a potenţialului integral de resurse exprimat valoric ca: asigurarea întreprin-

derilor şi înzestrarea forţei de muncă cu potenţial integral de resurse, randamentele şi 

capacitatea potenţialului de resurse, inclusiv marginal ş.a. 

S-a efectuat o analiză complexă a potenţialului de resurse integral, valoarea 

căruia a fost estimată conform metodologiei propuse pentru aplicare. 

Analiza datelor tabelului 15 demonstrează că, în comparaţie cu media anilor 

2001-2003, potenţialul de resurse în medie la o întreprindere agricolă s-a modificat în 

felul următor: 

 Efectivul mediu anual de lucrători s-a redus cu 40,2%, iar fondul de retribuţie s-a 

majorat cu 8,2%; 
 Resursele materiale, valoarea mijloacelor fixe productive şi valoarea terenului 

agricol sunt în descreştere corespunzător cu: 5,7%, 12,7% şi 16%; 
 Potenţialul de resurse integrale s-a diminuat cu 16%; 
 Valoarea producţiei globale s-a redus cu 6,3%. 

 

Analiza datelor tabelelor, ne permite să concluzionăm următoarele:  

Pentru fiecare 1% de spor al valorii producţiei globale a fost necesar (tab. 16):   

 sporirea valorii terenului agricol cu 0,868% (0,814 : 0,937). 

 sporirea valorii mijloacelor fixe de producţie cu 0,93% (0,873 : 0,937). 

 sporirea efectivului de lucrători cu 0,638% (0,598 : 0,937) şi a 

retribuţiei muncii cu 1,15% (1,082 : 0,937). 

 sporirea consumurilor materiale cu 1,006% (0,943:0,937%). 
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Tabelul 15. Potenţialul şi valorificarea resurselor de producţie în întreprinderile 

agricole din Republica Moldova 

 

Indicatorii 
În medie pe o întreprindere agricolă Media 2004-2006 în % faţă de 

media 2001-2003 2001-2003 2004-2006 

 Suprafaţa terenului agricol, ha 650,09 546,15 84,0 

 Valoarea terenului agricol, mii lei 12234,3 9961,9 81,4 

 Valoarea medie anuală a mijloacelor fixe de producţie, mii lei 2776,9 2426,1 87,3 

 Personalul de bază: 

 efectivul mediu anual de lucrători, persoane 

 fondul de retribuţie a muncii, mii lei 

 

107,1 

402,62 

 

64,1 

435 

 

59,8 

108,2 

Consumurile materiale, mii lei 1239,6 1169,3 94,3 

Valoarea producţiei agricole globale (în preţurile comparabile 

ale a. 2000), mii lei  
      1906,9 1787,8 93,7 

Total potenţialul de resurse, mii lei 16653,4 13992,3 84,0 

Randamentul terenului agricol, lei 2933 3286,1 112 

Valoarea producţiei agricole globale la 1 leu valoarea terenului 

agricol, lei  

0,16 

 

0,18 

 

112 

Randamentul mijloacelor fixe productive, lei 0,680 0,7379 107,3 

Productivitatea muncii  medie anuală a lucrătorilor încadraţi în 

agricultură, lei 
17803 27849 156,4 

Randamentul fondului de retribuţie, lei 4,73 4,11 86,9 

Randamentul resurselor materiale, lei 1,538 1,529 99,4 

Valoarea producţiei globale la 1 leu potenţial de resurse, lei  0,114 0,128 1,114 

 

Sursa: calculată de autor în baza datelor din formularele specializate pe activitatea 

întreprinderilor agricole 

 

Pentru terenurile agricole şi mijloacele de producţie este caracteristică cu 

preponderenţă o utilizare intensivă, iar pentru resursele de muncă şi consumurile 

materiale este caracteristică utilizarea extensivă totală legată de intensificarea 

agriculturii şi insuficienţa nivelului calitativ de folosire a resurselor materiale. 

Analiza complexă a valorificării potenţialului integral de resurse permite: 

1. Determinarea ponderii factorilor extensivi şi intensivi de influenţă asupra 

indicatorilor rezultativi pe fiecare resursă în parte şi pe potenţialul de resurse 

integral. 

2. Estimarea obiectivă şi reală a activităţii precedente a întreprinderilor şi deter-

minarea rezervelor sporirii eficienţei producţiei agricole.  

3. Determinarea efectului economic complex ca rezultat al utilizării intensive a 

tuturor resurselor şi estimarea influenţei fiecărei resurse. 

 

Cercetările efectuate demonstrează că în anii 2001-2006 în întreprinderile 

agricole din Republica Moldova nivelul de intensitate a agriculturii a avut o tendinţă de 

creştere, însă randamentul potenţialului de resurse parţiale a avut o tendinţă de dimi-

nuare, cu excepţia terenului agricol, care tinde spre-o majorare neesenţială. Randa-

mentul potenţialului integral al resurselor în medie anuală se reduce. Situaţia creată ne 

permite să conchidem că agricultura în Republica Moldova se caracterizează printr-o  

eficienţă scăzută. 

 



Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 2 (2), 2009 

Ştiinţe Economice 

 

 

 61 

Tabelul 16. Analiza complexă a valorificării potenţialului de resurse în 

întreprinderile agricole din Republica Moldova (în medie pe perioada anilor 

2004-2006 în comparaţie cu anii 2001-2003) 

 

Tipul de resurse 

Modificarea 

randamentelor 

parţiale şi 

integrale ale 

resurselor 

(coeficienţi) 

Sporul resurselor la 

1% de spor al 

producţiei agricole, 

% 

Gradul de influenţă la 100% 

de spor al producţiei, % 
Economie (-), 

(supraconsumuri, (+) a 

resurselor, mii lei 

extensiv intensiv 

Terenurile agricole 1,12 0,868 +86,8 +13,2 -1501,6 

Mijloacele de producţie  1,073 0,932 +93,2 +6,8 -175,85 

Umane  0,869 1,155 +115,5 -15,5 +57,74 

Consumuri materiale 
0,994 1,006 +100,6 -0,6 +7,8 

Aprecierea integrală a resurselor 1,114 0,896 89,6 +10,4 -1611,9 

 

Sursa: calculată de autor în baza datelor tabelului 15 

 

Întreprinderile agricole s-au dovedit a fi nepregătite pentru trecerea la noile 

condiţii economice. Nu au fost create la timp sistemele structurale necesare adecvate 

schimbărilor ce se produc şi care să asigure dezvoltarea eficientă a agriculturii, nu se 

creează condiţii pentru reproducţia lărgită. 

În continuare, considerăm că pentru a determina eficienţa economică integrală a 

producţiei este necesar de a calcula, de rînd cu indicatorii tradiţionali, un indicator sintetic 

(integral) de eficienţă, cum ar fi coeficientul mediu multicriterial, calculat în baza 

principalilor indicatori ce caracterizează eficienţa. La nivel de produs se propune de a se 

calcula coeficientul mediu multicriterial după următoarea relaţie matematică ce reiese din 

metodologia elaborată [8, pag.97-98]: 

n

x

x

x

x

n

Nr

Nr

Pq

Pq

vPm

vPm

Cp

Cp
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p

C
i
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n

n opt

i
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i

opt

i

opt

i

i

opt

opt

i

i

n 





















1.

.

         (5) 

 

unde:  

iC  - coeficientul mediu multicriterial al eficienţei economice pentru i unităţi; 

pi şi popt – productivitatea culturii la 1 ha, (q) pentru i unităţi şi pentru unitatea cu 

nivelul frontierei optimale (etalon)
1
; 

Cpi şi Cpopt – costul unitar al producţiei, (lei) pentru i unităţi şi unităţii cu nivelul 

frontierei optimale; 

Pm.vi şi Pm.vopt – preţul mediu de vînzare al 1 q, (lei) pentru i unităţi şi pentru nivelul 

unităţii cu frontiera optimală; 

Pqi şi Pqopt – profitul calculat la q de produs, (lei) pentru i unităţi şi pentru nivelul 

unităţii cu frontiera optimală; 

                                                 
1
 Ca bază de comparare, în dependenţă de scopul cercetprilor pot fi luate şi datele la nivel de 

mediu pe mulţime, medii progresive ş.a. 
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Nri şi Nropt – nivelul rentabilităţii (%),pentru i unităţi şi pentru unitatea cu nivelul 

frontierei optimale 

ni
x - însemnătatea caracteristicii xn (pentru caracteristici maximalizate) pentru i unităţi; 

xi – însemnătatea caracteristicii (pentru caracteristici minimalizate) pentru i unităţi. 

xopt – însemnătatea caracteristicii pentru nivelul frontierei optimale (etalon) – xn; 

i – numărul unităţilor mulţimii cercetate; 

n – numărul caracteristicii. 

 

Tabelul 17. Gruparea întreprinderilor din regiunea de Sud şi UTA “Găgăuzia” 

după media multicriterială (frontiera optimă) a aprecierii eficienţei economice a 

strugurilor, media anilor 2004-2006 

 
Întreprinderi - lidere Întreprinderi cu perspectivă 

iC  ≥ 0,61 iC =0,70 
locul 

0,51≤ iC  ≤ 0,6 iC =0,52 
locul 

CA “Ciobolaccia” 

SRL “Novac” 

CAP “Potergo Agro” 

CA “Glia” 

SRL “Terra Vitis” 

… 

… 

… 

CAP “Maiak Agro” 

SRL “Zlatenca-APM” 

SRL “Agro-Moştveni” 

0,84 

0,81 

0,72 

0,70 

0,69 

… 

… 

… 

0,62 

0,61 

0,61 

1 

2 

3 

4 

5 

… 

… 

… 

10 

11 

11 

SRL “Sînzîiene” 

CAP “Valea Perjei Vechi” 

SRL “Rerigal” 

SRL “Etulianix” 

… 

… 

… 

CAP “Kaidîm” 

SRL “Sadac-Agro” 

SRL “Nifcont-Agro” 

0,59 

 

0,58 

0,57 

0,56 

… 

… 

… 

0,52 

0,51 

0,51 

12 

 

13 

14 

15 

… 

… 

… 

19 

20 

20 

Întreprinderi cu eficienţă medie Întreprinderi cu eficienţă moderată 

0,41≤ iC  ≤ 0,5 iC =0,43 
locul 

0,31≤ iC  ≤ 0,4   iC =0,35 
locul 

SRL “Vitslav” 

CAP “Ciumai Agro” 

CAP “Eninja” 

SA “Cimişlia” 

SRL “Stopanschi-Pai” 

… 

… 

… 

CAP “Eni Bacîtlar” 

SRL “Agrodiandr” 

SRL “Tarsal Agro” 

0,50 

0,50 

0,50 

0,49 

0,49 

… 

… 

… 

0,42 

0,41 

0,41 

21 

21 

21 

22 

22 

… 

… 

… 

29 

30 

30 

SRL “Amintirea Capital” 

Agrofirma “Gheximsud” 

CAP Daalar Diuziu” 

CAP “Aidar Agro” 

CAP “Baurci Agro” 

… 

… 

… 

SRL “Mihdum” 

SRL “Gradişteanu” 

SRL “Agrosacrum” 

0,40 

0,40 

0,39 

0,38 

0,38 

… 

… 

… 

0,31 

0,31 

0,31 

31 

31 

32 

33 

33 

… 

… 

… 

40 

40 

40 

 

Întreprinderi cu eficienţă scăzută Întreprinderi nerentabile 

iC  < 0,30 iC =0,26 
locul 

0,24 ≤ iC  ≤ 0,82 iC =0,4 
locul 

SRL “Cazanagenii” 

SRL “Duan Torla” 

CAP “Agro Taraclia” 

SRL “Gavanoasa Agro” 

SRL  “Baur MW” 

… 

… 

… 

SRL “Agro-Borogani” 

SRL “Galsvad Agro” 

SRL “Trei  fîntîni” 

0,30 

0,30 

0,29 

0,28 

0,28 

… 

… 

… 

0,24 

0,21 

0,20 

41 

41 

42 

43 

43 

… 

… 

… 

47 

48 

49 

SRL “Agrosud-Service” 

SRL “Cumnuc-Agro” 

SRL “Bestimacenii” 

SRL “Oguzthtentr”” 

SRL “Agroholtineni” 

…. 

… 

… 

SRL “Comuna Agricolă” 

AGŢ “Izvoarele Lunguţei” 

SRL “Mitarex-Vit” 

0,82 

0,66 

0,66 

0,60 

0,50 

… 

… 

… 

0,28 

0,27 

0,24 

50 

51 

51 

52 

53 

… 

… 

… 

63 

64 

65 

Sursa: elaborată şi calculată de autor în baza datelor formularelor specializate ale întreprinderilor 

agricole 
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În baza datelor a 130 de întreprinderi agricole din Regiunea de Sud şi UTA 

„Găgăuzia” - producătoare de producţie-marfă (struguri) s-a estimat eficienţa economică 

conform sistemului de indicatori. Conform metodologiei propuse s-au calculat indicii 

individuali în baza cărora au fost determinaţi coeficienţii medii multicriteriali de apreciere a 

eficienţei pe fiecare întreprindere în mediu concurenţial. În baza nivelurilor coeficienţilor 

medii multicriteriali, întreprinderile au fost aranjate în ordine descrescătoare, apoi s-a 

determinat locul pe care îl ocupă întreprinderea în mediul concurenţial ierarhic de la o 

întreprindere la alta (tabelul 17). 

Rezultatele obţinute demonstrează că există o concurenţă înaltă pe piaţa agrară, 

unde există mulţi vînzători de struguri cu un sortiment calitativ al mărfii diferit 

(soiurile, procentul de zahăr, aciditate, formă, culoare ş.a). 

Datele tabelului 18 demonstrează că odată cu majorarea coeficientului mediu 

multicriterial în întreprinderile rentabile competitivitatea producţiei şi eficienţa econo-

mică sporeşte. Pe măsura micşorării coeficientului mediu multicriterial fiecare 

indicator maximalizat al sistemului are tendinţa spre diminuare, iar costul unitar are 

tendinţă spre majorare, ceea ce indică la o competitivitate şi o eficienţă economică cu 

un nivel mai scăzut de la grupă la grupă pînă la grupa a şasea care nu e rentabilă. 

 

Tabelul 18. Gruparea întreprinderilor agricole din Regiunea de Sud şi UTA 

„Găgăuzia” în baza coeficientului mediu multicriterial de apreciere a eficienţei 

economice a strugurilor, media anilor 2004-2006 

 

Grupe de întreprinderi după 

coeficientul mediu 

multicriterial (frontiera 

optimală) N
u

m
ăr

u
l 

d
e 

în
tr

ep
ri

n
d

er
i 

Coeficientul 

mediu 

multicriterial 

Productivitatea 

plantaţiilor 

viticole pe rod, 

q/ha 

C
o

st
u

l 
u
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g
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i 

Profitul calculat 

la 1 q  produs 

vîndut, lei N
iv

el
u

l 

re
n

ta
b

il
it

ăţ
ii

, 
%

 

Rentabile:        

I. 0,61 şi mai mult  (lidere) 15 0,70 64,15 156,82 309,51 152,69 97,37 

II. 0,51 – 0,60 (întreprinderi cu 

perspectivă) 20 0,52 51,77 186,46 283,05 96,59 51,80 

III. 0,41 – 0,50 (nivel mediu al 

eficienţei) 28 0,43 39,23 222,54 295,0 72,46 32,56 

IV. 0,31 – 0,40 (eficienţă 

moderată) 32 0,35 29,01 228,87 270,15 41,28 18,03 

V. 0,30 şi mai mic (eficienţă 

scăzută) 17 0,26 16,28 234,23 250,84 16,16 7,09 

Total, în medie 112 0,47 39,7 191,1 272,0 80,9 42,4 

VI. Nerentabile  0,82-0,24 18 0,4 14,79 316,97 254,15 -62,82 -19,82 

 
Sursa: elaborată şi calculată de autor în baza datelor formularelor specializate ale întreprinderilor 

agricole 

 

Rezultatele obţinute şi reflectate în tabelul 19 indică că întreprinderile din gr. II 

dispun de posibilităţi de creştere a competitivităţii în raport cu nivelurile atinse în gr.I 

(lidere): a productivităţii la 1 ha cu - 23%, a costului unitar a strugurilor – cu 16%, a 

preţului de vînzare al 1 q şi profitului obţinut la 1 q de produs vîndut - cu 9% şi 58%, 

rentabilităţii - cu 45,57 p.p. Rezervele de sporire a competitivităţii strugurilor sunt şi 
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mai considerabile pentru întreprinderile grupelor III-VI. Aşa de exemplu, în 

întreprinderile gr. III rezervele de majorare a nivelului de rentabilitate a strugurilor 

constituie 64,8 p.p., în gr. IV şi V, respectiv, 79,3 p.p. şi 90,3 p.p., iar în întreprinderile 

nerentabile ale gr.VI – 117,19 p.p. 

 

Tabelul 19. Rezervele de creştere a competitivităţii şi a eficienţei economice a 

strugurilor în întreprinderile agricole din regiunea de dezvoltare Sud şi UTA 

„Găgăuzia”, media anilor 2004-2006 

 

Grupe de întreprinderi după 

coeficientul mediu 

multicriterial (frontiera 

optimală) 

Abaterea dintre 

raportul 

coeficientului mediu 

multicriterial efectiv 

şi optimal (etalon) 

Rezerve de creştere 

Produc-

tivitatea 

plantaţiilor 

q/ha 

Costul 

unitar, 

lei 

Preţul de 

vînzare, 

lei 

Profit, 

lei 

Nivelul de 

rentabi- litate, 

p.p. 

Rentabile :        

II. 0,51 – 0,60 (întreprinderi 

cu perspectivă) -0,18 12,38 29,64 26,46 56,1 47,57 

III. 0,41 – 0,50 (nivel 

mediu al eficienţei) -0,27 24,92 35,72 14,51 80,23 64,81 

IV. 0,31 – 0,40 

(eficienţă moderată) -0,35 35,14 72,05 39,35 111,41 79,34 

V. 0,30 şi mai mic   

(eficienţă scăzută) -0,44 47,87 77,41 58,67 136,53 90,28 

VI. Nerentabile  

0,82-0,24 x 49,36 160,15 55,36 215,51 117,19 

 
Sursa: calculată de autor în baza tabelului 18 

 

Pentru a determina eficienţa economică integrală a producţiei agricole globale, 

pe lîngă indicatorii tradiţionali, este calculat şi propus coeficientul mediu multicriterial 

în baza principalilor indicatori ce caracterizează eficienţa după următoarea relaţie [9, 

pag.367]:  

 pentru întreprinderile rentabile: 

n
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 pentru întreprinderile nerentabile: 
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unde: 
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C  - coeficientul mediu multicriterial al eficienţei economice a producţiei agricole 

globale pentru i unităţi; 

....
,

atat opti RR - randamentul terenului agricol (lei) pentru i unităţi şi pentru unitatea cu 

nivelul frontierei optimale (etalon); 

.
,

ll opti RR - productivitatea  muncii unui lucrător mediu anual (lei) pentru i unităţi şi 

pentru unitatea cu nivelul frontierei optimale (etalon); 

.....
,

fmfm opti RR  - randamentul mijloacelor fixe productive cu destinaţie agricolă (lei) 

pentru i unităţi şi pentru unitarea cu nivelul frontierei optimale (etalon); 

....
,

pcpc opti RR   randamentul consumurilor de producţie incluse în costuri (lei) pentru i 

unităţi şi pentru unitatea cu nivelul frontierei optimale (etalon); 

....
,

atat opti PP – profitul (pierderile) din vînzarea producţiei agricole la 1 ha teren agricol 

pentru i unităţi şi pentru unitatea cu nivelul frontierei optimale (etalon); 

......
,

pcpc opti PP – profitul (pierderile) din vînzarea producţiei agricole la 1 leu  consumuri 

de producţie incluse în costuri pentru i unităţi şi pentru unitatea cu nivelul frontierei 

optimale (etalon); 

opti RR ,  - nivelul rentabilităţii (nerentabilităţii) pentru i unităţi şi pentru unitatea cu 

nivelul frontierei optimale (etalon); 

n – numărul caracteristicilor; 

i – numărul unităţilor mulţimii cercetate. 

 

Reieşind din cele propuse, în baza datelor a 894 de întreprinderi agricole din 

Republica Moldova, a fost estimată eficienţa economică conform sistemului de indicatori. 

Luând ca suport metodologia propusă, s-au calculat indicii individuali pe fiecare 

caracteristică, în baza cărora au fost determinaţi coeficienţii medii multicriteriali de 

apreciere a eficienţei pe fiecare întreprindere. În baza nivelurilor coeficienţilor medii 

multicriteriali întreprinderile au fost aranjate în ordine descrescătoare şi apreciat locul pe 

care îl ocupă întreprinderea în mediul concurenţial ierarhic de la o întreprindere la alta.  

În continuare, folosind metoda grupărilor statistice, întreprinderile rentabile au  

fost repartizate în V grupe, iar cele nerentabile - în III grupe (tabelul 20). 

 

Repartizarea întreprinderilor agricole în grupe conform limitelor de interval 

denotă faptul că 15,4% din numărul lor total au o rentabilitate negativă (tabelul 21). Iar 

cele rentabile sunt repartizate cu o pondere numai de 2% în grupa întreprinderilor-

lidere. 

Rezultatele obţinute în tabelul 21 arată că în gr. I de întreprinderi (lidere) 

profitul obţinut din vânzarea producţiei agricole la 1 ha teren agricol şi 1 leu consumuri 

de producţie este mai înalt cu 3088 lei şi 0,61 lei, respectiv, în comparaţie cu datele 

grupei V. Nivelul rentabilităţii depăşeşte cu 68,19 puncte media pe întreprinderile 

profitabile şi cu  85,7 puncte – media pe întreprinderile nerentabile. 
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Tabelul 20. Gruparea întreprinderilor din Republica Moldova după coeficientul 

mediu multicriterial (frontiera optimă) al aprecierii eficienţei economice a 

producţiei globale, media anilor 2004-2006 

 
Întreprinderi - lidere Întreprinderi cu perspectivă 

iC  ≥ 0,51 iC =0,57 locul 0,41 ≤ iC  ≤ 0,5 iC =0,42 
locul 

SRL “Codru ST” 

CAP “Agro-Lunga” 

SRL Cubvasagro” 

SRL “Galsvad Agro” 

CA “Glia” 

… 

… 

… 

SRL “Bric” 

SRL “Hlineanul SC” 

SRL “Tego Agro” 

SRL “Agro Product” 

0,67 

0,63 

0,62 

0,56 

0,56 

… 

… 

… 

0,51 

0,51 

0,51 

0,51 

1 

2 

3 

4 

4 

… 

… 

… 

7 

7 

7 

7 

SRL Cazagagro-IAR” 

SRL “Iron Max” 

SRL “Slobmar-Tota” 

SRL “Slohor URIS” 

CAP “Ciobalaccia” 

… 

… 

… 

SRL “Podgoreni” 

SRL “Don-Prodcom” 

SA “Avicola-Vulcăneşti” 

SA “Tomai Vinex” 

0,50 

0,50 

0,49 

0,49 

0,48 

… 

… 

… 

0,41 

0,41 

0,41 

0,41 

8 

8 

9 

9 

10 

… 

… 

… 

17 

17 

17 

17 

Întreprinderi cu eficienţă medie Întreprinderi cu eficienţă scăzută 

0,31≤ iC  ≤ 0,4 iC =0,33 locul 0,21≤ iC  ≤ 0,3 iC =0,24 locul 

SRL “Colimet-Prim” 

SRL “Asinaris” 

SRL “Nezetli izum” 

SRL “Promar Tur” 

SA “Alfa Nistru” 

… 

… 

… 

SRL “Panaxorium” 

SRL “Ceteronis-ST” 

CAP “Tertim-Com” 

SRL “Petreanca-Agro” 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

… 

… 

… 

0,31 

0,31 

0,31 

0,31 

18 

18 

18 

18 

18 

… 

… 

… 

27 

27 

27 

27 

SRL “Agro-Căinari” 

SRL “Canan-agro” 

SRL “Schit-Agromex” 

SRL “Vapricom” 

SRL “Dan-Con-Grup” 

… 

… 

… 

CAP “Albota” 

SRL “Agroiorg” 

SRL “Fumarita” 

SRL “Bozagro CPI” 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

… 

… 

… 

0,21 

0,21 

0,21 

0,21 

28 

28 

28 

28 

28 

… 

… 

… 

37 

37 

37 

37 

Întreprinderi cu eficienţă moderată Întreprinderi nerentabile 

iC  < 0,20 iC =0,16 
locul 

0,07 ≤ iC  ≤ 0,52 iC =0,22 
locul 

SRL “Valea Scăienilor” 

CAP “1 mai” 

SRL “Agropercicom” 

SRL  “Camenic” 

SRL “Oclanda-Agro” 

… 

… 

… 

CAP “Dorgasa Plus” 

SRL “Spic N Prim” 

SRL “Duboza Grup” 

SRL IPS “Danceni” 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

… 

… 

… 

0,10 

0,09 

0,05 

0,04 

38 

38 

38 

38 

38 

… 

… 

… 

48 

49 

50 

51 

GŢ “Axentii-Impex” 

SRL “Bomis-Agro” 

SRL “Interoil O.S.” 

SRL “Molesteanul” 

SRL “Izlan-Agro”” 

SRL “Mihalcea-Agro” 

…. 

… 

… 

CAP “Valea Dumbravei” 

SA “Stînca Mare” 

SRL “Pavon-Agro” 

0,52 

0,49 

0,49 

0,48 

0,47 

0,46 

… 

… 

… 

0,09 

0,09 

0,07 

52 

53 

53 

54 

55 

56 

… 

… 

… 

91 

91 

92 

 
Sursa: elaborat şi calculat de autor 

 

Comparând datele obţinute cu datele unităţilor economice din gr. I, putem 

conchide că rezervele de creştere a nivelului de rentabilitate a producţiei agricole 

globale în Republica Moldova constituie (tabelul 22).  

Cu cît întreprinderile sunt mai îndepărtate de cele din gr. I, cu atît rezervele de 

creştere a competitivităţii şi eficienţei economice sunt mai mari. 
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Tabelul 21. Gruparea întreprinderilor agricole din Republica Moldova după 

coeficientul mediu multicriterial al eficienţei economice a producţiei agricole 

globale (în raport cu nivelul optimal), media anilor 2004-2006 

 

Grupe de întreprinderi după 

coeficientul mediu multicriterial al 

eficienţei economice a producţiei 

agricole globale (frontiera optimală) 

N
u

m
ăr

ul
 d

e 
în

tr
ep

ri
nd

er
i 

Coeficientul 

mediu multicri-

terial al 

eficienţei 

economice a 

produţiei 

agricole globale 

Valoarea producţiei agricole globale, lei  

calculată la: 

Profitul din vînzarea 

producţiei agricole, lei 

calculat la: 

N
iv

el
ul

 r
en

ta
bi

li
tă

ţi
i,

 %
 

1 ha 

teren 

agricol 

1 lucrător 

mediu 

anual 

1 leu 

valoare a 

mijloacelor 

fixe 

1 leu con-

sumuri de 

producţie 

1 ha teren 

agricol 

1 leu con-

sumuri de 

producţie 

Rentabile          

I. 0,51 şi mai mult  (lidere) 
15 0,57 5235,6 40828,0 0,92 1,08 3239,0 0,67 74,8 

II. 0,41 – 0,50  

(întreprinderi cu perspectivă) 50 0,42 4524,3 32277,2 0,91 1,15 1638,3 0,42 53,4 

III. 0,31 – 0,40 

(nivel mediu de eficienţă) 154 0,33 3907,2 32244,2 1,34 1,02 965,7 0,25 29,3 

IV. 0,21 – 0,30 

(eficienţă moderată) 356 0,24 3101,9 25937,0 0,81 0,89 477,1 0,14 16,7 

V. mai puţin de 0,2  

(eficienţă scăzută) 182 0,16 2184,9 16156,3 0,44 0,82 150,9 0,06 6,61 

Total, în medie pe întreprinderile 

rentabile 757 0,25 3212,5 25905,3 0,82 0,93 624,4 0,18 21,7 

Nerentabile 
         

I. 0,41 şi mai mult 
33 0,42 2112,4 28765,8 2,36 0,89 -42,4 -0,02 -1,63 

II. 0,21 – 0,40 
92 0,24 2143,2 18158,1 0,58 0,80 -206,5 -0,08 -8,7 

III. 0,2 şi mai puţin 
12 0,15 1065,7 10006,8 0,88 0,70 -318,5 -0,21 -21,8 

Total, în medie pe întreprinderile 

nerentabile 137 0,22 1815,2 16217 0,67 0,78 -229,4 -0,10 -10,9 

TOTAL 894 X 3045,3 24846,6 0,81 0,92 522,2 0,16 18,7 

 

Sursa: calculată de autor în baza datelor formularelor specializate ale întreprinderilor agricole 

 

Rezultatele cercetărilor ne permit să demonstrăm avantajele metodologiei de 

calculare a indicatorului sintetic (integral) de eficienţă, propus în teză, utilizat de rînd 

cu indicatorii tradiţionali în economia concurenţială, care sunt următoarele: 

 metodologia în cauză are la bază abordarea complexă multicriterială a evaluării 

sistemului complex al eficienţei economice a producţiei; 

 aprecierea în baza coeficientului mediu multicriterial este o metodă de 

comparare şi ia în consideraţie rezultatele reale ale tuturor întreprinderilor; 

 estimarea este efectuată în baza datelor publice ale formularelor specializate 

din întreprinderile studiate, care sunt utilizate în practica tradiţională de 

apreciere a eficienţei economice; 

 nu impune restricţii privind numărul indicatorilor, anilor, întreprinderilor etc. 

 corespunde practicii existente a economiei concurenţiale, unde fiecare produ-

cător are drept scop să-i depăşească pe concurenţii săi la toate poziţiile (indica-

torii) ce caracterizează competitivitatea şi eficienţa economică a producţiei. 
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Tabelul 22. Rezervele de creştere a competitivităţii şi a eficienţei economice a 

producţiei globale în întreprinderile agricole din Republica Moldova, media 

anilor 2004-2006 

 

Grupe de întreprinderi după 

coeficientul mediu 

multicriterial al eficienţei 

economice a producţiei 

agricole globale (frontiera 

optimală) 

Abaterea dintre 

raportul 

coeficientului mediu 

multicriterial efectiv 

şi optimal (etalon) 

Rezervele  

Valoarea producţiei globale, lei 

calculată la: 

Profit din vînza-rea 

producţiei agricole, 

lei calculat la: 

N
iv

el
u
l 

re
n

ta
b

il
it

ăţ
ii

, 
p

.p
. 

1 ha 

teren 

agricol 

1 lucrător 

mediu 

anual 

1 leu mij-loace 

fixe de 

producţie cu 

destinaţie 

agricolă 

1 leu 

consumuri 

de 

producţie 

1 ha 

teren 

agricol 

1 leu 

consumuri 

de 

producţie 

Rentabile          

II. 0,41 – 0,50 (întreprinderi 

cu perspectivă) -0,15 711,3 8550,8 0,01 -0,07 1600,7 0,25 21,4 

III. 0,31 – 0,40 

(nivel mediu de eficienţă) -0,24 1328,4 8584 -0,42 -0,06 2273,3 0,42 45,5 

IV. 0,21 – 0,30 

(eficienţă moderată) -0,33 2133,7 1489 0,11 0,19 2761,9 0,53 58,1 

V. mai puţin de 0,2   

(eficienţă scăzută) -0,41 3050,7 2467 0,48 0,26 3088,1 0,61 68,19 

VI. Nerentabile  
x 3420,4 24611 0,25 0,30 3468,4 0,77 85,7 

 
Sursa: calculată de autor în baza datelor tabelului 21 

 

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI  

 

În baza investigaţiilor vizînd eficienţa economică a producţiei agricole pot fi 

formulate următoarele concluzii şi recomandări: 

Concluzii: 

1.  Eficienţa economică este o categorie a reproducţiei lărgite, esenţa căreia 

constă în formarea unui complex de cerinţe şi condiţii necesare asigurării reproducţiei 

lărgite, în condiţiile economiei concurenţiale, care să permită ramurii agricole nu 

numai să satisfacă pe deplin necesităţile societăţii în produse alimentare şi materie 

primă, ci şi să se dezvolte în armonie, în condiţiile funcţionării unor legături şi relaţii 

reciproce cu asigurarea unei agriculturi durabile. 

