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Economie mondială şi REI 
Anatolie SPIVACENCO, Drd., UASM

BAzELE TEORETICE ALE TENDINŢELOR DE 
DEzVOLTARE ŞI CREŞTERE ECONOMICĂ

In this article the author examines the vision of various scientists with 
regard to the concept of economic growth and development trends: the 
sense and importance of the trend in measuring the economic growth, 
the role and the development of society through economic system, 
development factors and economic growth, the indicators of economic 
growth efficiency. 

Locul important in proce-
sul de planificare strategică le 
aparţine tendinţelor de dezvoltare 
şi creşterea economică. Tendinţa 
(sau trendul) reprezintă o mişcare 
pe termen lung, de fond sau 
structurală, a unei serii economice. 
Această mişcare este în mod 
tradiţional prezentată prin forme 
analitice simple: polinominale, 
logaritmice, exponenţiale, ciclice 
sau logistice. Astfel, trendul ca 
tendinţă generală constituie rezul-
tatul acţiunii unor factori legaţi de 
esenţa mecanismului de dezvoltare 
a fenomenului şi are caracter de 
evoluţie „оn medie”[1,2]. Deter-
minarea trendului are drept scop 
delimitarea elementului stabil 
în evoluţia fenomenului sau a 
traiectoriei evolutive, care s-ar fi 
оnregistrat dacă nu ar fi intervenit 
factorii de timp oscilatoriu şi ac-
cidental. Astfel, trendul este un 
mod de măsurare a dezvoltării şi 
creşterii economice.

Dezvoltarea reprezintă o 
categorie desemnând o mişcare 
complexă, orientată, cu caracter 
ireversibil, desfăşurată în ansam-
blu şi în final pe o linie ascendentă, 
de la inferior la superior, de la 
vechi la nou. Ea se realizează 
ca o succesiune nesfârşită a 
schimbărilor, acumulărilor cantita-
tive şi a transformărilor calitative, 
a evoluţiei şi revoluţiei, a regresu-
lui şi progresului, care alcătuieşte 
laturi, aspecte inseparabile ale 
aceluiaşi proces, aflându-se оntr-o 
unitate indisolubilă. Оn teoria 
planificării prin dezvoltare este 
primit de оnţeles schimbările 
corespunzătoare în sistemul exist-
ent de producere sau economic, 
realizările necesare în creşterea şi 
reоnnoirea anumitor subsisteme a 
părţii ei [3,4].

Creşterea şi dezvoltarea se 
deosebesc radical având dif-
erit sens. Creşterea poate avea loc 
оmpreună cu dezvoltarea sau în 
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lipsa ei. Оn majoritatea cazurilor 
creşterea оnseamnă majorarea di-
mensiunilor sau numărului obiect-
elor. Dezvoltarea este un proces in 
care se majorează posibilităţile şi 
dorinţele individului în satisfac-
erea dorinţelor proprii şi cerinţelor 
altor persoane. Dezvoltarea, in 
majoritatea cazurilor depinde de 
calitate şi se referă la faptul „... 
cоt de mult poate să facă omul sau 
organizaţia, în comparaţie cu ceea, 
de ce ei dispun, care este situaţia 
economică sau ce nivel a fost 
realizat în perioada existentă”[5]. 
Dezvoltarea poate fi privită şi ca o 
combinaţie a schimbărilor mintale 
şi sociale ale unui popor, care face 
posibilă creşterea, cumulativă şi 
durabilă a produsului intern brut 
real. Această definiţie ne permite 
să afirmăm faptul că dezvolta-
rea este baza creşterii economice 
fiindcă „... scopul principal al 
dezvoltării socio-economice a 
ţării în perspectivă il reprezintă 
asigurarea creşterii economice 
stabile şi creşterea nivelului de 
viaţă al populaţiei”[6].

Totodată, menţionăm faptul 
că atingerea unui nivel anumit de 
dezvoltare se realizează numai prin 
utilizarea optimă a potenţialului de 
producţie, deoarece orice sistem 
de producţie trebuie să dispună 
de un anumit potenţial economic, 
care să contribuie la dezvoltarea 
şi creşterea economică.

Dezvoltarea economică 
reliefează aspectele calitative ale 

activităţii economice, respectiv 
modificările intervenite în struc-
turile teritoriale şi organizaţionale, 
de producţie şi de ocupare a forţei 
de muncă, în structurile mediului 
şi ale standardului de viaţă etc. 
Dezvoltarea economică nu are 
o semnificaţie rezultativă decât 
în sensul şi în măsura în care stă 
la baza unei creşteri economice, 
prin intermediul noii structuri 
economice. Astfel, dezvoltarea 
economico-socială include atât 
creşterea economică, cât şi schim-
barea calitativă a vieţii, nivelului 
de trai, mediului etc.

Dezvoltarea durabilă poate 
fi asigurată numai cu mijloace 
economice şi politice, şi pre-
supune satisfacerea cerinţelor 
societăţii fără daune cauzate vii-
toarei generaţii şi fără majorarea 
datoriilor altor ţări. Spre regret 
„... în anul 2006, fiecărei familii 
din Republica Moldova ii revine 
o datorie în suma de 615$ SUA şi 
3250 lei”. [7]

O dezvoltare durabilă poate 
fi atinsă numai prin utilizarea sis-
temelor economice realizate în alte 
ţări ale lumii. Sistemul reprezintă 
o multitudine de elemente, care se 
află în atitudine şi legătură unul cu 
altul, formând o integritate unitară. 
Nucleul operaţional al sistemului 
economic оl constituie factorii 
de producţie, comenzile (con-
tractele) externe ce reglementează 
regimul de funcţionare normală a 
procesului de producţie, scopurile 
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finale. Acest sistem este supus 
influenţelor unor perturbaţii. 

Toate sistemele economice 
în condiţii instituţionale normale 
pot să se dezvolte şi să asigure 
o creştere economică stabilă. 
Creşterea economică este limitată 
de schimbările cantitative, pe 
când structura sistemului rămâne 
neschimbată. Dezvoltarea stabilă 
se caracterizează prin obţinerea rit-
murilor medii şi оnalte de creştere 
economică оntr-o perioadă de 
lungă durată, iar structura internă 
a sistemului se modifică şi se 
adaptează la schimbările mediului 
exterior.

Asupra dezvoltării durabile 
influenţează mai mulţi factori, 
principalii fiind:
- imbinarea optimă a specializării 

şi diversificării activităţii eco-
nomice;

- concentrarea inovaţiilor în 
direcţiile prioritare de creştere 
şi modificării produselor;

-elasticitatea structurii organiza-
torice, optimizată în conformi-
tate cu scopurile strategice;

- dirijarea bazată pe cunoştinţe şi 
dezvoltarea capitalului uman;

- consolidarea eforturilor în 
scopul obţinerii unui efect 
sinergetic.

Оn anul 1992 a avut loc 
Conferinţa ONU pe problema 
mediului ambiant şi dezvoltarea 
viitoarei civilizaţii, la care s-a 
constatat că modelul de dezvoltare 
trebuie să se bazeze pe interesele 
internaţionale comune şi ulterior 

pe interesele unor grupe de ţări 
[8].

Creşterea poate fi definită, 
drept majorarea perioadei indel-
ungate, a unui indicator de dimen-
siune, produsului global în ter-
meni reali. Conceptul de creştere 
este mai restrictiv decât cel de 
dezvoltare, care desemnează to-
talitatea transformărilor tehnice, 
sociale şi culturale care оnsoţesc 
creşterea producţiei.

Noţiunea de creştere economică 
a fost introdusă în anul 1939 de către 
economistul englez Harrod. Dar o 
teorie propriu-zisă a creşterii eco-
nomice оncepe să se dezvolte din 
anul 1960 sub impulsul modelelor 
de creştere economică [9].

S t u d i i l e  e f e c t u a t e 
demonstrează că majoritatea 
savanţilor economişti tratează 
conceptul de creştere economică 
drept o evoluţie a vieţii eco-
nomice, o majorare a PIB, o ma-
jorare a volumului de producere 
a mărfurilor, o majorare a volu-
mului şi o perfecţionare a calităţii 
producţiei publice, nişte schimbări 
calitative a PIB, o acumulare 
de bunuri, o mărire durabilă a 
populaţiei şi a producţiei pe locui-
tor, obţinerea unui spor important 
de produs naţional, o tendinţă de 
spor a PIB [10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19].

Оn toate aceste definiţii se 
conţin unele elemente de creştere 
economică, оnsă nu există o 
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definiţie unică. După părerea au-
torului , prin conceptul de creştere 
economică se subоnţelege ca o 
majorare şi schimbare optimală 
sau schimbare pozitivă continuă 
a indicatorilor ce caracterizează 
nivelul de dezvoltare a economiei 
naţionale. Către aceşti indicatori 
se referă:
a)indicatori instrumentali: 
1. Rata dobanzii 
2. Deficitul bugetar
b) indicatori de pilotaj: 
3. Soldul balanţei comerciale
4. Rata creşterii masei monetare
5.Rata de schimb (cursul valu-
tar)
6.Rezerva valutară
7.Rata acumulării (economisiri)
c) indicatori  de obiective: 
8.Creşterea economică (ritmul 
creşterii PIB pe locuitor)
9. Rata inflaţiei 
10.Rata şomajului

Creşterea economică poate fi 
interpretată în modul următor:
Des.1 Interpretarea grafică a 

creşteri economice

C r e ş t e r e a  e c o n o m i c ă 
urmăreşte sarcini concrete, prin-

cipalele din ele fiind:
- securitatea alimentară;
- modificarea calitativă a politi-

cilor economice; 
- majorarea cantitativă şi calitativă 

a mărfurilor şi serviciilor pr-
estate;

- asigurarea cu locuri de muncă a 
tuturor persoanelor care doresc 
şi pot activa;

-  e v i t a r e a  m a j o r ă r i i  s a u 
micşorării preţurilor (inflaţiei 
şi deflaţiei);

- asigurarea nivelului de trai a 
categoriilor de populaţie ce nu 
pot activa;

- menţinerea balanţei pozitive de 
comerţ;

- realizarea unui randament inalt 
al potenţialului de producţie.

In prezent, atat pentru Repub-
lica Moldova, cât şi pentru alte ţări 
ce se află în curs de dezvoltare, 
se cer aşa schimbări calitative în 
politicile economice, ca ele să 
stimuleze dezvoltarea şi creşterea 
economică, fiindcă principiul 
de bază în dirijarea economiei 
sună în modul următor „... dacă 
treburile merg rău, atunci trebuie 
de schimbat cursul, iar dacă merg 
bine, orientarea primită trebuie 
dezvoltată mai departe.”[20]

Intrebarea-cheie de care de-
pinde răspunsul referitor la reali-
tatea sau irealitatea politicii eco-
nomice poate fi argumentată numai 
prin posibilitatea de investiţii. Stu-
diile demonstrează că o creştere 
economică durabilă nu poate fi 
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realizată în Republica Moldova 
fără investiţii corespunzătoare din 
alte ţări, fiindcă „ ... nici o ţară din 
istoria nouă n-a fost în stare să li-
chideze de sine stătător rămânerea 
în urmă în dezvoltarea ştiinţifică, 
tehnologică, intelectuală..., ex-
tern”. [21] Spre regret în Re-
publica Moldova în anul 2006 
mijloacele investiţiilor străine au 
contribuit cu o pondere de 20.1 
la sută din totalul investiţiilor în 
capitalul fix.

Trendul creşterii economice 
indică numai tendinţa, direcţia 
mişcării economiei. Оn realitate 
economia se dezvoltă neuniform, 
prin cicle, prin abateri permanente 
de la trend, prin descreştere şi 
creştere.( des.2 a,b,c ).

a) PIBreal   

b) 

c)

Conform datelor din tab.1, 
economia naţională a Republicii 
Moldova la unii indicatori se află 
оntr-o stare de trecere de la ciclul 
III spre ciclul IV (vezi des.).

Оn baza datelor tab.1 calculăm 
ritmurile medii de creştere pe 
perioada analizată:

1 .  P I B  /  l o c u i t o r  = 

 

 
sau 1.143-100=14.3%

2 .  C u r s u l  v a l u t a r  = 

= 

=1,009 sau cu 100.9-100 
= 0.9%

3. Export
 =

 

=  

=  = 1.147 sau cu 114.7-
100 = 14,75%

4. Import=
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=  
= = 

= 1.230 sau cu 123 - 100 
= 23%
5. a) Producţia industrială =

= 

=  

= = 1.181 sau cu 118.1-
100 = 18.1%

b) Producţia agricolă = 

=  = 

= =1.049 sau cu 104.9-
100=4.9%

c) Investiţii în fonduri fixe =

 
=  

=  =1,262 sau cu 126.2-
100=26.2%

Vizual se poate de spus că la 
unii indicatori Republica Moldova 
a atins o creştere оnaltă. Оnsă 
luând în consideraţie că în anul 
2006 PIB pe locuitor în SUA a at-
ins 35 400$, iar în RM – 12 292lei: 
13.1=938$ se primeşte că valoarea 
unui procent de creştere în RM = 
938:100=9.38$, pe când în SUA= 
35 400:100=354$. Astfel nivelul 
economiei naţionale a Republicii 
Moldova după PIB pe locuitor 

Tabelul 1
Performanţele economiei Republicii Moldova
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faţă de acest nivel în SUA este de 

2.65%. Prognozele 
dezvoltării economiei mondiale 
demonstrează în perspectivă (20-
25ani) că, „... ritmurile de creştere 
economică în ţările dezvoltate vor 
constitui anual 2-2.5%”.[22,23]

Conform calculelor autoru-
lui dacă să admitem o creştere 
economică medie a Republicii 
Moldova de 7% anual, ea va avea 
nevoie de 45 ani pentru a atinge 
50% din media PIB pe locuitor 
din SUA.