2.  Producţia agricolă globală în gospodăriile de toate categoriile din Republica 

Moldova, în perioada 1992-2006, a înregistrat o tendinţă de diminuare descrisă de o 

parabolă de gradul doi.  

3.  În 67% din întreprinderile studiate (893 unităţi) nivelul randamentului terenului 

agricol este mai scăzut decît media de 3106,7 lei/ha pe toate unităţile studiate. Se observă o 

legătură directă între randamentul terenului agricol şi resursele utilizate în procesul de 

producţie, precum şi între indicatorii eficienţei economice.  

4.  În întreprinderile agricole corporative din Republica Moldova, în anii 2001-2006, 

anual, productivitatea muncii a sporit în medie cu 10,6%, iar salariul unui lucrător  - cu 

20,1%, ceea ce ne permite să afirmăm că nu se respectă cerinţa depăşirii sporului 

productivităţii muncii pe cel al salariului mediu. 
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5.  În întreprinderile agricole ale ţării, specializate în creşterea grâului de toamnă, a 

sfeclei de zahăr şi a strugurilor, din cauza insuficienţei de mijloace financiare, de la 7,9% 

până la 73% din numărul total de întreprinderi nu folosesc îngrăşăminte. Analiza 

demonstrează dependenţa directă dintre productivitatea culturilor şi aplicarea 

îngrăşămintelor. Dacă toate întreprinderile cercetate ar fi atins o productivitate la 1 ha 

măcar egală cu cea a întreprinderilor de nivel mediu, Republica Moldova ar fi obţinut 

suplimentar 43,2 mii q de cereale, 176,3 mii q de sfeclă de zahăr şi 77,0 mii q de struguri. 

6.  Estimarea eficienţei economice a producţiei globale în anilor 2001-2007 

demonstrează un nivel scăzut de folosire a posibilităţilor economice şi de producţie. 

Randamentul terenului agricol, a mijloacelor fixe de producţie cu destinaţie agricolă, a 

consumurilor materiale este în diminuare, iar nivelul rentabilităţii producţiei agricole 

globale în ansamblu pe republică nu depăşeşte  20%.  

7.  Eficienţa economică a principalelor şase tipuri de produse (grîu de toamnă, struguri, 

fructe, sfeclă de zahăr, legume, floarea-soarelui) în întreprinderile agricole este joasă şi doar 

producerea strugurilor şi a florii soarelui este mai profitabilă, dar insuficientă pentru 

asigurarea reproducerii lărgite. 

8.  În anii 2001-2007 ponderea întreprinderilor ce au obţinut profit din activitatea 

agricolă a fost la nivel inferior - de la 42,6% până la 58,5%, cu toate că are tendinţa 

spre creştere. Mărimea absolută a profitului de 258-348 mii lei obţinută în medie de o 

întreprindere este insuficientă pentru a efectua o reproducţie lărgită. 

9.  Pentru a obţine un profit de 2245,56 lei din vânzarea producţiei agricole la 1 

ha de teren agricol este necesar de a asigura următorul nivel de randamente: terenul 

agricol – 5482,28 lei/ha; mijloace fixe de producţie – 1,01; consumuri de producţie - 

1,0; retribuţia anuală a 1 lucrător – 8364,8 lei; productivitatea muncii unui lucrător – 

34047,6 lei. 

10. Pentru a obţine un nivel de rentabilitate de 74,6 % a producţiei agricole 

globale sunt necesare următoarele resurse: suprafaţa terenului agricol să constituie 505 

ha; efectivul de lucrători la 100 ha - 14  persoane; asigurarea cu mijloace fixe să fie de 

8470 lei/ha; potenţialul energetic de 2,9 cai putere/ha; consumurile materiale la 1 ha 

teren agricol - 2935 lei, iar ponderea alocării îngrăşămintelor în valoarea producţiei 

globale să constituie mai mult de 12%. Concluzionăm, că aceştia sunt parametrii 

optimali de combinare a resurselor pentru a obţine rezultate mai înalte. 

11. În anii 2001-2007 productivitatea principalelor şase culturi cultivate 

pentru obţinerea produselor-marfă în întreprinderile agricole corporative este scăzută, 

nu se evidenţiază nici într-un an şi nici pe o cultură prioritară o majorare esenţială a 

acesteia, iar costurile produselor finite vândute pe tot ansamblul de produse neomogene 

s-au majorat cu 46,8% sau cu 1466677 mii lei în anii 2004-2006 în comparaţie cu 

2001-2003, ceea ce a condiţionat supraconsumuri în sumă de 1186572 mii lei.  

12. Aplicarea coeficientului mediu multicriterial al eficienţei economice 

elaborat şi propus în teză ne-a permis să identificăm locul fiecărei unităţi agricole (130 

întreprinderi agricole producătoare de struguri-marfă din regiunea de Sud şi UTA 

Găgăuzia), precum şi a 894 întreprinderi corporative după nivelul competitivităţii şi 

eficienţei economice a producţiei agricole globale în ierarhia studiată în comparaţie cu 
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frontiera optimală (etalon) şi să determinăm rezervele de creştere a competitivităţii 

întreprinderilor în raport cu nivelurile obţinute în grupul întreprinderilor lidere.  

13. Întreprinderile agricole corporative din Republica Moldova se 

caracterizează printr-o eficienţă scăzută şi nu se creează condiţii pentru reproducţia lărgită. 

Numărul întreprinderilor lidere şi cu perspectivă constituie doar 65 unităţi (8,6%), cele cu 

nivel mediu de eficienţă – 154 (20,3%) şi cele cu eficienţa moderată şi eficienţă scăzută 

luate împreună – 538 (71,1%). Situaţia creată a devenit posibilă, în primul rînd, din cauza 

lipsei şi utilizării insuficiente a potenţialului de resurse, a nivelului competitiv redus, a 

creşterii prioritare a costurilor faţă de creşterea preţurilor de vînzare a produselor agricole, a 

subvenţionării insuficiente din partea statului, a implementării insuficiente a realizărilor 

progresului tehnic, tehnologiilor performante şi îngrăşămintelor ş.a. Aceasta înseamnă că 

întreprinderile agricole nu au fost pregătite pentru trecerea la noile condiţii de piaţă şi că în 

interiorul sectorului agrar are loc un proces de diferenţiere esenţială a acestora în ceea ce 

priveşte nivelul eficienţei economice a producţiei.  

 

În realitate, se creează patru tipuri de economie agrară, care sunt dispersate şi 

slab legate între ele: economie progresivă, -un număr mic de întreprinderi (9,0%), 

activează stabil şi practică o reproducţie lărgită; economie echilibrată, - un număr de 

20% de întreprinderi au reproducţie lărgită cu posibilităţi mai reduse; economie slab 

dezvoltată – un număr considerabil de întreprinderi (cca 70%) activează cu profit, dar 

realizează o reproducţie simplă; economie în stagnare – întreprinderi nerentabile cu o 

bază materială slabă, în care datoriile depăşesc valoarea activelor şi realizează o 

reproducţie regresivă. 

 

Recomandări: 

1.  Criteriul eficienţei economice a producţiei agricole în condiţiile economiei 

concurenţiale, este necesar să fie maximizarea şi sporirea efectelor utile la o unitate de 

efort, care trebuie să constituie scopul întregii activităţi economice, dar cu condiţia 

păstrării echilibrului ecologic, deoarece anume profitabilitatea creează premisele şi 

condiţiile necesare proceselor de reproducţie lărgită. 

2.  Se propune spre aplicare în practica activităţii întreprinderilor agricole, 

cercetărilor ştiinţifice, doctoranzilor ş.a. consecutivitatea principalilor blocuri şi 

subsisteme de indicatori ai activităţii unităţilor în agricultură şi ai eficienţei economice 

a producţiei, conform ierarhiei cercetării care constituie clasificarea factorilor şi a 

indicatorilor rezultativi ce se află într-o legătură reciprocă şi stau la baza analizei 

complexe. 

3.  Se recomandă ca valoarea terenului agricol să fie estimată diferenţiat cu luarea în 

considerare a cuantificării capacităţii productive a acestuia prin bonitarea solului. Totodată 

se recomandă spre aplicare metodologia de estimare valorică a potenţialului integral de 

resurse care dă posibilitatea de a lua în considerare principalele resurse participante la 

producerea şi obţinerea rezultatelor în sectorul agrar ca: valoarea terenului agricol; valoarea 

mijloacelor de producţie; fondul de  retribuţie (echivalentul valoric al potenţialului uman), 

şi consumurile materiale. 
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4.  E necesar de a implementa metodologia de determinare a sistemului de indicatori 

integrali (globali) principial noi pentru estimarea nivelului de intensitate şi a eficienţei 

economice a intensificării, bazaţi pe utilizarea potenţialului integral de resurse, ca: 

asigurarea cu potenţial integral de resurse a întreprinderii; înzestrarea forţei de muncă cu 

potenţial integral de resurse; randamentul potenţialului integral de resurse; rentabilitatea 

potenţialului integral de resurse ş.a. 

5.  În scopul continuării cercetărilor ştiinţifice se propune de a utiliza cadrul 

metodologic al estimării comparative complexe a eficienţei producţiei care include 

consecutivitatea etapelor, obiectivelor şi a modalităţii efectuării şi utilizării acesteia. 

6.  În ramura agriculturi se recomandă de a utiliza metoda aprecierii ratingului 

final al eficienţei economice a producţiei agricole globale şi a diferitor tipuri de 

produse în dinamică, pe regiunile de dezvoltare şi întreprinderi cu diferite forme 

juridice de organizare în economia concurenţială adaptată de autorul tezei. 

7.  În vederea sporirii eficienţei sectorului agrar se recomandă aplicarea 

metodologiei analizei complexe bazate pe combinarea metodei indicilor, metodei seriei 

cronologice şi procedeului diferenţei absolute a sporului relativ al profitului obţinut din 

vînzarea diferitor tipuri de produse agricole neomogene. 

8.  Se propune de a aplica analiza complexă a valorificării potenţialului integral de 

resurse în agricultură adaptată şi modificată în teză, în baza căreia se poate determina: sporul 

resurselor integrale la 1 % al sporului valorii producţiei agricole; ponderea de influenţă a 

factorilor intensivi în suma integrală a acestora; efectul economic integral şi supraconsu-

murile în medie la o întreprindere.  

9.  Se propune spre implementare B.N.S., Ministerului Agriculturii şi Industriei 

Alimentare al Republicii Moldova ş.a. metodologia nouă de estimare integrală a 

competitivităţii şi a eficienţei economice a producţiei agricole globale şi a diferitor tipuri de 

produse în unităţile agricole, bazate pe determinarea coeficientului mediu multicriterial, ce 

permite determinarea locului ocupat de întreprinderi în ierarhia concurenţială, 

fundamentarea avantajelor în comparaţie cu cele tradiţionale. 

10. Se propune ca direcţiile propritare de eficientizare a producţiei agricole 

în condiţiile economiei concurenţiale să fie bazate pe:  

 Sporirea randamentului potenţialului de resurse, adică valorifiarea optimă a 

resursei naturale, asigurarea suficientă, utilizarea raţională şi îmbunătăţirea 

calităţii mijloacelor de producţie, sporirea competenţelor  producătorilor 

agricoli şi persoanelor care vor asigura un management mai eficient, 

majorarea investiţiilor în capitalul uman ş.a. 

 Mărirea volumului de produse în  unităţile agricole, care poate fi realizată în 

baza intensificării agriculturii, promovării investiţiilor prin prisma utilizării tot 

mai pe larg a tehnicii noi şi tehnologiilor performante, a formelor progresive 

de organizare a muncii, producerii, a managementului şi a altor factori de 

sporire a productivităţii la 1 ha şi a  recoltei; 

 Reducerea consumurilor la producerea, procesarea, ambalarea şi 

transportarea produselor agricole, perfecţionarea canalelor de distribuţie şi 

implementarea benchmarking-ului; 
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 Implementarea sistemului plăţilor de compensare şi achitări ale exportului 

produselor agricole, precum şi măsurilor de implicare a statului pe pieţele 

agrare prin achiziţionările produselor agrare la preţuri de garanţie stabilite 

conform modelului mecanismelor aplicate de UE. 

 Creşterea stabilă a produselor alimentare de calitate înaltă, inclusiv 

ecologice, în cantităţile şi sortimentele necesare asigurării securităţii 

alimentare a ţării, respectarea standardelor Uniunii Europene în vederea 

sporirii competitivităţii produselor agricole autohtone. 

 

Realizarea acestor propuneri va contribui la creşterea eficienţei economice a 

producţiei în unităţile agricole din Republica Moldova, sporirea competitivităţii şi 

perfecţionarea metodelor de evaluare a acesora. 
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Abstract. Pour prospérer une société a besoin de l'infrastructure publique de services 

d'affaires, organisé à la fois qualitativement et quantitativement. La catégorie des 

services publics imputables à l'infrastructure municipale contient les activités 

suivantes: approvisionnement en eau, assainissement et de traitement des eaux usées et 

de pluie, la fourniture de chaleur, assainissement des localités aux champsverts, 

assure le transport public local, etc.  

La qualité des service s'est  caracterisée par „le respect des exigences du 

citoyen”, „ la création de valeur pour les avantages nationaux”, et elle doit être 

assurée tout au long de son offre afin que les attentes des gens soient accomplies.  

Également fournisseur de services communs doit prêter une grande attention 

aux services de qualité. Une façon d'améliorer la qualité des services publics est de 

mettre en œuvre un système de gestion ou une gestion intégrée de la qualité.  

 

 

Apa reprezintă factorul de mediu cu cel mai mare impact asupra sănătăţii 

populaţiei. Reieşind din aceste considerente şi din faptul că după reorganizarea 

întreprinderilor de alimentare cu apă, în localităţile urbane şi rurale, nu sau mai făcut 

investiţii şi modernizări, serviciile de alimentare cu apă şi canalizare s-au deteriorat 

rapid, ducând la înrăutăţirea calităţii apei potabile şi sănătăţii populaţiei, de aceea 

cercetarea problemelor privind creşterea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de 

alimentare cu apă şi canalizare capătă o importanţă deosebită. 

 Investigaţiile efectuate au demonstrate că calitatea serviciilor de apă şi canalizare 

lasă de dorit. Acest fapt este consecinţa influenţei mai multor factori: lipsa resurselor 

financiare; uzura utilajelor de producţie - 60-90%; lipsa investiţiilor şi modernizării. 

 Ca rezultat, s-a creat o situaţie precară pentru activitatea prestatorilor de 

servicii de alimentare cu apă şi canalizare din Republica Moldova; a scăzut calitatea 

apei potabile; s-a diminuat satisfacţia consumatorilor; s-au majorat preţurile; s-au creat 

multiple dificultăţi în asigurarea populaţiei cu apă potabilă, care ar putea fi înlăturate 

prin optimizarea raportului calitate/preţ. 

Din cele expuse mai sus, rezultă că serviciile de alimentare cu apă şi de 

canalizare au rămas în umbră, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Prin 

urmare, acestor servicii trebuie de acordat o atenţie mult mai mare, ceea ce prezintă un 

interes teoretic şi practic deosebit.  
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Pentru a avea un nivel optim al relaţiei calitate/preţ este necesar de a atrage 

atenţie sporită  mecanismelor pe baza cărora se poate de majorat calitatea şi de redus 

tariful. Un mecanism adecvat în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor de alimentare 

cu apă la etapa actuală poate servi Sistemul de Management al Calităţii. În prezent, 

populaţia Republicii Moldova se confruntă cu probleme în domeniul calităţii şi 

accesibilităţii serviciilor publice locale, şi în special a serviciilor de infrastructură 

comunală, precum şi impactul acestora asupra nivelului vieţii şi sănătăţii cetăţenilor, şi 

a mediului. 

În cadrul unui stat democratic, sarcina privind organizarea şi prestarea 

serviciilor publice pentru colectivităţile locale îi revine administraţiei publice locale. 

Astfel, rolul autorităţilor publice într-o economie de piaţă trebuie să fie de a furniza 

cetăţenilor acele servicii care vor satisface interesele generale, precum şi să fie 

respectate principiile eficienţei, echităţii, cantităţii şi calităţii. 

Potrivit legislaţiei naţionale [1, art.3], la categoria serviciilor publice de 

infrastructură comunală pot fi atribuite următoarele activităţi: alimentarea cu apă 

alimentarea cu energie termică  canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale 

salubrizarea, înverzirea localităţilor asigurarea cu transport public local 
administrarea fondului locativ, public şi privat. 

Serviciile de apă şi canalizare sunt activităţi de utilitate publică şi de interes 

economic, aflate sub autoritatea administraţiei publice locale şi care au drept scop 

asigurarea apei potabile şi a serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe 

teritoriul localităţilor [97, p. 15-16]. 

Serviciul public de alimentare cu apă cuprinde: activităţi de captare, de 

tratare a apei brute, de transport şi de distribuţie a apei potabile la utilizatori. 

Serviciul public de canalizare cuprinde: activităţi de colectare şi transport a 

apelor uzate la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în 

emisar, precum şi colectarea, evacuarea şi tratarea apelor meteoritice şi a nămolurilor. 

În literatura de specialitate se conturează două aspecte ale acestor servicii: 

dimensiunea economică şi dimensiunea  socială:  

1. Din punct de vedere economic, aceste servicii creează premisele 

desfăşurării proceselor de producţie din alte ramuri ale economiei 

naţionale şi reprezintă o piaţă de desfacere pentru o serie de produse finite 

din alte sectoare economice.  

2. Din punct de vedere social, serviciile publice de alimentare cu apă şi 

canalizare asigură locuri de muncă pentru un număr considerabil de 

salariaţi şi totodată asigură apă potabilă necesară vieţii şi igienei corporale 

a populaţiei ţării. 

Pentru a-şi îndeplini rolul fundamental de îmbunătăţire a calităţii vieţii, 

serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare trebuie să aibă următoarele 

caracteristici: universalitate, egalitate, continuitate, siguranţa persoanelor şi a 

serviciului, adaptabilitate şi gestiune pe termen lung, transparenţă şi suportabilitate.  

În prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare principalul 

indicator ce trebuie respectat este calitatea serviciilor. Calitatea reprezintă punctul de 
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plecare în obţinerea succesului, ea este o noţiune complexă, dinamică şi conţinutul 

căreia a evoluat în timp. 

În opinia noastră calitatea reprezintă acea caracteristică: tehnică, economică, 

socială, de protecţia mediului, psiho-senzorială, a produsului, care satisface 

necesităţile consumatorilor şi răspunde necesităţilor pentru care a fost creat. 

Calitatea în domeniul serviciilor comunale are două componente [14, p. 48-49] 

şi în acest sens putem distinge(figura 1). 

 

 
Figura 1. Elementele componente ale abordării calităţii  serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi canalizare 
Sursa: elaborat de autor 

 

 Abordarea obiectivă a calităţii - este aceea care e dată de componentele şi 

trăsăturile fizice ale ofertei de servicii. Dacă ne referim la serviciile de alimentare cu 

apă, elementele componente ce pot constitui calitatea obiectivă sunt: gustul, mirosul, 

transparenţa şi culoarea apei. 

 Abordarea subiectivă a calităţii – este obţinută prin imaginea pe care şi-o 

formează cetăţeanul asupra serviciului, astfel, instituţiile publice trebuie să acţioneze 

pentru crearea  efectului real şi a celui subiectiv, atât pentru calitate, cât şi pentru 

percepţia de calitate. În cazul nostru, calitatea subiectivă va cuprinde impresiile cu 



Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 2 (2), 2009 

Ştiinţe Economice 

 

 

 76 

privire la continuitatea serviciului (continuitatea livrării apei), presiunea reţelei, 

atitudinea angajaţilor (faţă de consumator), flexibilitatea programului cu clienţii, etc.    

Calitatea este o problemă de echilibru, mai complexă, pe mai multe planuri, 

inclusiv în sensul că, deşi ea necesită unele costuri, non-calitatea poate costa mai mult. 

Se întâmplă, de multe ori, ca preţul să fie considerat măsura calităţii serviciului 

public, în percepţia cetăţeanului. De aceea criteriile pe care cetăţenii le utilizează pentru 

evaluarea serviciilor publice locale sunt foarte subiective şi variază după circumstanţe. 

Evaluarea eficienţei în acest sector, implică şi calculul unor indicatori care să 

exprime siguranţa în funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor sub aspectul 

continuităţii, dat fiind faptul că sistarea alimentării cu apă poate avea efecte negative 

asupra populaţiei şi a economiei naţionale. Principalele probleme care necesită atenţie 

în aprovizionarea cu apă potabilă a consumatorilor sunt: asigurarea unui grad înalt în 

alimentare, menţinerea în timp a debitului şi presiunii între anumite limite etc. 

Pentru a asigura rezolvarea acestor probleme, la nivelul operatorilor de servicii 

comunale şi reieşind din specificul sectorului cercetat, sistemul de management cel mai 

potrivit pentru serviciilor comunale de  alimentare cu apă şi de canalizare ar fi 

Sistemul Integrat Calitate - Mediu - Siguranţa alimentelor, care în opinia noastră 

prezintă anumite aspecte comparative din punct de vedere structural (tabelul 1): 

 

Tabel 1. Aspecte comparative între sistemele de management al calităţii 

 
 Calitate Mediu Securitatea Alimentară 

Obiectiv Furnizează încredere în capacitatea organizaţiei de a da satisfacţie privind: 

Produs Performanţă de mediu Securitate alimentară 

Ţine sub control Proces 

Produs  

Proces  

Produs 

Aspecte de mediu 

Proces 

Riscul alimentar 

Părţi interesate Proprietari, angajaţi, furnizori, clienţi, societate 

Etape în dezvoltare Pregătire, documentare, implementare, menţinere, îmbunătăţire continuă 

 

 

Analiza iniţială de 

mediu 

 

Evaluarea punctelor 

critice şi analiza riscurilor 

Documente de 

referinţă 

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 22000:2005 

Documentaţia 

sistemului 

Manual/cod etic; proceduri; instrucţiuni de lucru/ de control; înregistrări; 

Documentaţie tehnică 

de produs 

Legea privind protecţia 

mediului înconjurător 

1515-XII  din 

16.06.1993 

Legea privind produsele 

alimentare 

N 78-XV din 18.03.2004  

 

Obiectiv audit 

intern 

Examinarea capabilităţii sistemului de a asigura atingerea obiectivelor şi 

identificarea oportunităţilor pentru îmbunătăţirea eficacităţii sistemului 

Obiectiv audit 

extern 

Examinarea conformităţii sistemului de documente de referinţă 

Metode de ţinere 

sub control şi 

îmbunătăţire 

Tehnici şi metode de management: fişa de colectare a datelor; grafice; 

histograme; analiza Pareto; diagrama cauză-efect; diagrama de dispersie; fişe de 

control 

Sursa: adaptat de autor după Oprea C., ş.a[4,  p. 533] 
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Implementarea unui astfel de sistem v-a aduce avantaje atât din punct de 

vedere a sistemului, cât şi a fiecărui standard în parte(figura 2). 

 

 

 
 

Figura 2. Avantajele pe care le prezintă fiecare standard în parte 
Sursa: elaborat de autor 

 

Astfel, implementarea Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-

Siguranţa Alimentară va permite de a spori calitatea prestării serviciilor de alimentare 

cu apă şi de canalizare, în baza optimizării raportului calitate/preţ, îmbunătăţind 

continuu calitatea apei potabile oferite şi reducând preţurile acesteia datorită diminuării 

costurilor la toate etapele procesului integral. De asemenea, populaţia va beneficia de 

servicii comunale de alimentare cu apă şi canalizare calitative. În această ordine de idei 

se argumentează oportunitatea implementării Sistemului Integrat de Management 

Calitate-Mediu-Siguranţa Alimentară, ca bază pentru creşterea calităţii serviciilor de 

alimentare cu apă şi canalizare 



Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 2 (2), 2009 

Ştiinţe Economice 

 

 

 78 

Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova include 8 raioane: Cahul, 

Cantemir, Leova, Taraclia, Cimişlia, Ştefan-Vodă, Basarabeasca, Căuşeni[8, p. 30]. În 

oraşele – centre raionale din Regiunea de Dezvoltare Sud activează câte un operator de 

servicii de alimentare cu apă şi canalizare(tabelul 2), având, în marea majoritate a 

cazurilor, forma organizatorico-juridică întreprindere municipală, excepţie făcând 

prestatorul de servicii comunale de alimentare cu apă din oraşul Cimişlia, care are 

statut de SRL şi prestează servicii comunale - concesionate, ceea ce îi permite 

prestatorului să controleze mai riguros procesul şi să pună la dispoziţia consumatorilor 

săi servicii mai calitative. 

 

Tabelul 2. Consumatorii deserviţi în profil teritorial, de operatorii de servicii 

comunale 

 

Oraşul 

NP* 

la data  

01.01. 

2008 

Operatorul de servicii de 

alimentare cu apă 

Servicii de 

alimentare cu 

apă 

în anul 2007 

Servicii de canalizare 

în anul 2007 

NC 

mii** 
P% 

NC 

mii** 
P% 

Cahul 35400 Î.M „Apă - Canal” Cahul 33650 94,8 26300 74,1 

Cantemir 5100 Î.M „Apă - Canal” 

Cantemir 

3909 65,2 2400 40 

Cimişlia 12700 SRL Făclia 8160 50,7 350 2,5 

Leova 10000 Î.M D.P.G.C.L Leova 3911 35,9 1778 16,3 

Taraclia 13700 Î.M „Apă - Canal” Taraclia 7720 56,4 1400 10,2 

Căuşeni 17600 Î.M „Apă - Canal” Căuşeni 5078 34,5 8179 55,5 

Ştefan-Vodă 7800 Î.M „Apă - Canal” Ştefan-

Vodă 

6000 76,9 3900 50 

Basarabeasca 11100 Î.M „Apă - Canal” 

Basarabeasca 

- - - - 

 
Sursa: *Datele Biroului Naţional de Statistică     **Datele de la întreprinderi 

 

Legendă la tabelul 2: NP - Numărul populaţiei prezente; NC – Numărul 

consumatorilor; P - Ponderea. 

 

În baza datelor Raportului Statistic nr. 1 „Apeducte – Canalizare” şi altor 

documente, prezentate de Întreprinderile Municipale, sus menţionate, autorul a calculat 

indicatorii de performanţă în fiecare întreprindere în parte, i-a analizat şi a ajuns la 

concluzia că: întreprinderile analizate nu sunt familiarizate cu indicatorii de 

performanţă, ceea ce duce la lipsa evidenţei unor parametri importanţi în activitatea 

acestora, mai mult ca atât, întreprinderile nu calculează indicatorii de calitate a 

serviciilor prestate, fapt ce denotă rezultatele slabe obţinute. 

 Bazându-ne pe calculul indicatorilor de performanţă şi analiza situaţiei actuale 

a serviciilor comunale, am elaborat Analiza SWOT (tabelul 3) pentru serviciile de 
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alimentare cu apă şi canalizare prestate de către operatorii din Regiunea de Dezvoltare 

Sud a Republicii Moldova [13, p.125-127]. 

 

Tabelul 3. Analiza SWOT pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din  

Regiunea de Dezvoltare Sud  

Puncte forte Puncte slabe 

 existenţa unui cadru legislativ vast, care 

reglementează direcţiile de modernizare, 

reutilarea şi dezvoltarea sectorului dat. 

 funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă, 

din teritoriu, în proporţie de 81% 

 alimentarea cu apă potabilă a populaţiei, anul 

2007, s-a realizat în proporţie de 59,2% , 7 zile 

pe săptămână 

 contorizarea consumatorilor este de 52,84%. 

 atragerea investiţiilor şi finanţărilor. 

 deschiderea autorităţilor de administraţie 

publică locală şi raională pentru atragerea de 

fonduri necesare reabilitării şi modernizării 

infrastructurii sectorului de apă şi de 

canalizare. 

 

 insuficienţa rezervelor de apă. 

 lipsa  sistemelor publice  de alimentare cu apă 

şi canalizare în marea majoritate din 

localităţile rurale. 

 operarea cu reţele şi instalaţii învechite. 

 instalaţii supradimensionate ce duc la 

creşterea costurilor specifice. 

 lipsa unui sistem de evaluare şi comparare a 

calităţii serviciilor prestate cu serviciile 

similare din alte zone ale ţării. 

 lipsa unor instrumente de măsură la nivelul 

consumatorilor existenţi necontorizaţi  

 dificultăţi în reducerea consumurilor 

tehnologice şi a pierderilor de apă. 

 cooperare redusă între sectorul academic, 

instituţiile de cercetare şi dezvoltare şi 

operatorii apă/canal, ceea ce duce la un 

transfer redus de tehnologii şi inovaţii în 

sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi de 

canalizare. 

Oportunităţi Ameninţări 

 posibilitatea de a obţine granturi/cofinanţări de 

la diverse Instituţii Financiare Europene pentru 

reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă 

potabilă şi de canalizare. 

 armonizarea legislaţiei privind apa şi mediul 

cu directivele Uniunii Europene. 

 relansarea economică a zonei cu implicaţii 

directe asupra creşterii numărului de 

consumatori.  

 conectarea localităţilor rurale la sistemul 

public de alimentare cu apă potabilă. 

 interes sporit din partea autorităţilor locale 

pentru promovarea parteneriatelor 

publice/private în domeniul calităţii şi 

mediului. 

 întârzierea plăţii serviciilor prestate. 

 scăderea consumului de apă potabilă. 

 slaba securizare a instalaţiilor. 

 interferenţe externe negative, cum ar fi 

întreruperile de curent electric. 

 

Sursa: elaborat de autor 

Potrivit datelor obţinute în urma analizei SWOT, propunem măsuri de 

extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare centralizate şi creşterea 

gradului de acces al populaţiei la aceste servicii prin:  

- Reorganizarea sistemului de management, prin crearea la nivel de structură a 

departamentului de management al calităţii. 
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- Modernizarea şi reutilarea dotărilor tehnice, prin atragerea de investiţii şi 

finanţări externe. 

- Planificarea şi implementarea unui sistem de management integrat calitate-

mediu-igiena şi siguranţa alimentară. 

- Reabilitarea şi extinderea unităţilor de infrastructură de alimentare cu apă, 

canalizare şi tratare a apelor reziduale. 

- Cooperarea întreprinderilor cu mediul academic. 

- Elaborarea strategiilor şi a politicii locale privind alimentarea cu apă şi 

canalizarea localităţii;  

- Promovarea unor noi proiecte atractive, programe naţionale şi strategii de 

investiţii cu finanţare internaţională;  

- Accelerarea implementării Programului de alimentare cu apă şi canalizare a 

localităţilor din Republica Moldova până în anul 2015;  

- Promovarea de urgenţă a unei legislaţii fiscale care să acorde înlesniri pentru 

investitorii în infrastructura serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. 

Pentru a avea o imagine mai completă privind calitatea serviciului centralizat de 

alimentare cu apă şi de canalizare, pe parcursul lunii februarie 2008 autorii au desfăşurat 

un sondaj „Opinia consumatorului privind calitatea serviciilor de alimentare cu apă 

potabilă şi de canalizare prestate de Î.M. „Apă Canal” Cahul”. Sondajul a fost 

realizat în oraşul Cahul şi au fost chestionaţi consumatorii ÎM „Apă Canal Cahul”, 

deoarece acest oraş este cel mai mare, ca număr de locuitori în regiunea de dezvoltare  

sud – 35 4000 persoane, şi această întreprindere deserveşte cel mai mare număr de 

consumatori 33 500, în comparaţie cu ceilalţi prestatori din teritoriu [7, p. 110].  

Cercetarea a fost înfăptuită prin intervievarea utilizatorilor casnici: proprietarii 

ale unui imobil din sectorul particular şi locatarii din cel comunal, de la bloc. În 

chestionar au fost incluse 22 de întrebări referitoare la calitatea serviciilor de alimentare 

cu apă şi canalizare din or. Cahul, precum şi 6 întrebări de ordin general despre 

respondenţi: categoria de consumatori - sector particular sau comunal; venitul mediu; 

vârsta, mărimea familiei, ocupaţia. Eşantionul a fost format din 380 de respondenţi şi 

structurat pe baza tipului de consumator (casă particulară sau locatar la bloc), pe fiecare 

sector al oraşului. Eroarea de sondaj este de +/- 3%. Pentru prelucrarea rezultatelor 

sondajului s-a folosit programa statistică specializată SPSS 16.0 

Analiza rezultatelor studiului denotă, că măsurile întreprinse de organizaţie în 

vederea perfecţionării asigurării populaţie cu apă potabilă şi prestarea serviciilor de 

canalizare sunt puţin sesizate şi apreciate de consumatori. 

Astfel la întrebarea „Cât de mulţumit sunteţi, în ansamblu, de serviciile 

prestate de ÎM „Apă – Canal” Cahul?” 29,7 % din respondenţi sunt mulţumiţi, iar 2,4 

% - foarte mulţumiţi, 50 % dintre respondenţi au o opinie neutră faţă de serviciile 

prestate de întreprindere. Numărul celor nemulţumiţi constituie cca. 17 %, din care 

13,9 % sunt nemulţumiţi şi 3,4 % foarte nemulţumiţi (figura 3). 
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mediu; 50,0%

mulţumit; 

29,7%

nemulţămit; 

13,9%

nu ştiu; 0,5%

foarte 

nemulţămit; 

3,4%

foarte mulţumit; 

2,4%

 

Figura 3. „Cât de mulţumit sunteţi, în ansamblu, de serviciile prestate de 

Î.M. „Apă – Canal” Cahul?” 

 

Deoarece de serviciile de alimentare cu apă potabilă beneficiază toate persoanele 

respondente, în chestionar un loc important le revine întrebărilor referitor la calitatea apei 

şi a procesului de asigurare cu apă. Astfel la întrebarea „Cum apreciaţi calitatea apei 

potabile livrate de ÎM „Apă - Canal” din or. Cahul?” între 0,7 şi 15,3 % dintre 

respondenţi au menţionat că calitatea apei potabile livrate este foarte bună şi bună. Pentru 

varianta medie (satisfăcătoare) au optat cca. 40 – 47, 6 %, în acelaşi timp cifrele relevă 

un procent destul de mare al populaţiei cca. 28,7 % şi 10 % care nu sunt mulţumiţi de 

calitate apei potabile, pe care o consideră scăzută şi foarte scăzută (figura 4).   

Deoarece aprecierea calităţii apei, depinde în mare măsură de faptul, cum 

aceasta este percepută de consumator, respondenţilor li s-a solicitat să-şi exprime 

opinia în legătură cu afirmaţiile referitoare la corespunderea apei potabile după miros, 

gust, transparenţă şi culoare (figura 5.).  Cele mai mari nemulţumiri au fost exprimate 

în legătură cu gustul şi mirosul apei.  

Numai 36,3% din respondenţi sunt de acord sau acord total că acestea 

corespund necesităţilor. În ce priveşte culoare şi transparenţa, numărul celor mulţumiţi 

este mult mai mare, astfel 53,7 % şi respectiv 47,1% sunt de acord şi acord total. 

Considerăm că este mare numărul celor care au apreciat aceste caracteristici cu „Nici 

nici”, de la 21,6 % până la 34,2% din respondenţi.  Rezultatele sondajului arată că 

accentul trebuie pus în primul rând pe înlăturarea problemelor legate de gustul şi 

mirosul apei. 
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0,0%
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10,0%
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20,0%
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30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

foarte bună bună medie scăzută foarte

scăzută

nu ştiu

Sectorul particular Sectorul comunal

 

Figura 4. „Cum apreciaţi calitatea apei potabile livrate de Î.M. „Apă - Canal”  

din or. Cahul?” 

 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Miros Gust Transparenţă Culoare

Acord total Acord Nici nici Dezacord Dezacord total Non raspuns

 

Figura 5. Opinia  respondenţilor referitor la proprietăţile senzoriale-fiziologice ale 

apei potabile livrate de  Î.M. „Apă Canal” Cahul 
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Un interes aparte a constituit opinia respondenţilor vizavi de mărimea tarifelor 

practicate de I.M. „Apă Canal” Cahul pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare 

(figura 6). Majoritatea covârşitoare a respondenţilor 63,3 % consideră că tarifele pentru 

apă sunt mari şi foarte mari. Cca. 33,2 % din respondenţi cred că acesteia sunt medii, iar 

numărul celor  ce le apreciază ca mici şi foarte mici este modest constituind cca. 1,9 %. 

În ce priveşte tariful pentru serviciile de canalizare, 47,7% din respondenţi îl consideră 

mare şi foarte mare, 43,8% - mediu. Numărul celor ce cred că tariful este mic şi foarte 

mic constituie 3,5%.  Deoarece tradiţional preţul înalt este asociat cu un nivel ridicat de 

calitatea respondenţi au fost rugaţi să-şi exprime opinia vizavi de raportul dintre tarifele 

practicate şi calitate serviciilor prestate de I.M. „Apă Canal” Cahul. Majoritatea 

respondenţi, cca. 66 % consideră că tarifele sunt mai mari şi mult mai mari decât 

calitatea serviciilor. 21 % consideră că tarifele corespund calităţii serviciilor şi numai 8 

% sunt de părerea că acestea sunt mai joase şi 4 % - mult mai joase. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%
Foarte mari

Mari

Medii

Mici

Foarte mici

Nu ştiu

Apa Canalizare

 

Figura 6. „Cum, în opinia Dvs., sunt tarifele pentru serviciile prestate de Î.M. 

,,Apă-Canal” Cahul” 

 

La sfârşitul interviului respondenţii au fost rugaţi să ofere unele sugestii şi să 

facă  unele comentarii privind îmbunătăţirea calităţilor serviciilor prestate. Aceste 

sugestii şi comentarii au fost grupate pe următoarele domenii: Calitatea apei, Taxe, 

Personal, Dotarea tehnică, Deservirea,  Programul,  Noi servicii, Comunicare. 

Pentru ca o organizaţie să poată fi condusă şi să funcţioneze cu succes este 

necesar ca aceasta să fie coordonată şi controlată într-un mod sistematic şi transparent. 
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Succesul poate rezulta din implementarea şi menţinerea unui sistem de management 

care este proiectat pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei luând în considerare 

necesităţile tuturor părţilor interesate [9, p. 94].  

 

Tabelul 4. Etapele de implementare ale Sistemului Integrat de Management al 

Calităţii 

Etapele standard: 
ISO 

9001 

ISO  

22000 

ISO 

14001 

Durata 

orientativă 

Etapa 1: 
Analiza – diagnostic a organizaţiei şi a sistemului 

existent 
x x x 3 luni 

Etapa 2: Instruirea conducerii / echipei de proiect x x x 4 luni 

Etapa 3: Stabilirea politicii şi obiectivelor x x x 1 lună 

Etapa 4: Elaborarea documentaţiei    10 luni 

 elaborarea structurii organizatorice x    

 descrierea proceselor x x x  

 diagrame flux  x   

 identificarea cerinţelor legale  x x  

 identificarea şi analiza pericolelor pentru siguranţa 

alimentului 
 x   

 identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu   x  

 stabilirea punctelor critice de control  x   

 planul HACCP  x   

 programul de management de mediu   x  

 proceduri de sistem x x x  

 proceduri operaţionale / instrucţiuni de lucru/ 

formulare 
x x x  

 manualul sistemului x x x  

Etapa 5: 
Instruirea proprietarilor de proces / şefi 

departamente 
x x x 2 luni 

Etapa 6: Implementarea operaţională a sistemului  x x x 24 luni 

Etapa 7: Verificarea şi validarea sistemului  x x 2 luni 

Etapa 8: Audit intern x x x 1 lună 

Etapa 9: Selectarea organismului de certificare x x x 1 lună 

Etapa 10: 
Acordarea de asistenţă pe durata procesului de 

certificare 
x x x  

Etapa 11: Acordarea de asistenţă post – certificare x x x  

Sursa: elaborat de autor 

 

Astfel, reieşind din specificul întreprinderilor prestatoare de servicii de 

alimentare cu apă şi canalizare, din republică, propunem implementarea în sectorul în 

cauză a sistemului integrat de management: Calitate - Mediu - Siguranţa alimentară în 

concordanţă  cu standardele ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000. 

Pentru implementare Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-

Siguranţa Alimentară, în întreprinderile prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă 

şi canalizare, şi cu precădere în cadrul Î.M.,,Apă-Canal” Cahul, trebuie de parcurs mai 

multe etape (tabelul 4) [9, p. 96] . 
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Un moment important în procesul de implementare a unui sistem de 

management al calităţii este stabilirea obiectivele şi elaborarea politicii de calitate 

(tabelul 5). 

 

Tabelul 5. Obiective, ţinte şi aspecte semnificative de mediu 

 

Obiective Ţinte 
Aspect semnificativ de 

mediu  

Prevenirea poluării 

mediului 

Reducerea poluării mediului cu un 

procent de 10% faţă de anul 

precedent, prin îmbunătăţirea 

metodelor de depozitare a 

reactivelor 

Poluare mediului cu 

reactivi chimici 

Reducerea emisiilor de 

clor în aer 

 

Reducerea anuală cu un procent de 

2,5 % faţă de anul precedent, prin 

îmbunătăţirea sistemelor de ventilare 

Poluare atmosferică cu 

clor 

Reducerea cantităţilor de 

reactivi folosiţi la 

tratarea apei 

Reducerea cantităţilor de reactivi  

fizico-chimici  cu 25% , prin 

îmbunătăţirea metodelor de tratare a 

apei potabile 

Generarea unei calităţi 

scăzute a apei potabile 

Încadrarea în limitele 

stabilite prin autorizaţii, 

a parametrilor apelor 

uzate evacuate 

Încadrarea în proporţie de 100 % în 

limitele stabilite prin autorizaţii 

Generare de ape 

reziduale cu conţinut de 

Fe, Ni, Cu, Zn, Cr3 + 

cloruri, sulfaţi , fosfaţi, 

azotaţi , azotiţi, produse 

petroliere, suspensii 

ceramice. Generare de 

ape fecaloid menajere. 

Reducerea pierderilor de 

materii prime, materiale 

şi utilităţi prin scăderea 

procentului de rebut la 

toate secţiile 

Scăderea rebutului la toate produsele 

cu o rată anuală de 5 % (în greutate 

faţă de rebutul din anul precedent) 

Poluare aer, apă, sol 

prin generare inutilă de 

ape reziduale, deşeuri şi 

gaze cu efect de sera. 

Sursa: elaborat de autor 

 

În acest context, propunem un model de politică în domeniul calităţii pentru 

operatorii de servicii de alimentare cu apă şi canalizare (caseta 1) [9, p. 98].  

De asemenea,  un alt moment important în implementare este elaborarea 

diagramei flux a procesului de producere a apei (figura 7) şi elaborarea fişei pentru 

analiza pericolelor (tabelul 6).  

Pornind de la aceste considerente, beneficiile pe care le va obţine Î.M. „Apă-

Canal” Cahul  în urma implementării SIMC sunt: 

1. Reducerea timpului de implementare, astfel dacă pentru implementarea unui 

standard este nevoie de 2,5-3 ani, atunci dacă vor fi implementate trei standarde separat 



Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 2 (2), 2009 

Ştiinţe Economice 

 

 

 86 

vom avea nevoie de 7,5-9 ani, dar dacă se va implementa SIMC vor reduce această 

durată până la 3 ani.  

2. Identificarea tuturor proceselor din cadrul firmei, care necesită proceduri 

(operaţionale şi de proces) documentate (scrise), astfel încât, lipsa acestora poate 

genera anumite disfuncţionalităţi sau neconformităţi.  

3. Documentarea Sistemului Integrat de Management al Calităţii în Manualul 

Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu şi Siguranţa Alimentului - 

document prin care se prezintă sistemul calităţii în exteriorul firmei. Această 

documentare a atribuţiilor şi responsabilităţilor personalului duce la îmbunătăţirea 

organizării firmei. 

Caseta 1. 
Politica în Domeniul Calitate-Mediu-Siguranţa Alimentară 

al Î.M. „Apă-Canal” Cahul 

          

Top managementul Î.M. „Apă-Canal” Cahul se angajează pentru îmbunătăţirea continuă a 

sistemului integrat de management calitate – mediu - siguranţa alimentului prin atingere 

obiectivelor propuse în următoarele domenii: 

În domeniul calităţii: 

- Satisfacerea necesităţilor populaţiei;  

- Sporirea încrederii clienţilor şi salariaţilor în capacitatea Î.M. „Apă-Canal” de a livra 

în mod regulat un produs de calitate pentru consumatori; 

- Deservirea în condiţii optime a populaţiei şi agenţilor economici; 

- Îmbunătăţirea continuă a calităţii apei şi calităţii proceselor; 

- Evaluarea permanentă a calităţii prin intermediul indicatorilor de performanţă 

prestabiliţi 

- Prevenirea neconformităţilor în toate zonele de activitate şi reducerea reclamaţiilor. 

În domeniul mediului: 

- Identificarea aspectelor de mediu rezultate din activităţile/serviciile întreprinderii în 

vederea determinării impactului semnificativ asupra   mediului; 

- Reducerea consumurilor de resurse naturale; 

- Reducerea evacuărilor poluante în mediu; 

- Asigurarea unui sistem de organizare, care să permită evaluarea performanţei de 

mediu; 

- Evaluarea permanentă a performanţelor de mediu; 

- Creşterea transparenţei comunicării în relaţiile cu autorităţile de mediu, administraţia 

publică locala şi mass-media; 

În domeniul securităţii alimentare:  

- Identificarea preventivă şi controlul pericolelor şi riscurilor care pot afecta sănătatea 

şi securitatea ocupaţională a salariaţilor şi părţilor interesate; 

Politica şi obiectivele sunt comunicate în cadrul companiei, sunt înţelese şi aplicate de către 

toţi salariaţii. Politica în domeniul calitate-mediu- siguranţa alimentului este disponibilă 

publicului. 

Directorul Î.M.”Apă-Canal”Cahul          __________________ 

 

 
Sursa: elaborat de autor 
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Tabelul 6. Model de Fişă de analiză a riscului 

 
Locul 

producerii 

riscului 

Riscul 

posibil 

Măsuri de prevenire sau reducere a riscului 

Staţia de 

captare 

Infectare  Locul de captare a apei din sursele de suprafaţă trebuie să fie amplasate 

în amonte de centrul populat după cursul râului; de locurile organizate 

pentru scăldat ; de porturile şi debarcaderele fluviale, de bazele de 

transportare a mărfurilor. 

Staţia de 

tratare şi 

filtrare 

Infectare - Folosirea metodelor corecte de tratare a apei: coagularea, 

sedimentarea, filtrarea, dezinfecţia, microfiltrarea, oxidare şi sorbţie 

- Folosirea reactivilor autorizaţi: coagulanţilor şi floculanţilor. 

- Folosirea dozelor calculate de reactivi necesari. 

- Utilizarea metodelor autorizate de dezinfecţie: reactivi clorigeni, ozon, 

radiaţii bactericide şi altele. 

Staţia de 

pompare 

Infectare - In rezervoarele, bacurile şi castelele pentru înmagazinarea apei 

potabile trebuie de garantat schimbul total al apei în termen nu mai mare 

de 48 de ore. 

- Pereţii, fundul şi acoperişurile trebuie să fie impermeabile, iar capacele 

gurilor de acces trebuie să dispună de instalaţii pentru încuiere 

- Toate rezervoarele trebuie să fie echipate cu filtre terestre. 

- Vopsirea suprafeţelor interioare se efectuează ci miniu de fier, fabricat 

pe ulei natural. 

Sursa: elaborat de autor 

 

4. Stabilirea unei politici şi a unor obiective în domeniul calităţii, precum şi în 

domeniul mediului şi siguranţei alimentare. Aceste acţiuni vor permite întreprinderii să 

identifice acele căi, care vor constitui “ţinte” spre care se va îndrepta firma.  

5. Planificarea tuturor activităţilor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii. 

Planificarea va permite stabilirea unor obiective şi sarcini, precum şi direcţiile de 

realizare a acestora.  

6. Efectuarea analizei contractelor în mod documentat, identificându-se toate 

funcţiile responsabile pentru analiză, în vederea posibilităţii realizării tuturor cerinţelor 

clientului. 

7. Aplicarea unui sistem documentat de control al proiectării, al documentelor şi al 

datelor. 

8. Introducerea unui sistem documentat de evaluare a subcontractaţilor 

(furnizorilor). Acest sistem va permite evidenţa şi evaluarea computerizată a 

furnizorilor de materiale. 

9. Asigurarea controlului, verificării, depozitării şi mentenanţei produsului furnizat 

de client. Produsul întreprinderii se va afla în vizorul angajaţilor în permanenţă. El va fi 

verificat la fiecare etapă din procesul de producţie. 

10.  Stabilirea unui sistem de identificare a produsului neconform. Acest sistem va 

permite identificarea riscurilor ce pot duce la obţinerea unui produs necalitativ, de 

asemenea el va permite analiza acestor riscuri şi stabilirea acţiunilor preventive.  
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11.  Introducerea unui sistem de stabilire şi implementare a acţiunilor corective şi 

preventive pentru eliminarea cauzelor neconformităţilor apărute sau potenţiale, se 

constituie în cel mai important mecanism pentru îmbunătăţirea sistemului calităţii, 

precum şi a calităţii produselor serviciilor. 

 

 

Figura 7. Diagrama flux  pentru procesul de producţie a apei potabile 
Sursa: elaborat de autor 

 

 

Acestea sunt beneficiile interne ale implementării şi certificării unui sistem 

integrat de management al calităţii conform standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 

22000. De asemenea, această acţiune prezintă beneficii şi pe plan extern cum ar fi: 

imaginea firmei în faţa clienţilor, oferind o încredere suplimentară asupra capabilităţii 

firmei de a furniza continuu produse la acelaşi nivel calitativ. 

În final, nu ne rămâne decât să le propunem tuturor operatorilor de servicii de 

alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Sud al Republicii Moldova, şi nu 

numai acestora, precum şi celorlalţi operatori din republică, să implementeze un sistem 

integrat de management al calităţii cât mai curând. 

 

În urma cercetărilor efectuate şi reieşind din scopul şi obiectivele cercetării 

realizate, putem formula următoarele concluzii: 

1. Pentru buna funcţionare a autorităţile administraţiei publice locale şi centrale 

este nevoie de înfiinţat şi organizat o serie de activităţi de interes general - servicii de 

infrastructură comunală, servicii prin intermediul cărora populaţia îşi satisface nevoile 

primare. La categoria serviciilor publice de infrastructură comunală pot fi atribuite, 
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următoarele activităţi: alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate şi 

pluviale; alimentarea cu energie termică salubrizarea, înverzirea localităţilor 

asigurarea cu transport public local administrarea fondului locativ public şi privat. 

2. Serviciile de apă şi canalizare sunt activităţi de utilitate publică şi de interes 

economic aflate sub autoritatea administraţiei publice locale şi care au drept scop 

asigurarea apei potabile şi a serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe 

teritoriul localităţilor.  

3. Examinând serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, s-a determinat 

că ele trebuie să întrunească următoarele caracteristici: universalitate, egalitate, 

continuitate, siguranţa persoanelor şi a serviciului, adaptabilitate şi gestiune pe 

termen lung, transparenţă şi suportabilitate. 

4. În prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare un parametru 

important este calitatea serviciilor. Calitatea în acest domeniu poate fi definită drept: 

„conformitatea cu exigenţele cetăţeanului”, „crearea de avantaje de valoare pentru 

cetăţean”, „plusul calitativ şi de utilitate al procesului faţă de calitatea elementelor 

folosite”. 

5. Calitatea în domeniul serviciilor are două componente: 

 calitatea procesului servirii; 

 nivelul de calitate al efectului servirii, serviciul real oferit.  
În acest sens, distingem abordarea subiectivă a calităţii – care se obţine pe baza 

mulţumirii primite de client, prin intermediul percepţiilor, impresiilor şi imaginilor, şi 

abordarea obiectivă a calităţii - este aceea care e dată de componentele şi trăsăturile 

fizice ale ofertei(condiţii de timp, loc, cost). De asemenea suntem în situaţia când 

obţinem următoarele relaţii: 

Abordarea subiectivă a calităţii = Calitatea percepută 

Abordarea obiectivă a calităţii = Calitatea reală 

6. Particularităţile  sectorului comunal de aprovizionare cu apă şi canalizare impun 

stabilirea şi calculul unor indicatori  specifici de eficienţă economică, ce trebuie să 

cuprindă o serie de aspecte referitoare la: utilizarea cât mai eficientă a resurselor de 

apă; reducerea consumurilor specifice; reducerea pierderilor în reţea etc. Indicatorul 

de performanţă reprezintă măsura cantitativă a unui aspect particular al 

performanţei operatorului sau al standardului serviciului. Indicatorul de performanţă 

asistă la monitorizarea şi evaluarea eficienţei şi a eficacităţii operatorului, simplificând 

astfel o evaluare complexă. 

7. Managementul calităţii serviciilor comunale reprezintă acea parte a ştiinţei 

managementului, care se ocupă cu planificarea, organizarea şi coordonarea, asigurarea, 

certificarea, ţinerea sub control şi îmbunătăţirea continuă a calităţii în cadrul firmei. 

8. O nouă direcţie a managementului calităţii s-a conturat la începutul mileniului 

XXI şi care presupune abordarea integrată a managementului calităţii. Managementul 

integrat al calităţii permite satisfacerea cerinţelor mediului extern al organizaţiei şi ale 

mediului său intern. Un sistem integrat de management reprezintă o abordare 

managerială logică şi sistemică, ceea ce contribuie la decizii strategice şi operaţionale 
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optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale, ce conduc la funcţionarea 

eficientă a unei organizaţii atât din punct de vedere al calităţii, cât şi al mediului sau 

siguranţei şi igienei alimentare etc. Sistemul de management integrat între două sau 

mai multe standarde, presupune proiectarea şi implementarea simplificată a acestora, 

precum şi facilitează optimizarea eforturilor şi elimină incoerenţele.  

9. Din analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din 

raioanele regiunii de sud a republicii, se pot desprinde următoarele caracteristici:  

 existenţa unui cadru legislativ vast, care reglementează direcţiile de 

modernizare, reutilarea şi dezvoltarea sectorului dat. 

 alimentarea cu apă potabilă a populaţiei se realizează în jur de 59,17% , 7 

zile pe săptămână. 

 contorizarea consumatorilor este de 52,84%. 

 lipsa  sistemelor publice  de alimentare cu apă şi canalizare în marea 

majoritate din localităţile rurale. 

 operarea cu reţele şi instalaţii învechite. 

 instalaţii supradimensionate ce duc la creşterea costurilor specifice. 

 lipsa unui sistem de evaluare şi comparare a calităţii serviciilor prestate cu 

serviciile similare din alte zone ale ţării. 

 lipsa unor instrumente de măsură la nivelul consumatorilor existenţi 

necontorizaţi. 

 dificultăţi în reducerea consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă. 

 acces la surse nesigure de apă.  

 

 În baza cercetărilor efectuate putem enunţa următoarele recomandări privind 

sporirea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare: 

- Implementarea unui sistem integrat de management al calităţii – mediu – 

securitatea alimentară. Implementarea unui astfel de sistem va contribui la: 

simplificarea sistemelor de management deja existente, în cazul în care acestea există; 

creşterea beneficiilor aduse de fiecare sistem în parte; optimizarea consumului 

resurselor utilizate; micşorarea costurilor de menţinere a mai multor sisteme de 

management; se defineşte o politică unică de calitate, mediu şi igienă alimentară; se 

stabilesc procesele, problemele de mediu, cele privind sănătatea şi securitatea muncii, 

care rezultă din activităţi, produse, pentru asigurarea calităţii produselor şi 

determinarea rezultatului avut asupra mediului, sănătăţii şi securităţii muncii; se 

creează toate condiţiile pentru activităţile de planificare,control, monitorizare, acţiuni 

corective, audit şi analiză; se creează o mai mare capacitate de a se adapta la 

modificările de pe piaţă, cerinţele clienţilor, noile tendinţe. 

- Gruparea tuturor proceselor întreprinderilor prestatoare de servicii comunale de 

alimentare cu apă şi canalizare  în trei nivele de procese: strategice - care vor include 

implementarea şi menţinerea SIMC-ului; operaţionale - care presupun efectuarea 

proceselor referitoare la ciclul de viaţă al produsului; de susţinere - implică efectuarea 

proceselor auxiliare. 
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- Reorganizarea sistemului de management, în cadrul întreprinderilor prestatoare 

de servicii comunale, prin crearea la nivel de structură a departamentului de 

management al calităţii, care se va ocupa nemijlocit cu problemele legate de calitate. 

- Modernizarea şi reutilarea dotărilor tehnice, prin atragerea de investiţii şi 

finanţări externe. 

- Reabilitarea şi extinderea unităţilor de infrastructură de alimentare cu apă, 

canalizare şi tratare a apelor reziduale. 

- Cooperarea întreprinderilor de prestarea a serviciilor de alimentare cu apă şi 

canalizare cu mediul academic şi instituţiile de cercetare şi dezvoltare, ceea ce va duce 

la un transfer de tehnologii şi inovaţii în sectorul dat. 

- Elaborarea strategiilor şi a politicilor locale privind alimentarea cu apă şi 

canalizare a localităţii;  

- Promovarea unor noi proiecte atractive, programe naţionale şi strategii de 

investiţii cu finanţare internaţională;  

- Accelerarea implementării Programului de alimentare cu apă şi canalizare a 

localităţilor din Republica Moldova până în anul 2015;  

- Promovarea de urgenţă a unei legislaţii fiscale care să acorde înlesniri pentru 

investitorii în infrastructura serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. 
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Abstract. Every national economy, no matter of the level of development, is 

characterized by the existence and the function of some specialized markets, that have 

a considerable importance for funding the national economy. 

The formation and development of the capital market represents the esential 

component of the restruction process of the economic system.  

 Public administration authorities have on important role in the process of 

observing the financial market. Their main mission being to ensure the investors 

protection on financial market out in the same time the observation of activities of 

participants on financial market. 

 

 

Piaţa de capital este astăzi o realitate prezentă în orice economie 

contemporană. Este o piaţă a cărei necesitate este incontestabilă, o structură extrem de 

dinamică şi inovativă în permanentă adaptare la mediul economic şi, în acelaşi timp, 

factor de influenţă al acestuia, generatoare de oportunităţi şi, în egală măsură, de risc 

pentru toate categoriile de participanţi la activitatea economică. 

Domeniul pieţei valorilor mobiliare implică în dezvoltarea sa întreaga 

economie. Existenţa unei pieţe a valorilor mobiliare stabile, capabile să-şi 

îndeplinească funcţia sa primordială şi anume de finanţare a economiei este unul din 

factorii principali necesari pentru dezvoltarea ramurilor de bază ale economiei 

naţionale. 

Piaţa valorilor mobiliare în Republica Moldova a apărut drept rezultat al 

procesului de privatizare a patrimoniului de stat. Această piaţă, fiind un segment de o 

importanţă majoră pentru crearea şi dezvoltarea economiei de piaţă, reprezintă un 

segment nou al pieţei financiare. Dezvoltarea de mai departe a economiei naţionale 

depinde foarte mult de extinderea acestei ramuri a pieţei financiare. Astfel, formarea şi 

dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova reprezintă una dintre 

componentele esenţiale ale procesului de restructurare a sistemului economic în ţara 

noastră. Destinaţia şi scopul principal al pieţei valorilor mobiliare naţionale fiind 

asigurarea funcţionării tuturor ramurilor economiei prin finanţarea activităţii lor 

economice cu capital. 

Orice societate în tranziţie îşi propune ca obiectiv crearea şi dezvoltarea unei 

pieţe a valorilor mobiliare eficiente, care să permită intermedierea transferului de 



Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 2 (2), 2009 

Ştiinţe Economice 

 

 

 94 

fonduri de la investitori către emitenţi. În acest context, scopul principal al creării şi 

dezvoltării pieţei valorilor mobiliare din Republica Moldova este considerat ca fiind 

acumularea fondurilor necesare finanţării activităţii economice şi totodată, dirijarea 

fluxului de fonduri acumulate spre ramurile economice cele mai rentabile. 

Deoarece funcţionarea normală a pieţei valorilor mobiliare asigură reorientarea 

şi restructurarea activităţii societăţilor comerciale în funcţie de cerinţele pieţei, oferă 

modalităţi de finanţare mult mai rapide, considerăm că piaţa valorilor mobiliare trebuie 

să fie nu numai o simplă componentă a economiei de piaţă, ci şi un barometru al 

activităţii economiei. În această ordine de idei, menţionăm că existenţa şi gradul de 

dezvoltare a pieţei valorilor mobiliare a devenit şi pentru economia naţională un etalon 

al gradului de evoluţie şi dezvoltare a economiei de piaţă funcţională. 

Piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova a apărut în urma procesului 

de privatizare a patrimoniului de stat. Formarea pieţei valorilor mobiliare în ţara 

noastră a început în anii 1992-1993, cînd au fost adoptate de către Parlamentul 

Republicii Moldova Legile privind societăţile pe acţiuni şi privind circulaţia valorilor 

mobiliare şi bursele de valori. 

În linii mari pot fi evidenţiate următoarele etape de dezvoltare a pieţei valorilor 

mobiliare: 

- 1992-1994 – crearea bazei legislative de ramură (provizorie) şi a 

infrastructurii pieţei, ajustate procesului de privatizare în masă (fondurile de investiţii 

pentru privatizare şi companiile fiduciare), precum şi constituirea organului de stat de 

reglementare a pieţei valorilor mobiliare – Comisia de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de 

Valoare; 

-  1994-1996 – desfăşurarea procesului de privatizare în masă (schimbarea 

bonurilor patrimoniale pe acţiunile întreprinderilor privatizate, încheierea şi 

înregistrarea emisiei a 2-a de acţiuni a fondurilor de investiţii pentru privatizare şi 

reorganizarea lor în fonduri clasice), precum şi  formarea infrastructurii pieţei valorilor 

mobiliare (crearea institutului de registratori independenţi, deţinătorilor nominali, 

apariţia intermediarilor financiari – companiilor de brokeri, fondarea Bursei de Valori a 

Moldovei şi începutul activităţii ei); 

- 1997-1999 – desfăşurarea procesului de distribuire a proprietăţii privatizate 

(consolidarea proprietăţii privatizate şi conturarea proprietarilor reali (majoritari)); 

crearea cadrului legislativ şi normativ de ramură, fondarea Depozitarului Naţional de 

Valori Mobiliare, integrat în sistemul de tranzacţionare a Bursei de Valori a Moldovei, 

instituirea Comisiei Naţionale a  Valorilor Mobiliare ca autoritate publică independentă 

pentru reglementarea şi supravegherea pieţei valorilor mobiliare;  

- 2000-2008 –  concomitent cu derularea procesului de distribuire şi 

consolidare a proprietăţii, desfăşurarea activă a procesului de redistribuire a 

proprietăţii; perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ; modificarea infrastructurii 

pieţei valorilor mobiliare, inclusiv lichidarea fondurilor de investiţii (sau excluderea 

genului de activitate ca fonduri de investiţii) care nu au îndreptăţit aşteptările 

acţionarilor de a primi dividende şi nici ale sectorului real al economiei în atragerea 

investiţiilor.  
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Evolutiv procesul de constituire a pieţei de capital din ţara noastră a fost 

reglementat prin Legea nr. 847 – XII din 03.01.1992 privind societăţile pe acţiuni, 

Legea nr. 1427 – XII din 18.05.1993 privind circulaţia hîrtiilor de valoare şi bursele de 

valori, Decretele Preşedintelui Republicii Moldova din 18.05.1993 cu privire la 

proprietatea fiduciară (de trast) şi din 18.02.1994 cu privire la formarea infrastructurii 

privatizării. 

Anul 1995 – cel al privatizării în masă – s-a remarcat prin apariţia pieţei 

valorilor mobiliare, prin constituirea unei noi ramuri a economiei naţionale. Deja la 

finele anului 1997 volumul global al resurselor pe piaţa de capital a ţării a definit 6,8 

mlrd. lei, iar cota valorilor mobiliare corporative a constituit 6,5 mlrd. lei, dintre care 

90% sunt acţiuni ale întreprinderilor privatizate, emise sub formă dematerializată. 

Încă în perioada derulării primului program de privatizare a apărut problema 

accelerării lui, şi pentru deservirea procesului de privatizare contra bonuri patrimoniale 

şi formarea infrastructurii privatizării au fost create primele fonduri de investiţii şi 

companii de trust. Decretul Preşedintelui Nr. 50 din 18 februarie 1994, care a servit 

drept temei juridic pentru crearea structurilor mai sus menţionate, a stabilit că 

„formarea fondurilor de investiţii şi a companiilor fiduciare se permit în scopul 

asigurării realizării programului de privatizare şi a apărării intereselor cetăţenilor 

Republicii Moldova”. Prin urmare fondurile de investiţii pentru privatizare şi 

companiile fiduciare, create în anii 1994-1995, au devenit primii participanţi 

profesionişti la piaţa valorilor mobiliare corporative abia apărută.  