C r e ş t e r e a  e c o n o m i c ă 
poate avea loc numai în rezul-
tatul utilizării cât mai eficient a 
următorilor factori.(Des3.)

Creşterea economică nu este 
lipsită şi de unele momente nega-
tive (des.4)

Analiza problematicii creşterii 
economice impune precizarea a 
două noţiuni derivate: creşterea 
economică pe cale extensivă şi 
intensivă. Оn primul caz creşterea 
economică are loc din contul 
majorării capitalului (mijloacelor 
fixe), forţei de muncă şi mijloace-
lor circulante. Оn acest caz randa-
mentul acestor trei factori nu se 
schimbă, adică eficienţa producţiei 
în dinamică rămâne la acelaşi niv-
el, asigurând unele majorări canti-
tative ale indicatorilor economici. 
Creşterea economică pe cale 
extensivă presupune existenţa în 
ţară a forţei de muncă şi resurselor 
naturale în aşa proporţii оncât să 
asigure creşterea pe scară largă 
a economiei naţionale. O astfel 
de cale de creştere economică 
nu este оnsoţită de progresul 

Des.3 Factorii creşterii economice
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tehnico-ştiinţific şi cere majora-
rea permanentă a factorilor de 
producţie la o unitate de creştere 
economică.

Creşterea economică pe 
cale intensivă are loc în baza 
implementării tehnicii şi teh-
nologiilor moderne, perfecţionării 
calificării lucrătorilor, modificării 
utilizării factorilor de producţie, 
schimbărilor structurale în econ-
omie, modificarea organizării şi 
creşterea intensivă a muncii. Ast-
fel, creşterea economică pe cale 
intensivă se bazează pe amplifica-
rea potenţialului ştiinţifico-creativ, 

inovaţiile tehnologice, activizarea 
factorilor organizatorico-struc-
turali, deoarece sistemul mondial 
economic şi social a intrat оntr-o 
perioadă de dezvoltare bazată pe 
cunoştinţe.

Dezvoltarea economică în 
aşa mod permite ca ritmurile 
de creştere a PIB să depăşească 
nivelul ritmurilor de creştere a fac-
torilor de producţie, asigurând o 
reducere a costurilor producţiei. 

O astfel de reprezentare 
grafică cere răspuns la оntrebarea 
„cu cât va spori PIB ca urmare 
a creşterii stocurilor de capital 

Creşterea economică

Des.4 Consecinţele creşterii economice
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pentru reinnoirea mijloacelor 
fixe?”. Răspunsul corect poate fi 
obţinut prin nivelul randamentu-
lui capitalului nou, ceea ce este 
reprezentat de eficienţa marginală 

a capitolului (EmK). Eficienţa 
marginală a capitolului prezintă 
PIB suplimentar anual pe ţară, 
obţinut în urma creşterii stocului 
de capital. 

A s t f e l ,  r a n d a m e n t u l 
investiţiilor în fondurile fixe nu-
mai în anul 2002 a fost în creştere, 
în celelalte perioade este în 
descreştere, în comparaţie cu anul 
2001. Aşa situaţie demonstrează 
faptul, că оncepând cu a.2003 
creşterea absolută a PIB în Re-
publica Moldova a avut loc pe cale 
extensivă din contul capitalului 
uman.

Noua economie europeană, 
care este caracteristică stadiului 
actual de dezvoltare, este o econ-
omie informaţională, ce se sprijină 
pe tehnologia informaţională, 
iar politicile de reglementare a 
pieţei sunt fundamentale pentru o 
creştere economică susţinută.

Des.5.Schmbările în indica-
torii economici în rezultatul 
dezvoltării pe cale intensivă( 
Factorii de producţie: F-forţa 
de muncă, K-capitalul, L-mi-

jloacele de producţie).

Tabelul Nr.2
Eficienţa marginală a capitolului investit în fondurile fixe pe 

Republica Moldova
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Noua economie pune in val-
oare resurse neconvenţionale greu 
epuizabile cum sunt potenţialul de 
cunoaştere şi capacitatea de ino-
vare a capitalului uman. Reieşind 
din faptul că Republica Moldova 
în perspectivă va deveni membru 
al Uniunii Europene, procesul de 
dezvoltare trebuie să fie orientat 
spre următorii piloni de creştere 
economică, primiţi pentru toţi 
membrii UE:
crearea unei pieţe interne mai 

dinamice;
concentrarea asupra investiţiilor 

în cunoaştere;
ameliorarea cadrului politicii 

macroeconomice;
redefinirea politicii europene de 

coeziune;
 ameliorarea guvernării eco-

nomice.
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Mihai DOGARU 
Geanina DOGARU, România 

CApACITATEA DE ACŢIUNE 
A pERSOANELOR jURIDICE 

Action or inaction, by its nature, cannot be directly and personally 
committed by the artificial person, but it is imputable when it has 
been concretely committed by a body or its representative. The body’s 
documents are the documents of the artificial person, because the body 
is not something different from the artificial person, but it appears as a 
part of it. These bodies’ organs may be drawn-up in the corporation’s 
interest and in accordance with the law, but they can also be illegal, 
making the objective aspect of an offence.

M a j o r i t a t e a  a u t o r i l o r 
fundamentează ideea angajării 
răspunderii penale a persoanelor 
juridice pornind de la premisa 
capacităţii lor de acţiune. 

Capacitatea de acţiune a 
persoanelor juridice în plan civil 
are influenţă şi asupra capacităţii 
lor de a săvârşi acţiuni care 
să atragă răspunderea penală, 
deoarece raţiunea care stă la 
baza recunoaşterii capacităţii 
civile nu este diferită de cea 
care fundamentează capaci-
tatea penală. Dacă legiuitorul 
recunoaşte în favoarea persoa-
nei juridice dreptul de a acţiona 
prin intermediul organelor sale, 
permiţându-i să dobândească 
drepturi şi să-şi asume obligaţii, 
o face în interesul persoanei ju-
ridice, pentru că altfel nimeni nu 
ar fi dispus să intre în relaţii cu 
ea. Оn absenţa răspunderii civile, 
entitatea colectivă s-ar găsi оntr-o 
situaţie privilegiată, aceea de a nu 

avea decât drepturi, fără obligaţii 
corelative.

Existenţa capacităţii de 
acţiune a persoanelor juridice în 
dreptul administrativ sau admin-
istrativ – penal, recunoscută de 
numeroase legislaţii, constituie 
un argument hotărâtor în ceea ce 
priveşte capacitatea de acţiune 
a persoanelor juridice, deoarece 
fundamentul răspunderii penale 
nu este diferit de cel al răspunderii 
contravenţionale sau adminis-
trativ – penale, relaţiile sociale 
reglementate prin norma de drept 
administrativ putând fi apărate 
prin incriminarea de natură penală 
a unor infracţiuni în sarcina per-
soanelor juridice.

Acţiunea sau inacţiunea, 
prin natura lucrurilor, nu poate fi 
comisă direct şi personal de către 
persoana juridică, dar aceasta 
оi este imputabilă atunci când a 
fost comisă în concret de către un 
organ sau reprezentant al acesteia. 
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Actele organelor sunt actele per-
soanei juridice, pentru că organul 
nu este ceva distinct de persoana 
juridică, ci apare ca o parte a aces-
teia. Actele acestor organe pot fi 
efectuate în interesul corporaţiei 
şi în conformitate cu legea, dar 
pot fi şi ilegale, realizând latura 
obiectivă a unei infracţiuni1 . 

S i tua ţ i a  i n f r ac ţ iun i lo r 
săvârşite de către organul per-
soanei juridice este fundamental 
diferită de cea a infracţiunilor 
comise de tutorele minorului sau 
incapabilului, cu care a fost un-
eori comparată în doctrină. Dacă 
tutorele nu adaugă nimic la struc-
tura reală, veritabilă a minorului, 
fiind un element exterior acesteia, 
problema se pune în mod diferit in 
cazul organului persoanei juridice, 
care este un element structural 
al acesteia, determinant pentru 
existenţa ei şi numai prin inter-
mediul acestuia ea poate intra în 
viaţa juridică2 .

Organele sau reprezentanţii 
persoanei juridice nu оşi asumă 
nici o răspundere personală pen-
tru actele pe care le efectuează 
potrivit prerogativelor conferite, 
dar aceste acte angajează persoana 
juridică. Pe ce s-ar baza astfel re-
fuzul admiterii răspunderii penale 
a persoanei juridice când actul 
comis de către organul acesteia, 
în sfera sa de atribuţii, constituie 
infracţiune?3 .

Nici opinia potrivit căreia 
în dreptul penal nu este admisi-

bil ca acţiunea unui subiect să-i 
fie imputată altuia, nu poate fi 
acceptată. Instituţia coautoratului 
oferă un exemplu de angajare 
a răspunderii unui coautor şi în 
considerarea actelor comise de 
către celălalt, pe baza оnţelegerii 
prealabile dintre ei. De aseme-
nea, numeroase legislaţii prevăd 
instituţia răspunderii penale a 
directorului оntreprinderii pentru 
infracţiunile săvârşite de angajaţii 
săi, cu condiţia să poată оmpiedica 
comiterea lor4 .

Şi persoana juridică poate fi 
destinatara obligaţiilor stabilite 
prin normele juridice, dreptul 
concurenţei vizând în princi-
pal оntreprinderile sau grupu-
rile de оntreprinderi, acţiunea 
a n t i c o n c u r e n ţ i a l ă  f i i n d  a 
оntreprinderii şi nu a persoanelor 
fizice care deţin la un moment dat 
calitatea de organe ale acesteia. 
S-a susţinut că normele juridice 
care se adresează persoanelor 
juridice nu identifică persoana 
care trebuie să оndeplinească 
obligaţiile corespunzătoare. Ace-
stea sunt norme distributive care 
atribuie valori, costuri sau riscuri 
şi stabilesc cu titlu impersonal o 
anumită stare fără a implica în 
mod necesar existenţa capacităţii 
de acţiune a unui subiect.

Instituţia răspunderii pe-
nale a directorului оntreprinderii 
confirmă teza conform căreia per-
soana juridică poate fi destinatarul 
direct al normei penale5 .

Întreprinderea are o obligaţie 
iniţială de a nu aduce atingere 
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nici unei valori sociale în cadrul 
activităţii sale, această obligaţie 
neputând fi оndeplinită doar de 
către una sau mai multe per-
soane determinate ori de către 
persoanele ce exercită funcţii 
de conducere. Aceste persoane 
trebuie să introducă mecanismele 
de coordonare şi control necesare 
şi să se asigure că muncitorii din 
cadrul оntreprinderii оşi asumă 
şi оşi оndeplinesc fiecare o parte 
din obligaţia menţionată. Simplii 
membri nu se pot limita la execu-
tarea ordinelor superiorilor, fiind 
necesar ca fiecare să оncerce să 
elimine situaţiile care prezintă 
pericol pentru valorile protejate în 
activitatea dată în competenţa sa. 
Se poate afirma astfel că entitatea 
colectivă este, în ansamblul ei, des-
tinatara normei penale6 , entităţile 
colective, fiind subiecte de drept 
de sine stătătoare, putând avea 
calitatea de destinatar al normei 
juridice, neputând fi lipsite de ca-
pacitate de acţiune, deoarece, dacă 
legiuitorul le stabileşte obligaţii, 
o face în considerarea faptului că 
pot realiza conduita cerută, adică 
pot săvârşi acţiuni sau inacţiuni 
care produc consecinţe din punct 
de vedere juridic7 .

Elementul subiectiv, peri-
colul social sau caracterul irepa-
rabil al prejudiciului determină 
coroborate, şi nu singulare, con-
siderarea unei fapte ca infracţiune, 
la care se adaugă  imposibili-
tatea asigurării respectării normei 

juridice prin alte mijloace, fie 
datorită insuficienţei, fie datorită 
inexistenţei acestora8 .

Nici susţinerea tezei potrivit 
căreia infracţiunea are оntotdeauna 
o semnificaţie socio-etică care 
nu este оntâlnită la contravenţii 
sau la abaterile administrativ-
penale, nu se mai verifică astăzi 
în toate situaţiile. Оn doctrină9  
s-a arătat că sancţiunile de drept 
penal nu se mai raportează doar 
la aspectele centrale ale eticii 
sociale, ci şi la materii în cazul 
cărora este mai greu de identi-
ficat o asemenea semnificaţie, 
cum sunt infracţiunile de pericol 
la siguranţa circulaţiei rutiere, 
infracţiunile economice, etc. De 
fapt оntr-o societate pluralistă nu 
se poate delimita suficient de clar 
în cadrul regulilor de conduită, 
cele fondate pe etică şi cele care 
au o valoare neutră din acest punct 
de vedere10 .