Pentru asigurarea unui mecanism eficient de tranzacţionare a acţiunilor, 

determinarea obiectivă a preţului, precum şi pentru asigurarea transparenţei pieţei, în 

decembrie 1994, în conformitate cu Legea privind circulaţia valorilor mobiliare şi 

bursele de valori, a fost fondată Bursa de Valori a Moldovei. 

La baza activităţii bursei de valori se află principalul ei reprezentant – 

societatea pe acţiuni, ambele au apărut concomitent. Piaţa s-a completat imediat cu 

reprezentanţi profesionişti a pieţei valorilor mobiliare, adică posesori de licenţe, cu 

fonduri investiţionale de privatizare, cu trusturi, cu registratori independenţi şi brokeri, 

precum şi cu organizaţiile publice respective: Asociaţia societăţilor pe acţiuni, 

Asociaţia reprezentanţilor profesionişti şi, desigur, cu cea mai importantă structură 

oficială – Comisia de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare (CSPHV), substituită 

ulterior prin Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM). 

Constituirea cadrului legislativ a pieţei valorilor mobiliare a fost finalizat cu 

intrarea în vigoare în anul 1999 a Legilor privind Comisia Naţională a Valorilor 

Mobiliare şi privind piaţa valorilor mobiliare. Prin aceste legi Comisia Naţională a 

Valorilor Mobiliare – succesorul de drept al Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de 

Valoare – a fost investită cu împuterniciri de a activa independent, operativ, fără 

presiuni din afară în procesul de adoptare a deciziilor de suspendare a oricărei activităţi 

nelegitime pe piaţa valorilor mobiliare. 

Pe 7 iunie 2007 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat  Legea nr. 129 – 

XVI pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192 – XIV din 12.11.1998 privind 
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Comisia Naţională a Pieţei Valorilor Mobiliare, în conformitate cu care a fost instituită 

Comisia Naţională a Pieţei Financiare  (CNPF). 

Astăzi, interferenţa produselor şi pieţelor, a practicilor, participanţilor şi 

mecanismelor, face deosebit de dificilă sarcina definirii pieţei valorilor mobiliare. Dar 

este cert faptul că piaţa valorilor mobiliare are o importanţă deosebită pentru finanţarea 

economiei naţionale.  

În literatura de specialitate abordările diferă în dependenţă de perspectiva 

specifică a spaţiului economico-financiar, fiecare cu trăsăturile şi practicile sale. Prin 

urmare, structura pieţei financiare a cunoscut în literatura de specialitate diverse 

abordări, între acestea conturîndu-se două concepţii majore, cea anglo-americană şi cea 

continental-europeană. 

- În concepţia anglo-americană, piaţa financiară este formată din piaţa de 

capital (unde se emit şi se negociază valorile mobiliare pe termen lung) 

şi piaţa monetară (unde se emit şi se negociază valori mobiliare pe 

termen scurt). 

- În concepţia continental-europeană, ideea este că piaţa de capital 

cuprinde piaţa financiară şi piaţa monetară. 

În literatura de specialitate română pot fi întîlnite ambele concepţii asupra 

pieţei financiare.  

În Republica Moldova, noţiunea de piaţă a hîrtiilor de valoare (substituită mai 

tîrziu prin piaţa valorilor mobiliare) a fost definită pentru prima dată  în „Legea privind 

circulaţia hîrtiilor de valoare şi bursele de valori” [1], însă definiţia dată conţine unele 

incorectitudini.  O nouă definiţie a noţiunii de piaţă a valorilor mobiliare a fost dată în 

„Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare” în vigoare, care prevede că: piaţa 

valorilor mobiliare este piaţa unde are loc emisiunea, plasamentul şi circulaţia valorilor 

mobiliare [3]. În cazul dat, noţiunea de piaţă a valorilor mobiliare este definită la 

general, într-un mod mai restrîns. Nu este evidenţiat între cine are loc acest transfer de 

valori mobiliare, adică cine sunt participanţii profesionişti la această piaţă şi cine sunt 

intermediarii financiari între participanţii profesionişti ai pieţei valorilor mobiliare.  

Din definiţiile enunţate anterior putem constata că la noi în ţară se conturează 

concepţia anglo-saxonă, ce prevede că piaţa valorilor mobiliare este parte componentă 

a pieţei financiare. 

În Republica Moldova, piaţa financiară, la nivelul reglementărilor, se divizează 

în piaţa bancară şi piaţa nebancară [14]. Piaţa de capital naţională aparţine segmentului 

nebancar.  

În linii generale, piaţa valorilor mobiliare este definită ca simplu loc de 

întîlnire a vînzătorilor cu cumpărătorii de valori mobiliare, complexitatea ei face ca 

activitatea operativă să se realizeze printr-un mecanism tot mai complex ce asigură 

legătura între investitori şi emitenţi. 

Din acest punct de vedere, există două niveluri ale acestui mecanism: piaţa 

primară şi piaţa secundară. 
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Piaţa primară are funcţia să direcţioneze capitalurile pe termen lung pentru 

finanţarea economiei naţionale prin colectarea resurselor sub diverse forme [4, p. 760]. 

Piaţa primară reprezintă emisiunea de noi acţiuni în cadrul căreia o parte economiseşte, 

iar alta investeşte, îndeplinind funcţia de adăugare de avere reală în economie. 

În sens economic general piaţa primară constituie piaţa pe care activele sunt 

comercializate pentru prima dată şi este deosebită de piaţa pe care aceste active vor fi 

comercializate ulterior. Cu alte cuvinte, piaţa primară este piaţa iniţială pentru emiterea 

nouă a valorilor mobiliare. Mecanismul pieţei primare este prezentat în schema 1. 

 

 

 
 

Schema 1. Mecanismul pieţei primare a valorilor mobiliare 
Sursa: Elaborată de autor 

 

Pieţele organizate în scopul asigurării revînzării valorilor mobiliare ce 

au fost deja puse în circulaţie, prin intermediul pieţei primare, s-au numit pieţe 

secundare. Unii specialişti consideră că piaţa secundară se numeşte şi piaţa 

bursieră sau bursa în sens larg [5, p. 41].  

Mecanismul care face legătura între utilizatorii de fonduri (emitenţii) şi 

cei care deţin capital (investitorii) este prezentat în schema 2. 

 
Piaţa primară        Piaţa secundară 

 
 
Schema 2. Mecanismul pieţei valorilor mobiliare (piaţa primară şi piaţa secundară) 

Sursa: Elaborată de autor 
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Rolul pieţei valorilor mobiliare nu poate fi redus la asigurarea ordinii de 

cumpărare – vînzare a acestora. Piaţa valorilor mobiliare urmăreşte scopurile sale 

esenţiale, cum ar fi: atragerea investiţiilor şi asigurarea întreprinderilor cu capital 

acţionar. 

Rolul şi scopul principal al pieţei valorilor mobiliare constă în asigurarea 

funcţionării normale a tuturor ramurilor economiei naţionale prin investirea mijloacelor 

financiare prin intermediul valorilor mobiliare. Nivelul de dezvoltare a pieţei valorilor 

mobiliare este unul din indicii de bază în aprecierea nivelului de dezvoltare a 

economiei. 

Formarea şi dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova şi 

dezvoltarea bursei de valori reprezintă componentele esenţiale ale procesului de 

restructurare a sistemului economic în ţara noastră şi crearea mecanismului şi 

instituţiilor specifice unei economii de piaţă. 

Formarea pieţei valorilor mobiliare în ţara noastră a început în anii 1992-1993, 

cînd au fost adoptate de către Parlamentul Republicii Moldova Legile privind 

societăţile pe acţiuni şi privind circulaţia valorilor mobiliare şi bursele de valori. 

Un rol deosebit în aranjamentul mecanismului de finanţare a pieţei financiare 

îl are mecanismul bursier. Organizarea eficientă a Bursei de Valori a Moldovei (BVM) 

devine un obiect de o importanţă statală. Anume bursei de valori îi revine funcţia de a 

realiza cadrul organizat al pieţei valorilor mobiliare. În acelaşi rînd, Comisia Naţională 

a Pieţei Financiare (CNPF), prin intermediul acestei instituţii financiare, a BVM, poate 

realiza respectarea cadrului legislativ şi, prin aceasta, asigură stabilitatea şi siguranţa 

pieţei financiare. 

La momentul actual, organizarea Bursei de Valori a Moldovei, privită sub 

aspect comparativ, este foarte apropiată de standardele internaţionale, ceea ce ne face 

să fim optimişti vizavi de rezultatele activităţii bursei naţionale în viitorul apropiat. 

Activitatea pe piaţa bursieră este urmărită prin intermediul cursului valorilor 

mobiliare şi indicilor bursieri. Aceşti indicatori sunt consideraţi barometre ale stării 

economice şi politice a ţării respective. Bursa este sensibilă la toate evenimentele de 

ordin economic, financiar-monetar, social, politic. Ea pune în evidenţă, aşadar, starea 

conjuncturală a economiei naţionale în cadrul căreia funcţionează bursa respectivă. 

În urma examinării evoluţiei segmentelor pieţei valorilor mobiliare în 

Republica Moldova, s-a constatat că, în perioada 1999-2003, se atestă o diminuare a 

emisiunilor de valori mobiliare pe piaţa primară, cu excepţia anului 1999. În anul 2005, 

comparativ cu anii precedenţi, se atestă o diminuare semnificativă faţă de volumul 

emisiunilor înregistrate în anul 2004, dar cu o mică creştere faţă de anul 2003. 

Rezultatele privind emisiunile de valori mobiliare în anul 2005 sunt comparabile cu 

cele obţinute în anul 2003. Astfel, în raport cu anul 2003, emisiunile de valori 

mobiliare din anul 2005 au crescut cu 50,7 ml. lei sau cu 15,6%. Un motiv al 

diminuării valorii emisiunilor de valori mobiliare în anul 2005 ţine de finalizarea 

perioadei de concentrare a pachetelor de control în cadrul societăţilor pe acţiuni. În 

aceste condiţii, noii proprietari evită să efectueze emisiuni suplimentare de acţiuni 

pentru a nu pierde controlul asupra societăţilor în cauză. Pe parcursul anilor 2006 şi 
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2007, comparativ cu anul 2005, se atestă o majorare semnificativă a emisiunilor cu 

valori mobiliare pe segmentul primar al pieţei valorilor mobiliare naţionale. 

Evoluţia pieţei primare a valorilor mobiliare depinde în mod direct de faptul 

dacă acţiunile emise pe piaţă sunt ale unor întreprinderi prospere sau falimentare, 

depinde de înzestrarea tehnică a întreprinderilor, de renovarea producţiei, de 

investitori, de elaborarea unui business-plan profesionist. Şi dacă acest complex de 

interese încă nu s-a manifestat în Republica Moldova şi nu a contribuit la depăşirea 

crizei şi la înviorarea economică a ţării, rezultă că există deficienţe serioase în verigile 

de bază ale mecanismului pieţei valorilor mobiliare, începînd cu veriga primară – 

societatea pe acţiuni. 

Analizînd segmentul bursier al pieţei valorilor mobiliare autohtone, s-a 

constatat că, din două segmente ale pieţei secundare, volumul maxim de tranzacţii cu 

valori mobiliare corporative îi revine pieţei extrabursiere, situaţia schimbîndu-se în 

2007. Majorarea volumului tranzacţiilor bursiere a fost cauzată, în mare măsură, de 

tranzacţiile efectuate în secţia tranzacţiilor directe a BVM (1025,4 mil. lei), care 

constituie 83,1% din volumul total al tranzacţiilor bursiere. 

 Formarea şi dezvoltarea pieţei de capital în Republica Moldova şi dezvoltarea 

bursei de valori reprezintă componentele esenţiale ale procesului de restructurare a 

sistemului economic în ţara. 

La momentul actual, piaţa valorilor mobiliare autohtonă se confruntă cu o serie 

de probleme generale legate de instabilitatea economiei naţionale şi probleme specifice 

acestei pieţe printre, care se evidenţiază: interesul scăzut al populaţiei privind 

investiţiile în valori mobiliare şi activitatea scăzută a emitenţilor pe acest segment al 

pieţei financiare. Un motiv în plus îl constituie noutatea domeniului respectiv şi lipsa 

cunoştinţelor în acest domeniu.  

Cercetarea evoluţiei şi stării actuale a pieţei valorilor mobiliare, a problemelor 

privind dezvoltarea acesteia şi elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a situaţiei în 

acest domeniu al economiei naţionale devin deosebit de importante şi actuale, avînd o 

însemnătate mare pentru economia naţională. 

Odată cu crearea infrastructurii pieţei valorilor mobiliare şi înregistrarea 

primelor emisiuni de acţiuni ale întreprinderilor supuse privatizării, a început să 

funcţioneze piaţa primară şi piaţa secundară a valorilor mobiliare. 

Analizînd dinamica cantitativă a pieţei primare în perioada anilor 1998 – 2008, 

constatăm, că în ultimii 10 ani s-a conturat tendinţa de diminuare a volumului 

emisiunilor (diagrama nr. 1.) 

Observăm că, pe parcursul acestei perioade au fost înregistrate 1383 emisiuni 

de valori mobiliare efectuate de societăţi pe acţiuni în volum de 10,3 miliarde lei. În anul 

2008 volumul emisiunilor de valori mobiliare a constituit 814,2 mil. lei, sau cu 36 la sută 

mai puţin de cît în anul precedent. 

Creşterea volumului emisiunilor  în anii 2004 şi 2007 se datorează  emisiunilor 

realizate de către instituţiile bancare şi societăţile din domeniul energetic, ceea ce nu este 

reprezentativ pentru aprecierea tendinţelor de dezvoltare a pieţei primare a valorilor 

mobiliare. 
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Micşorarea volumului emisiunilor de valori mobiliare s-a produs în rezultatul 

unui şir de factori, printre care:  finalizarea executării planurilor investiţionale de către 

investitorii care au procurat cota statului în procesul privatizării, concentrarea pachetelor 

de control pe contul unor persoane sau a unui grup afiliat de persoane, astfel fiind redusă 

atractivitatea de a efectua investiţii atît prin intermediul pieţei primare, cît şi prin 

intermediul pieţei secundare. 

 

4
9

9

2
3

4

2
1

7

1
7

2

1
3

0

1
0

4

1
1

4

8
1

8
8

8
7 1
5

6

1
3

2
6

2
9

1
1

1
1

4
4

6
9

8

4
6

6

3
2

5

1
6

4
6

3
7

5 6
8

4

1
2

7
5

8
1

4

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

numărul de valori mobiliare, unităţi volumul de valori mobiliare, mii lei
 

 
Diagrama 1. Numărul şi valoarea emisiunilor de valori mobiliare (mil. lei) 

 
 

După cum am mai menţionat anterior în afară de piaţa primară, pe piaţa 

valorilor mobiliare naţională mai funcţionează şi piaţa secundară. 

Referitor la dinamica cantitativă a pieţei secundare, constatăm că, pe parcursul 

anilor 1999–2008, au fost tranzacţionate valori mobiliare în volum de 10,43 miliarde 

lei. Tendinţa de creştere a volumului tranzacţiilor s-a conturat numai în ultimii trei ani, 

atingînd cel mai înalt nivel în anul 2008 – 2193,5 mil. lei (Diagrama nr. 2.).  

În pofida faptului că începînd cu a doua jumătate a anului 1995 prin lege a fost 

stimulată dezvoltarea segmentului bursier, în anii 1995-1996 în structura pieţei 

secundare a Republicii Moldova au predominat tranzacţiile încheiate pe piaţa 

extrabursieră. Volumul tranzacţiilor bursiere în perioada anilor 1999–2008 a constituit 

4,74 miliarde lei, sau 45,4 % din totalul tranzacţiilor. Astfel,  segmentul extrabursier 

prevalează asupra pieţei bursiere, cu excepţia anilor  2003 şi 2007, cînd cota 

tranzacţiilor bursiere a constituit, respectiv, 58% şi 66%.    
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Din cele expuse mai sus reiese că din două segmente ale pieţei secundare 

volumul maxim de tranzacţii cu valori mobiliare corporative îi revine pieţei 

extrabursiere. 

Actualmente, piaţa valorilor mobiliare dispune de o infrastructură care include 

Bursa de Valori a Moldovei (BVM), Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al 

Moldovei (DNVM), 9 registratori independenţi, 21 brokeri/dealeri, o companie de 

estimare a valorilor mobiliare. Infrastructura pieţei autohtone, în linii generale, 

corespunde schemelor structurale existente pe pieţele valorilor mobiliare: piaţa 

reglementată este reprezentată de BVM, clearingul  şi decontările tranzacţiilor bursiere 

sînt asigurate de DNVM, ţinerea evidenţei deţinătorilor de valori mobiliare este 

realizată de deţinătorii de registre. BVM este unica bursă de valori în Moldova, avînd 

21 de membri, din care 10 sînt companii de brokeraj independente şi 11 bănci 

comerciale.  
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Diagrama 2. Volumul tranzacţiilor cu valorile mobiliare pentru anii 1995-2008, 

mil. lei 

 
Experţii Fondului Monetar Internaţional şi ai Băncii Mondiale, în cadrul 

Programului de evaluare a sectorului financiar al Moldovei, realizat în anul 2007, au 

menţionat că piaţa valorilor mobiliare din Moldova este mică, reflectă procesele de 

privatizare, are un caracter fragmentar şi se manifestă printr-o activitate limitată pe 

piaţa primară şi volume neînsemnate a tranzacţiilor pe piaţa secundară. 

Piaţa valorilor mobiliare nu dispune de operatori de forţă, precum ar fi 

investitorii instituţionali, administratorii eficienţi ai investiţiilor. Spectrul 

instrumentelor financiare tranzacţionate pe piaţa valorilor mobiliare este îngust şi 

cuprinde practic doar acţiunile ordinare şi preferenţiale.  
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Infrastructura actuală a pieţei valorilor mobiliare nu corespunde practicii 

internaţionale şi nu asigură efectuarea eficientă şi operativă a tranzacţiilor. La BVM 

funcţionează sistemul electronic de tranzacţionare care se utilizează doar pentru licitaţii 

zilnice, în cadrul cărora se determină preţul valorilor mobiliare, dar acest sistem trebuie 

să susţină şi alte regimuri de tranzacţionare şi cu diferite instrumente financiare. 

DNVM nu funcţionează în calitate de registrator central al valorilor mobiliare, funcţie 

aplicată în  practica internaţională.  

În listingul bursier sînt incluse mai puţin de 20 de societăţi, iar circa o mie sînt 

înregistrate la bursă pentru efectuarea tranzacţiilor. Tranzacţiile la bursă nu au un 

caracter sistematic şi, drept rezultat, funcţia bursei de a stabili preţurile este foarte 

limitată.  

Constatăm că, la momentul actual, piaţa valorilor mobiliare este considerată 

ineficientă, caracterizîndu-se printr-un nivel scăzut de activitate pe piaţa primară şi 

volume neînsemnate pe piaţa  secundară, prin lipsa mecanismelor de atragere a 

investiţiilor şi lipsa investitorilor instituţionali. 

Situaţia creată pe piaţa valorilor mobiliare se caracterizează de o serie de 

neajunsuri, printre care se evidenţiază: interesul scăzut al populaţiei privind investiţiile 

în valori mobiliare şi activitatea scăzută a emitenţilor pe piaţă. Cel mai evident obstacol 

de atragere a investiţiilor constă în atractivitatea scăzută a întreprinderilor naţionale. 

Eficienţa pieţei de capital depinde în mod direct de faptul, dacă acţiunile emise 

pe piaţă sunt ale unor întreprinderi prospere sau falimentare, depinde de înzestrarea 

tehnică a întreprinderilor, de renovarea producţiei, de investitori, de elaborarea unui 

business-plan profesionist. Şi dacă acest complex de interese încă nu s-a manifestat în 

Republica Moldova şi nu a contribuit la depăşirea crizei şi la înviorarea economică a 

ţării, rezultă că există deficienţe serioase în verigile de bază ale mecanismului pieţei 

valorilor mobiliare, începînd cu veriga primară – societatea pe acţiuni. 

Pentru dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare naţionale şi asigurarea unei 

creşteri durabile economice şi pentru finanţarea economiei naţionale sunt necesare 

investiţii enorme, dar pentru aceasta este necesar ca investitorii sa fie interesaţi de piaţa 

valorilor mobiliare. 

În acest sens, dinamica calitativă a pieţei valorilor mobiliare naţionale este 

determinată de volumul de investiţii atrase în economia naţională, prin intermediul 

acestui segment.  

O caracteristică a pieţei valorilor mobiliare din Republica Moldova, este slaba 

prezenţă a investitorilor pe piaţă. Constatăm că piaţa autohtonă a valorilor mobiliare 

este insuficient utilizată ca sursă de finanţare, funcţia de acumulare a investiţiilor fiind 

realizată în mare parte de piaţa bancară. Deci, una din problemele acute ale pieţei 

valorilor mobiliare naţionale este numărul limitat de investitori. Atragerea investiţiilor 

în economia naţională ţine de preocupările autorităţilor (CNPF), care au datoria de a 

asigura “fundamentele” economice solide şi de a stimula plasamentele investitorilor în 

valori mobiliare, ceea ce ar contribui la dezvoltarea  ulterioară a pieţei valorilor 

mobiliare. 
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Drept urmare, constatăm că unul dintre aspectele cele mai importante ale 

activităţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare la momentul actual este atragerea 

investiţiilor pe piaţa valorilor mobiliare. Creşterea interesului faţă de piaţa autohtonă a 

valorilor mobiliare şi faţă de produsele pieţei ar trebui să fie una din priorităţile 

esenţiale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. 

Pentru crearea unui cadru favorabil pieţei valorilor mobiliare privind atragerea 

investiţiilor trebuie realizate următoarele obiective:  

- elaborarea cadrului legislativ ce va permite apariţia unor noi instrumente 

financiare; 

- modificarea şi completarea bazei normative în vederea simplificării 

procedurii de emisiune şi circulaţie a valorilor mobiliare; 

- dezvoltarea sectorului privat; 

- accesul la informaţie, pentru luarea unei decizii corecte în domeniul 

investiţiei în valori mobiliare; 

- stabilitatea economică şi politică; 

- creşterea veniturilor populaţiei, etc. 

Realizarea acestor funcţii trebuie să constituie obiectivul principal al activităţii 

Comisiei Naţionale în următorii ani în scopul promovării imaginii pieţei valorilor 

mobiliare naţionale. 

Destinaţia şi scopul principal al pieţei valorilor mobiliare naţionale reprezintă 

asigurarea funcţionării tuturor ramurilor economiei prin finanţarea activităţii lor 

economice cu capital. 

Însă în Republica Moldova se simte lipsa investitorilor instituţionali, ceea ce 

duce scăderea eficienţei pieţei valorilor mobiliare naţionale. 

O condiţie principală pentru relansarea pieţei valorilor mobiliare reprezintă 

modificarea infrastructurii pieţei valorilor mobiliare, cu aplicarea tehnologiilor 

informaţionale performante şi implementarea practicilor internaţionale de 

tranzacţionare, înregistrare şi decontare, pentru a permite interconectarea cu alte pieţe 

financiare. Pentru a dezvolta piaţa primară a valorilor mobiliare sînt necesare acţiuni 

orientate spre ridicarea atractivităţii valorilor mobiliare ca instrument de creditare şi ca 

sursă investiţională, precum şi de optimizare a procedurii de plasare a valorilor 

mobilare, conform practicii internaţionale în domeniu. De asemenea, este necesară 

lărgirea spectrului de instrumente financiare, în scopul creării  posibilităţilor noi pentru 

investitori, deoarece pe piaţa actuală a valorilor mobiliare se tranzacţionează practic 

numai acţiuni. Dezvoltarea pieţei secundare a valorilor mobiliare este posibilă numai 

prin transformarea acesteia într-o piaţă eficientă şi rentabilă din punct de vedere 

operaţional. În acest scop trebuie întreprinse măsuri pentru a stimula modificarea, 

conform practicii internaţionale, a procedurilor de efectuare a tranzacţiilor şi de 

înregistrare a tranzacţiilor.  

Dezvoltarea şi evoluţia pieţei valorilor mobiliare este determinată de asemenea 

şi de dinamica capitalizării bursiere. Indicele capitalizării pieţei bursiere evoluează în 

funcţie de valoarea tuturor valorilor mobiliare aflate în circulaţie la bursa de valori, 

estimate la preţul lor de piaţă. În aşa mod valoarea capitalizării bursiere raportată la 
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produsul intern brut (PIB), permite de a evalua la nivel macroeconomic rolul 

capitalului acţionar în economia ţării.  

Necătînd la faptul că capitalizarea bursieră, în perioada 2004-2008, este în 

creştere [11], [12], ajungem la concluzia că piaţa autohtonă a valorilor mobiliare este 

ineficientă, adică nu-şi îndeplineşte rolul său primordial de mecanism de finanţare a 

economiei.  

Pentru a determina măsurile necesare în scopul redresării situaţiei pe piaţa 

valorilor mobiliare, mai întîi de toate, trebuie evidenţiate problemele de dezvoltare ale 

segmentului respectiv al economiei naţionale. 

Problemele pieţei valorilor mobiliare din Republica Moldova pot fi divizate în: 

- probleme generale, legate de situaţia de instabilitate a economiei naţionale, 

care influenţează negativ asupra pieţei valorilor mobiliare; 

- probleme specifice pieţei valorilor mobiliare. 

 

La rîndul lor, problemele generale, care influenţează asupra pieţei valorilor 

mobiliare, includ instabilitatea economică; lipsa necesităţilor investitorilor de a investi 

în valori mobiliare; lipsa mecanismelor de acumulare de la populaţie a resurselor 

băneşti şi direcţionarea acestora înspre piaţa valorilor mobiliare, precum şi 

predominarea intereselor „de buzunar”. 

Problemă specifică a pieţei valorilor mobiliare, respectiv a economiei naţionale 

este nivelul de trai redus al populaţiei şi ca urmare, posibilitatea limitată a acesteia de a 

economisi. 

Dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare ţine de nivelul economisirii şi evident de 

nivelul veniturilor populaţiei. Cu cît venitul populaţiei este în creştere, cu atît mai 

voluminoase vor fi şi disponibilităţile de plasament. 

După destrămarea URSS şi declararea independenţei la 27 august 1991, 

Republica Moldova a traversat o etapă complexă de tranziţie la economia de piaţă 

înfruntînd un declin economic de proporţii. Criza economică a durat 10 ani (din 1990 

pînă în 1999 inclusiv). Începînd cu anul 2000 pînă în anul 2005 economia a înregistrat 

o oarecare stabilitate, ca urmare şi rata sărăciei s-a redus. Însă în anul 2006, 

dezvoltarea economică a ţării a fost influenţată de o serie de factori externi, care au 

avut un impact negativ asupra nivelului de trai al populaţiei [15]. Un impact negativ 

asupra activităţii economice din anul 2006 l-au avut şocurile externe, anume dublarea 

preţurilor la gazele naturale şi interdicţiile impuse de Federaţia Rusă la importurile 

producţiei agricole şi a vinurilor din Republica Moldova. 

Sărăcia populaţiei Republica Moldova a devenit un fenomen care a fost 

examinat şi de către organele de stat interne şi de organismele internaţionale. La nivel 

guvernamental s-a constatat că cea mai mare parte a populaţiei Republicii Moldova 

este săracă, acest indice fiind în creştere. 

De aceea, este evident, că în condiţiile sărăciei masive a populaţiei nu se poate 

vorbi despre economiile considerabile ale acesteia, în special, despre economiile ce pot 

fi direcţionate spre investire în diverse instrumente financiare, cum sunt acţiunile, 

obligaţiunile şi alte tipuri de valori mobiliare. 
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Avînd în vedere situaţia actuală în ţară, mijloacele băneşti sunt îndreptate spre 

consum, dar nu înspre investire în valori mobiliare. În acest sens, Statul trebuie să aibă 

în vedere încurajarea economisirii, astfel contribuind la transformarea economiilor 

populaţiei în investiţii. 

În acelaşi timp, în Republica Moldova există persoane, ale căror venituri 

personale depăşesc cheltuielile de consum şi care sunt cointeresate să investească în 

diverse instrumente financiare. 

Fenomenele negative, cauzate de instabilitatea economică, de creşterea rolului 

şomajului şi a inflaţiei, care au generat înrăutăţirea nivelului de trai au determinat 

populaţia să găsească un mod de investire sigură a economiilor. Teoretic, economiile 

au două canale de acumulare şi anume, sistemul bancar şi sistemul pieţei valorilor 

mobiliare. Dintre aceste două sisteme, cel mai atractiv pentru investitori rămîne 

sistemul bancar, chiar dacă are dobînzi mult mai mici decît posibilităţile de cîştig ale 

pieţei valorilor mobiliare, din motiv că piaţa valorilor mobiliare se află într-o situaţie 

de instabilitate. 

O altă problemă referitoare la dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare naţionale 

este nivelul limitat de cunoştinţe al populaţiei în domeniul pieţei valorilor mobiliare.  

Sistemul bancar este deja cît de cît cunoscut populaţiei ţării noastre, referitor la 

domeniul pieţei valorilor mobiliare, practic majoritatea populaţiei nu posedă nici de 

cele mai elementare cunoştinţe. În aceste condiţii, ar fi necesară şi obligatorie 

organizarea unor seminare pe teritoriul ţării, în vederea informării populaţiei în 

domeniul pieţei valorilor mobiliare, care ar stimula atragerea investiţiilor pe piaţa 

valorilor mobiliare naţională. 

În această ordine de idei, una dintre sarcinile esenţiale ale statului este 

asigurarea încrederii populaţiei, a potenţialilor investitori, inclusiv a celor străini, în 

piaţa valorilor mobiliare naţionale. 

Numai promovînd insistent acest principiu, vom putea miza pe faptul că 

gestiunea pieţei valorilor mobiliare de către stat va crea condiţii favorabile pentru 

creşterea în continuare a rolului investiţiilor pe piaţa de capital, ca unul dintre cei mai 

importanţi factori ai dezvoltării economiei şi promovării reformelor economice.   

Piaţa valorilor mobiliare se bazează pe credibilitatea acţionarilor şi a 

investitorilor în comportarea cinstită şi corectă a emitenţilor şi altor participanţi ai 

pieţei. Protejarea pieţei valorilor mobiliare de fraudă şi înşelăciune a fost şi este una 

din sarcinile esenţiale ale organelor de stat în ţară. Problema credibilităţii cetăţenilor şi 

a altor investitori potenţiali în asigurarea drepturilor de proprietate se agravează şi mai 

mult din motiv că cetăţenii Republicii Moldova au suferit pierderi esenţiale în urma 

inflaţiei enorme din anii ’90 în urma căreia şi-au pierdut toate economiile, şi nu au 

beneficiat de acţiunile primite în urma privatizării în masă. Aceste momente au 

condiţionat lipsa încrederii cetăţenilor şi a altor investitori potenţiali în asigurarea 

securităţii personale în domeniul financiar. 

Deci, prima condiţie care trebuie realizată pentru redresarea situaţiei pe piaţa 

valorilor mobiliare constă în asigurarea stabilităţii macroeconomice durabile şi a doua 
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ar fi majorarea volumului economiilor populaţiei şi direcţionarea acestora spre piaţa 

valorilor mobiliare. 

Referitor la problemele specifice pieţei valorilor mobiliare naţionale, se 

evidenţiază următoarele:  

- lipsa unei game de instrumente adecvate; 

- lichiditate scăzută, cerea şi oferta sunt reduse, volumul de tranzacţii este 

redus;  

- lipsa investitorilor instituţionali pe piaţa valorilor mobiliare, 

administratori eficienţi ai investiţiilor, ceea ce duce la scăderea eficienţei 

pieţei valorilor mobiliare; 

- lipsa unei viziuni consistente şi a unei abordări bine-structurate referitor 

la politica atragerii investiţiilor; 

- lipsa unui sistem eficient de reglementare şi supraveghere a pieţei 

valorilor mobiliare, conform standardelor IOSCO şi Directivelor Uniunii 

Europene.    

Din aceste motive, funcţia esenţială a pieţei valorilor mobiliare – acumularea 

de capital – este îndeplinită în mică măsură. 

Pentru crearea unui mediu favorabil dezvoltării pieţei valorilor mobiliare 

naţionale şi pentru asigurarea creşterii economice durabile, trebuie realizate 

următoarele obiective prioritare: 

- sporirea imaginii pieţei valorilor mobiliare şi promovarea produselor 

investiţionale ale pieţei valorilor mobiliare; 

- transformarea pieţei valorilor mobiliare într-un mecanism eficient de 

atragere a investiţiilor în sectorul real al economiei; 

- creşterea atractivităţii investiţionale a ţării noastre; 

- diminuarea riscurilor pe piaţa valorilor mobiliare; 

- ridicarea gradului de stabilitate şi siguranţă a pieţei valorilor mobiliare 

naţionale; 

- ridicarea nivelului de responsabilitate a participanţilor la piaţa valorilor 

mobiliare; 

- înăsprirea măsurilor de sancţionare pentru încălcarea de către 

participanţii la piaţa valorilor mobiliare a regulilor stabilite. 

Transformările care se produc în cadrul sistemelor instituţionale din domeniul 

pieţei valorilor mobiliare privesc în mod deosebit reglementarea organizării şi 

funcţionării entităţilor economice de Stat sau private care-şi desfăşoară activitatea. 

În opinia autorului, aceşti actori de la nivel microeconomic, fie că este vorba 

de bănci comerciale sau operatori de pe piaţa de capital, avînd obligaţii faţă de clienţii 

lor, faţă de întreaga societate în general, nu trebuie lăsaţi să-şi desfăşoare activitatea la 

voia întîmplării ci, dimpotrivă, trebuie supuşi reglementării şi supravegherii. 

Cadrul legal al ţării reprezintă unul dintre cele mai fundamentale instrumente 

în scopul creşterii economice a ţării. În acest sens au fost aprobate o serie de legi şi acte 

normative ce reglementează activitatea pe piaţa valorilor mobiliare şi care au drept 

scop stimularea atragerii investiţiilor pe piaţa valorilor mobiliare. Toată activitatea 
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acestui segment al pieţei financiare se bazează pe principiul reglementării de către 

autorităţile administrative. Necesitatea obiectivă a mecanismului de reglementare este 

determinată şi de faptul că acesta constituie mecanismul principal de menţinere a unui 

caracter adecvat al întregii activităţi pe piaţa valorilor mobiliare. De aceea 

restructurarea şi dezvoltarea segmentului pieţei valorilor mobiliare este puternic 

influenţată de mecanismul de reglementare. Creînd sistemul de reglementare a pieţei 

valorilor mobiliare, statul asigură activitatea ei organizată prin CNPF, care prin Lege 

trebuie să realizeze politica privind dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare şi adaptarea 

acesteia în dependenţă de tendinţele evoluţiei pieţei valorilor mobiliare. Mecanismul de 

reglementare are un rol important în îndeplinirea obiectivelor CNPF referitor la piaţa 

valorilor mobiliare care vor conduce la creşterea încrederii investitorilor, la protecţia 

acestora împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase, precum şi la prevenirea 

manipulării pe piaţa valorilor mobiliare.  

Supravegherea pieţei valorilor mobiliare reprezintă un alt element decisiv de 

important în gestiunea pieţei valorilor mobiliare, care de asemenea se află în 

competenţa CNPF. 

Doar prin intermediul reglementării şi supravegherii, piaţa valorilor mobiliare 

îşi poate asigura integritatea şi stabilitatea, fiindcă lipsa acestor două elemente ar 

genera un adevărat dezastru pe acest sector al economiei naţionale.    

Totuşi, creşterea rolului Statului, în procesul de gestiune a pieţei valorilor 

mobiliare, ar trebui să se manifeste nu în crearea excesivă a infrastructurii de 

reglementare, ci în „făurirea” şi organizarea pieţei împreună cu asociaţiile 

profesioniste, în stimularea dezvoltării sale şi direcţionării investiţiilor în sectorul real. 

Rezultatul final (decisiv) al regulatorului pieţei de capital, trebuie să se reflecte în 

volumul mare de investiţii atrase prin piaţa de capital într-un sector real. 

Prin urmare, Organele de Stat trebuie să creeze condiţiile necesare, în scopul 

redresării situaţiei pe piaţa valorilor mobiliare, şi anume: emiterea unor instrumente 

mai atractive pentru atragerea diverselor grupe de investiţii; mărirea numărului de 

emitenţi pe piaţa valorilor mobiliare. 

Fiindcă, anume numărul de emitenţi existenţi pe piaţa valorilor mobiliare şi 

volumul valorilor mobiliare atrase pe acest segment, sunt criteriile de apreciere a 

funcţionării eficiente a pieţei valorilor mobiliare. 

Analizînd funcţionarea pieţei valorilor mobiliare la momentul actual, ajungem 

la concluzia că situaţia existentă se caracterizează printr-o serie de neajunsuri şi anume: 

interesul scăzut al populaţiei privind instituţiile în valori mobiliare şi activitatea scăzută 

a emitenţilor pe acest segment. 

În acest sens, constatăm că procesul de reglementare în Republica Moldova 

este ineficient şi necesită de a fi revizuit şi refăcut în scopul creării unui climat 

favorabil pe piaţa valorilor mobiliare în vederea stimulării creşterii economice.  

Modelul de reglementare a pieţei valorilor mobiliare existent în Republica 

Moldova poate fi comparat cu cel aplicat în statele a căror pieţe au atins un nivel înalt 

de dezvoltare, fiind format din trei segmente bine delimitate: 

- actele legislative aprobate de Parlament; 
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- Comisia Naţională a Pieţei Financiare ; 

- organismele de autoreglementare. 

În Republica Moldova, primele documente oficiale privind piaţa de capital şi 

autoritatea de stat pentru reglementarea pieţei valorilor mobiliare se datează cu 4 

februarie 1992 – Decretul nr. 13 al Preşedintelui Republicii Moldova, „Despre 

regulamentul provizoriu, cu privire la piaţa hîrtiilor de valoare şi bursa de valori în 

Republica Moldova” şi 13.10.1992 – Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 

668, „Cu privire la instituirea Comisiei Republicane pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare”. 

În anul 1993, prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, Comisia Republicană a 

fost reorganizată în Comisia de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare pe lîngă 

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, iar un an mai tîrziu, în conformitate cu 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 529 din 20 iunie 1994, a fost 

reorganizată în Organizaţie de Stat cu statut permanent – Comisia de Stat pentru Piaţa 

Hîrtiilor de Valoare pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, substituită ulterior prin 

Comisia Naţională a Pieţei Valorilor Mobiliare. 

În acest scop, Comisia Naţională este investită cu putere de decizie, de 

dispensă, de interdicţie, de intervenţie, de control şi de sancţionare disciplinară şi 

administrativă, în condiţiile legislaţiei [2]. Autoritatea Comisiei Naţionale se exercită 

pe întreg teritoriul Republicii Moldova [2, al. (2)]. 

Conform Legii Republicii Moldova privind Comisia Naţională a Valorilor 

Mobiliare Nr. 192 – XIV din 12.11.98, în competenţa Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare intră [2]: 

- formarea şi realizarea politicii de dezvoltare a pieţei valorilor mobiliare; 

- reglementarea, supravegherea şi controlul pieţei valorilor mobiliare;  

- protejarea intereselor investitorilor şi ale publicului larg; 

- informarea deţinătorilor de valori mobiliare şi a publicului larg despre 

cererea şi oferta de valori mobiliare, despre emisia şi circulaţia valorilor 

mobiliare; 

- stabilirea cadrului normativ al activităţii profesioniste pe piaţa valorilor 

mobiliare. 

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (C.N.P.F.) a fost instituită prin fuziunea 

Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a  Inspectoratului de Stat pentru 

Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi a Serviciului 

supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de 

pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Crearea Comisiei Naţionale a 

Pieţei Financiare a fost condiţionată de o abordare conceptuală nouă privind modelul 

de reglementare şi supraveghere a pieţei financiare interne, ceea ce va permite 

obţinerea unor noi performanţe în: 

- stabilitatea pieţei financiare; 

- promovarea unor politici unice de reglementare a pieţei financiare 

naţionale; 

- protejarea eficientă a investitorilor şi operatorilor pieţei [16].    
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Astfel, în Republica Moldova, la etapa actuală, autoritatea care reglementează, 

supraveghează şi controlează respectarea legislaţiei pe piaţa valorilor mobiliare şi 

activitatea participanţilor la ea este Comisia Naţională a Pieţei Financiare  (CNPF). 

Din cele menţionate cu referire la CNPF se poate deduce cu uşurinţă 

importanţa şi rolul acesteia în domeniul valorilor mobiliare. 

Realizarea eficientă şi corectă, conform legislaţiei în vigoare, a proceselor de 

reglementare, supraveghere, control şi organizare a pieţei valorilor mobiliare de către 

autorităţile de stat şi ale instituţiilor ce au funcţia de reglatori pe această piaţă, ar duce 

la următoarele: 

- sporirea autorităţii şi a prestigiului pieţei valorilor mobiliare naţionale; 

- sporirea atractivităţii şi competitivităţii valorilor mobiliare ca 

instrumente de atragere a investiţiilor; 

- stimularea bursei de valori în crearea condiţiilor atractive pentru emitenţi 

şi investitori; 

- protejarea investitorilor şi, respectiv, crearea unei atmosfere de încredere 

pe piaţa valorilor mobiliare; 

- liberalizarea pieţei valorilor mobiliare; 

- dezvoltarea relaţiilor financiare internaţionale; 

- integrarea şi internaţionalizarea pieţei valorilor mobiliare naţionale; 

- corectitudinea procesului de tranzacţionare cu valori mobiliare; 

- şi altele. 

Dar, pentru aceasta pe piaţa de capital naţională este necesară elaborarea unei 

strategii cuprinzătoare, care să conducă sistemul financiar şi de capital spre nivelul 

aşteptat în plan regional şi spre susţinerea activă a economiei reale, astfel încît bursa de 

valori şi piaţa extrabursieră să devină motoarele economiei. 

Pentru aceasta trebuie realizate următoarele obiective: 

- creşterea valorii medii zilnice la tranzacţii; 

- sporirea capitalizării; 

- asigurarea transparenţei pieţei; 

- îmbunătăţirea supravegherii pieţei; 

- scăderea costurilor de tranzacţionare; 

- creşterea numărului investitorilor şi intermediarilor, etc. 

Realizarea acestor obiective, totodată se referă şi la creşterea eficienţei şi 

transparenţei prin aplicarea de reguli corecte, asigurarea cadrului pentru mobilizarea, 

atragerea şi alocarea eficientă a resurselor financiare, creşterea atractivităţii şi 

compatibilităţii cu standardele europene, constituirea unui mediu de dezvoltare şi 

iniţiativă antreprenorială, creşterea influenţei asupra tendinţelor economice 

instituţionale. 

Creşterea nivelului de eficienţă şi asigurarea transparenţei operaţiunilor în 

condiţiile actuale ale pieţei naţionale presupun adoptarea a numeroase iniţiative în 

direcţii precum: 

- atragerea de noi emitenţi reprezentativi pentru sectoarele cele mai 

dinamice ale economiei naţionale; 
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- încurajarea efectuării de oferte publice primare prin piaţa bursieră; 

- listarea valorilor mobiliare de stat pe piaţa secundară de capital;    

- diversificarea produselor tranzacţionate pe piaţa naţională de capital; 

- impunerea de standarde ridicate de transparenţă a emitenţilor; 

- dezvoltarea unui sistem electronic eficient pentru raportarea informaţiilor 

cu privire la emitenţi; 

- reducerea riscului sistemic prin îmbunătăţirea managementului riscului şi 

prin creşterea standardelor operaţionale şi profesionale ale operatorilor 

de piaţă. 

Crearea cadrului legislativ pentru atragerea şi alocarea eficientă a resurselor 

financiare prin intermediul pieţei bursiere trebuie să pornească de la obiectivele de 

îmbunătăţire a protecţiei investitorilor, consolidare a componenţei investitorilor 

instituţionali autohtoni şi atragere de noi investitori străini. Acest obiectiv solicită însă 

şi introducerea şi tranzacţionarea pe piaţa secundară de capital a unei game mai largi de 

instrumente financiare. 

Constatăm că situaţia existentă pe piaţa valorilor mobiliare din Republica 

Moldova necesită adoptarea unor decizii radicale de către Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare privind relansarea şi transformarea acestui segment al pieţei financiare într-

un mecanism de acumulare a economiilor. 

Pentru realizarea continuă a scopurilor şi obiectivelor de gestiune a pieţei 

valorilor mobiliare, trebuie să se activeze în următoarele direcţii: 

- perfecţionarea cadrului normativ şi infrastructural şi al pieţei valorilor 

mobiliare, ajustat la Directivele Uniunii Europene şi Standardele 

Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor Valorilor Mobiliare (IOSCO), în 

vederea organizării unei funcţionări eficiente a pieţei; 

- asigurarea integrităţii cadrului normativ; 

- aplicarea uniformă a legislaţiei; 

- susţinerea concurenţei loiale pe piaţa valorilor mobiliare. 

Constatăm că Republica Moldova trebuie să-şi dezvolte piaţa valorilor 

mobiliare naţională în conformitate cu regulile şi standardele existente în ţările cu 

economia de piaţă dezvoltată. Pentru evoluţia pieţei valorilor mobiliare naţionale 

trebuie să se ţină cont de practica internaţională în acest domeniu. Dar în acelaşi timp, 

această practică nu trebuie doar copiată ci trebuie să fie şi adaptată la particularităţile 

naţionale. Trebuie creată o piaţă cu o eficacitate maximă, care să utilizeze standardele 

internaţionale în scopul deciderii problemelor dezvoltării naţionale. 

Sporirea compatibilităţii în raport cu standardele europene, ca obiectiv 

indispensabil creşterii integrării financiare, presupune atît îmbunătăţirea infrastructurii 

tehnice, cît şi susţinerea dezvoltării operatorilor de piaţă, care să ofere servicii 

financiare de calitate la standarde internaţionale. 

În scopul ameliorării situaţiei existente pe piaţa valorilor mobiliare naţionale, 

pentru ca aceasta să se ridice la standardele europene, trebuie întreprinse următoarele 

măsuri: 
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a) Să se creeze o atmosferă de încredere pe piaţa valorilor mobiliare, pentru 

protejarea şi sporirea încrederii investitorilor autohtoni şi străini în piaţa 

valorilor mobiliare naţionale. 

b)  Să se asigure transparenţa operaţiunilor în condiţiile actuale ale pieţei 

naţionale şi să se ridice nivelul de eficienţă a pieţei, avînd scopul prevenirii 

fraudelor, speculaţiilor pe piaţa valorilor mobiliare. 

c) Să se sporească atractivitatea şi competitivitatea valorilor mobiliare ca 

instrumente de atragere a investiţiilor, ca urmare, ducînd la apariţia unei game 

mai largi de instrumente financiare. 

d) Sporirea compatibilităţii pieţei valorilor mobiliare naţionale în conformitate cu 

standardele şi regulile existente în ţările cu economia de piaţă dezvoltată, în 

scopul evoluţiei şi internaţionalizării pieţei valorilor mobiliare naţionale, care 

să ofere servicii de calitate la standarde internaţionale. 

e) Stimularea creşterii şi diversificării volumului mijloacelor financiare îndreptate 

pe piaţa valorilor mobiliare naţionale în scopul: 

- modernizării economiei; 

- creşterii economice durabile; 

- direcţionării acestor mijloace în sectorul real al economiei naţionale. 

f) Realizarea eficientă şi corectă de către autorităţile administrative a proceselor 

de reglementare, supraveghere, control şi organizare în scopul dezvoltării 

progresive a pieţei valorilor mobiliare naţionale ar duce la următoarele: 

- creşterea inovaţiilor pe acest segment al pieţei financiare; 

- liberalizarea pieţei valorilor mobiliare; 

- integrarea şi internaţionalizarea pieţei valorilor mobiliare naţionale; 

- sporirea prestigiului pieţei valorilor mobiliare naţionale; 

- stabilizarea economiei naţionale; 

- îmbunătăţirea cadrului legislativ de profil. 

g) Stimularea direcţionării disponibilităţilor populaţiei pe piaţa valorilor 

mobiliare, prin majorarea venitului populaţiei şi crearea condiţiilor decente de 

trai.  Deoarece, cu cît venitul personal va creşte, cu atît mai mult vor creşte şi 

disponibilităţile de plasament. În acest sens, Statul trebuie să aibă în vedere şi 

încurajarea economisirii populaţiei. Prin urmare, pentru ca piaţa valorilor 

mobiliare să funcţioneze în esenţa sa, îndeplinindu-şi funcţia primordială de 

acumulare a economiilor şi direcţionarea lor în sectorul real, este nevoie de 

economisire şi de o producţie în creştere. 

h) Promovarea unor campanii de către CNPF şi alte instituţii specializate, în 

vederea informării publicului larg, care, de regulă, posedă un nivel redus de 

cunoştinţe în domeniul investiţiilor pe piaţa valorilor mobiliare, prin: 

- informarea largă a emitenţilor şi investitorilor despre avantajele pieţei 

valorilor mobiliare, prin implementarea programelor educaţionale 

privind finanţarea prin intermediul pieţei valorilor mobiliare; 
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- crearea Cluburilor de Investiţii şi promovarea unor campanii de 

informare în scopul popularizării produselor financiare şi a pieţei în 

general; 

- editarea literaturii de specialitate în domeniul investiţiilor, a pieţei 

valorilor mobiliare în general; 

i) Monitorizarea şi ridicarea permanentă a nivelului de profesionalism a 

„specialiştilor ce activează în domeniul pieţei valorilor mobiliare”. În acest 

scop, ar trebui să se întreprindă următoarele: studierea experienţei 

internaţionale în domeniu, extinderea relaţiilor de colaborare, aplicarea unor 

metode moderne de instruire şi pregătire. Fiindcă este cert faptul că 

profesionalismul factorului uman reprezintă factorul vital în scopul dezvoltării 

şi al progresului. 

k) În vederea redresării situaţiei pe piaţa valorilor mobiliare, astfel încît ea să 

devină un mecanism eficient de finanţare a economiei naţionale, Statul trebuie 

să creeze premisele necesare unei dezvoltări armonioase, şi anume: 

- stabilitate politică; 

- stabilitatea preţurilor; 

- inflaţie scăzută; 

- o monedă naţională stabilă; 

- cadrul legal stabil şi eficient; 

- combaterea corupţiei. 
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Abstract. The transition has reached a point where the speed of transition to a 

genuine "market economy" depends decisively of management, management behavior, 

attitude towards change and managers view the change. 

In this article are displayed for analysis of some peculiarities of culture 

management or science on organizing cultural activities, as it was called before the 

discipline is the study of all the methods (forms, patterns) organization occurring in 

different societies and different historical periods within cultural events in their 

entirety and in some sectors of culture (theater, cinema, radio). The management 

objective in the sphere of culture and art lies in finding solutions (methods) 

appropriate organizational, which largely determines the effective social and cultural 

activity of the market economy. It follows that this science has two basic dimensions: 

cultural management as part of culturology, but modern management, which assume 

that talking about it when we have a system in which, through conscious human 

activity, we can organize, educate, and guide the spiritual development. It defines the 

space within which conditions can be achieved cultural creation and especially artistic 

forms, its implementation and perception of the general public. 

 

Argument  

 
Vechile discuţii despre cultură continuă. Unii susţin o teză, alţii alta, în fond 

dorind un singur lucru-ca domeniul culturii de azi să nu te lase indiferent [1]. 

În orice societate, de-a lungul istoriei, setea de cultură a fost inerentă unui cerc 

restrîns de oameni. Covîrşitoarea majoritate a animatorilor culturali se poate lăuda cu 

trista performanţă de a-i convinge pe cei deja convinsi. Exclusivismul manifestat de 

posibilii implicaţi în cultură este determinat de faptul că ei sunt jigniţi şi descurajaţi, 

starea respectivă de spirit fiind persistentă. Desigur, periodic - de regulă, atunci cînd nu 

există alte teme de discutii - se organizeaza cîte o dezbatere pe tema „Ce e de facut?”, 

în care sunt invocate şi aratate cu degetul, încă şi încă o data, familia, şcoala, 

societatea, presa etc. Printre oamenii de cultură rar gaseţti pe cineva care ar  spune 

„Pentru slaba raspandire a culturii, primii vinovati suntem noi, oamenii de cultura”. Cu 

toate acestea, încă mai şocantă este cealaltă componentă a (non)promovării culturii-cea 

dedicată chiar publicului ei „fidel”, atît cît este acesta. De-a lungul timpului, mi-a fost 

dat să “asist” la „manifestări”. a caror organizare şi promovare m-a uluit:  

 Lansarea unei cărţi, eveniment la care erau prezente circa 15 persoane. 

Culmea e ca, uzîndu-se de o relaţie personală, venise o echipă de televiziune, 

care însă n-a prea avut ce filma. Impresia şi atmosfera erau triste rau de tot. Cît 
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de greu era ca fiecare colaborator al bibliotecii (dar nici măcar nu erau toţi de 

fată!) să-şi aducă doi prieteni, iar autorul să vorbească personal cu cîţiva 

jurnalişti tentaţi de problemele culturii? Ţin să subliniez că, în ciuda impresiei 

că presa e aculturală, toate ziarele non-tabloide au pagini ori măcar rubrici de 

cultură, în care apare orice are cît de cît caracterul de ştire. 

 Deschiderea stagiunii şi premiera unui spectacol admirabil. 

Mediatizare exclusiv locală, căci presa centrală n-a fost anunţată 

 Numeroase concerte, spectacole dramatice ori coregrafice, la care prezenţa 

publicului era minimă şi, plus la toate, asigurată exclusiv prin prietenie. Mi-a fost 

dat să aud: “Dacă ştiam că va avea loc spectacolul, veneam şi eu…” 

 

Am menţionat aceste exemple cu convingerea că, în Moldova, economia 

administrată şi-a pus o amprentă puternică pe managementul culturii. „Patul lui 

Procrust”, al planului unic de stat, caracterul politic al deciziilor, dezinteresul faţă de 

piaţă, de costurile ş profiturile reale ale produsului cultural au influenţat modul de 

gîndire la toate nivelele manageriale. Tranziţia a ajuns într-un punct, în care viteza 

trecerii la o veritabilă „economie de piaţă” depinde decisiv de management, de 

comportamentul managerial, de atitudinea faţă de schimbare şi de viziunea managerilor 

asupra schimbării. 

Într-o lume în schimbare, imobilismul managerial este mult mai costisitor decît 

însăşi schimbarea, este sinonim cu izolarea, cu excluderea din „secolul schimbării”, 

indiferent ce „origine naţională” ar avea el. 

Criza de restructurare economică, socio-culturală, politică şi morală prin care 

trece Moldova este cauzată, în principal, de lipsa pregatirii noastre practice pentru 

conducerea schimbării, adică de o amplă criză managerială. Oriunde este criză, 

coexistă pericolul şi oportunietatea, şansa oferită de aceasta. De aceea, majoritatea 

instituţiilor de cultură sunt într-o stare de stress decizional [2]. Evitare a asumării 

responsabilităţii este principala trăsătură a comportamentului managerial actual. 

Dincolo de deosebirile de formă, dimensiune şi obiect al activităţii, instituţiile de 

cultură au ceva comun: ele au nevoie de management. 

 

Noţiuni introductive 

 

Management 

Managementul este o funcţie profesionala ce rezidă în a conduce, într-un 

context dat, un grup de persoane care are de atins un obiectiv comun, în conformitate 

cu finalităţile organizaţiei din care fac parte. 

Termenul Management [MÉ-NIGI-MENT] poate fi definit prin expresia “arta 

de a înfăptui ceva împreună cu alţi oameni”. 

Nu există o definiţie general acceptată a „managementului” ca activitate, cu 

toate că definiţia clasică este considerată încă cea dată de Henri Fayol „Activitatea de 

management înseamnă a prevedea şi a plănui, a organiza, a dirija, a coordona şi a 

controla”[3]. 
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Enunţul său general despre management rămîne din multe puncte de vedere, 

valabil şi după nouă decenii şi a fost adaptat de personalităţi recente. Totuşi, 

majoritatea teoreticienilor în management şi astăzi găsesc începuturile managementului 

la Frederic Taylor şi la Henry Fayol, alţii consideră ca au existat şi înaintea acestora 

specialişti şi practicieni care au pus în evidenţa elemente manageriale (R.Owen, 

Ch.Bobbage, etc). Sunt cercetători care împing istoria perceptelor manageriale pînă în 

Antichitate [4]. 

 

Funcţii ale managementului  

Din definiţiile date managementului se pot deduce principalele funcţii ale 

acestuia. Deşi problema numărului şi denumirii acestor funcţii este în dezbaterea 

specialiştilor, în majoritatea lucrărilor axate pe această problemă se regasesc 

următoarele funcţii [5]:  

 Funcţia de previziune cuprinde ansamblul acţiunilor, prin care se 

stabilesc obiectivele organizaţiei pe termen scurt, mediu şi lung, se 

formulează modalităţile de realizare a acestora şi se fundamentează 

necesarul de resurse. 

 Functia de organizare cuprinde ansamblul acţiunilor, prin care se 

constituie sistemul conducător, sistemul condus şi sistemul legăturilor 

dintre acestea. 

 Funcţia de coordonare cuprinde ansamblul proceselor prin care se 

armonizează deciziile managerului cu acţiunile subordonaţilor. 

Coordonarea are la bază comunicarea, ca modalitate concretă, prin care se 

realizează acţiunile acestei funcţii a managementului. 

 Funcţia de antrenare reprezintă ansamblul acţiunilor, prin care un 

manager influenţează activităţile colaboratorilor săi în vederea realizării 

obiectivelor stabilite, prin satisfacerea nevoilor ce îi motivează. 

 Funcţia de control-evaluare cuprinde ansamblul acţiunilor de evaluare 

operativă şi postoperativă a rezultatelor organizaţiei, a verigilor ei 

organizatorice şi a fiecărui salariat, de identificare a abaterilor care apar de 

la obiectivele, normele, normativele si standardele stabilite iniţial şi a 

cauzelor ce le-au generat, precum şi de adoptare de măsuri care să asigure 

eliminarea abaterilor, menţinându-se echilibrul dinamic al organizaţiei 

 Functia profesionala Este o activitate profesionala practica, pentru 

exercitarea careia sunt necesare cunostinte si abilitati specifice, tehnice si 

relaţionale.  

 

In raport cu alte funcţii şi profesii, funcţia manageriala are două caracteristici 

proprii: 

1. Se exercită cu şi asupra altor persoane (colegi, colaboratori, superiori 

ierarhic), deci nu este o meserie solitara; 
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2. Se învaţă nu numai în scoală, fie ea şi universitate de management, ci 

mai ales în practică. 

  

De aceea, obiectivele unei formari manageriale – fapt valabil si pentru acest 

curs de formare la distanta –sunt: 

 a-l ajuta pe studentt să dobândeasca şi să-şi îmbunatăţească cunoştinţele, 

tehnicile de lucru şi competenţele relaţionale; 

 a-l determina pe student să conştientizeze şi să valorizeze propria 

experienţă practică. 

 

Funcţia organizaţională care asigură desfăşurarea activităţilor într-un mod 

eficient şi urmăreşte obţinerea nivelului maxim de rezultate prin folosirea optimă a 

resurselor. Activitatea de management poate fi referitoare la echipe sau la procese. 

Resursele pe care, în principal, le are la dispoziţie un manager sunt: timpul, talentul, 

resursele financiare si resursele umane. Management este şi denumirea data echipei de 

manageri a unei organizatii. 

 

Cultură 

Cultura este un concept complex, una dintre cele mai complicate noţiuni, toate 

trăsăturile specifice, spirituale, materiale, intelectuale sau afective, care caracterizează 

o societate sau un grup uman. Cultura include, în afară de artă şi literatură, modul de 

viaţă, drepturile fundamentale ale omului, sistemul de valori, tradiţiile şi religiile [6]. 

Definirea şi evaluarea artei a devenit problematică mai ales de la începutul 

secolului XX. Richard Wollheim face distincţie între trei moduri de acces: realist, unde 

calitatea estetică este o valoare independentă de orice punct de vedere uman; obiectivist, 

unde calitatea estetică este deasemenea o valoare absolută, dar dependentă de experienţă 

umană generală; şi pozitia relativistă, în care calitatea estetică nu este o valoare absolută, 

dar depinde de, şi variază cu experienţa umană a diferiţilor indivizi [7].  

Aşadar, Arta ca activitate este un sistem de acţiuni de formare-dezvoltare a 

culturii personalităţii, de influenţare conştientă, orientată şi reglată către către anumite 

finalităţi, rezultă cu necesitate şi existenţa unei unei abordări explicite a conceperii, 

organizării, coordonării, evaluării, optimizării continue a elementelor procesului 

cultural. Or, acesta devine chiar domeniul de studiu al managementului artei, văzut şi 

ca teorie, şi ca practică, şi ca ştiinţă şi artă. 

Evoluţia teoriilor şi modelelor manageriale reflectă drumul spre maturizarea 

conceptuală şi aplicativă, spre posibilitatea clarificării extinderii conceptului şi în 

domeniul artei, de la adoptarea conceptului iniţial şi dominant economic la cel cultural.  

Managementul artei are o sferă largă, conturîndu-se posibilitatea analizei 

procesului şi a altor sisteme din domeniul culturii (profesionişti, amatori), în vederea 

abordării globale şi specifice a succesului în atingerea finalităţilor (ideal, scopuri, 

obiective). 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_20
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Wollheim&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Realism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Obiectivitate
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Relativism_estetic&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Relativism
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Relaţia management – cultură 

 

Din punct de vedere social, dar şi sub aspect managerial, fiecare cultură îşi 

defineşte în timp propriul său mod de structurare instituţională, ea îşi formează un 

ansamblu original de unelte culturale, legate între ele prin relaţii specifice, guvernate 

de scopuri şi principii organizatorice proprii, alcătuind „direcţii de valoarizare” [8], aşa 

cum le numeşte Dimitrie Gusti. 

În rândul specialiştilor există aprecierea cvasi-unanimă, potrivit căreia 

managementul este, înainte de toate, o disciplină economică de sinteză. Totuşi, în 

ultimele decenii el se angajează tot mai pregnant în domenii de activitate situate 

dincolo de limitele economicului. Pe acest fond este vizibilă interacţiunea 

managementului cu fenomenul cultural fie în cadrul corporaţiei transnaţionale 

(organizaţie cu profil economic ce are filiale în alte ţări), adică în culturi diferite, fie în 

cadrul instituţiei culturale (unitate producătoare de valori culturale şi/sau specializate în 

difuzarea acestora). 

Managementul instituţiei culturale constă în direcţionarea organizaţiei de profil 

cultural către o anume finalitate – producerea de valori estetice, artistice, morale, 

spirituale, difuzarea, promovarea acestor valori, protejarea şi punerea în circulaţie a 

patrimoniului cultural. Astfel pus în slujba cetăţeanului, managementul se angajează în 

domeniul unei creativităţi sistematice şi în atingerea unor obiective de o cu totul altă 

natură, diferite de cele prezente în sfera economicului. El devine astfel un determinant, 

în timp ce cultura apare ca produs al acţiunii. 

Aflate în complementarităţi, o infuzie de management ştiinţific în cultura 

organizată instituţional poate induce la o serie de influenţe, precum: 

a) Creşterea gradului de raţionalitate a unor decizii 

b) Ordonarea şi disciplinarea efortului solidar 

c) Asigurarea unui climat organizaţional performant 

d) Descătuşarea forţelor creatoare latente 

e) Impulsionarea dezvoltării fenomenului cultural 

f) Alocarea judicioasă a resurselor. 

 

Managementul cultural 

  

Managementul cultural, managementul artei sau al unui anumit domeniu 

artistic nu este la noi încă o disciplină ştiinţifică de prestigiu care să contribuie la 

dezvoltarea şi extinderea practicilor artistice şi culturale. Veritabila afirmare a 

domeniului în spaţiul nostru abia începe să se impună [9]. 