Astfel, оntre infracţiuni şi 
contravenţii apare o diferenţă 
exclusiv cantitativă sub aspectul 
pericolului social prezentat11 . Оn 
numeroase cazuri acest pericol 
social este variabil în timp şi 
spaţiu, aceeaşi faptă constituind 
infracţiune în legislaţia unui 
stat оntr-o anumită perioadă, iar 
оntr-o altă perioadă sau оntr-o altă 
legislaţie, ea reprezintă o simplă 
contravenţie.

Nu putem găsi, astfel, o jus-
tificare acceptabilă pentru refuzul 
recunoaşterii capacităţii de acţiune 
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a persoanei juridice în dreptul pe-
nal din moment ce оi este atribuită 
o asemenea capacitate de acţiune 
în dreptul administrativ – penal. 

Pu tem conc luz iona  că 
recunoaşterea capacităţii de 
acţiune a persoanei juridice nu 
implică o răspundere pentru fapta 
altuia, ci pentru o formă de ac-
tivitate proprie, realizată prin 
intermediul altuia şi determinată 
de structura persoanei juridice, 
care presupune obligatoriu un 
transfer de putere şi răspundere 
оntre persoana juridică şi organele 
acesteia12 .
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Cultura organizaţională este 
un concept important, considerat 
de unii ca fiind elementul central 
în explicarea şi analiza fenom-
enelor ce privesc organizaţia. 
Cultura unei organizaţii cuprinde 
ansamblul de valori şi norme ale 
acesteia. Valorile sunt aprecieri 
considerate ca оmpărtăşite de ma-
joritatea membrilor organizaţiei 
privind acţiunile specifice ale 
grupului - munca, relaţiile in-
terne, relaţiile cu exteriorul  şi 
se exprima, în mod obişnuit, 
în mituri, simboluri, ritualuri. 
Normele sunt valori imperative, 
care se impun grupului si mem-
brilor acestuia şi sunt vizibile în 
reglementări ale organizaţiei, stat-
ute, regulamente etc. Menţinerea, 
consolidarea sau schimbarea cul-
turii organizaţionale sunt pârghii 
esenţiale pentru management. 
Atunci cand managementul este 
inovaţional şi dă dovadă de adapt-
abilitate, devine un management 
performant.1 

 Veronica DOLINEANSCHI, drd.,IEFS

ESENŢĂ ŞI ISTORIC AL CONCEpTULUI DE 
CULTURĂ ORGANIzAŢIONALĂ

The globalization process make the term of organizational culture 
to become more popular. Considered to be relatively new, it gives 
strong consequences to managerial activity as well as to companies in 
general. Nowadays, it is very important how cultural elements influence 
our behavior. There are a lot of economists, managers, sociologists, 
psychologists, that admit the importance of culture within the company. 
They consider it as very important for the activity and performance of 
the company.

Cultura organizaţională se 
prezintă mai mult ca o configuraţie 
cu puternice elemente procesuale, 
decât ca o structura în sensul clasic 
al acestui concept. Esenţa culturii 
organizaţionale nu este ceea ce 
este vizibil la suprafaţa, ci ceea 
ce este оmpărtăşit de grupuri de 
oameni din organizaţie, modul 
în care ei оnţeleg si interpretează 
lumea. Cultura organizaţională 
este o combinaţie de elemente 
umane conştiente şi inconştiente, 
raţionale şi iraţionale, de grup si 
individuale intre care se derulează 
complexe si fluide interdepend-
ente, cu un impact major asupra 
funcţionalităţii şi performanţelor 
organizaţiei.2 

M a r e a  m o b i l i t a t e  a 
resurselor, dezvoltarea deosebită 
a telecomunicaţiilor, a tehnolo-
giei informaţionale, determină 
o interacţ iune în  cont inuă 
creştere оntre indivizi, grupuri şi 
organizaţii ce provin din culturi 
diferite. Dezvoltarea conceptu-
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lui de cultură organizaţională a 
fost favorizată şi de reconsid-
erarea majoră a rolului pe care 
resursa umană оl are în evoluţia 
organizaţiei. Accentul pus tot mai 
mult pe factorul uman, ca resursă 
principală a firmei, este reflectat şi 
de apariţia şi dezvoltarea unor dis-
cipline, precum „Comportamentul 
organizaţional”, „Managementul 
resurselor umane”, cu larg impact 
şi în practica economică.

Ascensiunea Japoniei după 
cel de-al doilea război mondial, 
ca una dintre cele mai puter-
nice forţe economice a lumii, a 
contribuit substanţial la studi-
erea mai atentă a relaţiei cultură-
management-performanţe. Deşi 
a suferit distrugeri importante 
în timpul războiului, neavând 
aproape nici o resursă naturală şi 
cu o suprapopulaţie de aproape 126 
milioane locuitori, Japonia a reuşit 
să atingă cea mai mare rată de 
creştere economică, cel mai redus 
nivel al şomajului şi să creeze un 
climat de muncă stimulativ pen-
tru angajaţii firmelor. Interesul 
specialiştilor americani şi vest-
europeni de a explica„miracolul” 
japonez a condus la considerarea 
culturii, atât la nivel macro, cât şi 
micro, ca un factor determinant al 
funcţionalităţii şi performanţelor 
firmei.3 

Mulţi practicieni şi teor-
eticieni în management au fost 
orbi în ceea ce priveşte оntinderea 
dependenţei activităţilor de ad-

ministrare şi organizare faţă de 
cultură. Aceste activităţi sunt 
dependente din punct de vedere 
cultural, căci administrarea şi 
organizarea nu constau în crea-
rea sau deplasarea unor obiecte 
tangibile, ci servesc la manipula-
rea simbolurilor care nu au sens 
decat pentru cei ce le cunosc. 
Semnificaţia pe care o asociem 
simbolurilor fiind puternic afectată 
de ceea ce am оnvăţat în familia 
noastră, la şcoală, în cadrul muncii 
şi în societate, administrarea şi or-
ganizarea sunt penetrate de cultură 
de la un capăt la celălalt. Practica 
este in general mai isteaţă decât 
teoria şi, dacă observăm acţiunea 
organizaţiilor eficiente în cadrul 
unor culturi diferite, putem sesiza 
cum conducătorii lor au ştiut să 
adapteze idei de gestiune străine 
condiţiilor culturilor locale. Japo-
nia ilustrează perfect acest caz: 
ea a ştiut să aplice teoriile de 
management, în esenţă americane, 
adaptându-le puternic. Această 
adaptare a condus la forme de 
practici noi, care in cazul Japoniei 
s-au dovedit foarte eficace.

Un bun exemplu este cercul 
de calitate, bazat la origine pe 
impulsurile americane, dar care 
a fost adaptat controlului incerti-
tudinii din Japonia intr-un mediu 
pe jumătate comunitar. Cercul de 
calitate a devenit astăzi atât de 
eficace în Japonia, оncât ameri-
canii оncearcă să-l repatrieze. 
Putem să ne оntrebăm, totuşi, dacă 
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protagoniştii americani actuali оşi 
dau seama de rolul pe care оl joacă 
condiţiile de educare şi mediul 
social din Japonia în aptitudinea 
lucrătorilor japonezi de a munci 
eficient in cadrul cercurilor de 
calitate. Totuşi, nu toate ţările au 
fost atât de fericite, în adaptarea 
teoriilor şi practicilor americane, 
ca Japonia. Оn Europa şi, mai 
mult, în ţările din lumea a treia, 
metodele şi ideile străine de ad-
ministrare au fost importate fără 
discriminare cu titlul de transfer 
de tehnologie. Eşecul manifestat 
se datorează, cel puţin în parte, 
absenţei sensibilităţii culturale în 
transferul ideilor de management. 
El a antrenat enorme pierderi 
economice şi importante suferinţe 
umane. Capitalismul liber-schim-
bist, aşa cum este practicat, de 
exemplu, оn

Statele Unite, este o idee 
care, din punct de vedere is-
toric şi cultural, este profund 
оnrădăcinată în individualism. 
Dacă impunem ideea “fiecare 
pentru el” unei societăţi ai cărei 
membri au în mod tradiţional o 
mentalitate de viaţă comunitară, ea 
оncurajează pe cei ce angajează să 
nu mai ofere angajaţilor protecţia 
aşteptată în schimbul loialităţii 
lor. Deci, sistemul suscită apariţia 
angajaţilor puţin loiali şi ire-
sponsabili. Japonia nu a preluat 
acest aspect al capitalismului şi 
a menţinut un nivel de protecţie 
superior. Numeroşi conducători 

şi oameni politici din Statele 
Unite au trebuit să recunoască 
că tipul lor de capitalism nu este 
adaptat cultural la o societate cu 
o mentalitate mai comunitară. 
Contribuţia specialiştilor japonezi 
şi chinezi va fi esenţială, pentru că 
ei reprezintă sursa de оnţelepciune 
practică, ei având idei concrete 
care completează practicile şi 
ideile născute în Europa şi Statele 
Unite.4 

C o n c e p t u l  d e  c u l t u r a 
organizaţională a apărut in 1992, 
când doi profesori de la Harvard 
Business School, John Kotter 
şi James Heskett, au publicat o 
carte care cuprindea o cercetare 
desfăşurată pe o perioada de 11 
ani, subiecţii cercetării fiind peste 
200 de companii, de toate dimen-
siunile. Оn urma acestui studiu, 
cei doi au ajuns la concluzia ca 
nu este suficient să ai o cultura 
organizaţională puternică pentru 
a avea rezultate în afaceri. Ei au 
identificat două tipuri de cultură 
organizaţională, una fiind cea 
constructivă (adaptativă), care 
generează rezultate bune, iar 
cealaltă fiind cea defensivă, care 
oferă rezultate mult mai slabe pe 
termen lung.5 

O altă variantă de apariţie 
a  c o n c e p t u l u i  d e  c u l t u r ă 
organizaţională o găsim la Olimpia 
State, care potrivit surselor citate 
mentionează: „Noţiunea de cultură 
organizaţională este apărută recent 
în ştiinţele organizării şi a fost 
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preluată şi dezvoltată de către 
management оncepând cu anii’80, 
оnsă fenomenele proprii culturilor 
au fost identificate оnainte. Este 
vorba aici de anumite noţiuni 
care se apropiau de această idee şi 
anume: “organizarea neformală”, 
“climat organizaţional”, “stil de 
management”, ca şi conceptul 
de „dezvoltare organizaţională”. 
Ideea de cultură organizaţională 
vine din psihologia socială şi din 
antropologie, dar apariţia concep-
tului de cultură organizaţională 
pare să fie rezultatul reunirii celor 
două curente. 

Definirea sa este considerată 
adesea “vagă”, deşi în 1952 exis-
tau оnregistrate 164 de definiţii ale 
culturii apărute оnainte ca acest su-
biect să devină unul de actualitate. 
Preocupările pentru оnţelegerea 
acestui fenomen оşi au originile 
în munca lui Mayo şi Barnard în 
anii ’30, dar cei care оl transformă 
în fenomen la modă sunt Peters 
şi Waterman (1982) prin lucrarea 
lor devenită bestseller, “In Search 
of Excellence”. Numărul mare de 
definiţii arată interesul deosebit 
şi volumul de muncă ce a fost 
consacrat de către cercetători 
studierii acestui concept, convinşi 
cu toţii de importanţa cunoaşterii 
lui, dar ele arată totodată şi faptul 
că ei au viziuni diferite asupra 
fenomenului. 

A fost semnalată de către 
antropologi existenţa a numeroase 
curente de gândire, şcoli în do-

meniul culturii organizaţiei. Există 
diferite grupări foarte interesante 
ale acestora unele pornind de la 
legăturile care au existat оntre 
definirea culturii organizaţiei şi 
scrierile din domeniul gestiunii 
organizaţionale. Studierea culturii 
organizaţiei a căpătat o amploare 
tot mai mare odată cu dezvolta-
rea societăţilor transnaţionale, cu 
trecerea de la managementul gen-
eral la managementul internaţional 
şi apoi la cel global. 

O definiţie tradiţională separă 
cultura оntr-o cultură obiectivă şi 
o cultură subiectivă; prima face 
referire la aspectele materiale, 
produse şi fapte create de către 
o organizaţie pentru a-şi afirma 
personalitatea sau identitatea sa, 
a doua, fundamentală, cuprinde 
sistemele de credinţe şi ipoteze 
fundamentale оmpărţite de către 
membrii organizaţiei şi care le per-
mite să funcţioneze оmpreună.

Există şi opinii conform 
cărora (M. Thevenet) cultura ia 
naştere la două niveluri: cultura 
exterioară (cuprinzând aici cul-
tura naţională, cultura regională, 
cultura locală, în general cea 
adusă din afară) şi cultura internă 
(profesională, a grupului, cea 
care a luat naştere în interiorul 
organizaţiei datorită fondatorului 
şi membrilor organizaţiei respec-
tive).” 6 

Tot la Olimpia State găsim 
alte definiţii pentru cultură, spre 
exemplu,  Schein E. definea cul-
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tura ca fiind ansamblul de ipoteze 
fundamentale pe care un grup 
dat le-a inventat, descoperit sau 
constituit pentru a-şi rezolva prob-
lemele de adaptare la mediul său 
şi de integrare internă7 , iar Bouyer 
F.  –  ca fiind ansamblul coerent de 
atitudini comune ale salariaţilor în 
contextul productivităţii lor.8 

Оn „American Heritage Dic-
tionary” cultura este definită 
ca fiind „totalitatea credinţelor, 
valorilor, comportamentelor, 
instituţiilor şi alte rezultate ale 
gandirii şi muncii umane, ce sunt 
transmise social în cadrul unei 
colectivităţi”.