Managementul cultural ca parte a culturologiei, dar şi a managementului 

contemporan, pleacă de la premisa că discutăm despre el atunci când avem un system, 

în interiorul căruia, printr-o activitate umană conştientă, putem organiza, educa, orienta 

dezvoltarea spirituală. El defineşte spaţiul, în interiorul căruia se pot realiza condiţiile 

creaţiei culturale şi, îndeosebi, artistice formele implementării acesteia şi ale receptării 

de către publicul larg. 
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Obiectul managementul cultural sau al ştiinţei privind organizarea activităţilor 

culturale, cum s-a numit înainte această disciplină – este studiul tuturor metodelor 

(formelor, modelelor) de organizare ce apar în diverse societăţi şi în diverse perioade 

istorice în interiorul manifestărilor culturale în totalitatea lor şi în unele sectoare ale 

culturii (teatru, cinematografie, radiodifuziune). Cum obiectivul managementului în 

sfera culturii şi artei este descoperirea soluţiilor (a metodelor) organizatorice 

corespunzătoare, care în cea mai mare măsură să determine o cât mai eficace activitate 

culturală în domeniul social şi al economiei de piaţă, rezultă că această ştiinţă are două 

dimensiuni de bază: 

1. analitic descriptivă (descrierea şi cercetarea formelor şi metodelor 

existente de organizare) 

2. de proiectare/modelare (dezvoltarea şi descoperirea unor noi forme şi 

modalităţi, mai adecvate de organizare) 

Aceste două dimensiuni ale managementului cultural se întrepătrund şi se 

completează.Principalele obiective ale managementului cultural sunt următoarele:  

1. conceperea sistemului vieţii culturale, care pleacă de la o anumită politică 

culturală, modelarea organizatorică a sistemului în interiorul unei ţări sau a 

unei comunităţi; 

2. planificarea dezvoltării culturale ce presupune stabilirea scopurilor, 

priorităţilor şi a metodelor de realizare a politicii culturale; 

3. conceperea sistemelor de parteneriat; 

4. realizarea infrastructurilor unor instituţii de cultură, precum şi coordonarea 

şi organizarea activităţilor din interiorul acestora; 

5. organizarea procesului de producţie (managementul proiectelor a unei 

opere de artă, în interiorul instituţiei de cultură sau independent); 

6. organizarea procesului de difuzare a culturii; 

7. managementul produsului; 

8. în plan general, instituirea formelor şi metodelor de colaborare culturală 

internaţională. 

 

Aceste opt obiective ale managerului în domeniul cultural presupune diverse 

grade de instruire şi competenţă.  

Artistul nu are nevoie doar de materie primă, această diferă de la blocul de 

piatră pentru sculptor până la o simpla foaie albă pentru scriitor, ci şi de un spaţiu de 

desfăşurare, o platformă unde să îşi poată exprima şi expune ideile în deplinătatea 

acestora [10]. Mai mult de cât atât, artistul are nevoie de un anumit cadru legislativ, 

care să îi garanteze drepturile şi siguranţa păstrării şi respectării produsului artistic. 

Arta este comunicare prin simbol. Pentru a ajunge la receptor are nevoie de canale de 

difuzare, fie aceasta mass-media de tip clasic sau spaţiul virtual. Artistul are nevoie de 

promovare. Uneori acesta nu are nici timpul, nici capacitatea necesară să se ocupe de 

mecanismele din jurul produsului cultural. Aici intervine managerul cultural. 

Managementul cultural este o ocupaţie interdisciplinară, care nu se găseşte în 

nomenclatorul meseriilor, însă care pregăteşte profesionişti capabili a se implica în 
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diverse domenii de activitate, fie ele în spaţiul administrativ-juridic (Ministerul 

Culturii, centre culturale etc.), în spaţiul comercial (galerii de artă private, cluburi etc.), 

ori în spaţiul non-guvernamental (ONG-uri). 

Managerul cultural este un mediator, un intermediar, care înţelege profunzimea 

actului creator, dar care este conştient de faptul că acel produs artistic poate şi trebuie 

să devină un bun public, şi acţionează în folosul acelui produs artistic fără a-l denatura. 

Republica Moldova duce lipsă de un asemenea personal, chiar şi din simplul motiv că 

nu s-au implementat programe universitare, care să se ocupe intens cu acest domeniu 

de activitate.  

Politici culturale în Moldova 

 

Pe plan mondial arta şi cultura se bucură de legislaţii generoase, prin tratatele 

UNESCO, iar Uniunea Europeană are faimosul art. 151 pentru garantarea acestora 

[11]. Problema intervine pe plan naţional.  

În cadrul proiectului pilot intitulat “Viziuni de viitor: politica culturală a 

Moldovei de la schimbări la viabilitate”, lansat de Fundaţia SOROS  Moldova în 

colaborare cu Fundaţia Culturală Europeană din Amsterdam, au fost organizate 

multiple activităţi, printre care şi cinci dezbateri publice ce au avut drept scop 

elaborarea unor viziuni de viitor asupra politicii culturale a Moldovei, propuneri şi 

măsuri practice de dezvoltare a sectorului cultural. Acest proiect a cristalizat cinci 

probleme strategice naţionale cu care se confruntă sistemul cultural în Moldova: 

1. Descentralizarea actului cultural şi asigurarea accesului egal al populaţiei 

la valorile culturale; 

2. Protejarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural. Păstrarea identităţii 

culturale; 

3. Reformarea coraportului Stat – Cultură; 

4. Participarea sistemului cultural la soluţionarea problemelor comunităţii 

5. Finanţarea Culturii: sporirea şi diversificarea surselor de finanţare. 

Analiza şi compararea dilemelor europene şi a problemelor strategice ale 

Republicii Moldova oferă experţilor din domeniul culturii posibilitatea de a elabora o 

analiză SWOT a politicilor culturale la nivel naţional, regional, european.Este 

importantă constituirea unui grup de profesionişti traineri/experţi care va asigura 

desfăşurarea unui program de instruire şi consultanţă pentru administratorii culturali 

din teritoriu şi managerii din domeniile decizional, organizatoric, planificare strategică, 

colectare de fonduri etc. la etapele următoare ale programului [12].  

Printre problemele generale cu care se confruntă politicile culturale în 

Moldova pot fi evidenţiate: 

 Lipsa programelor de training pentru manageri şi specialişti în domeniul 

politicilor culturale 

 Lipsa centrelor de cercetare culturală regională 

 Absenţa dezbaterilor deschise pe teme importante, cum ar fi privatizarea 

culturii, legislaţie culturală, regionalizare 
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 Lipsa coaliţiilor in domeniul culturii în societatea civilă 

 Dependenţa financiară a organizaţiilor nonguvernamentale din sectorul 

cultural 

 Vizibilitate slabă, izolare 

 Afaceri din domeniul culturii slab dezvoltate 

 

Ar fi ideală constituirea unei comunităţi de profesionişti în domeniul cultural, 

specialişti cu o profundă înţelegere nu numai faţă de cultura aşa-zisă înaltă, ci şi faţă de 

managementul culturii sub toate formele sale – o clasă de profesionişti cu instrumentele 

necesare înţelegerii proceselor socio-economice si cultural-politice actuale.  

În spaţiul european, managementul cultural funcţionează în principal pe baza 

definiţiei culturii ca rezultat al artelor. Din păcate, această disciplină nu se poate studia 

la modul aprofundat în Moldova. 

 

Cine sunt agenţii culturali? 

În sens larg, toate persoanele sau grupurile de persoane, fie ele oficiale sau nu, 

cu existenţa recunoscută şi reale contribuţii la viaţa culturală a comunităţii, pot fi 

consideraţi agenţi culturali. 

În sens restrâns, sunt agenţi culturali, entităţi, de regulă, instituţionalizate 

(teatre, muzee, organizaţii de creatori, fundaţii, asociaţii culturale, televiziuni, ziare 

etc.), având ca principală menire producerea de valori culturale difuzarea, circulaţia 

acestora în societate şi în lume, precum şi protecţia, finanţarea şi susţinerea culturii. 

Altfel spus, agentul cultural reprezintă veriga de bază a macrosistemului 

cultural existent în cadrul unei entităţi naţional – statale. 

O clasificare a agenţilor culturali s-ar putea realiza în funcţie de contribuţia 

fiecăruia la edificarea fenomenului cultural. 

 Producători de bunuri şi servicii culturale (biblioteci, teatre, muzee...) 

 Consumatori de cultură (publicul, mediile culturale...) 

 Difuzorii (furnizorii) de cultură (şcolile, librăriile, instituţiile de spectacol, 

radioul, cinematograful, televiziunea) 

 Furnizorii de fonduri pentru cultură (statul, sponsorii, organizaţiile 

internaţionale specializate) 

 Administraţiile culturale (ministerul, inspectoratul, oficiile) 

 Agenţii culturali extrateritoriali (cei care promovează în afara spaţiului 

geografic specific culturii respective) 

Un alt criteriu de clasificare ar fi sfera culturală în care se desfăşoară 

activităţile interne ale organizaţiei: 

 Cultură scrisă (editură, tipografie, difuzori de carte...) 

 Artele vizuale (expoziţiile, galeriile de artă, casele de producţie 

cinematografică etc.) 

 Instituţiile de spectacol (teatrul, opera, filarmonica...) 
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 Agenţii din sfera protecţiei, punerii în valoare a patrimoniului cultural 

(muzee, restauratorii de opere de artă). 

Se poate spune că agenţii culturali întrunesc o serie de trăsături definitorii: 

 Sunt profund interesaţi, în urma acţiunilor şi deciziilor lor, de o finalitate 

preponderent spirituală, estetică, artistică. 

 Au un „dialog” consistent cu comunitatea umană din care fac parte şi cu 

reprezentanţi ai altor culturi. 

 Sunt specializaţi în realizarea, promovarea şi difuzarea produselor şi 

serviciilor culturale proprii. 

 

Managementul calităţii 

reprezintă activitatea de management în direcţia dezvoltării şi implementării 

unui set de reguli şi instrumente ce formează sistemul de management al calităţii şi 

care are ca scop asigurarea nivelului dorit de calitate pentru produsul companiei. 

Managementul calităţii are trei componente principale: 

 controlul calităţii;  

 asigurarea calităţii;  

 îmbunătăţirea calităţii. 

 

Conflictul în management 

 

Abilitatea de a gestiona un conflict, astfel încât el să rămână un conflict de 

idei, fără să devină un conflict emoţional. Managementul conflictelor este procesul de 

planificare pentru evitarea conflictelor atunci când este posibil şi de organizare pentru 

rezolvarea conflictelor cât mai rapid şi cu cât mai puţine efecte negative atunci când ele 

au apărut. Noţiuni legate: Rezolvarea conflictelor este demersul care are ca scop 

încheierea unui conflict pe baza negocierii între părţile conflictului. Transformarea 

conflictelor reprezintă procesul de repoziţionare a părţilor în scopul obţinerii de 

rezultate diferite. 

 

Managementul performanţei 

 

Un proces de evaluare continuă a performanţelor la nivelul organizaţiei, al 

echipelor şi individual în funcţie de indicatorii de performanţă prestabiliţi şi folosirea 

rezultatelor acestei evaluări pentru atingerea constantă a obiectivelor propuse. 

În pofida dezacordurilor ce au existat de-a lungul timpului între cultură şi 

management, începând cu anii 80 ai sec.XX literatura de specialitate abundă în lucrări 

ce scot în relief dimensiunea economică a culturii, dar şi interfaţa culturală a 

economicului, în general, şi a managementului, în special. Concomitent, se relevă tot 

mai pregnant tendinţa unităţilor culturale de a-şi organiza activităţile proprii pe baze 

asemănătoare cu cele din economie. Chiar dacă orientarea de bază a acestor entităţi 

vizează realizarea de valori în sens cultural, în plan secund obţinerea de venituri 
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financiare şi gestionarea problematicii proprii, de exemplu, constituie preocupări pe cât 

de necesare, pe atât de stimulative.  

 Prin natura lor, problemele conducerii instituţiilor culturale-tărâm de 

intersecţie intimă a managementului şi culturii-demonstrează că aceste unităţi, dincolo 

de finalităţile specifice, sunt, în linii mari, inerente tuturor organizaţiilor. Ele au o 

structură organizatorică distinctă, un proces intern specific, foloseşte resurse proprii şi 

atrase (input –uri) realizează „produse” şi „servicii” culturale (output–uri) în 

promovarea cărora sunt ele interesate şi specializate etc. 

Sistemul instituţional construit şi dezvoltat în cultură constituie un instrument 

complex, utilizat de către o comunitate umană dată, pentru rezolvarea unor probleme 

concrete şi specifice, determinate de necesităţile de ordin spiritual. 

Aşadar, unitatea culturală nu poate ignora, decât cu grave riscuri, conceptele, 

paradigmele simbolice şi raţionamentele calitative care alcătuiesc corpus-ul ştiinţei 

managementului. Într-o cultură organizată instituţional managementul devine o cerinţă 

funcţională, o condiţie indispensabilă, pentru că acel sistem să poată supravieţui şi să 

funcţioneze. 

Iată de ce astăzi managementul este reprezentat tot mai des, ca un proces 

complex „de pilotare” a organizaţiei în ansamblul său către o finalitate care să 

minimalizeze efortul şi maximizeze rezultatul.  

Rolul său de vector al acţiunii umane şi, în plan mai larg, al dezvoltării şi 

prosperităţii generale este astăzi pe deplin validat şi recunoscut. 

În esenţă managementul este conducerea ştiinţifică, în realitate, însă, el 

înseamnă mult mai mult şi de aceea depăşeşte înţelesul restrâns de administrare, de 

îndrumare, antrenare etc. E poate chiar suma tuturor acestor noţiuni. El a devenit, şi va 

rămâne pentru multă vreme, evenimentul esenţial al istoriei omenirii, instituţia 

dominată care defineşte reperele dezvoltării economico - sociale viitoare. 

Creşterea gradului de profesionalism în conducere, indiferent de câmpul socio 

– economic unde acesta este chemat să se manifeste, reprezintă una din liniile de forţă 

ale dezvoltării generale actuale. 

Peter F. Drucker sublinia „Managementul în forma sa actuală a apărut, într-adevăr, 

mai întâi în marile organizaţii economice. Ne-am dat, însă, curând seama că managementul 

este necesar în toate organizaţiile moderne, indiferent dacă acestea sunt sau nu economice. 

De fapt, am realizat că acesta este mai necesar cu atât mai mult în organizaţiile ce nu au un 

caracter economic, precum cele care nu urmăresc profitul financiar (aşa – zisul sector 

social, sau în instituţiile de stat. Ele au nevoie de management tocmai pentru faptul că nu 

sunt supuse disciplinei impuse de câştig şi pierdere”. 

 

Dreptul la cultură – drept inalienabil al omului 

 

Definirea „dreptului la cultură” ca unul dintre drepturile inalienabile ale 

omului apare în câmpul reflecţiei teoretice abia după cel de-al doilea război mondial. În 

diferite societăţi lupta pentru realizarea dreptului la cultură a dobândit un cu totul alt 

înţeles şi o altă formă de a lupta pentru o educaţie general – culturală, şi pentru pentru 
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dreptul elementar la educaţie, mai ales pentru femei, în ţările africane şi asiatice, 

continuând cu cea pentru crearea posibilităţilor de exprimare în limba propriului grup 

etnic şi în graniţele propriei tradiţiei culturale până la lupta pentru o liberă exprimare 

creativă, neîngrădită de canoane, de bariere ideologice, de idei religioase. Aceasta din 

urmă se referă, mai ales, la ţările încă socialiste, în care artiştii au fost supuşi la cea mai 

drastică cenzură şi autocenzură. În ţările vestice lupta pentru realizarea dreptului la 

cultură a presupus ameliorarea presiunilor exercitate de factori economici, care 

împiedicau participarea la viaţa culturală. 

Dreptul la cultură, deşi prevăzut în constituţiile statelor şi în alte documente 

internaţionale ale O.N.U, în convenţiile UNESCO, nu este pus în totalitate în practică 

în nici una din ţările lumii şi întotdeauna se vor găsi soluţii juridice mai adecvate şi 

instrumente mai bune ale politici culturale, prin care se vor diminua inegalităţile, iar 

diversităţile se vor aprofunda. 

Politica culturală a unei ţări trebuie să ţină cont de toate aceste aspecte ale 

vieţii sociale şi să găsească instrumente adecvate care, prin strategii potrivite şi o 

implementare eficientă, să asigure dreptul la cultură tuturor cetăţenilor. 

 

Instituţia de cultură 

 

Instituţia culturală este principalul agent cultural care acţionează în cadrul 

marilor comunităţi socio – umane moderne, este „organismul” ce materializează forma 

specifică de structurare a unor raporturi sociale de factură deosebită reprezintă o 

entitate organizatorică relativ simplă, de regulă specializată în combinarea „factorilor 

de producţie culturală” şi are ca principală funcţie realizarea şi /sau propagarea de 

bunuri şi servicii (valori) destinate satisfacerii necesităţilor de ordin cultural – artistic. 

Reperele definitorii ale unei organizaţii culturale sunt: 

 grupul de oameni împreună cu sistemul tehnico-material şi cu întreg 

mecanismul de finanţare 

 ansamblul scopurilor relative sau finalitatea spirituală artistică, estetică... 

 statutul juridic prin care i se stabileşte rolul şi cadrul esenţial 

 prin prisma teoriilor cunoscute până în prezent, instituţia de cultură, ca 

orice organizaţie de altfel, poate fi analizată în diferite variante. 

 

Posibilă ca un sistem socio-uman deschis ce se dezvoltă în cadrul unui 

ansamblu de relaţii cu numeroase alte entităţi din mediul său: eşalonul superior şi 

unităţile socio-culturale cu care se află în contact, sponsori, furnizori, clienţi, publicul, 

mediile culturale, elitele, mass media etc. Între organizaţie şi mediul său are loc un 

intens şi permanent schimb de oameni, idei, fonduri, bunuri materiale etc. Dimensiunea 

preponderent operaţională a unităţii de cultură determină, înainte de toate o conduită 

flexibilă şi adaptabilă, iar în al doilea rand-o continuă preocupare pentru autoreglare a 

întregului sistem în funcţie de finalitatea sa principală: valoarea de ordin  spiritual, 

estetic, artistic şi circulaţia acesteia în societate. 
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Privită ca structură organizatorică,instituţia de cultură prinde contur în funcţie 

de obiectul său de activitate şi de natura proceselor sale interne. Funcţionalitatea unei 

instituţii de cultură este profund influenţată de configuraţia sa organizatorică, de 

relaţiile stabilite între compartimente şi, nu în ultimul rand, de calitatea 

managementului.  

Nevoia acută de flexibilitate impune deseori proiectarea unor intervenţii 

organizaţionale, menite să sprijine procesul intern şi /sau pe cel de adaptare la mediu. 

Structura organizatorică reprezintă „anatomia” internă a unei entităţi culturale, 

„arhitectura” sa interioară şi, totodată, unul din principalele instrumente manageriale, 

menit să susţină efortul convergent care vizează atingerea obiectivelor prestabilite. 

Privită ca agent, dat fiind caracterul operativ al activităţilor curente, unitatea de 

cultură reprezintă un instrument de realizare a scopurilor social-culturale care îi compun 

misiunea, raţiunea existenţei sale. Orientată către o finalitate, organizaţia culturală este 

profund interesată în a selecta, prin forul său decizional şi volitiv, managementul, cele 

mai judicioase şi mai adecvate mijloace pentru atingerea ţelurilor sale. 

Oricare agent cultural este în o „invenţie” socială, care permite omului de 

cultură să-şi exprime vocaţia şi creativitatea în mod plenar, contribuind la îmbogăţirea 

patrimoniului de valori spirituale şi la circulaţia acestora în societate. 

Scopurile instituţiei de cultură sunt marcate de o bipolaritate evidentă. Pe de o 

parte, finalitatea sa preponderent estetică, artistică, spirituală, morală etc. şi, pe de altă 

parte, aspectele de ordin material ce ţin de supravieţuirea organizaţiei ca entitate, de 

realizarea unor venituri, de  gestionarea resurselor etc. Din acest unghi organizaţia de 

cultură reprezintă un hibrid în care se împletesc preocupările de ordin estetic, artistic, 

spiritual etc. cu cele de natură economică. Prin specificul său această simbioză solicită 

un management bicefal, „dominat de cele două mari categorii de comandamente” 

(scopuri principale). 
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Абстракт. Цель данной статьи состоит в том, чтобы ретроспективно 

рассмотреть и размышлять над диссертацией в экономике, недавно 

защищенной автором, “ Миграция рабочей силы в условиях рыночной 

экономики (Анализ контекста стран западных СНГ-ЕС)”. Часть критики, 

которая была поднята оппонентами и другими участниками, комментируется 

в письменной форме. 

 

 

The author of the following article recently defended his Ph.D. thesis in 

economics in Chişinău. The purpose of the dissertation was to shed light on some 

issues, also controversial, in the field of labour migration from the Western NIS 

countries (Belarus, Ukraine, and Moldova) to the European Union (EU-15) countries. 

The main value of the dissertation was the scientific novelty. The latter first and 

foremost consisted of a panel data regression analysis of migrant flows from the WNIS 

countries to the EU-15, conducted in order to analyse the validity of the so-called 

migration hump hypothesis for the given context. Also, four unique mathematical 

models of problems related to illegal migration were created. 

 As for the work’s theoretical and practical significance, political 

recommendations were given based on the regression results and mathematical models. 

The thesis also contributed with a few advices regarding migration survey 

methodology for the WNIS region.  

The first chapter was a review of labour markets in the Soviet Union as well as 

under transition. As for the labour market in the Soviet Union, the author received 

some criticism for his claim that the Soviet period was characterised by a chronic 

shortage of labour in industry. The criticism may be correct, and the statement in 

question should perhaps be blamed on the fact that only Western (mainly American) 

sources were used in this section.  

In the same section, it was established that managed migration and state 

control of mobility under the Soviet regime was nothing more than a myth. The 

regime’s strategy was to restrict opportunities for migration, rather than to address the 

motivations behind it. However, a few scholars have also argued that migration in the 

Soviet Union was seen generally as a positive phenomenon [22, p.117]. Only with the 

collapse of the Soviet Union, and the demographic crisis that followed, did population 

loss through emigration turn into a problem. 
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The period of transition was formed by two basic mechanisms, reallocation 

and restructuring [1]. In the beginning of transition, price liberalisation and the 

removal of subsidies triggered a collapse of state firms. At the same time, growth in the 

private sector was insufficient to take up the slack. The model in [1] focused on 

employment in the two sectors, and the phenomenon of reallocation could partly 

explain why transition came to be associated with higher unemployment. 

Unemployment also plays an important role in the second of the two 

mechanisms, restructuring. When economic recovery takes place, growth becomes 

associated with increases in productivity rather than with decreases in unemployment. 

The output collapses of the 1990’s had a devastating effect on people’s living 

standards in the WNIS and were channelled not only through decreased social 

spending by the governments, but also directly through the mechanisms of the labour 

market. A fall in the demand for labour occurred, which was not only a result of the 

output collapse, but also a consequence of the inefficient allocation of labour resources 

during the period of central planning [9]. Still, in the CIS, contrary to what was the 

case in Central and Eastern Europe, the main regulatory mechanism of the labour 

market was price (wages), and not quantity adjustment [3]. The thesis found that 

overall, the traditional, neoclassical determinants of migration, such as real wages and 

unemployment levels, are highly significant when explaining out migration from the 

region. A graphic example is given below (fig.1): 

 

 
 

Fig. 1.  Official Outflows of Nationals as a Function of Real Wages 
Source: Elaborated by the author from the ILO’s Laborsta Database at http://laborsta.ilo.org 

 

However, it has been found in later research that the well-being, or life quality 

component, is also of relative importance for the transition economies of Eastern 

Europe [5]. The thesis therefore argues that those questionnaire based migration 

http://laborsta.ilo.org/
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surveys that are to be carried out in the WNIS region should, to a higher degree, take 

this fact into account. Existing surveys on migration are incomplete and full of 

drawbacks. This is true especially when it comes to the case of Ukraine, and regarding 

sampling methodology. 

It is common knowledge that WNIS migration in the period of transition can 

be discerned in the following way. The first phase of migration, lasting until the middle 

of the 1990’s, had political and ethnical motives. From 1995, at least in the case of 

Moldova, the “cautious” phase of labour migration starts, which lasts until the Russian 

financial crisis of 1998 [10]. As for the latter, it has oftentimes been argued that this 

crisis acted as a catalyst for labour migration from Moldova. The Russian financial 

crisis was the number one push factor that triggered economic mass-migration [4, p. 

20; 21, p. 9; 12, p. 36]. During the work with the dissertation, the author reviewed all 

available research papers on the economic and welfare effects of the Russian financial 

crisis and found it hard to support this view. The two main counterarguments were the 

following: 

 

 The duration of the Russian financial crisis was probably not long 

enough to cause a significant change in people’s mindsets, thereby favouring 

the choice of migration. 

 Surveys on migrants’ socio-economic characteristics that have been 

conducted in recent years tell us little or nothing about what the socio-

economic characteristics of migrants looked like back in 1998 and 1999. 

However, if we assume that characteristics were approximately the same, 

then there was only a partial correlation between the socio-economic 

characteristics of those who were hit more severely by the crisis, as outlined 

in available research papers, and the socio-economic characteristics of those 

who actually migrated, according to more contemporary survey results. 

 

There was, however, a significant increase in out migration from the WNIS 

region, as well as in immigration from these countries into the EU-15, in the years 

following the crisis. The question was just for how long this increase in migration 

lasted, or if it is increasing even still. This was the topic of the thesis’ second chapter.  

There, the issue was explored of whether there is a hump-shaped pattern in 

migration from the WNIS to a select number of EU-15 countries. The widely 

acknowledged migration hump hypothesis, which today seems to have passed into 

conventional wisdom, states that the relationship between economic development and 

out-migration from any given economy takes the resemblance of a hump, or Kuznets 

curve [14]. It has been assumed that out-migration from the WNIS region should also 

take this form, just as in the case with labour migration from Southern to Northern 

Europe a few decades ago [13]. In other words: When people are too poor, or if they 

are well-off enough, they do not move. It is from middle-income countries that we 

expect to see the most migrants. 



Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 2 (2), 2009 

Ştiinţe Economice 

 

 

 129 

If there is some truth behind the migration hump hypothesis, this could, 

theoretically, have political consequences. Migrant receiving economies could become 

less willing to help the poor sending countries by not addressing the so-called root 

causes of migration, which are thought to underlie migration humps. In the context of 

international migration and development, root causes are the supposed fundamentals 

that cause people to move, such as poverty, joblessness, lack of democracy, and poor 

prospects of international trade. It is commonly assumed that root causes can be 

targeted by policy instruments such as official development aid (ODA), increased 

foreign investments, and trade liberalisation. If the poor sending countries would 

develop, immigrant flows to the receiving countries would increase as a consequence.  

But if the migration hump hypothesis is true, how could we explain the fact 

that a poor developing country such as Moldova tends to send, in relative terms, an 

enormous amount of migrants, including to the European Union? Quite generally, for 

the three WNIS countries taken together, we would expect inflows to the EU-15 to 

increase from about the turn of the millennium, when the economic parameters of these 

countries improved and their economies started to grow rapidly. 

In the thesis, the validity or not of a migration hump from two middle-income 

countries, Belarus and Ukraine, and one low-income country, Moldova, was studied by 

means of the following: 

1) Descriptive statistics. 

2) A look at the specifics behind the heavy immigration to the Mediterranean 

countries from Belarus, Ukraine, and Moldova.  

3) A panel data regression analysis of flows, where the independent variables 

were the root causes of migration, as explained above (fig. 2). 
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Fig. 2. Migration, international net per year, total men and women, in thousands 
Source: Elaborated by the author from data by The UN’s Population Division 
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If we begin by looking at the descriptive statistics of migrant flows from the 

WNIS into the EU-15, the picture is somewhat mixed for individual countries, but 

overall it does not seem to support the notion of a migration hump. First, even though 

migrant flows during the first half of the 1990’s had an ethnic character, they were 

undoubtedly higher than later flows. For Moldova and Ukraine, net migration data 

from the UN Population Division gives the following graphical representation. The 

values for 2005 are prognosticated figures for the period 2005-2010. These figures are 

the same irrespective of the underlying scenario, i.e. no matter if a low, medium, high, 

or constant rate of fertility is assumed: 

It is clear that for Ukraine and Moldova, net migration has been dropping 

instead of rising during the last decade. Corresponding statistics from the World 

Bank’s Development Indicators, using point estimates instead of prognoses, provides 

the following picture (fig. 3): 
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Fig. 3.  International net migration, thousands 

Source: Elaborated by the author from The World Bank’s Development Indicators 

 

Second, if one of the commonest measures of economic development, incomes 

in GDP/capita, is plotted against WNIS outflow data given by the ILO, the following 

three pictures appear (figure 4). 

Using a linear trend line, the outflow from Belarus seems to have reached its 

peak at around a level of $6000, taking place in 2000-2001. For Moldova, there is no 

apparent correlation. For Ukraine, the trend line is even slightly negative. 
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Fig 4.  Outflows of Nationals from Belarus, Moldova and Ukraine over time as a 

function of GDP per capita 
Source: Elaborated by the author from the ILO’s LABORSTA database and the World Bank’s 

Development Indicators (WDI). 
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As a matter of fact, a number of different statistical sources seem to support 

the fact that, contrary to what the hump hypothesis predicts, migrant outflows from the 

WNIS, as well as inflows from these countries into the EU-15, have declined since 

about the turn of the century. As an example, the number of recorded border 

apprehensions of people from the WNIS rose sharply for the region during the 90-ies, 

reached a peak around the year 2000, and has since then been dropping [7, p. 14]. 

Likewise, the number of asylum applications by citizens of the WNIS in the EU-15 is 

given in figure 5: 
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Fig. 5.  Number of asylum applications submitted by citizens of the WNIS in the 

EU-15. 
Source: Elaborated by the author from data by the UNHCR and National Statistics Agencies. 

 

As regards the heavy and supposedly increasing influxes of WNIS citizens to 

the Mediterranean EU countries during the last decade, a few things deserve to be 

mentioned. First, a major problem is that these countries, to which the majority of 

western-heading WNIS migrants tend to go [8; 15] have only recently begun to keep 

detailed track on immigration flows. For a very important destination country such as 

Italy, complete time series on immigration flows from the WNIS, stretching back into 

the 1990’s, are not available. It would therefore be hard to conclude whether 

immigration has increased to this destination or not. Matters are further complicated by 

the fact that WNIS citizens tend to migrate repeatedly within a certain period of time. 

As an example, one study found that two thirds of Moldovan labour migrants had 

completed between 2 and 5 trips within a five-year period [17, p. 172].  
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Second, a most likely explanation for the apparent explosion in immigration of 

Ukrainians and Moldovans to Italy and Portugal in later years could be found in 

changed national immigration policies. Portugal implemented a new legal instrument, 

the so-called ’authorisation of permanence’, through which an illegal immigrant could 

obtain a legal status to work in Portugal for a period of up to 5 years [16, pp. 1-2]. 

Probably, many of those who had authorisations of permanence applied for a residence 

permit in Portugal just before the end of the legal five-year period. This underlying 

cause could well be the culprit when explaining the following graphical representation 

(figure 6): 

 

 
 

Fig. 6.  Portugal: Foreign population having applied for a residence permit. 
Source: Elaborated by the author from data by Portugal’s National Institute of Statistics, 

accessible trough: http://www.ine.pt 

   

In the case of Italy, a similar graphical figure of granted residence permits, 

stemming from changes in national legislation, can be constructed as in figure 7. 

Lastly, two sets of panel data regressions were conducted. The strength and 

statistical significance of determinants related to the root causes of migration (i.e. the 

independent variables in the regressions) were used as a prism in order to examine the 

underlying potential of a migration hump from the WNIS to the EU-15 during the 

period 1992-2005. Both sets contained 3 regressions, one for each WNIS country. In 

the first set, official inflow statistics to a select number of EU-15 countries was used as 

the dependent variable. In the second set, the dependent variable was the number of 

submitted asylum applications by the respective nationality in each of the selected EU-

15 country. Both approaches have advantages and disadvantages. The data, however, 

took six months to collect, was standardised by the author, and could therefore be 

considered as robust.   

http://www.ine.pt/
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Fig. 7.  Italy: Granted residence permits (permessi di soggiorno), by nationality 
Source: Elaborated by the author from data by Italy’s Institute of Statistics at: 

http://www.istat.it 

 

The general result from the regressions was that, contrary to what the 

migration hump hypothesis predicts, addressing the root-causes of migration in 

Belarus, Ukraine and Moldova seems to lead to decreasing inflows of these 

nationalities into the EU-15 countries. The signs of the coefficients, and their statistical 

strength, demonstrate that poverty reducing measures, democratisation, increased 

foreign investments, official development assistance, freedom of trade with the WNIS 

region, and so on, tend to reduce inflows. Not surprisingly, results were different for 

each individual country. For Belarus, democratisation seemed to have the most 

dramatic impact on inflows. For Ukraine, this role was played by increased foreign 

investments. In the case of Moldova, trade liberalisation had a huge effect on limiting 

migrant inflows into the EU-15. 