„Webster’s New Collegiate 
Dictionary” defineşte cultura 
organizaţională ca fiind „un model 
de integrare a comportamentu-
lui uman ce include modalităţi 
de gândire, limbaj, acţiune cât 
şi artefacturi, şi care Cultura 
organizaţională şi managerială 
depinde de capacitatea umană cu 
privire la procesele de оnvăţare şi 
transmitere a cunoştinţelor către 
generaţiile următoare”.

Cu toate că acest concept 
a fost dezbătut şi mediatizat, în 
ultimii ani nu s-a ajuns оncă la o 
definiţie universal recunoscută a 
culturii organizaţionale.

Ouchi defineşte cultura 
organizaţională ca „un set de 
simboluri, ceremonii şi mituri ce 
comunică credinţele şi valorile de 
bază ale organizaţiei membrilor 
săi”9 .

Peters şi Waterman consideră 
cultura organizaţională ca „un 
set coerent şi dominant de valori 
оmpărtăşite, transmise prin mi-
jloace simbolice precum poveşti, 
mituri, legende, sloganuri, anec-
dote, povestioare”10 .

Andrй Laurent (INSEAD) 
consideră că, „cultura unei 
organizaţii reflectă prezumţiile de-
spre clienţii, angajaţii, misiunea, 
produsele acesteia, prezumţii care 
au funcţionat bine în trecut şi care 
au translatare in atitudini, compor-
tamente, aşteptări, despre ceea ce 
este legitim, despre modalităţile 
dorite de gândire şi acţiune”11 .

Ovidiu Nicolescu consideră 
că, „cultura organizaţională rezidă 
în ansamblul valorilor, credinţelor, 
aspiraţiilor, aşteptărilor şi compor-
tamentelor conturate în decursul 
timpului în fiecare organizaţie, 
care predomină în cadrul său 
şi care оi condiţionează direct 
şi indirect funcţionalitatea şi 
performanţele”12 .

Edgar Schein vede cultura 
organizaţională ca fiind „un model 
al prezumţiilor de bază оnvăţat, 
descoperit sau dezvoltat de către 
un anumit grup, o anumită colec-
tivitate, în procesul de оnvăţare a 
cum să-şi rezolve cu succes prob-
lemele de adaptare externă şi inte-
grare internă, care a funcţionat su-
ficient de bine o anumită perioadă 
pentru a fi validat şi care urmează 
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să fie transmis noilor membri ca 
fiind modul corespunzător de a 
percepe, gândişi simţi vis-a-vis de 
acele probleme”13 .

Unul dintre cei mai de seamă 
reprezentanţi ai cercetării în 
domeniul culturii naţionale şi 
internaţionale, Geert Hofstede, 
defineşte cultura ca fiind „o pro-
gramare mentală colectivă care 
diferenţiază membrii unui grup 
sau o anumită categorie socială 
de membrii altor grupuri sau cat-
egorii sociale”14 .

Оn viziunea lui Marian 
Năstase, cultura organizaţională 
reprezintă totalitatea valorilor, 
simbolurilor, ritualurilor, cer-
emoniilor, miturilor, atitudinilor 
şi comportamentelor ce sunt 
dominante оntr-o organizaţie, sunt 
transmise generaţiilor următoare 
ca fiind modul normal de a gân-
di, simţi şi acţionaşi care au o 
influenţă determinantă asupra re-
zultatelor şi evoluţiei acesteia15 .

Оn ciuda atâtor definiţii, 
se observă că există o serie de 
trăsături comune:

• toate definiţiile au în ve-
dere un set de оnţelesuri şi val-
ori ce aparţin indivizilor din 
organizaţie;

• e l e m e n t e l e  c u l t u r i i 
organizaţionale au nevoie de o 
perioadă relativ mare de timp 
pentru a se forma;

• inţelesurile şi valorile ce con-
stituie baza culturii organizaţionale 
sunt o sinteză a celor individuale 

şi a celor naţionale, apărând la 
intersecţia dintre cele două mari 
categorii de elemente;

• valorile, credinţele sunt 
reflectate în simboluri, atitudini, 
comportamente şi diferite struc-
turi, formale sau informale;

• cultura organizaţională se 
constituie оntr-un cadru de referinţă 
pentru membrii organizaţiei;

• formele de manifestare 
ale culturii  organizaţionale 
influenţează semnificativ evoluţia 
şi performanţele organizaţiei.

In viziune proprie prin cultura 
organizaţională se subоnţelege to-
talitatea de оnţelesuri şi valori care 
necesită o perioadă relativ mare 
de timp pentru a se forma, care 
aparţin indivizilor din organizaţie 
şi sunt reflectate in simboluri şi 
atitudini. 

Cultura este un aspect destul 
de puternic şi impunător, de-
oarece în condiţiile în care apar 
contradicţii sau instabilitate оntre 
cultura curentă şi obiectivele de 
schimbare, cu siguranţă cultura 
va fi cea care va domina. Cultura 
organizaţiei are legătură directă cu 
eficacitatea acesteia şi influenţează 
direct punctul de pornire.
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Investiţiile constituie  forţa 
motrice a economiei оndeplinesc 
rolul de pârghie a creşterii eco-
nomice în dirijarea proceselor 
de materializare a progresului 
tehnico-ştiinţific în timp şi în 
spaţiu în conformitate cu in-
teresele de câştig ale agenţilor 
economici. 

Activitatea investiţională – o 
direcţie prioritară în dezvoltarea 
economiei ţării şi reprezintă o 
cerinţă majoră pentru relansarea 
activităţii de antreprenoriat şi, în 

consecinţă, a оntregii economii. 
Derularea eficientă a procesului 
investiţional şi atingerea unor 
parametri calitativi a creşterii 
economice durabile este posibilă 
doar prin acţiunea în comun a 
tuturor instrumentelor economice, 
politice şi sociale, ce asigură re-
alizarea investiţiilor prin crearea 
unui climat investiţional, mediu de 
afaceri, favorabil şi atractiv. 

Оn prezent ,  remarcăm 
о m b u n ă t ă ţ i r e a  c l i m a t u l u i 

Teoria şi practica financiară 
Ivan LUCHIAN, dr., conf.univ., IEFS

Angela TIMUŞ, dr., IEFS

ESTIMAREA IMpACTULUI REfORMELOR 
ECONOMICE ASUpRA CLIMATULUI 

INVESTIŢIONAL îN REpUBLICA MOLDOVA

Investment climate represents a complex of economic, political and 
other conditions of investment process realization. In this article is 
analyzed the investment climate of the Republic of Moldova, measures 
of business climate improvement initiated by authorities and economic 
impact of liberalization of national economy. 

Sursa: www.mec.md şi www.statistica.md

Graficul 1. 
Dinamica volumului investiţiilor în capital fix 

in perioada 2000-2006 (mil. lei)



29

Revista economică

investiţional din Republica Moldo-
va. Un indice elocvent în favoarea 
acestei afirmaţii оl constituie di-
namica pozitivă accentuată a 
volumul investiţiilor în capital fix 
realizate în economie în perioada 
2000-2006 (graficul 1). 

Оn a .  2006 act ivi ta tea 
investiţională a consemnat o 
sporire cu 17% (оn preţuri com-
parabile) faţă de a. 2005 a fluxului 
de investiţii în capital fix, volumul 
cărora a constituit 9580,4 mil. 
lei. 

Оn perioada de analiză 
(a.a.2000-2006) evoluţia indi-
cilor investiţiilor în capital fix 
este caracterizată de creşteri fluc-

proprii ale agenţilor economici 
şi populaţiei, care în a. 2006 
au constituit 60,2% din totalul 
investiţiilor în capital fix.  Оn 
perioada de referinţă a sporit cu 
0,4% faţă de a. 2005 ponderea 
investiţiilor în capital fix, finanţate 
din contul mijloacelor investito-
rilor străini. Mijloacele bugetare 
au constituit doar 9,6% din volu-
mul total al mijloacelor оnsuşite.

A v a n t u l  p r o c e s u l u i 
investiţional din Republica Moldo-
va se datorează, în mare parte, 
eforturilor autorităţilor de favori-
zare a activităţii investiţionale, 
ceea ce este recunoscut şi de 

Tabelul 1. 
Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare

 in anii 2005 - 2006

Sursa: www.mec.md şi www.statistica.md

tuante, cu excepţia a.2006, unde 
se evidenţiază cea mai оnaltă 
majorare.

Este de remarcat, că sursele 
principale de finanţare a activităţii 
investiţionale au fost mijloacele 

instituţiile internaţionale. 
Potrivit estimărilor experţilor 

Băncii Mondiale si Corporaţiei 
Financiare Internaţionale, Re-
publica Moldova este apreciată 
drept o ţară cu un cost mediu al 
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reglementarii afacerilor, fiind 
poziţionată pe locul 88 din 175 
în clasamentul statelor care oferă 
cele mai favorabile condiţii pentru 
dezvoltarea afacerilor.

Оn raportul dat de „Doing 
Business 2007” (Mediul de afac-
eri 2007), Republica Moldova a 
оnregistrat progrese, în anii 2005-
2006, în domeniul creării mediului 
pentru desfăşurarea afacerilor şi se 
plasează pe unul dintre primele lo-
curi în top în funcţie de acordarea 
licenţelor şi sistemului de taxe.

Pornind de la importanţa 
asigurării unui cadru de pro-
gramare a politicilor în do-
meniul stimulării investiţiilor 
şi promovării exporturilor, au 
fost elaborate şi aprobate un şir 
de Strategii şi Programe, care 
prevăd realizarea măsurilor ce pot 
contribui la creşterea economiei 
naţionale, principalele fiind:
 Strategia de atragerea a 

investiţiilor şi promovare 
a exporturilor pentru anii 
2006-2015;

 St ra t eg i a  de  Creş t e r e 
Economică şi Reducere a 
Sărăciei (SCERS);

Strategia pentru promovarea 
exporturilor pentru perioada 
2002-2005;

Strategia investiţională a Re-
publicii Moldova (2001-
2005);

Strategia de dezvoltare a in-
dustriei pe perioada până în 
anul 2015;

 Strategia de dezvoltare a 
sectorului agroalimentar in 
perioada 2006-2015;

Programul naţional de imple-
mentare a Planului de Acţiuni 
Republica Moldova - Un-
iunea Europeană;

Program de activitate a Gu-
vernului pentru anii 2005-
2009  «Modernizarea ţării 
– bunăstarea poporului».
Оn anii 2001-2005, Guvernul 

a elaborat un şir de acte legisla-
tive, orientate spre crearea unui 
mediu investiţional favorabil 
şi consolidării potenţialului la 
export în republicii. O atenţie 
deosebită a fost acordată reducerii 
numărului de documente regu-
latorii, оnlăturarea barierelor în 
dezvoltarea activităţii economice 
externe, oferirii facilităţilor fiscale 
şi suportului financiar investito-
rilor.

Dintre principalele legi, elabo-
rate în perioada analizată, fac parte 
Legea cu privire la investiţiile 
în activitatea de оntreprinzător, 
Legea cu privire la leasing (оn 
redacţia nouă), Legea cu privire 
la organizaţiile de microfinanţare, 
Legea cu privire la patenta de 
оntreprinzător, Legea cu priv-
ire la documentul electronic şi 
semnătura digitală, Legea privind 
comerţul electronic, Legea privind 
modificarea şi completarea Legii 
insolvabilităţii, Legea privind 
modificarea şi completarea Legii 
cu privire la оntreprinderea de stat, 
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aprobarea unui set de hotărâri ale 
Guvernului ce vizează aplicarea 
procedurilor de privatizare. Au 
fost introduse unele modificări în 
legislaţia vamală şi fiscală privitor 
la facilităţile pentru investitori.

De  asemenea  neces i t ă 
r e m a r c a t ă  p e r f e c ţ i o n a r e a 
permanentă a cadrului instituţional 
ce asigură promovarea procesului 
investiţional în Republica Moldo-
va. Puterea guvernatoare este 
dispusă să facă eforturi considera-
bile în vederea оmbunătăţirii me-
diului de afaceri din ţară, şi acest 
fapt este dovedit de reformele 
economice promovate. 

Оn mod special, trebuie 
accentuată reforma liberalizării 
economice, care este desfăşurată 
cu scopul instituirii unui cli-
mat investiţional favorabil. Prin 
blocul de reforme, are scopul de 
a stimula creşterea economică 
calitativă, bazată pe tehnologii 
şi investiţii, ce va asigura liber-
alizarea desfăşurării activităţii 
de оntreprinzător,  lărgirea 
posibilităţilor de finanţare a 
investiţiilor, inclusiv accesul la 
resursele creditare. Un efect pozi-
tiv fiind şi legalizarea sectorului 
neoficial al economiei naţionale 
prin promovarea unei politici fis-
cale stimulatorii, reducerii poverii 
administrative şi stimulării fluxu-
lui de capital în ţară. 

Amendamentele elaborate 
includ trei blocuri de reforme, 
care vor avea consecinţe benefice 

speciale: 
Reformarea sistemului de 

impunere a veniturilor persoanelor 
juridice. 

In prezent, Republica Moldo-
va are experienţă în aplicarea 
productive a оnlesnirilor fiscale 
în scopul amplificării procesului 
investiţional.

Din a. 1998, odată cu apro-
barea Compartimentelor I şi II 
ale Codului fiscal, au fost sta-
bilite unele facilităţi la calcula-
rea impozitului pe venit pentru 
оntreprinderile cu investiţii străine 
în mărime mai mare de 1 mil. $. 
Ele au fost eliberate de impozitul 
pe venit pe termen de trei ani, 
cu condiţia că cel puţin 80% din 
suma facilităţii să fie investite în 
producţia proprie sau în diferite 
programe de stat sau ramurale de 
dezvoltare a economiei naţionale. 
De această facilitate au beneficiat 
„Green Hills Market”, „Cricova-
Acorex”, B.C. «Victoriabnc» 
S.A., B.C. «Unibanc» S.A., B.C. 
«Mobiasbancă» S.A., B.C. «Uni-
versalbanc» S.A., care au investit 
mijloace în producţia proprie. 

Оn a. 2004 a fost aprobată 
legea care acordă facilităţi fiscale 
investitorilor noi. Din contingen-
tul acestor investitori fac parte 
оntreprinderile, a căror capital era 
format sau majorat prin depuneri, 
ce depăşeau suma echivalentă 
cu 250 mii.$. Acestea  puteau 
beneficia de o reducere de 50% la 
impozitul pe venit timp de 5 ani. 
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Pentru acei investitori, a căror 
depuneri în capitalul statutar 
depăşeau suma de 2 mil.$, era 
prevăzută eliberarea pe trei ani de 
plata impozitului.

De menţionat scutirea de plata 
TVA la importul activelor materi-
ale a căror valoare depăşeşte 3000 
de lei pentru o unitate şi al căror 
termen de exploatare depăşeşte 
un an, plasate în capitalul statutar 
(social) al agentului economic.

Efectele în urma aplicării 
facilităţilor menţionate au avut un 
impact major asupra procesului 
investiţional din republică, volu-
mul investiţiilor în capital fix în 
perioada 1998 - 2006 s-au majorat 
de cca. 6,6 ori (de la 1444,4 mil.
lei la 9580,4 mil. lei), din care cele 
finanţate din contul investitorilor 
străini au crescut de la 283,7 mil.
lei în a. 1998 la 1923,0 mil. lei în 
a.20061 .

Revizuirea mecanismului de 
impozitare a profitului agenţilor 
economici, care prevede supune-
rea impozitării doar a profitului 
ce urmează a fi repartizat оntre 
acţionari sau asociaţi sub formă 
de dividende – aplicarea cotei 
„0” la profitul reinvestit este 
destinată să adâncească efectele 
sus-menţionate. 

Aplicarea cotei 0% la im-
pozitul pe venitul agenţilor econ-
omici, оndreptat spre dezvoltarea 
оntreprinderii, urmăreşte nemi-
jlocit reducerea presiunii fiscale 
cu consecinţe pozitive, iar în 

perspectiva de lungă durată se vor 
obţine următoarele rezultate:

1. Determinarea investito-
rilor să-şi reinvestească profitul 
sau pentru extinderea şi dezvolta-
rea afacerilor. 

2. Investirea veniturilor 
agenţilor economici, inclusiv 
a sumelor impozitului pe venit 
care nu au fost achitate la buget 
la achiziţionarea mărfurilor şi 
servicii  impozabile cu TVA. 

3. Renunţarea la unele 
scheme de eschivare de la plata 
impozitului pe venit în cazul im-
portului de mărfuri şi servicii. 

Amnistia fiscală. 
Va fi desfăşurată prin anula-

rea anumitor obligaţiuni fiscale 
calculate la situaţia din 1 ianuarie 
2007 şi a celor obligaţii fiscale 
pentru care sunt deschise dosare 
judiciare la situaţia din 1 ianuarie 
2007. 

Această măsură unică pen-
tru economia ţării va permite 
sporirea capitalizării activităţii 
economice şi оmbunătăţirea indi-
catorilor economico-financiari ai 
оntreprinderilor autohtone, fapt ce 
va acorda posibilităţi suplimentare 
în procesul atragerii resurselor 
investiţionale. Aplicarea acestei 
reforme în circumstanţele eco-
nomice existente se va solda cu 
diminuarea ponderii economiei 
tenebre şi cu relansarea sectorului 
productiv şi оnteţirea concurenţei 
în cadrul acestui sector, factori 
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care vor contribui la ameliora-
rea performanţelor financiare ale 
оntreprinderilor viabile.

Legalizarea  capitalului.
Legalizarea capitalului se va 

efectua prin procedura declarării 
benevole de către persoanele fi-
zice şi juridice – rezidenţii Repub-
licii Moldova, a capitalului ce le 
aparţine sau care sunt оnregistrate 
pe numele unor deţinători „nomi-
nali” şi pentru care, la momentul 
dobândirii lor, nu au fost achitate 
impozite reieşind din valoarea 
lor reală. 

Această măsură va servi 
drept completare la realizar-
ea altor măsuri ale politicii de 
stat – оmbunătăţirea accesului 
оntreprinderilor la toate tipurile 
de resurse şi realizarea reformei 

regulatorii. Achitarea taxei de 
5% pentru capitalul legalizat va 
contribui la completarea bugetului 
public cu sursele suplimentare, 
care vor fi distribuite оntre bugetul 
de stat,  de asigurări sociale şi 
asigurări medicale.  

Amnistia capitalului va 
contribui la majorarea fluxului 
de investiţii în activitatea de 
оntreprinzător prin aplicarea unui 
mecanism eficient de impunere a 
capitalului legalizat.

De asemenea, această măsură 
poate contribui la aprofundarea 
proceselor de poziţionare a Re-
publica Moldova faţă de fluxurile 
investiţionale de capital.

Astfel, la sfârşitul a. 2006, 
poziţia investiţională internaţională 
a Moldovei a rămas net debitoare 

Graficul  2. 
Poziţia investiţională internaţională a Moldovei, în dinamică 

(mil. USD)

Sursa: www.bnm.org
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şi a constituit 2085,10 mil. USD, 
majorându-se faţă de finele a. 2005 
cu 21,4%. Modificarea poziţiei 
investiţionale internaţionale a stat-
ului este determinată de evoluţia 
activelor şi pasivelor financiare 
externe, ale căror diferenţă o 
reprezintă. Astfel, pe parcursul a. 
2006 activele au crescut cu 17,2% 
(sau cu 202,67 mil. USD), iar pa-
sivele – cu 19,7% (sau cu 570,50 
mil. USD).

Toate cele menţionate ne 
demonstrează, că în prezent are 
loc formarea armonioasă a mod-
elului investiţional autohton, bazat 
pe crearea condiţiilor favorabile 
pentru activitatea economică şi 
colaborarea fructuoasă dintre 
autorităţi şi investitori.

Strategia de atragerea a 
investiţiilor şi promovare a expor-
turilor pentru anii 2006-2015;

S t r a t e g i a  d e  C r e ş t e r e 
Economică şi Reducere a Sărăciei 
(SCERS);
Bibliografia:

1. Strategia de atragere a 
investiţiilor şi promovare a ex-

porturilor pentru anii 2006-2015, 
www.mec.gov.md/sser.aspx

2. Legea cu pr ivi re  la 
tariful vamal  Nr.1380-XIII  
din  20.11.97;

3. Legea Republicii Moldo-
va cu privire la introducerea 
modificărilor şi completărilor în 
unele acte legislative, № 111-XVI 
din  27 aprilie 2007, Logos Press, 
№19 (707)  / 18 mai 2007;
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Biroului Naţional de Statistică a 
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 1 Biroul Naţional de Statistică al RM, 

www.statistica.md
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Istoria dezvoltării economiei 
mondiale a demonstrat, fără putinţă 
de tăgadă, că procesul economic al 
unei ţări depinde, оnainte de toate, 
de gradul de mobilizare şi folosire 
tot mai intensă a resurselor proprii 
(umane, materiale şi financiare). 
Ca urmare, progresul economic 
general al omenirii este rezultatul 
progresului economic al fiecărei 
ţări în parte, unde se dezvoltă 
procesele economice bazate pe 
relaţiile activităţii de antrepreno-
riat.

Economia naţională a Re-
publicii Moldova se prezintă ca 
o structură  ramificată, care are 
la bază subiecţi economici - forţe 
motrice  de realizare a bunăstării 
sociale. Оn acest context vom 
menţiona că această structură, 

Gheorghe COSTANDACHI , 
Dr., şef centru, IEFS

pOLITICA fISCALĂ îN CONSOLIDAREA 
CREŞTERII ECONOMICE – pRINCIpALA 

CONDIŢIE DE MENŢINERE A EChILIBRULUI 
ECONOMIC

In this article is made the analysis of tax’s policy and necessities in our 
economy. The essay also defines the main objectives of the fiscal policy 
for consolidating economic increase and economic development. Author 
of mentioned scientific work have disclosed the obligations of the estate 
that must respect during the relationship with economical agents. At the 
end of the article there are made conclusions and offered ways of the 
solutions as a result of the created present situation in Moldova.

Cuvinte cheie: politică fiscală activă si selectivă, relaţii financiară, 
creştere economică, echilibru economic

constituită din diverse tipuri de 
оntreprinderi, cu diferite forme de 
activitate, având ca scop principal 
obţinerea de profituri, reprezintă, 
în ansamblu, sursa principală de 
creştere economică.

Pentru menţinerea unei 
economii echilibrate este necesar 
de asigurat condiţii propice pentru 
creştere economică stabilă şi de 
lungă durată. Printre multiplele 
instrumente şi pârghii de influenţă 
a menţinerii echilibrului economic 
se numără şi cele financiare în 
special: fiscale şi impozitare.

Necesitatea impozitelor 
şi taxelor este determinată de 
existenţa statului, care are de 
оndeplinit sarcini şi funcţii impor-
tante: organizarea şi conducerea 
activităţii social-economice, dez-
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voltarea forţelor de producţie, a 
оnvăţământului, culturii, asigura-
rea asistenţei sociale etc. Pentru 
ca statul să-şi оndeplinească 
funcţiile, la dispoziţia lui trebuie 
să fie puse o parte din veniturile 
obţinute în urma activităţilor de 
antreprenoriat,  prin intermediul 
impozitelor şi taxelor.

Pentru оnfăptuirea obiec-
t ivelor privind dezvoltarea 
economică şi socială a ţării este 
necesar ca bugetul statului să 
fie alimentat sistematic cu veni-
turi corespunzătoare. Dezvoltarea 
economiei naţionale, оntărirea 
gestiunii economico-financiare, 
creşterea productivităţii muncii şi 
reducerea costurilor de producţie 
sunt influenţate nemijlocit impoz-
ite şi taxe. 

Reglementarea relaţiilor fi-
nanciare, potrivit necesităţilor, 
conţinutului  şi  cuprinsului 
finanţelor publice, include:

- constituirea şi utilizarea 
fondului bugetar al statului; 

- constituirea şi utilizarea fon-
dului de asigurări sociale de stat şi 
a fondului de ajutor de şomaj; 

- constituirea şi utilizarea 
fondurilor băneşti proprii ale regi-
ilor autonome şi ale instituţiilor 
publice; 

- emisiunea monetară; 
- circulaţia monetară cu nu-

merar şi fără numerar; 
- regimul juridic al valutei; 
- politica fiscală a statului; 
- controlul financiar; 

- organizarea şi funcţionarea 
aparatului financiar, bancar şi de 
credit. 

Оn оndeplinirea sarcinilor 
sale, statul, reglementează toate 
aceste relaţii financiare care, astfel, 
devin instrumente de influenţă. 

Оn funcţionarea balansată 
e tuturor componentelor econ-
omiei naţionale statul, prin 
pârghiile sale, trebuie să pro-
moveze o politică fiscală activă si 
selectivă.   

Principalele obiective ale 
politicii fiscale constau în dez-
voltarea economică si consolida-
rea creţterii economice. Viziunea 
fiscală trebuie să fie calitativa si 
activă, prin stimularea iniţiativei 
si prin respectul fată de asuma-
rea riscului de către subiecţii – 
producători de bunuri şi servicii şi 
tot ansamblul de părţi componente 
a structurii economiei naţionale 
a ţării. 

Opinia potrivit căreia prin-
cipalul obiectiv al politicii fiscale 
este maximizarea veniturilor la 
bugetul statului este dăunătoare. 

Politica fiscală trebuie 
să funcţioneze în serviciul 
producătorilor de impozite si 
nu în serviciul culegătorilor de 
impozite. 

Оn mod obişnuit, fiscalitatea 
este o formă de integrare a tuturor 
componentelor economiei reale 
оntr-un circuit economic în care el, 
pe de o parte, contribuie la alimen-
tarea sistemului iar pe de altă parte 
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este beneficiar al politicilor pub-
lice. Deşi poate părea pretenţios, 
fiscalitatea, chiar dacă emană din 
partea statului, trebuie, pentru 
a-si atinge obiectivul economic, 
să capete forma unui parteneriat. 
Aparent fiscalitatea naşte obligaţii 
exclusive sau precumpănitoare 
din partea contribuabilului, dar 
creează, în fapt, obligaţii impor-
tante pentru stat, ca administrator 
al impozitelor. 