For all three source countries, the most important determinant explaining why 

a Belarusian, Ukrainian or Moldovan chooses to go to the EU-15 is to have friends and 

relatives in the country of destination. This fact is well supported by earlier research 

[15, annex 30; 17, p.186]. It seems to be optimal to have friends or relatives in the 

destination country one year before the departure. The regression results also showed 

that there is a positive relationship between remittances and immigration, i.e. it seems 

that friends and relatives abroad are financing the migration moves of those left behind 

by sending money back home.          

To conclude, there is no evidence of a migration hump forming from the 

WNIS to the EU-15 countries. On the contrary, it appears that inflows have been 

falling since about the turn of the century. This of course raises the question of what 
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migration policy the EU should implement toward the WNIS and, furthermore, what 

policy the WNIS economies themselves should adopt versus third countries, many of 

whose citizens use Belarus, Ukraine and Moldova as a trampoline in order to get to the 

West. Undoubtedly, many of the effects that immigration has are positive for the host 

economy. The thesis was rightfully criticised for not showing satisfactorily enough the 

benefits of immigration for the EU-15 economies, especially when it comes to their 

(future) demographic needs. Although the thesis reviewed and commented upon a 

multitude of studies showing that immigration is beneficial for the host economy, it 

was correctly criticised for neglecting one of the most important determinants and pull 

factors of immigration, namely the demand for (illegal) cheap labour in the EU itself.  

The latter determinant was dropped for two reasons. First, it would be nearly 

impossible to estimate an informal demand curve for Moldovans, Belarusians and 

Ukrainians in separate EU-15 member states, since no specific enough data is 

available. The author tried by utilising various sources of information, from 

information provided by the Swedish foreign police to data available from labour 

unions, but without success. Second, it should be pointed out that the very intention 

was to write a “pragmatic” dissertation; to provide theoretical solutions in order to 

solve concrete problems, not to dwindle upon demographic prognostications. Thus, the 

basic assumption of the thesis was that the EU’s member states should nevertheless be 

regarded as immigration restrictive. This corresponds to what is also a real-life fact. In 

any research, to avoid the naturalistic fallacy should be an obvious priority. The author 

tried to do this by focusing on the very immigration restrictive policy framework that is 

today in place in all of the EU’s member states. 

In terms of the EU’s economic and political relationships with the Republic of 

Moldova, and in terms of obtained regression results, it is clear that free trade should 

be an elevated goal. Trade liberalisation would be beneficial to immigration restrictive 

EU member states, and it would be beneficial to the Republic of Moldova, which in the 

future can probably not always rely on remittances to be a substitute for trade and 

investments.  

In chapter III, the EU-WNIS relationship in the field of migration was put into 

focus, where the irregular and illegal aspect of labour mobility was accentuated. First, 

the EU’s policy measures against illegal migration was reviewed and discussed from 

the viewpoint of economic theory. The author then examined, and modelled, four cases 

of illegal migration, none of them researched ever before, but all of them typical of the 

WNIS-EU context. In particular, these cases relate to the phenomenon of 

transmigration, i.e. third country citizens who use the WNIS as a “trampoline” in order 

to get to the West, and who usually cross green borders and employ the services of 

people smugglers.  

First, a model derived the conditions under which migrants, intermediaries and 

governments maximise their utilities. The aim was to find a theoretical solution, and to 

give a hint at what a suitable choice of punishment policies could look like for some 

destination country government. In this model, the act of illegally crossing a state 

border and the consequences thereof was described in terms of a von Neumann-
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Morgenstern lottery. The case of nearly-free competition between facilitators (people 

smugglers) was considered, where the latter were taken to live in some border area, 

such as the Carpathians in Ukraine, to care about their reputations, and to be willing to 

take migrants across the border for a predefined sum of money.  

The model showed theoretical utility maximisation conditions for migrants, 

facilitators, and the destination country’s government. It was assumed that the 

destination country’s government can choose to punish only the facilitator, only the 

migrant, or both of them, giving them no punishment, a fine, or imprisonment. For 

any country, if we knew the actual values of these parameters, for example by 

studying the penal law, the model would provide us with concrete policy 

recommendations. Furthermore, if we have managed to estimate the equilibrium 

price for the illegal crossing, also assuming that the number of illegal migrants is 

known, we could calculate the revenues of the facilitors (people smugglers) from the 

model. This would be an approximation, since neither the exact number of illegal 

crossings, nor prices, are known exactly to government authorities. However, such 

data is kept by border guards and international organisations such as the ICMPD, and 

could be used for practical purposes. 

To further comment on the abovementioned criticism raised at the defence of 

the author’s Ph.D. thesis, it should be noted that this very model can take into account 

the fact that there is a demand for (illegal) cheap labour in the EU, and that destination 

countries do not necessarily seek to minimise the utility of illegal migrants and their 

facilitators as much as possible. A very important variable, γ, was included as a 

restriction in order to signify the weight of some lobby group utility function. For 

example, it is reasonable to assume that Belarus can act much more independently 

when it comes to punishing illegal migrants and their facilitators than can some EU 

member state, due to the simple fact that fewer lobby groups in the form of human 

rights organisations and immigrant advocates are present in the country. γ might be 

interpreted as all the “counter-forces” present in EU-15 member states, i.e. as those 

interests who wish to see higher immigration.  

The second model in the thesis examined the very act of illegally crossing a 

green state border, trying to answer the question: “What happens in the state border 

region?” A significant amount of illegal border crossings take place both into, and 

from, the WNIS countries. For example, until the turn of the millennium, up to 3,000 

local roads at Ukraine’s border with Russia remained virtually unguarded. Even though 

the Ukrainian government doubled the number of checkpoints and border guards, 

resulting in a threefold reduction in illegal immigration, the Eastern border remains 

porous, the reason being not so much a lack of resources or technology as a lack of 

political will, combined with corruption [18, p. 29].  

The model included three actors: border guards, migrants and smugglers. 

These actors were reduced to agents and counter-agents, and three types of interactions 

occurred between them: collide, push away, and pursuit. Building on these 

assumptions, the author applied what could be described as a classical game of pursuit 

and evasion. As in the first model, the idea was that the agent must choose a strategy, 
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or combination of resources, from a vector of strategies/resources in order to minimise 

the efficiency vector of the counteragent.  

In the form of a basic model, the foundation was laid for the development of a 

more advanced differential game, which could be adapted to some specific (political) 

setting or analysis. For example, it has been suggested that the relationship between a 

migrant receiving economy’s government and the people smuggling business bears the 

resemblance of an arms race [2, p. 1594]. When governments try to stem illegal 

migration by investing in more and better technology for their border personnel, such 

as infrared night vision goggles, the people smuggling syndicates respond by doing the 

same. This in turn spurs the government to make further investments, and so on. 

Next, a theoretical model followed which was a case study of duopolistic 

competition between two people smuggling syndicates. People smuggling syndicates 

today represent the most common form through which the illicit transfer of migrants 

takes place [11, pp. 6-7], and there is reason to believe that they work as oligopolies 

[19]. The model investigated both the Stackelberg and Cournot cases of duopoly and 

analyses a deterministic as well as stochastic setting. The stochastic setting was 

introduced in order to capture the fact that syndicates often employ recruiters to find 

potential migrants, which are in turn random variables. The model showed that the 

deterministic case is but a special case of the stochastic. For practical purposes, a 

policy maker could manipulate the coefficients and parameters of the model in order to 

minimise the expected payoffs of the syndicates. 

Lastly, the thesis examined the case of state border corruption in the WNIS. 

Even though the problem of corrupt border guards has been decreasing lately, much 

due to the work of EUBAM, it is still present in Ukraine and Moldova [6, p. 13]. In 

Moldova, according to Serviciul granicieri, during the first 10 months of 2008, 

disciplinary measures were taken against 183 border officials, of which 36 were sacked 

for corrupt acts and behaviour. 10 files were passed on to the public prosecutor and 6 

people were arrested. As a comparison, in the year before, 179 were punished and one 

person sacked. In 2006, 143 employees were fined and no-one sacked [20].  

While there are several theoretical possibilities to think of when modelling a 

phenomenon such as state border corruption, such as game theory, the model in the 

dissertation was one of resource distribution. The model showed how to optimally 

allocate budgetary resources to oblasts in presence of corruption. The underlying 

assumption was that the border guard authority’s task is to minimise the general 

average of migrants who are trying to cross the border illegally. The problem arises out 

of a certain share of border guards being corrupt. In the model, the minimum average 

of migrants who have successfully crossed the border linearly depended on the oblasts’ 

corruption levels at an optimum allocation of the budget and a fixed distribution of the 

number of border guards. In other words, the model showed how to allocate the budget 

if the corruption levels and the number of border guards were known for each oblast.      
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Abstract. Innovative activity of an enterprise is connected with manufacturing and 

sales of new, science-intensive goods. Due to this fact, methodic principles for 

computing economic efficiency of implemented innovations are gaining paramount 

importance. The life cycle of an innovative product can be conditionally divided into 

two stages: the first stage - as the period of creation, the second stage – as the period 

of the product’s implementation in manufacturing. Implementation of newly developed 

equipment, technology, principle of labor organization, etc. can result in economic as 

well as social, ecological, or other positive effects. In order to compute the social and 

economic effects, it is possible to use the method absolute or comparative effectiveness. 

The article introduces a simple technique of computing the price of innovational 

product, which is particularly important for agricultural entities, as well as computing 

the stages and terms of conducting economic evaluations of innovative products for an 

enterprise.   

 

 

Инновационная деятельность составляет органическую часть 

маркетинговой деятельности фирмы. В особенности это относится к 

предприятиям, занятым производством наукоемкой продукции. Главное в 

инновационной политике фирмы – сокращение сроков внедрения новых 

продуктов. Новые изделия могут быть или принципиально новым продуктом, 

или комбинацией новых приспособлений, механизмов, без изменения самого 

продукта. 

Внедрение инноваций проходит ряд этапов. Рассмотрим их 

характеристики [1, с.306-307].  

 

Этап 1. Систематизация поступающих идей: 

- сбор информации о технологических изменениях на рынке, 

нововведениях, поступающих из подразделений НИОКР, служб маркетинга 

производственных отделений, сбытового аппарата фирмы, торговых 

посредников, конечных потребителей (пожелания, требования, рекламации); 

- сбор информации о потенциальных возможностях фирмы в отношении 

разработки и освоения продукции, определение степени и размеров риска; 



Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 2 (2), 2009 

Ştiinţe Economice 

 

 

 141 

- сбор информации о целевых рынках и долгосрочных тенденциях их 

развития. 

 

Этап 2. Отбор выявленных идей и выработка нового продукта: 

- определение возможностей и практической реализации идей; 

- выявление степени технологической общности новых и традиционных 

изделий; 

- соответствие новой продукции имиджу фирмы и стратегии развития; 

- определение патентной чистоты будущего изделия. 

 

Этап 3. Анализ экономической эффективности нового продукта, 

разработка программы маркетинга: 

- техническая разработка продукта, когда идея приобретает вид 

конкретного проекта; 

- определение технико-экономических продукта, оценка его качества и 

потребительских свойств; 

- оценка потенциального рыночного спроса и объема продаж; 

- определение расходов (инвестиций) на создание и освоение новой 

продукции, сроки окупаемости новой продукции; 

- наличие необходимых ресурсов для производства новой продукции: 

технологических, машин и оборудования, сырья и материалов, кадрового 

персонала, финансовых; 

- сроки освоения новой продукции и выхода с ней на рынок; 

- анализ и оценка рентабельности (прибыльности) производства новой 

продукции, разработка программы маркетинга по продукту. 

 

Этап 4. Создание нового продукта: 

- разработка конкретной программы развития нового продукта с 

распределением обязанностей по подразделениям фирмы; 

- создание образца и проведение технических испытаний (проверка на 

экологичность, безопасность и пр.); 

- определение наименования товара, его товарного знака, оформления, 

упаковки, маркировки. 

 

Этап 5. Тестирование на рынке: 

- тестирование на ограниченном рынке в течение не менее трех месяцев 

по цене и другим коммерческим условиям (предоставление скидок с цены, 

кредита и др.); 

- выбор оптимальных каналов реализации; 

- выбор средств и методов рекламы; 

- организация технического обслуживания. 
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Этап 6. Принятие решения о внедрении нового изделия в производство 

(массовое, серийное) на основе программы маркетинга по продукту, 

отражающей: 

- коммерческое обоснование нововведения: объем продаж, 

рентабельность продукции, степень удовлетворения спроса и потребностей, 

каналы и методы сбыта, наличие опыта в сбыте подобных товаров; известность и 

реноме фирмы на рынке, стабильность связей с покупателями и потребителями; 

- производственные возможности фирмы: использование имеющихся 

мощностей, обеспеченность ресурсами, квалифицированным персоналом; 

- финансовые возможности: общая сумма инвестиций в массовое 

производство и сбыт; источники финансирования, предлагаемые результаты 

прибыльность или убыточность на расчетный период; 

- соответствие нормативным показателям – стандартам, государственным 

нормам в стране предлагаемого сбыта продукции; 

- обеспечение патентной защиты нововведения. 

 

Введение в хозяйственный оборот можно условно разбить на два этапа 

жизненного цикла инновации. 
Первый этап – это период создания инноваций, охватывает период от 

начала разработки до даты начала его фактического использования. 

Второй этап – это период непосредственного внедрения, в течение 

которого в результате применения инноваций получен положительный результат 

и определяется экономический или иной эффект. 

Внедрение инноваций в цикле «исследование – производство» проходит 

ряд стадий и этапов, которые представлены в таблице 1. [5, с.218-219]. 

Исходя из данных таблицы 1., несомненный интерес представляет и 

соотношение затрат времени между отдельными стадиями цикла «исследование 

– производство». Данные анализа показывают, что на НИР затрачивается – 50%, 

разработку – 20% и освоение промышленного производства – 30%. В условиях 

перехода к рынку происходит диспропорция в системе этапов цикла 

«исследование – производство», поскольку задерживается разработка 

фундаментальных исследований и внедрение из-за нехватки финансовых средств 

[5,с.217-219]. 

В целях сокращения затрат на НИР, разработку и освоение 

промышленного производства особое место отводится соединению науки с 

производством, созданию научно-производственных объединений, венчурных 

предприятий и временных научных фирм. 

Инновации направлены на улучшение, совершенствование, 

преобразование не только производства материальных благ на предприятии, но и 

в деятельности учреждений науки, культуры, образования, здравоохранения, 

государственного управления, финансов, торговли т.д. Результаты внедрения 

инноваций может быть как экономический эффект, так и социальный, 

экологический, информационный и иной положительный эффект [4,с.9-11]. 
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Экономический эффект – результат внедрения инноваций, 

обеспечивающих сбережение трудовых, материальных и денежных ресурсов, 

увеличение объема реализаций продукции и получение прибыли. 

 

Таблица 1 

Этапы внедрения инноваций 
Стадии  Этапы  Результаты  

 

Фундаментальные 

исследования 

Теоретические исследования, научная 

концепция 

Идеи, теории, открытия 

Отбор идей Технические идеи 

Поисковые исследования Возможность 

использования 

 

Прикладные 

исследования  

Прикладное исследование Изобретение способа 

разработки 

Разработка технико-экономических 

требований 

Техническое задание 

 

 

 

Разработки  

Эскизное проектирование Техническое предложение 

Техническое проектирование Технический проект 

Рабочее проектирование Рабочий проект 

Изготовление, испытание и доводка 

опытного образца 

Опытный образец 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

производства  

Проектирование нового участка, цеха 

или предприятия 

 

 

 

 

Рабочий проект для серии 

Строительство участка, цеха, 

предприятия 

Подготовка 

производства 

Конструкторская 

Технологическая 

          Организационная  

Монтаж, пуск и отладка оборудования 

нового производства 

Изготовление установочной серии  

 

 

 

 

Нововведение – продукт, 

процесс, способ, метод, 

принцип, система и т.д. 

Испытания, обработка технической 

документации 

Освоение установившегося (серийного 

или массового) производства 

 

 

Внедрение, 

распространение  

Проектирование, строительство и 

пусконаладочные работы для 

эксплуатации новшества 

Достижение проектных экономических 

показателей в эксплуатации 

Массовое распространение  
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Социальный эффект – результат использования инноваций, 

способствующих лучшему удовлетворению потребностей человека, повышению 

уровня и качества жизни, улучшению условий труда и отдыха работников. 

Экологический эффект заключается в сокращении выбросов в 

окружающую среду (в расчете на единицу продукции), улучшению ее состояния, 

повышению ее качества, уменьшению объема расхода невоспроизводимых 

природных ресурсов и ущерба от стихийных бедствий. Частично этот эффект 

может быть выражен в стоимостной форме. 

Инновационный эффект связан с созданием и распространением (в виде 

публикаций, стандартов и нормалей, технической документации, электронных 

файлов, а также усвоенных людьми знаний и навыков) информации о 

функционировании технических и биологических систем, а также о способах 

наиболее рационального применения этих систем на практике. 

Интегральный эффект от использования инноваций представляет собой 

совокупность экономического, социального, экологического, информационного 

и иного положительного эффекта и называется социально-экономическим 

эффектом. 

Экономический эффект инноваций характеризуется системой  

показателей. Обобщающим является годовой экономический эффект от 

использования нововведения. 

Частными показателями являются:  

 взвешенный показатель качества; 

 объем импортозамещающей продукции; 

  объем экспортных поступлений; 

 показатели, характеризующие долговечность, транспортабельность, 

производительность, энергоемкость и материалоемкость 

продукции; 

 конкурентоспособная цена; 

 другие показатели. 

 

В зависимости от специфики инноваций при расчетах обобщающего 

показателя требуется предварительный расчет отдельных частных показателей. 

Социально-экономический эффект может носить локальный и 

народнохозяйственный характер. В настоящей работе рассматривается 

локальный эффект. 

Показатели экономического эффекта на уровне предприятия позволяют 

учитывать производственные результаты – выручку от реализации продукции 

(работ), прибыль (доход) или снижение текущих издержек производства 

(себестоимости) и другие показатели. 

Социальные, экологические, информационные и иные результаты и 

затраты, поддающиеся стоимостной оценке, рассматриваются как 
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дополнительные показатели соответствующего уровня экономической 

эффективности. 

Инновации подразделяются на: 

 продуктивные (введение нового товара или услуги); 

 технологические (внедрение нового метода производства); 

 организационные (изменение организации и структуры 

производства, труда и управления); 

 рыночные (создание нового рынка сбыта, освоение нового 

источника получения сырья, полуфабрикатов, энергии и т.д.); 

 комплексные. 

В зависимости от преобладающего вида эффекта различают инновации: 

 экономические; 

 социальные; 

 экологические; 

 информационные; 

 комплексные (интегральные). 

 

Существуют различные методы оценки эффективности 

разрабатываемого нового продукта: 

 экспертные суждения; 

 определение ожидаемой нормы прибыли; 

 вероятностный подход; 

 оценка динамики ожидаемой  прибыли или использование шкалы 

оценок с учетом ряда факторов; 

 многомерные критерии оценок: притягательность отрасли, 

возможности проникновения в нее конкурентов, влияние на 

конкурентоспособность нового продукта и фирмы  в целом, 

возможности использования разработок для усовершенствования 

уже производимых товаров, влияние производства и сбыта нового 

товара на финансовое положение фирмы [1,с.308]. 

 

Отечественный опыт и анализ международной практики позволяют 

предложить следующую последовательность в выработке стратегии 

инновационного бизнеса. 

- сущностный и экономический анализ новшества (группы новшеств) и 

выработка экономической установки инновационного 

предпринимательства. 

- определение размеров инвестиций, включая установление проектной 

цены новшества. 

- анализ финансово-экономической эффективности инвестиций. 
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На стадии выбора стратегических инновационных решений, когда 

проводится оценка будущих результатов использования новшеств, мы 

сталкиваемся с неопределенностью ситуации в отсутствии исходных данных, 

достаточных для технико-экономических расчетов [3,с.309-310]. 

В условиях неопределенности технико-экономической ситуации, когда, с 

одной стороны, еще нет ясности в том, какие технические характеристики будут 

подтверждены при использовании новшества, а, с другой стороны – существуют 

нестабильность с ценами на ресурсы и колебания в спросе на продукцию, 

полученную с использованием новшеств, учесть все факторы и условия 

нововведения практически невозможно. 

Иностранные инвесторы, например, ограничиваются прогнозом 

потребностей рынка и возврата инвестиций (окупаемости проекта). Используя 

этот опыт, рассмотрим наиболее рациональный подход в экономическом анализе 

нововведений. Предпринимателю предлагается провести такой анализ по двум 

основным параметрам: цене новой продукции и объему инвестиций 

(капиталовложений) в практическую реализацию новшества. 

Суть этого метода заключается в использовании приемов маркетинговых 

исследований, в частности, принципов конкуренции. 

Ожидаемая цена новой продукции или продукции, произведенной с 

использованием новшеств, определяется несколькими методами: 

 прямым укрупненным расчетом себестоимости продукции с  

учетом прогнозируемой рентабельности и налога на добавленную 

стоимость; 

 на  основании рыночной оценки, путем анализа запросов 

потребителей по уровню цены в связи с потребительскими 

свойствами и качеством продукции; 

 путем качественного сопоставления новой продукции с 

продукцией-аналогом и установлением условной цены на новую 

продукцию; 

 исходя из цены продукции, вырабатываемой в опытных условиях 

на демонстрационных мощностях экспериментальных заводов, с 

пересчетом ее применительно к промышленному производству; 

 руководствуясь уровнем цены продукции зарубежного аналога. 

 

Определяемые по каждому из указанных методов цены на новый продукт 

сопоставляются между собой. Анализируя полученные результаты расчетов, 

предприниматель выбирает наиболее вероятный уровень цены. При отсутствии 

необходимой информации цена определяется не по всем пяти методам, а лишь по 

тем, где возможно выполнить соответствующие расчеты. 

Цена на новую продукцию или продукцию, произведенную с 

использованием новшеств, рассчитанная на конкретный период времени, не 

является фиксированной и подлежит дальнейшей корректировке в связи с 
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уточнением исходных данных по мере прохождения этапов инновационного 

цикла и изменениями внешних к производству экономических условий [3,с.310-

311].  

Конечной целью инновационного процесса является коммерческое 

освоение новой продукции и ее рентабельное серийное производство. Это 

достигается в тех случаях, когда исследования и разработки с самого начала 

ориентированы на производство, когда существует реальная возможность 

увеличения капиталовложений в необходимое оборудование, возможна 

унификация отдельных стадий научно-производственного цикла и заранее 

определено соответствие новой продукции спросу рынка и потребностям 

покупателей. Ввиду таких сложностей лишь относительно небольшая часть 

разработок новой продукции внедряется в производство. Например, в 

американских компаниях коммерчески успешными оказываются лишь около 

15% разрабатываемых изделий, а среди выпущенных на рынок видов продукции 

только 62% новинок получают признание. 

Исследования, проводившиеся на базе данных, полученных от 120 

американских корпораций, показали, что более 60% всех опытно-

конструкторских разработок не превращаются в новую продукцию. Результаты 

опроса 50 американских компаний показали, что 50% их расходов на НИОКР 

были направлены на нововведения, которые оказались коммерчески 

неудачными, а 30%нововведений, получивших признание на рынке, вскоре 

перестали приносить прибыль. По оценкам американских экономистов, 

вероятность успеха нововведений, появившихся на рынке, не превышает 74%. 

Поэтому нововведения, требующие больших затрат, под силу лишь крупным 

компаниям, обеспеченным финансовыми средствами и ресурсами. 

Многие неудачи с внедрением новой продукции и технологии в 

производство специалисты объясняют обычно тем, что нововведения возникли 

на базе новых знаний, а не потребностей [1,с.309]. 

В условиях перехода к рынку новшеств, широкой торговле новшествами 

как инвестиционным ресурсом (товаром) владельцу промышленной 

собственности приходится сопоставлять свои инновационные затраты с 

результатами от продажи прав на новшества. 

Поэтому при экономическом анализе новшеств и нововведений на их 

основе возникает несколько вариантов определения показателя эффективности 

Е, которые можно представить как [3,с.367]:  

                      

                   Е=L/(KН+KИ),   (1) 

 

где: L – экономический результат нововведения за расчетный период; 

KН – инновационные затраты; 

KИ – инвестиционные (капитальные) затраты; 

 

                        



Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 2 (2), 2009 

Ştiinţe Economice 

 

 

 148 

                      ЕИ=L / KИ,,               (2) 

         ЕН=ЦН / КН.,               (3) 

 

где: ЦН – рыночная цена новшества (цена лицензии); 

 

В свою очередь экономический эффект инновации можно представить в 

виде: 

                            ЭН=ЦН – КН,               (4) 

                            ЭН=L – КИ.                (5) 

 

В тех случаях, когда предпринимателю необходимо сопоставить 

нововведения по их прибыльности, ранжирование можно провести, используя 

коэффициент прибыльности: 

 

             КП=Sd / SИ,   (6) 

 

где: Sd – сумма приведенных доходов; 

                    SИ – сумма приведенных денежных расходов. 

 

Приведенные денежные доходы – это будущие прибыли от нововведения, 

которые складываются не в тех абсолютных размерах, которые ожидаются в 

будущем, а с корректировкой на коэффициент дисконтирования (свой для 

каждого будущего года). 

Технико-экономический уровень производства после нововведения 

можно характеризовать через показатель удельных приведенных затрат К: 

 

                    К=(С+ЕНФ) / ТП  (7) 

 

где: С – себестоимость производства; 

ЕН – нормативный коэффициент эффективности (0,1-0,12); 

Ф – среднегодовая стоимость основных фондов; 

ТП – годовой объем товарной продукции. 

 

Таким образом, экономический анализ новшеств и нововведений состоит 

из определения ряда ожидаемых показателей, которые можно систематизировать 

по трем группам. 

 Первая группа показателей характеризует ожидаемые 

экономические результаты от реализации новшеств и нововведений 

(ЦН,L,П). 

 Вторая группа показателей характеризует ожидаемые 

инновационные и инвестиционные затраты, связанные с созданием 

новшеств и нововведений ( КН, КН). 
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 Третья группа показателей характеризует эффективность новшеств 

и нововведений (Е, ЕИ, ЕН,  КП, К) [3,с.368]. 

 

Проблема оценка инноваций может быть разделена на две 

самостоятельные задачи: оценку последствий (позитивных и негативных) 

реализации того или иного направления развития и измерение соответствующих 

издержек их осуществления. 

Выбор направлений будет осуществляться предпринимателем путем 

сравнения альтернативных проектов, которое проводится по двум главным 

основным направлениям: социальные оценки и экономические (денежные) 

измерения. 

Для расчета социально-экономического эффекта может быть использован 

метод абсолютной или сравнительной эффективности. Метод абсолютной 

эффективности требует расчета фактических результатов: полной себестоимости, 

объемов продаж, размер потерь в связи с переходом на новую продукцию, 

экономии совокупных затрат живого и овеществленного труда на предприятии, 

как в сфере производства, так и в сфере эксплуатации [4,с.12]. 

По инновациям, имеющим альтернативные решения (базы для 

сравнения), рассчитывается сравнительная экономическая эффективность). Для 

этого проводится сравнительный анализ по сопоставимым технико-

экономическим параметрам и выявляются экономические преимущества 

предложений (заменяемым объектом на данном предприятии в году, 

предшествующем началу его использования). В случае отсутствия базы для 

сравнения она может быть выбрана на другом предприятии. 

При расчетах социально-экономического эффекта от использования 

инноваций должно быть обеспечено условие «равенства эффектов», для чего 

используется комплексный подход, предусматривающий: 

 обеспечение принятых социальных стандартов и экологических 

норм; 

 учет всех сопутствующих позитивных или негативных 

качественных, социальных, экологических последствий в 

сопряженных сферах производства и эксплуатации; 

 приведение затрата и результатов к единому моменту времени. 

 

Реализация принципа «сравнения при равенстве эффектов» требует учета 

и оценки сопутствующих результатов, к ним относятся: 

 разница в затратах на производствах, созданных в связи с 

появлением новых технических решений; 

 изменение транспортных условий; 

 изменение ущерба у потребителя в связи с простоем, отказом или 

аварийном выходе из строя основного оборудования; 
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 разница в стоимости экологических последствий от загрязнения 

окружающей среды, изменения заболеваемости работников и др.; 

 изменения выхода побочной и сопряженной продукции; 

 другие результаты. 

 

При расчетах положительного эффекта от использования инноваций 

используются действующие цены и тарифы на материалы и комплексные 

изделия, установленная система налогообложения, действующий порядок 

определения себестоимости продукции (услуг, работ). 

Расчеты показателей социально-экономического эффекта проводятся в 

национальной валюте. Для совместных проектов возможен расчет и в 

национальной валюте и в условных единицах. 

В тех случаях, когда используется зарубежная техника и сырье, валютная 

стоимость переводится в национальную валюту в соответствии с действующим 

законодательством. 

Кроме расчетов годового экономического эффекта необходимо 

определить величину неучтенного социально-экономического эффекта, которая 

включает: 

 эффект от импортозамещения; 

 результат социально-экологических изменений; 

 сопутствующие результаты в смежных производствах и цехах 

предприятия. 

 

Эффект от импортозамещения определяется на основании объемов 

сокращений закупок за рубежом, цен приобретения с учетом транспортных 

расходов и производственных затрат на изготовление без НДС. 

 Многие виды социального, экологического и информационного 

эффектов не имеют непосредственной стоимостной оценки. В таких 

случаях для определения эффекта используется экспертная оценка. 

 Если внедряемое новшество оказывает влияние не на один, а несколько 

видов продукции, то допускается вести расчеты по определению 

годового экономического эффекта по тому виду продукции, который 

занимает наибольший удельный вес в выпуске продукции. 

 Если внедрение инноваций связано с производством и потреблением 

некоторой продукции (узлов, агрегатов), то в расчете учитываются 

только затраты на ее производство, но не расходы на приобретение, т.е. 

затраты учитываются не по ценам приобретения, а по себестоимости. 

 В состав единовременных затрат по созданию и использованию 

инноваций включаются как капитальные вложения, так и затраты на: 

 экспериментальные, конструкторские, технологические и 

проектные работы; 
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 на приобретение, транспортировку, монтаж, наладку и освоение 

нового и демонтаж заменяемого оборудования; 

 набор и обучение персонала; 

 предотвращение отрицательных социальных и экологических 

последствий; 

 другие затраты. 

 

В процессе создания и внедрения инноваций предприятиям необходимо 

сопоставлять затраты и доходы, возникающие в разное время. Производственные 

затраты и полученные эффекты в ходе введения в хозяйственный оборот 

инноваций имеют различную ценность. Определенная сумм денег, имеющаяся в 

наличии в настоящее время, обладает большей ценностью, чем такая же сумма в 

последующие годы. 

Для учета этой особенности затраты и результаты по каждому этапу 

введения в хозяйственный оборот нововведений приводятся к единому моменту 

времени – расчетному году. Приведение затрат и результатов – есть 

дисконтирование. В проводимых расчетах учитывается фактор времени на 

основе применения коэффициента дисконтирования (а t), определяемого по 

формуле: 

                   tt
i

a
)1(

1


 ,   (8) 

 

где: i – ставка (норма дисконта), выраженная в десятичных дробях (обычно 

равна средней процентной ставке по долгосрочным ссудам с учетом 

возможных изменений в системе кредитования); 

 t – время момента получения результата до момента сравнения, 

измеряемого в годах. 

 

Текущая стоимость затрат, например, может быть определена на основе 

метода дисконтирования по формуле: 

 

                     
t

p

c
a

C
C  ,   (9) 

где:  Сс  – текущая стоимость затрат (грн); 

  Ср   – затраты предыдущего периода (грн). 

 

Аналогично, будущая стоимость затрат (Сv) рассчитывается по формуле: 

 

                         Сv = Сс · а t,   (10) 
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При расчетах затрат и результатов необходимо учитывать, действующие 

на данный период налоги, которые подразделяются на: 

 налоги, включаемые в цену продукции – НДС, акцизы, таможенные 

пошлины на импортируемые товары и другие налоги, 

предусмотренные действующим законодательством (за 

исключением налогов, которые в последующем налоговые службы 

возвращают предприятия); 

 отчисления на социальные мероприятия. 

Проблема определения реальной стоимости предприятия или компании 

чрезвычайно актуальна. Она проявилась в западных странах и имеет место в 

нашей стране. 