Eficienta fiscalităţii nu se 
observă, în ultimă instanţă, în 
modul în care sunt colectate im-
pozitele, ci în modul în care aces-
tea se reоntorc, sub forma calităţii 
serviciilor publice. 

Оn Moldova, fiscalitatea 
este interpretată de contribuabili 
drept o agresiune, devenind un 
factor de оncordare în raporturile 
economice. Оntâi de toate, statul 
nu a transformat o bună parte din 
impozite în servicii publice, ci a 
dezvoltat o birocraţie care a ajuns 
să o depăşească pe cea din perio-
ada comunista. 

Administraţia publica nu este 
prin ea insăşi un serviciu public. 
Ea este furnizoare de servicii nu-
mai în măsura în care se dovedeşte 
eficientă. Această eficienţă a 
administraţiei conţine si elemente 
cuantificabile, dar si o seama de 
elemente necuantificabile, non-
tangibile. De pildă, credibilitatea 
instituţiilor statului, gradul de 
оncredere pe care оl au cetăţenii în 
acestea sunt bunuri care оnlesnesc 

funcţionarea societăţii. 
Administraţia publică este, în 

prezent, оntr-o anumită măsură o 
instituţie “оn sine”, folosita pentru 
a asigura funcţionarilor publici di-
verse forme de rentă, si mai puţin 
o instituţie furnizoare de servicii 
publice. Un post în structurile 
descentralizate ale ministerelor 
se “plăteşte”, adesea, cu salariul 
pe câţiva ani, ceea ce arată lim-
pede că veniturile din salarii ale 
funcţionarilor publici contează 
prea puţin în raport cu celela-
lte venituri pe care ei si le pot 
obţine din alocarea discreţionară 
a resurselor si oportunităţilor. 

Din raport partenerial, im-
pozitul se transformă оntr-un 
fel de tribut pe care societatea 
оl plăteşte câtre metropolă. 
Dacă socotim – lucru, de altfel 
imposibil de realizat – toate 
rentele pe care contribuabilii 
le plătesc, sub diverse forme de 
mituire, funcţionarilor publici, 
adăugând, aşadar, această fis-
calitate sui-generis, vom vedea 
că rata fiscalităţii este de fapt mult 
mai mare. 

Оn acest context este de 
menţionat că viteza de circulaţie 
a banilor este frânată exact cu 
valoarea mijloacelor monetare 
negre, care circulă neregulamentar 
оntre componentele sectorului real 
de producţie (contribuabilii) şi 
funcţionarii publici, plus valoarea 
mijloacelor monetare care circulă 
în economia tenebră.
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Această relevare dă dreptul 
de a trage concluzia ca fenomenul 
menţionat mai sus în felul sau are 
cele mai grave consecinţe în deter-
minarea strategiei de menţinere a 
echilibrului economic. Deoarece 
el sa amplifică în funcţie de viteza 
circulaţiei monetare legale în 
economia naţională. Оn aşa fel 
rezervele de asigurare a creşterii 
economice sunt vădite.

Suntem de părere că una din 
condiţiile de creare a premiselor 
de stabilizare a creşterii eco-
nomice devine relaţia dintre 
componentele sectorului real de 
producţie şi fiscalitate. Pentru a 
fi o relaţie partenerială, selectiva 
si stimulatorie, fiscalitatea trebuie 
să genereze obligaţii si drepturi de 
ambele părţi. 

Studiul nostru relevă că statul, 
cel mai adesea nu şi le respectă 
pe ale sale. De la nereturna-
rea taxei pe valoarea adăugata, 
cuvenită prin lege si plata la timp 
a sumelor pentru medicamentele 
compensate, si până la onorarea 
cu оntârziere a obligaţiilor con-
tractuale prin bugetul de stat sau 
prin companiile care оi aparţin, 
statul este cel mai rău platnic al 
economiei naţionale a Moldovei. 
Оn loc să fie un garant al bu-
nei funcţionari a pieţelor, statul 
devine cel mai mare infractor al 
mediului economic. 

Оn aceste condiţii, fiscalitatea 
este privită nu ca o forma de in-
tegrare a contribuabilului intr-un 

mecanism contractual deschis, ci 
ca o forma de agresare si de izolare 
a acestuia. De aici reacţia şi im-
pactul asupra economiei naţionale 
în оntregime este vădit. Forţat de 
proliferarea administraţiei pub-
lice si de propria neоndemânare 
în gestionarea banilor publici, 
guvernul are tendinţa creşterii 
impozitelor sau a introducerii unor 
impozite noi. 

Potrivit unor evaluări efec-
tuate de asociaţiile patronale, în 
Moldova se plătesc un număr 
impunător de impozite către 
administraţia centrala si locala, 
ceea ce face ca economia naţională 
să оnregistreze tristul record euro-
pean al celei mai dezechilibrate 
economii. Cotele de impozitare, 
mai ales în ce priveşte impozita-
rea forţei de munca, sunt aplicate 
unor niveluri mult mai reduse in 
comparaţie cu alte ţări, ceea ce 
sporeşte dificultăţile contribua-
bilului. Aceasta face ca un număr 
important de firme să fie оmpinse 
în afara pieţei. 

Statul abate comportamen-
tul acestora către o tendinţa 
periculoasa. Comportamentul 
raţional, optimal, nu le оndeamnă 
să-şi achite obligaţiile fiscale, ci 
condiţia supravieţuirii lor stă toc-
mai în neonorarea obligaţiilor de 
plata la buget. Aceasta atitudine 
merge pană оntr-acolo оncât ade-
sea firmele ajung să obţină profitu-
ri nu din оmbunătăţirea producţiei 
prin investiţii suplimentare, ci 
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prin neplata unor obligaţii cum 
ar fi taxa pe valoarea adăugata 
sau impozitul pe profit. Această 
interpretare a fiscalităţii, ca pe 
un obstacol în calea supravieţuirii 
sau dezvoltării mediului economic 
este extrem de dăunătoare si arată 
cât de departe suntem de o econ-
omie deschisă, de piaţă. 

Evaluările arată că fiscali-
tatea este principala cauză a 
proliferării economiei subterane. 
O comparaţie оntre nivelele de 
impozitare a forţei de munca in 
diverse ţări europene oferă câteva 
concluzii tulburătoare. Faţă de 
ţările Uniunii Europene, fiscali-
tatea pe forţa de munca este mai 
apăsătoare. Potrivit estimărilor, 
aproximativ 70% din cheltuielile 
salariale, ale unui agent economic 
legal din Moldova, se duc la 
bugetul de stat si la fondurile 
speciale. 

Aceasta face ca modalităţile 
de evitare a plătii impozitelor si 
taxelor cuvenite bugetului de stat 
sa fie dintre cele mai diverse, de 
la neraportarea valorii adăugate 
realizate până la utilizarea muncii 
la negru. Potrivit estimărilor, 
economia subterană, având ca 
principala motivaţie economică 
evitarea taxelor prea costisitoare, 
urcă la circa aproximativ 50% din 
produsul intern brut1 . 

Aceasta este un semnal 
foarte trist şi alarmant pentru 
оntreaga economie naţională a 
Moldovei. Este distorsionată ab-

solut circulaţia normală a banilor. 
Оn aşa condiţii este imposibil de 
vorbit în timpul apropiat despre 
stabilizare a echilibrului eco-
nomic.

Dacă adăugam la aceasta 
economia ocultă, care derulează 
tranzacţii  i legale si pe cea 
informală, desfăşurată fără a avea 
forme legale de оnscriere, rezulta 
ca activităţile economice care nu 
sunt incluse în circuitul bugetar ar 
putea ajunge sa dubleze valoarea 
adăugata inclusa in statistici. 

Оn concluzie, pentru ca să 
creeze o pornire (un оnceput) a 
premiselor de creştere economică 
asigurată (fără distorsiuni) şi 
respectiv a punerii оnceputului 
bazelor de formare a echilibrului 
economic a economiei naţionale 
se cere ca –   politica fiscală să se 
bazeze pe un parteneriat оntre stat 
si contribuabil. Comportamentul 
fiscal al statului nu mai trebuie să 
fie abuziv. Raţionalitatea gradului 
de fiscalitate va permite o mai 
bună receptivitate a contribua-
bilului faţă de sarcina fiscală. 

Impozi tarea  corectă  s i 
stimulativă a veniturilor glo-
bale constituie un mijloc impor-
tant pentru consolidarea acestui 
parteneriat şi, prin urmare dă 
naştere procesului obiectiv de 
apariţie a premiselor de stabilizare 
economică - fapt extrem de impor-
tant în sensibilizarea circuitului 
monetar2 .

Оn procesul de echilibrare a 
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economiei naţionale şi menţinerea 
creşterii economice stabile şi du-
rabile un rol important le revine 
taxelor şi impozitelor vamale. 
Acestea la rândul sau pot fi priv-
ite şi ca un instrument eficient 
de intervenţie administrativă în 
reglarea echilibrului economic.

Trecerea la economia de piaţă 
a influenţat considerabil politica 
impozitară, a modificat relaţiile 
dintre stat şi contribuabil. Sta-
bilizarea sistemului impozitar e 
posibilă, în primul rând, datorită 
metodelor ştiinţifice de reglare 
a economiei. Dar  utilizarea lor 
haotică, în condiţiile actuale, re-
duce posibilitatea de promovare 
a  politicii impozitare în Republica 
Moldova, stagnează activitatea 
оntreprinzătorilor şi în rezultat nu 
se conturează premisele creşterii 
economice.

Оn cazul în care taxele vamale 
sunt prea mari, plătindu-le, investi-
torul creează o structură deformată 
a producţiei, deoarece taxa vamală 
se reflectă în costul investiţiilor. 
Оn fine, taxele vamale majorate 
stopează creşterea economică.
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pRACTICA INTERNAŢIONALĂ DE 
ORGANIzARE A CONTROLULUI fISCAL ŞI 
pOSIBILITĂŢILE DE UTILIzARE A EI îN 

CONDIŢIILE REpUBLICII MOLDOVA

The tax control concept in the economically developed countries is 
based on improvement of relationships between tax authorities and 
tax payers and establishment the partnership relations between these 
structures. 

Practica organizării activităţii 
organelor fiscale în majoritatea 
statelor dezvoltate este axată pe 
acordarea acestor organe a unui 
statut special, ceea ce, în mare 
măsură, facilitează activitatea lor. 
Funcţionarii fiscali sunt în drept să 
obţină orice informaţie, din orice 
surse despre contribuabil (de ex-
emplu în SUA şi Danemarca).

Оn multe state  legislaţia 
prevede modalităţi speciale de 
pedepsire a contribuabililor, pe 
lângă cele tradiţionale, cum ar fi:

-Publicarea numelor infracto-
rilor, în cazul оncălcărilor fiscale 
ce nimeresc sub incidenţa Codului 
Penal (Belgia, Irlanda, Suedia);

- Suspendarea dreptului 
de a practica anumite tipuri de 
activităţi (Franţa, SUA, Marea 
Britanie). Оn Marea Britanie, spre 
exemplu, despre оncălcarea dis-
ciplinii fiscale a contribuabililor 
se оnştiinţează organizaţiile pro-
fesionale în cadrul cărora aceştea 
activează, ceea ce deseori duce la 
privarea dreptului de a practica 
această profesie.

Perfecţionarea activităţii or-
ganelor fiscale în statele dez-
voltate se efectuează permanent, 
iar în ultimele decenii se observă 
o tendinţă de stabilire a unor 
relaţii colegiale оntre funcţionarii 
fiscali şi contribuabili. Оn particu-
lar aceasta se referă la acordarea 
unor servicii de consultare a con-
tribuabililor în probleme fiscale, 
instruirea acestora în procesul de 
оntocmire a dărilor de seamă fis-
cale, informarea lor despre modi-
ficarea legislaţiei fiscale. Procesul 
de conlucrare cu contribuabilii în 
diferite state se efectuează în mod 
diferit.

De exemplu, în Danemarca, 
în cadrul organului fiscal, care 
este reprezentat de către Min-
isterul Finanţelor, este creat un 
Departament de consultaţii fiscale. 
Оn Marea Britanie serviciile de 
consultare se acordă nu contribua-
bililor ci numai subdiviziunilor 
specializate ale organelor fiscale.

Оn Australia este practicată 
instruirea contabililor în cadrul 
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petrecerii unor seminare şi 
treninguri. Există un program 
special de consultare pentru 
оntreprinderile nou create, în 
cadrul căruia funcţionarii fis-
cali se deplasează la оntreprinderi 
cu scopul de a informa despre 
cerinţele faţă de evidenţa contabilă 
şi fiscală. Sunt răspândite şi 
consultările prin telefon şi prin 
poşta electronică.

Organelle fiscale ale Franţei 
se conduc în activitatea sa de 
criteriul “ achitării benevole” 
a obligaţiilor fiscale. Оn cazul 
declarării şi achitării la timp a 
obligaţiilof fiscale contribuabilul 
se bucură de drepturi şi garanţii din 
partea statului. Organele fiscale, în 
acest caz, sunt obligaţi să ofere 
contribuabilului consultaţii fiscale 
în ceea ce priveşte explicarea 
legislaţiei fiscale şi să răspundă în 
scris la toate solicitările acestora. 
Contribuabilii, care au оncălcat 
legislaţia fiscală sunt privaţi de 
aceste garanţii şi drepturi, de-
oarece au оncălcat principiul 
obligativităţii achitării impoz-
itelor.

Concepţia Serviciului Fed-
eral Fiscal al SUA – Serviciului 
Veniturilor Interne se bazează pe 
principiul “nevinovăţiei fiscale”a 
contribuabililor şi trecerii treptate 
de la control fiscal dur la “deser-
virea fiscală” a contribuabililor. 
Contribuabilii individuali şi cor-
porativi, care au achitat la timp 
şi deplin obligaţiile fiscale devin 

treptat “clienţi comerciali” ai 
serviciului fiscal, care au dreptul 
la o atenţie deosebită din partea 
organelor fiscale. Оn calitate de 
servicii fiscale, ei beneficiază 
din partea organelor fiscale de 
consultaţii gratuite, de ajutor în 
completare declaraţiilor fiscale. 
Se oferă consultaţii chiar şi în 
procesul de planificare fiscală, 
fiind organizate gratuit programe 
individuale de informare despre 
aplicarea metodelor de impozi-
tare şi despre toate modificările 
legislaţiei fiscale.

Situaţii analogice se оntâlnesc 
şi în alte state dezvoltate, or-
ganele fiscale stabilind relaţii de 
parteneriat numai cu contribuabilii 
disciplinaţi. Politica  controlului 
fiscal în aceste state se bazează pe 
concepţia că, ridicarea nivelului 
de оncasări fiscale trebuie să fie 
asigurată din contul disciplinii 
fiscale prin aplicarea obligatorie 
a sancţiunilor fiscale pentru con-
tribuabilii, care оncalcă legislaţiei 
fiscale. Contribuabilii singuri 
trebuie să conştientizeze despre 
obligativitatea respectării disci-
plinii fiscale şi aceasta să le fie 
convenabil.

Оn cazul neprezentării la 
timp a dărilor de seamă fiscale 
sau a documentelor necesare 
pentru efectuarea controlului fis-
cal, organele fiscale sunt obligate 
să determine veniturile reale ale 
contribuabilului prin metode şi 
surse indirecte. Organele fis-
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cale acordă o atenţie deosebită 
determinării corecte a venitului 
impozabil, deoarece impozitul pe 
venit constituie o sursă principală 
de venituri ale bugetelor statelor 
dezvoltate.

 O metodă eficientă de con-
trol asupra corectitudinii achitării 
de către contribuabil a obligaţiilor 
fiscale şi de depistare a cazurilor 
de eschivare de la plata impozite-
lor, este metoda comparării nive-
lului de trai al contribuabilului cu 
mărimea impozitelor achitate de 
către acesta.

 Această metodă este 
utilizată cu succes în Franţa şi 
Marea Britanie. Spre exemplu, în 
Franţa organul fiscal are dreptul de 
a aplica metoda de determinare a 
bazei impozabile în baza indicilor 
exteriori a materiei impozabile, 
dacă sunt motive de a considera că 
nivelul de trai al contribuabilului 
nu corespunde cu mărimea veni-
turilor declarate de către acesta.  
Determinarea obligaţiei fiscale 
pentru francezi se efectuează în 
baza declaraţiei anuale pe venit, 
unde contribuabilul indică toate 
sursele de venit (impozabile şi 
neimpozabile), toate bunurile 
mobiliare şi imobiliare pe care le 
deţine şi toate cheltuielile efectu-
ate pe parcursul anului fiscal. Dacă 
contribuabilul nu este de acord cu 
decizia organului fiscal, el este 
în drept să aducă dovezi despre 
sursele de venit, care оi asigură 
nivelul de trai.

 Оn Marea Britanie se 
utilizează metoda alternativă de 
determinare a obligaţiei fiscale 
pentru contribuabilii bănuiţi de 
evaziune fiscală. Astfel, organul 
fiscal aplică metode de determin-
are a obligaţiei fiscale, bazate pe 
compararea acestui contribuabil 
cu un alt contribuabil similar după 
nivelul de trai sau după suma veni-
turilor obţinute. Neajunsul acestei 
metode este că contribuabilii de-
seori оnregistrează averea sa pe 
numele altor persoane, astfel este 
foarte complicat de demonstrat 
cazurile de evaziune fiscală.

 Formularele declaraţiilor 
fiscale în SUA sunt оntocmite în 
aşa mod, оncât permit de a efectua 
contrapunerea anumitor indicatori 
din declaraţie cu informaţia din 
alte surse. Оn cazul divergenţelor 
apărute оntre aceşti indicatori, 
contribuabilul este considerat 
dubios şi este supus unui control 
fiscal mai minuţios. Sursele de in-
formare a organelor fiscale despre 
veniturile contribuabililor sunt:

- Informaţiile prezentate de 
instituţiile de stat, bănci, burse, 
firme, ş.a. Aceste structuri în mod 
obligatoriu prezintă Serviciului 
Veniturilor Interne informaţii de-
taliate cu privire la sumele achitate 
în folosul contribuabililor sub 
formă de salariu, dobânzi, divi-
dende, câştiguri, onorarii, ş.a.;

- Firmele particulare, care 
se specializează pe colectarea şi 
analiza informaţiei cu privire la 
situaţia financiară a persoanelor 
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fizice şi juridice.
Considerăm că crearea de 

astfel de firme specializate ar fi 
actuală şi în condiţiile Republicii 
Moldova, deoarece nivelul evazi-
unii fiscale în Republica Moldova 
este foarte оnalt.

Informaţia obţinută se in-
troduce în sistemul computerizat 
de evidenţă, se prelucrează prin 
programe şi modele matem-
atice speciale şi se compară cu 
informaţia prezentată de con-
tribuabili. Această procedură 
permite de a depista contribuabilii, 
la care riscul apariţiei оncălcărilor 
fiscale este cel mai оnalt.

Pentru efectuarea controalel-
or fiscale în SUA sunt utilizate în 
corelare metodele aleatorii şi spe-
ciale de selectare a contribuabililor 
pentru control. Metodele speciale 
de selectare a contribuabililor sunt 
utilizate sunt utilizate în prioritate 
şi se axează asupra contribua-
bililor care au neconcordanţe în 
declaraţiile depuse sau care în 
general nu au depus declaraţii.

Metodele aleatorii constituie 
doar 0,05% din numărul total de 
controale şi se efectuează cu 
scopul:

- De a determina nivelul de 
respectare a legislaţiei fiscale 
de către anumite categorii de 
contribuabili, care nu au fost 
verificaţi pe parcursul unei perio-
ade оndelungate de timp. Оn acest 
scop s-a creat un program spe-
cial de determinare a respectării 

legislaţiei fiscale de către agenţii 
economici (Taxpayer Compli-
ance Measurement Programm 
- TCMP);

- De a accentua caracterul 
obligatoriu de achitare la timp a 
obligaţiilor fiscale şi de a demon-
stra că în orice moment există 
probabilitatea de efectuare la 
aceştia a unui control fiscal.

Rezultatele activităţii Servi-
ciului Veniturilor Interne arată 
că 90% din cintribuabili în SUA 
achită benevol şi la timp obligaţiile 
fiscale.

Trebuie de menţionat că 
practica organizării controlului 
fiscal în SUA conţine un şir de 
elemente performante, care ar 
putea fi implementate în Repub-
lica Moldova. Codul Fiscal al 
Republicii Moldova a fost elabo-
rat cu participarea nemijlocită a 
unui grup de specialişti din SUA 
(Barents Grup), de aceea conţine 
multe elemente din sistemul fiscal 
american.

Оn particular, este binevenită 
aplicarea metodei de divizare a 
contribuabililor în două categorii: 
contribuabili, care achită benevol, 
la timp şi pe deplin obligaţiile fis-
cale şi contribuabilii, care оncalcă 
legislaţia fiscală. Оn acest sens, 
atitudinea organelor fiscale ar 
trebui să fie diferită. Din motivul 
insuficienţei de cadre în organele 
fiscale comparativ cu volumul de 
lucru, ce revine la un funcţionar 
fiscal în Republica Moldova, nive-
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lul de popularizare a legislaţiei 
fiscale este foarte redus. Оn acest 
sens, atenţia funcţionarilor fis-
cali ar trebui să fie оndreptată, în 
prioritate, la contribuabilii, care 
respectă legislaţia fiscală. De 
asemenea, ar fi util de organizat 
seminare de informare a agenţilor 
economici despre modificările 
legislaţiei fiscale şi anume gratuit 
pentru contribuabilii discilinaţi 
din punct de vedere fiscal şi cu 
plată – pentru acei care оncalcă 
legislaţia fiscală.

Dintre statele dezvoltate ale 
Uniunii Europene, Franţa se 
distinge printr-un nivel оnalt de 
organizare al administrării fis-
cale. Оn Franţa sistemul fiscal 
este gestionat de către Direcţia 
Fiscală Principală (DFP), care 
se subordonează Ministerului 
Economiei şi Finanţelor. DFP, 
la rândul său, are în subordonare 
830 centre fiscale şi 16 centre 
informaţionale. Prin intermediul 
DFP sunt colectate circa 50% din 
veniturile bugetelor central if lo-
cale, iar în condiţiile оndeplinirii 
eficiente a funcţiilor de control, 
DFP asigură 80% din veniturile 
totale ale bugetului.

DFP reprezintă cel mai im-
portant sector din cadrul Minis-
terului Economiei şi Finanţelor 
al Franţei şi este compus din 
următoarele subdiviziuni: Servi-
ciul de colectare a impozitelor 
şi Inspectoratul Fiscal Principal. 
La оnceputul anilor 90 în cadrul 

DFP activau circa 45% din totalul 
lucrătorilor din cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor, iar pentru 
оntreţinerea DFP erau utilizate 
29% din bugetul Ministerului.

Оn prezen t ,  în  scopul 
centralizării fiscale şi simplificării 
procedurii de soluţionare a 
divergenţelor cu contribuabilii, 
DFP duce o politică de reorgani-
zare, оndreptată spre crearea unor 
centre fiscale complexe, în care 
fiecare contribuabil ar putea obţine 
nu numai informaţia necesară ci şi 
ar putea primi consultaţii calificate 
în vederea comletării dărilor de 
seamă fiscale. 

De regulă, suma obligaţiilor 
fiscale ale agenţilor economici 
în Franţa se determină în baza 
declaraţiilor fiscale prezentate 
de către contribuabili. Verifica-
rea corectitudinii şi obiectivităţii 
informaţiei declarate se efectuează 
de către un serviciu specializat al 
DFP – organele de control. Con-
trolul fiscal se efectuează selectiv, 
în baza unor principii de selectare. 
Оn acelaşi timp, contribuabilii 
sunt informaţi din timp despre 
drepturile şi obligaţiile lor în 
timpul efectuării controlului fis-
cal. Оn acest scop în Franţa a fost 
elaborată ”Hartia drepturilor şi 
obligaţiilor contribuabililor”, care 
se оnmânează fiecărui contribuabil. 
Aceasta permite de a soluţiona un-
ele situaţii conflictuale nemijlocit în 
procesul de efectuare a controlului 
fiscal.
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Оn procesul reorganizării or-
ganelor fiscale franceze s-a recurs 
la specializarea fiecărui funcţionar 
fiscal. Rolul primordial în eficienti-
zarea controalelor fiscale se acordă 
activităţii serviciilor responsa-
bile de colectarea şi generalizarea 
informaţiilor din declaraţiile fiscale, 
prezentate de contribuabili, pre-
cum şi din alte surse. Prelucrarea 
informaţiilor obţinute se efectuează 
de către subdiviziunile specializate. 
Respectiv, responsabilitatea pen-
tru eficienţa activităţii de control 
este transpusă nu numai asupra 
secţiilor de control, ci asupra tuturor 
lucrătorilor organelor fiscale. 

Оn Republica Moldova, or-
ganele de control оndeplinesc toate 
activităţile, legate de colectarea, 
prelucrarea şi analiza informaţiei 
cu privire la controlul fiscal. ast-
fel, un număr mic de funcţionari 
fiscali оndeplinesc un volum mare 
de lucru. Trebuie de menţionat, că 
elaborarea programului de selectare 
a contribuabililor pentru control 
în baza factorilor de risc, elaborat 
de autor, a permis reorientarea 
resurselor umane în sectoarele cele 
mai problematice, permiţând ridica-
rea eficienţei controlului fiscal.

Оn majoritatea statelor există 
o singură posibilitate de a con-
testa deciziile organelor fiscale, 
şi anume prin judecată. Legislaţia 
fiscală franceză presupune o 
posibilitate suplimentară de a 

contesta decizia organelor fiscale 
teritoriale în organele fiscale ier-
arhic superioare. Pentru perioada 
cercetării problemei contestate nu 
se calculează sancţiuni fiscale.

Această posibilitate oferă, 
cel puţin, două avantaje esenţiale: 
în primul rând, în cazul comi-
terii erorilor de către funcţionarii 
fiscali, conflictele se rezolvă în 
cadrul organelor fiscale, evitând 
instanţele de judecată; în al doi-
lea rând, în cazul existenţei unor 
argumente obiective pentru con-
testarea deciziei organelor fiscale, 
există posibilitatea de a pregăti 
materialele mai minuţios pentru 
acţiunile de judecată. Anume prin 
aceasta se explică numărul mic de 
adresări în judecată în problemele 
fiscale. Оn acelaşi timp, numărul 
reclamaţiilor şi contestaţiilor în 
organele fiscale constituie circa 
patru milioane anual, dintre care 
20% sunt soluţionate în favoarea 
contribuabililor.