Постиндустриальная экономика характеризуется качественно новыми 

чертами, что затрудняет определение цены (стоимости) инноваций. Возьмем, 

например, производство программного обеспечения. Оказывается, что это – 

качественно новое производство, где нет основных фондов в их традиционном 

понимании, не нужны сырье, транспортирование, так как его можно передать по 

факсу или каким-либо другим методом передачи информации. Следовательно, 

такой ресурс, как программное обеспечение и Инернет-технологии, это – 70% 

затраты интеллектуального труда и 10-30% - стоимость использованного 

оборудования (компьютеров и др.), сооружений и коммуникаций. Как видим, 

интеллектуальный продукт и по объемам, и по структуре расходов – это 

качественно новое явление, так как он по объему может иметь очень скромный 

вид (коробка спичек), а его цена может иметь несколько нулей. Кстати, 

перемещается этот продукт и внутри страны, и между странами без физических 

носителей (спутниковая связь, Интернет) [6,с.62-63]. 

Это связано с тем, что наряду с материальными быстро возрастают 

нематериальные активы, то есть интеллектуальный капитал. Таким образом, 

важнейшая особенность рынка – ценообразование, а именно: имеют ли 

новшества стоимость и цену, а также будет ли она денежным выражением его 

стоимости. Само по себе новшество, кроме опытной продукции, не имеет прямой 

потребительной стоимости. Но использованное или приспособленное к нуждам 

производства и внедренное в него, оно может привести к созданию новых 

потребительных стоимостей. Следовательно, его потребительная стоимость 

опосредована и проявляется дополнительно. Интеллектуальный продукт может 

перейти из сферы науки, где он проявился, в сферу производства и получить 

непосредственную потребительную стоимость, перевоплотившись в 

производственную с его помощью новую продукцию или новую технологию, 

новые средства труда или другие формы [3,с.335]. 

Поэтому независимо от того, как происходит это перевоплощение 

(опосредование), можно говорить о наличии потребительной стоимости 

новшества – одного из элементов товарности. 
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Но иначе обстоит дело со стоимостью – вторым атрибутом товара. 

Научный труд имеет особый характер, он не может быть подведен под общую 

рубрику абстрактного труда, рассматриваемого как целесообразная деятельность 

человека, расходующего свою энергию. Не это характеризует научный труд, так 

он не сводится к простому человеческому труду и содержит в себе интеллект и 

специфику творческого движения. С другой стороны, и время научного труда не 

может служить его мерой, как и мерой полученного результата. Следовательно, 

нельзя говорить и о стоимости научного труда, как овеществленного в нем труде, 

что означает отсутствие его стоимости в классическом смысле и необходимость 

признания его особенной стоимости. 

Какими же ценовыми критериями следует руководствоваться? Прежде 

всего, это такие известные категории, как доходы и прибыль. 

Особенности стоимости обусловливают ряд факторов, которые ее 

образуют. Она представляет собой специфическое проявление эффекта, который 

научный труд создает для общества. Стоимость и цена новшества не имеют 

прямой связи с трудом, вложенным в его производство, как и со временем, в 

рамках которого этот труд был затрачен. Эта стоимость определяется 

исключительно тем эффектом, который новшество создает в производстве и 

представляет капитализированный эффект. Сказанное о стоимости относится и к 

цене новшества. Её сущность может быть определена как выраженная в деньгах 

стоимость эффекта, созданного с использованием новшества [3,с.356]. 

Особенности стоимости новшества определили и специфику его цены, а 

также способа ее образования. Требования к ценам могут быть сформулированы 

следующим образом: 

• эффект от использования новшества выражается в накоплении 

дополнительной прибыли, создаваемой при его использовании в 

производстве; 

• срок использования новшества, от которого зависит масса эффекта, 

обусловливается моральным износом новшества; 

• уменьшение со временем эффекта от использования новшества; 

• эффект от новшества не может быть полностью присвоен 

инновационной организацией (продавцом), так как это делает 

бессмысленным для предпринимателя его покупку и использование в 

производстве. Мировая практика дает различные соотношения в его 

дележе между продавцом и покупателем новшества. Покупателем 

присваивается от 0,2 до 0,6 части прибыли (эффекта) от использования 

научного продукта. Это соотношение зависит от научного уровня 

продукта и от характера участия покупателя в его создании 

(производстве); 

• научный продукт не отчуждается от инновационной организации 

(ученых), а при использовании не уничтожается, как все остальные 

товары, и может быть продан различным покупателям, если это не 

ограничено первым покупателем. Повторная продажа, однако, имеет 
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отношение к оценке новшества. Чем больше повторяется продажа, тем 

больше совокупный экономический результат от производственного 

использования новшества. 

 

Разнообразие факторов, воздействующих на цену новшества, усложняет 

установление цены [3,с.356]. 

Чтобы выполнять свои функции, рынок должен иметь возможность 

экономически воздействовать на динамику и масштабы инноваций. Существо 

экономического воздействия состоит в том, что повышается или понижается 

интерес участников инновационного процесса к производству и реализации и их 

распределению. Воздействие рынка зависит от возможности изменить величину 

стоимости категорий в соответствии с рыночной конъюнктурой и тем самым 

повысить или снизить интерес к новшествам. При этом цены, прибыль, процент 

и т.д., выполняют роль инструментов, с помощью которых рынок оказывает свое 

воздействие, превращая новшества в важнейшую часть рынка факторов 

производства. 

Очень часто на стадии рассмотрения принимаемых к использованию 

изобретений, рационализаторских предложений и других видов инновации 

необходимо проводить их экономическую оценку. 

Под понятием «экономическая оценка» следует понимать проведение 

исследований инноваций на базе экономических показателей. 

Экономическая оценка – установление эффекта, создаваемого 

нововведением, или установление эффекта, который может создать 

рассматриваемое нововведение. Причем экономический эффект может быть не 

только положительным, но и отрицательным. Но даже отрицательный эффект, 

выраженный в гривнах, то есть когда требуется дополнительная затрата средств, 

может создавать положительный эффект, выражающийся в улучшении техники 

безопасности, улучшении условий труда и т.д. 

Экономическую оценку необходимо проводить на различных этапах 

работы над изобретением или инновациями. Сегодня уже никого не удивить тем, 

что патентное исследование необходимо проводить на всех стадиях 

проектирования и они уже проводятся на всех этапах работы над техническим 

решением. Так и экономическую оценку необходимо проводить на всех этапах 

[2,с.21].  

Сравнивая технические решения часто конструктивно или 

технологически, мы тем самым сравниваем их и экономически. А раз 

определяем, что это дает, мы тем самым уже сравниваем их экономичность. 

Первая стадия экономической оценки носит приближенный, 

ориентированный характер и отвечает лишь на один вопрос, создает или не 

создает предполагаемое техническое решение положительный эффект. Частично 

решается и второй вопрос – какой эффект. Этот эффект может быть явный, 

скрытый или спорный. 
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Цель первого этапа экономической оценки технического решения можно 

считать достигнутой, если мы смогли отнести рассматриваемое техническое 

решение к какой-либо из указанных групп в экономическом отношении. Проводя 

такое исследование, мы имеем основание наравне с конструктивными 

признаками сделать вывод о том, как следует поступить с предлагаемым 

техническим решением, принять его, а если нет, отклонить. 

Приняв предложение, мы приступаем к разработке. На стадии разработки 

в процессе проработки вариантов мы также наравне с конструктивной или 

технической проработкой обязаны производить экономическую оценку 

разрабатываемых вариантов. 

Базой экономической оценки должны быть взяты существующие на 

момент разработки фиксированные документы, которые называют общей или 

нулевой экономической оценкой, и предлагаемые результаты разработанных 

вариантов. Сразу после принятия предложения необходимо определить наличие 

фиксированных документов по стадиям затрат. А в случае отсутствия составить 

их и утвердить. Установление фиксированных документов является основным 

условием, позволяющим в дальнейшем производить определение экономии 

[2,с.21-25]. 

Следующий этап экономической оценки инновации – это этап, 

предшествующий непосредственному внедрению нового технического решения. 

На этом этапе необходимо окончательно уточнить фиксированные 

документы и определить затраты до начала внедрения по всем статьям, 

затрачиваемым нововведением. То есть определить и утвердить все затраты до 

начала фактического внедрения. Это и будет отправным документом для 

сравнения с затратами после начала внедрения инновации. 

Таким образом, на этом этапе установлен базовый отсчет, или, иначе 

говоря, создана основа для дальнейших экономических расчетов. 

Следующий этап экономической оценки инновации – этап, 

отсчитывающийся с момента внедрения, то есть со дня начала фактического 

использования инновации. Началом внедрения для технических решений 

является дата начала фактического использования, которая указана в 

подписанном акте об использовании инновации или равнозначном ему 

документе, в котором указан фактический срок начала внедрения. С момента 

подписания такого документа исчисляется экономический или иной 

положительный эффект. Начиная с этого этапа, экономическая оценка переходит 

в определение экономического или иного положительного эффекта. При условии 

правильного проведения предшествующих экономических оценок в результате 

не может быть получен отрицательный эффект. В последующем экономическая 

оценка также выражается в определении положительного эффекта, то есть либо 

экономического, либо иного положительного эффекта. 

Последующая оценка положительного эффекта производится по 

окончании расчетного года использования инновации. Исключением является 
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случай, когда нововведение эксплуатируется менее 12 месяцев. В этом случае 

положительный эффект определяется по окончании его использования. 

Рассмотрим сроки проведения экономических оценок нововведений на 

предприятиях [2,с.29-40]. 

Первая экономическая оценка проводится в процессе рассмотрения 

инноваций, т.е. в промежутке между поступлением и принятием по ним решения. 

Вторая экономическая оценка. Сроки разработки изготовления опытных 

образцов и их испытания, как правило, невелики, то между этими позициями 

экономические оценки можно не производить. Но если эти сроки достаточно 

велики, а в это время могут быть созданы или, во всяком случае, разработаны и 

испытаны иные технические решения, экономическую оценку между этими 

позициями целесообразно проводить. Это необходимо для того, чтобы не 

создавалась ситуация, когда имеется лучшее техническое решение, а 

используется худшее. 

   Третья экономическая оценка. Это, по существу, уже определение 

годового экономического эффекта, который является основанием для выплаты 

авторского вознаграждения. 

Четвертая экономическая оценка. Это, по существу, то же самое, что и 

третья, с той лишь разницей, что она проводится по окончании первого года 

использования и базируется на фактических данных. Эта экономическая оценка 

должна быть закончена не позднее двух месяцев после окончания первого 

расчетного года использования или окончания использования 

рационализаторского предложения, если оно используется менее года. 

При использовании изобретений, как и рационализаторских 

предложений, может быть случай использования объекта техники, когда этот 

объект имеет ограниченный срок использования, скажем, менее календарного 

года. В этом случае срок проведения четвертой экономической оценки 

заканчивается через два месяца после прекращения применения объекта новой 

техники, в котором использовано изобретение. 

В связи с рассмотрением сроков проведения экономических оценок 

важно выяснить сущность понятия использования нововведений. 

Использованием новой техники, изобретений и рационализаторских 

предложений признается его применение в любой области народного хозяйства, 

культуры, здравоохранения или обороны страны. Это общий признак. 

Однако в зависимости от объекта технического решения имеются 

некоторые особенности. 

Так, изобретение и рационализаторское предложение, относящееся к 

способу (технологии) производственной или иной деятельности признается 

использованным со дня начала его применения в производственном процессе. 

Новая техника, изобретение или рационализаторское   предложение, 

относящееся к устройству (конструкции)  или веществу (материалу), признается 

использованным со дня начала его применения в изготовляемой или 
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эксплуатируемой продукции, в том числе и в опытных образцах, переданных в 

эксплуатацию. 

В случае единичного применения какого-то устройства датой начала 

использования этого устройства или приспособления является день начала его 

применения в изготавливаемой или   эксплуатируемой  продукции. 

В случае группового применения, то есть тогда, когда устройство или 

приспособление находит применение в нескольких экземплярах, необходимо 

помнить, что  датой начала использования, с которой начинается отсчет времени 

использования является дата начала применения первого экземпляра. 

Если изобретение или рационализаторское предложение, ранее 

изготовленное и апробированное, используется в опытном образце (партии, 

серии), способе (технологии) пли при его испытании, оно считается исполь-

зованным. 

Не признается использованным нововведение при экспериментальной его 

проверке. 
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КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

БУЛАТОВА ЕЛЕНА, 

кандидат экономических наук, профессор 

Мариупольский государственный гуманитарный университет 

 

 
Эволюция международного разделения труда привела к развитию 

экономической интеграции, направления которой (глобальное и региональное) 

являются следствием интернационализации и транснационализации. Данные 

процессы в мировой экономике вызваны, с одной стороны, активной 

деятельностью ТНК,  а с другой – экономическим сближением государств в 

территориально-пространственном аспекте. Данные процессы требуют 

соответствующего регуляторного механизма, развитие которого обеспечит 

гармонизацию норм регулирования в глобальном и региональном масштабах. 

И глобализация, и регионализация способствуют либерализации торгово-

экономических отношений. ВТО, деятельность которой направлена на 

содействие либерализации мировой торговли и урегулирование торгово-

экономических спорных вопросов, имеет определенные ограничения 

относительно влияния на внутренний механизм развития регионального 

сотрудничества. Среди проблемных вопросов, которые продолжают оставаться 

неурегулированными на уровне ВТО, продолжает оставаться проблема 

определения эффективности нотифицированных региональных торговых 

соглашений с перекрестным участием стран [11]. Отсутствие качественной 

статистической информации, позволяющей оценить результаты конкретного 

соглашения, различные нормы и критерии усложняют процесс контроля со 

стороны ВТО за деятельностью подобных соглашений. Как следствие, процесс 

взаимодействия глобального и регионального уровней развития торгово-

экономического сотрудничества остается неурегулированным [7,10].  

Медленное развитие переговорного процесса под эгидой ВТО, наличие 

достаточного количества спорных вопросов в регулировании торгово-

экономических отношений стало важным фактором, повлиявшим на расширение 

практики заключения торговых соглашений между странами на региональной 

основе. Количество региональных торговых соглашений, нотифицированных 

ВТО, ежегодно возрастает. Большая часть данных соглашений заключается на 

двухсторонней основе и, как правило, охватывает самый низкий уровень 

интеграционного взаимодействия, который связан с созданием зон свободной 

торговли. Подобные соглашения заключаются не только между странами, 

находящимися на примерно одинаковом уровне социально-экономического 

развития. В таких соглашениях оговаривается механизм расширения доступа к 
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рынкам, который содействует развитию открытости рынков всех сторон, влияет 

на изменения в структуре внешнеторговых операций и т.п. Удельный вес 

договоренностей между высокоразвитыми и развивающимися странами в общем 

количестве региональных торговых соглашений возрос за последние годы с 14% 

в 1995 году до 27% в 2007г. [11,c.55]. 

Одновременное участие стран в нескольких региональных торговых 

соглашениях содействует развитию новой тенденции в эволюции 

международной экономической интеграции, а именно: появлению 

континентальной интеграции. По нашему мнению, образование  глобального 

экономического пространства не возможно без континентальной интеграции. 

Территориальной основой такого союза является трансконтинентальное 

пространство, которое объединит страны и регионы с интенсивной интеграцией, 

в частности, американский, европейский и тихоокеанский.   

Среди всех имеющихся региональных объединений в мировом хозяйстве 

наиболее высокий уровень развития региональной экономической интеграции 

континентального характера демонстрирует ЕС. Интеграционное сотрудничество, 

которое демонстрирует данное интеграционное объединение, является наиболее 

развитой формой проявления регионализма, результатом развития которого станет 

формирование единого европейского экономического пространства.   

 В настоящее время ЕС является наиболее развитой интеграционной 

группировкой с общей численностью населения 457 млн. человек, проживающих  

в 27 странах Западной, Центральной и Восточной Европы, а также Балтии. ЕС 

занимает лидирующее положение в мире по многим  показателям. Так, 

интеграционным объединением производится треть мирового ВВП, а показатель 

ВВП на душу населения в ЕС на 55% выше, чем в США, и на 16% больше, чем в 

Японии. Совокупный объем  ВВП стран ЕС составил в 1997 году 16,8млрд.дол. 

данное интеграционное объединение является крупнейшим экспортером и 

импортером. Так, на долю ЕС приходится 15,9% мирового экспорта товаров, а с 

учетом внутрирегионального экспорта, этот показатель составляет, 

соответственно, 37,5% мировой торговли товарами. Удельный вес ЕС в мировом 

экспорте услуг составляет 46,6% (без учета внутрирегионального экспорта услуг 

этот показатель составляет 18,4%). Доминирует ЕС в мировой экономике и по 

масштабам миграции капитала (46,3% в общем объеме притока капитала).   

Развитие интеграционных процессов в Европе способствует 

экономическому и социальному прогрессу, его сбалансированности и 

устойчивости.  ЕС характеризуется наиболее глубоким уровнем развития 

интеграционных процессов, что подтверждается показателями, 

характеризующими развитие внутрирегиональных процессов. Так, уровень 

внутрирегиональной торговли в данном интеграционном объединении является 

самым высоким среди всех интеграционных объединений мира (табл.1). 

Развитие интеграционных процессов в Европе способствует 

экономическому и социальному прогрессу, его сбалансированности и 

устойчивости. Экономическая интеграция в Западной Европе не 
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ограничивается только ЕС. В 1960 г. была образована Европейская Ассоциация 

свободной торговли, членами которой в настоящее время являются Норвегия, 

Швейцария, Исландия. Действие данной ассоциации распространяется только 

на промышленные товары, в отношении которых действует режим свободного 

беспошлинного оборота между странами-участницами ассоциации.  В октябре 

1991 г. между ЕС и Европейской Ассоциацией свободной торговли   подписано 

соглашение о Европейском экономическом пространстве, которое 

предусматривает: свободное движение товаров, услуг, факторов производства; 

проведение совместной согласованной экономической, научно-технической, 

экологической, социальной политик;  создание правовой системы для 

реализации общих норм и правил. 

 

Таблица 1 

Удельный вес внутрирегиональной торговли в странах ЕС, % 

 

Наименование  

объединения 
1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

ЕС  62,3 67,6 66,8 67,7 67,3 67,6 68,1 

НАФТА  33,6 41,4 46,2 55,7 55,8 53,8 51,3 

АСЕАН 17,4 18,9 24,5 23 25,3 24,9 25,0 

 

 

В начале 90-х годов страны Центральной Европы (Венгрия, Польша, 

Словакия и Чехия) стали активно включаться в интеграционные процессы. В  

декабре  1992  г.  эти  четыре  страны  подписали Центральноевропейское  

соглашение  о  свободной  торговле,  к которому  с  января  1996  г.  

присоединилась  Словения.  Данное соглашение предусматривало  создание  

зоны  свободной  торговли  промышленными товарами  в  течение  четырех  лет  

путем  постепенной взаимной отмены таможенных пошлин и других нетарифных 

ограничений. Инициатива бывших социалистических стран  основывалась на их 

стремлении скорейшей интеграции в экономическую  и  политическую  систему  

Европейского  Союза. Снятие  тарифных  и нетарифных  барьеров  в  рамках  

объдинения позволило адаптировать  национальных  производителей  в  странах-

участницах  к растущей конкуренции, внедрить системы европейского качества и 

технического уровня. Как результат, в 2004г. эти государства стали 

полноправными членами  ЕС. 

Особое место и значение для развития  европейских интеграционных 

процессов,  целостности и политической стабильности Европы, повышения ее 

геоэкономической и геополитической роли  имеет регион Черного моря, 

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook006/book/index/predmetnyi.htm#i01171
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обладающий значительными ресурсами. Развитие Черноморской зоны 

экономического сотрудничества, в которую входят Армения, Болгария, Грузия, 

Молдова, Россия, Румыния, Турция, Украина,  Албания, Азербайджан и Греция, 

призвано обеспечить стабильное развитие государств-участниц, которые только 

вступили в первую фазу развития регионального сотрудничества.  

Структура национального хозяйства в странах Черноморского бассейна в 

целом соответствует межхозяйственным пропорциям, которые свойственны 

странам с невысоким уровнем социально-экономического развития. Между 

этими странами еще не сформировалось устойчивое разделение труда, что 

необходимо для развития регионального рынка.  Удельный вес 

внутрирегиональной торговли в общем объеме внешнеторгового оборота ЧЭС не 

превышает пятой части. Для государств-членов ЧЭС характерен крайне 

неравномерный уровень интегрированности в данной организации. Так, более 

половины внешнеторгового оборота приходится на внутрирегиональную 

торговлю Грузии и Молдовы, около трети  в Албании, Армении, Болгарии, 

Украине.  В определенной степени это является следствием того, что входящие в 

данное формирование страны ранее имели различные концепции 

экономического развития, что отразилось на незначительных объемах 

внутрирегиональной торговли.  

Изменение в геоэкономической структуре внешней торговли указанных 

стран будут способствовать активизации торгово-экономических отношений. 

Экономический потенциал данного региона определяется его возможностями в 

сфере транспортных коммуникаций, энергосистем, в сфере торговых связей, 

совместного разрешения экологических  проблем.   

Особое значение для развития европейских интеграционных процессов 

приобретает развитие Евро-Средиземноморской зоны свободной торговли с 

десятью государствами Ближнего Востока и Северной Африки, оборот с 

которыми для ЕС составляет 146,4 млрд.евро (5,1% от общего оборота в целом). 

С учетом динамического развития геополитической ситуации и 

расширения Европейского Союза особое значение для дальнейшего 

гармоничного развития континента приобретает реализация региональной 

политики, императивом которой, является реализация концепции «Европа 

регионов», в которой регион рассматривается как важнейший резерв внутреннего 

единства европейской интеграции. В документах, регламентирующих 

деятельность Евросоюза,  среди основных целей развития европейской 

интеграции не значится формирование континентального рынка.  В то же время 

постепенное расширение ЕС на восток, а также признание важности 

ближневосточного и североафриканского интересов для данного объединения, 

позволяют сделать вывод о создании основ формирования европейской 

континентальной модели региональной интеграции.  

Главное  отличие  модели  североамериканской  интеграции  состоит  в  

том,  что  в Северной  Америке  объединение  начиналось  не  в  соответствии  с  

политическим решением,  а  в  ответ  на  потребности  рыночных  структур.   



Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 2 (2), 2009 

Ştiinţe Economice 

 

 

 162 

Длительное время интеграционные процессы протекали на фирменном и 

отраслевом уровнях и не были связаны с государственным и 

межгосударственным регулированием. Новый этап в развитии  интеграционных 

процессов здесь связан, прежде всего, с формированием Североамериканской 

зоны  свободной торговли (НАФТА).  

Целями создания НАФТА в целом же были определены такие, как и у 

любого другого интеграционного объединения: устранение таможенных 

ограничений во взаимной торговле; достижение высокого уровня интеграции 

рынков товаров, капитала, технологий и трудовых ресурсов; достижение полной 

независимости от внешних поставок энергоресурсов. Кроме того, через создание 

данного интеграционного объединения планировалось обеспечить усиление 

конкурентоспособности североамериканского экономического центра в 

сравнении с западноевропейским и азиатско-тихоокеанским центрами. 

Характерной  особенностью  североамериканской  интеграционной  

модели в отличие от европейской, является  асимметричность  экономической  

взаимозависимости  стран-членов  НАФТА, обусловленная, с одной стороны, 

слабым интеграционным взаимодействием Канады и Мексики и,  с  другой, -  

доминирующим положением США.  

 Создание НАФТА способствовало образованию одного из самых 

больших и богатых рынков не только в Северной Америке, но и в мире. 

Специфичность этого рынка характеризуется, прежде всего, тем, что это 

объединение лишь трех, но больших как по территории и населению, так и по 

экономическому потенциалу стран. На долю НАФТА приходится 13,0% 

мирового товарного экспорта, 16,2% мирового экспорта услуг. Безусловно, 

основой данного рынка является экономика мирового лидера по 

конкурентоспособности США. Большая часть внешнеторгового оборота Канады 

и Мексики приходится на торговлю с США. Расположен этот рынок на 

одинаковом расстоянии от Западной Европы и от азиатско-тихоокеанского 

региона. Кроме того, существует реальная возможность в будущем расширить 

этот рынок на Латинскую Америку.   

Оценивая перспективы развития североамериканской интеграции, 

следует отметить, что  в  настоящее  время  и южноамериканские страны 

стремятся  в будущем присоединиться  к  НАФТА. Тем более, что и США 

всячески поддерживают  данное стремление. Только в 2000-х годах они 

подписали соглашения о свободной торговле или ведут соответствующие 

переговоры с 19 странами или таможенными союзами. США — активные 

сторонники создания Американской зоны свободной торговли, которая бы 

объединила все страны Южной, Центральной и Северной Америки. Этому 

способствует и активизация интеграционных процессов между странами 

Латинской  Америки  и  Карибского  бассейна в последние годы, чему 

способствовал  рост  уровня экономического развития стран и усиление 

интеграции на других континентах.   
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Наиболее развитой интеграционной группировкой в данном регионе 

является   МЕРКОСУР -  общий  рынок  стран  южного  конуса,  созданный  в  

1991  г.  Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем. Здесь сосредоточено 

45% населения Латинской Америки, свыше 50% совокупного ВВП. 

Договором   о  создании  МЕРКОСУР предусматривались:  отмена  всех 

пошлин и  тарифных ограничений  во  взаимной  торговле между четырьмя 

странами, т.е. создание зоны свободной торговли в данном субрегионе; 

свободное движение капиталов и  рабочей  силы;  введение  единого  внешнего  

тарифа  и  образование таможенного  союза;  координация  политики  в  области  

промышленности, сельского  хозяйства  и  в  валютно-финансовой  сфере; 

унифицированные правила функционирования свободных промышленных зон;  

единый порядок происхождения товаров. В  2006 г. к этому договору 

присоединилась и Венесуэла.  

В  настоящее  время удельный вес МЕРКОСУР  в общем объеме 

мирового товарного экспорта составляет всего 1,8%, однако за последние пять 

лет  он вырос в 2 раза (с 136 млрд.долл в 2004 году до 279 млрд.долл. в 2008 

году), а ежегодные темпы роста в среднем за 2000-2008 гг. составили 16% (для 

сравнения в ЕС – 12%, НАФТА – 7%, АСЕАН – 11%).  К концу 1990-х гг. зона 

свободной торговли в рамках МЕРКОСУР  приблизилась  к  таможенному  союзу 

(единый  внешний  тариф  был установлен  для 85%  товаров).  

Среди факторов, сдерживающих развитие интеграционного 

взаимодействия в МЕРКОСУР, особо следует выделить неразвитость 

транспортной инфраструктуры, существующие проблемы в сфере валютного 

регулирования, налогообложения  трудового законодательства, в социальной 

сфере. Кроме  МЕРКОСУР,  в  Латинской  Америке  действуют  еще 3  неполных 

таможенных  союза, которые также активизируют свою деятельность –  Андское  

сообщество,  Карибское  сообщество   и Центральноамериканский  общий  

рынок,  которые также  стремятся  создать  общий рынок.  

Если  сравнить суть  основных  положений Соглашения  о зоне 

свободной торговли между  США, Канадой и Мексикой   с  основополагающими  

документами, регламентирующими деятельность Евросоюза,  то можно увидеть, 

что в долгосрочной перспективе основной целью ставится формирование 

единого континентального американского рынка. Взаимное стремление к 

развитию интеграционного взаимодействия североамериканских, 

латиноамериканских стран и стран Карибского бассейна формируют основу для 

развития   американской континентальной модели региональной интеграции.  

Особенностью интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе является формирование субрегиональных объединений стран, степень 

интегрированности внутри которых достаточно различна и имеет свою 

специфику. Развитие интеграционных процессов в этом регионе основывается на 

принципах открытого регионализма, суть которого заключается в том, что 

развитие кооперационных связей и снятие ограничений на движение товаров, 

трудовых ресурсов и капитала внутри региона сочетается с соблюдением 
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принципов ГАТТ/ВТО, отказом от протекционизма в отношении других стран, 

стимулированием развития внерегиональных экономических связей.  

Существенным фактором развития интеграционных процессов в 

азиатско-тихоокеанском регионе становятся  усиливающиеся  настроения  в 

пользу азиатской  солидарности,  поиска общеазиатских ценностей.  В связи с 

этим в регионе были  разработаны  три  главных  направления  региональной  

интеграции на базе и в рамках Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН). В соответствие с первым направлением (рыночным), предпочтение 

отдаётся  зоне свободной торговли через поэтапное снижение тарифов во 

взаимной торговле, с тем, чтобы в итоге в соответствии с теорией сравнительных 

преимуществ и для наиболее  эффективного  использования  ресурсов  

обеспечить  полную свободу размещения производства в странах ассоциации. 

Отличительной особенностью второго направления (рыночного)  является  

сочетание  выборочной  торговой  либерализации  с использованием  некоторых  

форм  государственного  регулирования.  Этот путь  отстаивался  сторонниками 

«целенаправленно  регулируемой индустриализации».  Такая  стратегия  

опирается  на  общерегиональное  промышленное  сотрудничество,  

согласование  планов  развития  стран АСЕАН  на  международном  уровне,  

реализацию  совместных  проектов  и подкрепляется административными и 

политическими мерами. Сторонники третьего направления предлагают 

реализацию отдельных проектов регионального масштаба и выступают против 

комплексных схем хозяйствования.  Ведущая роль в развитии  региональной  

интеграции отводится частному сектору, поэтому обосновывалось  создание  

условий  для  благоприятного  роста крупных  многонациональных  компаний. 

С  точки  зрения  перспектив  расширения  АСЕАН важное  значение  

имеет  подписанное  в  ноябре 2004  г.  соглашение  о  создании   в  течение  

десяти  лет  зоны свободной торговли АСЕАН – Китай, которая будет 

охватывать население в 1,8 млрд.  человек с ВВП в 2 трлн. долл. и торговым 

оборотом 1,2 трлн. долл.   

Постепенно  развиваются интеграционные  связи  AСЕАН  с Южной  

Кореей  и  Японией.  В  декабре 2005  г. состоялся  первый  восточноазиатский  

саммит  в  формате  AСЕАН + 3  с  возможным подключением  к  нему  в  будущем  

Индии,  Австралии,  Новой  Зеландии  и  России.  Уже  подписано  с Индией  

соглашение  о  создании  к 2012   г.   зоны  свободной торговли.  Начата  работа  

над  проектом  создания  Восточноазиатской  зоны  свободной торговли (AСЕАН  

с  Китаем,  Японией  и  Южной  Кореей).  Участники  новой  группировки должны 

обеспечить ее открытость, прежде всего по отношению к США.  

Таким образом, сегодня в азиатско-тихоокеанском регионе можно 

выделить три основных центра, от которых будет зависеть механизм 

внутрирегионального сотрудничества: Япония – Китай – новые 

индустриальные страны – АСЕАН, именно от них, в конечном итоге, и будет  

зависеть характер развития азиатско-тихоокеанской континентальной модели 

региональной интеграции. 
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Формирование континентальных моделей развития есть важнейшей 

чертой проявления «нового регионализма». Постепенное открытие регионов, 

отход от протекционистской направленности регионального взаимодействия, 

свойственного «старому регионализму», усиливает процессы межрегиональной 

интеграции. Следует отметить, что каждая страна может одновременно 

участвовать в нескольких интеграционных объединениях, что позволяет сделать 

вывод о развитии в современных условиях многоуровневой интеграции, в 

которой сохраняются и элементы «старого» и «нового» регионализма.   

Процесс развития региональной интеграции имеет собственную логику и 

не регулируется такой наднациональной институцией как Всемирная торговая 

организация, поскольку развитие интеграционных блоков предусматривает 

создание собственной системы наднациональных институтов. Страны, 

заключающие региональные торговые соглашения применяют собственный 

торговый режим в рамках многостороннего режима. Однако принципы 

функционирования региональных торговых соглашений часто входят за рамки 

принципов ВТО 

 Стремительный рост количества региональных торговых соглашений (до 

конца 2010 года их ожидается свыше 400)  усиливает необходимость 

дальнейшего анализа существующих проблем, связанных с регулированием 

региональных торговых соглашений, со стороны ВТО.  Сегодня практически все 

страны-члены ВТО являются участниками региональных торговых соглашений 

(некоторые их них являются участниками нескольких подобных соглашений 

одновременно). При таких условиях возникает определенное противоречие 

между  регулированием отношений со стороны ВТО  и непосредственно 

механизмом реализации региональных торговых соглашений. 

Неурегулированность данного противоречия будет тормозить развитие 

механизма либерализации мировой торговли в целом. 
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