Оn Republica Moldova, pen-
tru soluţionarea divergenţelor 
fiscale se utilizează elemente din 
sistemul fiscal francez, ceea ce 
permite soluţionarea unor prob-
leme în cadrul Serviciului fiscal. 
Оn instanţele de judecată sunt 
transmise doar cazurile, care, după 
opinia Inspectoratului Fiscal Prin-
cipal de Stat, nu pot fi soluţionate 
în favoarea contribuabililor.

Оn Olanda funcţionarilor 
fiscali nu li se permite să activeze, 
în paralel, în organizaţii private de 
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consalting sau de audit, iar pentru 
alte activităţi este nevoie de per-
misiune specială (inclusiv pentru 
activitatea pedagogică). Unele 
din aceste restricţii se reflectă 
şi asupra rudelor apropiate ale 
funcţionarului fiscal. 

Unul din principiile de bază a 
activităţii serviciului fiscal olandez 
este „оncrederea”. Persoana care 
a pierdut оncrederea nu mai poate 
activa în calitate de funcţionar 
fiscal . Trebuie de menţionat, 
că în cadrul serviciului fiscal al 
Olandei sunt elaborate mecan-
isme eficiente de preоntоmpinare 
a cazurilor de folosire a funcţiei 
de serviciu în scopuri personale. 
Este eficient organizat controlul 
intern, care include următoarele 
mecanisme:

- Procedurile de efectuare a 
controlului fiscal sunt clar şi con-
cret formulate;

- Informaţia internă este per-
manent prelucrată şi păstrată în 
siguranţă;

- Frecvent sunt organizate 
inspectările organelor de control 
teritoriale de către organul ierarhic 
superior;

- Controlul intern este efec-
tuat selective, adică funcţionarii 
fiscali pot fi în orice moment 
verificaţi;

- Se efectuează frecvent 
rotaţia personalului (termenul 
mediu de lucru a funcţionarului 
fiscal cu o anumită categorie de 
contribuabili reprezintă 3 - 5 

ani);
- Se organizează cursuri de 

ridicare a nivelului professional 
al lucrătorilor, ş.a.

Оn Republica Moldova sunt 
aplicate unele din mecanismele 
enumerate mai sus, în partic-
ular inspectarea organelor de 
control teritoriale, rotaţia cad-
relor şi organizarea cursurilor de 
perfecţionare, dar nu sunt principii 
concrete stabilite prin lege sau 
prin regulamente interne, care ar 
reglementa controlul intern. Or-
ganizarea eficientă a controlului 
intern este un factor determinant 
în ridicarea eficienţei administrării 
fiscale în Republica Moldova, 
deoarece ar permite depistarea 
şi preоntоmpinarea unor situaţii 
neplăcute în cadrul Serviciului 
fiscal, fără a scoate în discuţie 
publică problemele interne.

Оn urma analizei practicii 
fiscale ale unor state dezvoltate, 
autorul a ajuns la concluzia că 
metodele de organizare a controlu-
lui fiscal în majoritatea statelor se 
bazează pe principii şi mecanisme 
clare, care sunt reglementate prin 
lege. Astfel, aceste principii sunt 
respectate atât de funcţionarii fis-
cali, cât şi de către contribuabili.

Concepţia de bază a activităţii 
organelor de control se axează 
pe ideea că „a plăti impozitele 
trebuie să fie convenabil”. De 
asemenea contribuabilii trebuie 
să fie informaţi despre faptul unde 
şi pentru ce sunt cheltuiţi banii 
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publici. 
Mecanismele de percepere a 

impozitelor trebuie să fie clare atât 
pentru contribuabili, cât şi pentru 
funcţionarii fiscali şi ele trebuie 
în permanenţă perfecţionate şi 
simplificate pentru ridicarea ran-
damentului procesului fiscal. 
Totodată este nevoie de elabo-
rat un mecanism funcţional de 
sancţionare a contribuabililor, care 
au оncălcat legislaţia fiscală.

Оn procesul analizei com-
parative a mecanismelor de ad-
ministrare fiscală din statele dez-
voltate, putem observa că în 
majoritatea statelor contribuabilii 
sunt delimitaţi în două categorii: 
cei care оncalcă legislaţia fiscală, 
cu pedepsirea lor foarte dură 
(inclusiv privarea de libertate pe 
o perioadă оndelungată)  şi cei 
care respectă legislaţia fiscală, de-
venind parteneri pentru organele 
fiscale. De asemenea, organizarea 
unui complex de măsuri pentru 
prevenirea оncălcărilor fiscale, 
crearea condiţiilor de conlucrare 
a contribuabililor cu organele 
fiscale permite de a armoniza 

relaţiile fiscale în ansamblu. 
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Integrarea unei ţări în sis-
temul financiar internaţional, 
proces оnsoţit de mişcarea capi-
talului, fie liberă, fie reglementată 
în condiţiile politicilor promovate 
de autorităţile monetare, lasă 
o amprentă indiscutabilă asu-
pra stării economice a acesteia. 
Influenţa dată este cauzată de 
creşterea interdependenţelor şi 
legăturilor în lumea modernă, 
care este simţită la nivel de agent 
economic şi, in genere, la nivel de 
economie mondială. Оn orice caz, 
cele mai recente evenimente ce au 
avut loc în economia mondială au 
fost datorate fluctuaţiilor imense 
ale fluxurilor financiare, şocurile, 
crizele unor regiuni оntregi  sau 
miracolele avanturilor economice 
ai unor ţări, fiind deseori abordate 
şi discutate în tratatele diverşilor 
economişti ai epocii. 

Victoria TIMUŞ, drd., ASEM
Andrei TIMUŞ, drd.., IEFS

REfLECŢII ASUpRA SURSELOR DE 
VULNERABILITATE AI ECONOMIEI 

MONDIALE SUB INCIDENŢA MIŞCĂRII 
INTERNAŢIONALE A CApITALULUI

International financial relations have been deeply influenced by recent 
strong capital fluctuations among countries. In spite of the multitude 
of benefits for the recipient countries of foreign capital, international 
practice proves a high instability of international financial mark, 
currency and financial crises and external shocks caused by volatility 
in capital flows’ directionning. Besides, foreign investments, which 
are so desired by the developing economies, get another aspect, which 
should be carefully taken into consideration, in the content on financial 
globalization.

F l u x u r i l e  d e  c a p i t a l 
direcţionate spre ţările în curs 
de dezvoltare exercită un im-
pact pozitiv asupra gradului de 
dezvoltare al economiilor lor 
naţionale, deoarece pot fi utilizate 
în scopuri investiţionale, benefice 
pentru intreaga societate. 

Insă, luând în consideraţie 
ultimele evoluţii de pe piaţa 
financiară internaţională, magni-
tudinea  influxurilor de investiţii 
străine spre economiile in tranziţie, 
este mai scăzută în comparaţie cu 
volumul economisirilor domestice. 
Marea majoritate a investiţiilor în 
imobil şi mijloace fixe în orice ţară 
este mai mult finanţată din contul 
economiilor agenţilor economici 
şi persoanelor fizice, provenienţa 
cărora parvine, fie din veniturile 
acumulate din interiorul ţării, or 
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din munca de peste hotare. 
O altă constatare, în rezul-

tatul recentelor evoluţii, este că 
pe măsură ce o ţară devine mai 
bine integrată cu restul lumii, 
un dolar al capitalului străin 
investit acoperă cheltuielile re-
alizate оntr-o măsură mai mică în 
comparaţie cu datele inregistrate 
in trecut. Această tendinţă se 
fundamentează pe următoarele 
argumentări: 

Оn primul rând, compoziţia 
fluxurilor de capital se schimbă. 
Investiţiile străine directe mai 
puţin sunt utilizate in cadrul proi-
ectelor „greenfield”, prioritate 
fiind acordată achiziţiilor şi fuziu-
nilor. Оn acelaşi timp, ponderea 
capitalului de portofoliu in total 
influxuri  creşte.

Оntr-al doilea rând, autorităţile 
monetare оşi majorează rezervele 
centrale in valută străină, ca reacţie 
la ieşiri neaşteptate a capitalului, 
în scopul satisfacerii necesităţii de 
lichidităţi în situaţii de crize. 

Оntr-al treilea rând, refluxu-
rile de capital cresc. Refluxurile 
de capital nu sunt clar evidenţiate 
în statistica internaţională, оnsă 
cert este faptul că motivul evadării 
capitalului domestic şi round-
tripping (fenomenul când capitalul 
părăseşte ţara şi peste un timp se 
re-intoarce) constă nu doar in eva-
darea impunerii fiscale. O parte 
din aceste fluctuaţii sunt cauzate 
de diversificarea portofoliului 
de investiţii de către rezidenţi, în 

rezultatul căreia, pe lângă оnsuşi 
investitori, la fel beneficiază in-
treaga comunitate globală.

Investiţiile străine directe 
presupun avantaje mult mai mari, 
în afara de cele menţionate an-
terior. Aceste influxuri, de ase-
menea, presupun importul de 
noi tehnologii, abilităţi mana-
geriale moderne şi cucerirea 
noilor segmente ale pieţei globale. 
Investiţii de portofoliu, la rândul 
său, de asemenea, contribuie la 
dezvoltarea mai vertiginoasă a 
companiilor locale, prin ajustarea 
politicii financiare şi corporative 
a lor în dependenţă de scruti-
nitatea pieţelor internaţionale de 
capital, cerinţele cărora impun 
transparenţă financiară şi manage-
ment corporativ mai eficient.

Funcţionarea eficientă a 
unei economii în care predomină 
capitalul străin, foarte mult este 
dependentă de atitudinea investi-
torului sau creditorului, de scopul 
urmărit vis-a-vis de ţară ce a fost 
aleasă pentru realizarea investiţiei, 
precum şi de durata proiectului 
investiţional. 

Odată ce o ţară şi-a exprimat 
dorinţa de a se integra оntr-o 
uniune economico-financiară, 
Guvernul automat trebuie să-şi 
asume angajamentele şi practici 
prevăzute de politica funcţionării 
acesei formaţiuni. Statul trebuie 
să-şi ajusteze politicile macro-
economice şi sociale, pentru a 
asigura crearea unui mediu integru 
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cu principii unice de activitate. 
Оn ţările, în care guver-

nul aplică politici ineficiente, 
investitorii pot aspru pedepsi  
economia-gazdă a investriţiei, 
prin schimbarea neaşteptată a 
comportamentului – retragerea 
capitalului. De aici apare primul 
risc, unul din cele mai grave, care 
pot afecta serios echilibrul finan-
ciar al unei ţări, riscul retragerii 
neaşteptate a capitalului investit 
de către investitorii străini.

Teoria economică evidenţiază 
faptul precum că fluxurile de capi-
tal tind să fie direcţionate spre ţări, 
unde capital este limitat, şi unde, 
astfel, posibilităţi de acoperire 
eficientă a investiţiei cresc. Dar 
globalizarea investiţiilor directe 
nu este atât de globala pe cât оi 
sugerează numele. Investiţiile nu 
sunt dirijate global, ci regional, 
ţările care concurează pentru 
atragerea investiţiilor străine 
pe teritoriul lor trebuie sa dea 
dovadă de multă flexibilitate, şi, 
desigur, să dispună de un climat 
investiţional atractiv şi favorabil 
pentru investitorul străin. 

De aici rezultă primul cara-
cter contradictoriu al integrării 
financiare. Pe de o parte, tot mai 
multe ţări concurează pentru at-
ragerea unui volum cât mai mare a 
capitalului în ţară, pe de altă parte, 
devine tot mai greu ajustarea pieţii 
interne financiare la tipajul unanim 
acceptat al unei regiuni atractive 
pentru capital străin. Mai bine zis, 

pe piaţa financiară internaţională 
s-au creat cateva zone – lideri, 
principali beneficiari ai оntrărilor 
masive de capital.

In calitate de principal ben-
eficiar al globalizării financiare, 
SUA, a rămas principala destinaţie 
a capitalurilor Europei şi ale Japo-
niei, ceea ce оi permite şi astăzi 
să-şi compenseze imensul deficit 
comercial, dar şi crearea de noi 
locuri de muncă. Fostul secretar 
de stat de la Ministerul de Finanţe 
American, Lawrence Summers, 
exprima plastic această situaţie: « 
Destinul economiei mondiale de-
pinde de destinul economiei amer-
icane, care depinde de destinul 
Bursei americane, care depinde de 
un mic număr de burse.»

To t o d a t ă  g l o b a l i z a r e a 
financiară a condus la consolida-
rea şi concentrarea activităţilor fi-
nanciare în câteva centre mondiale 
precum Londra, New York, Frank-
furt, Zurich, Hong Kong şi Tokyo, 
membre de elită reţelei restrânse 
de plăci turnante ale finanţelor. 
Consecinţa acestei polarizări era 
descrisă astfel de Saskia Sassen, 
profesor de sociologie la Univer-
sitatea din Chicago: «...din punct 
de vedere financiar, o ţară mică, 
slabă va fi, fie complet ignorată, 
fie distrusă de sistem.» Conform 
acestei ordini financiare, distruge-
rea poate surveni şi ca urmare a 
faptului că tranzacţiile cu moneda 
unei ţări nu se mai desfăşoara pe 
teritoriul acesteia, ci în centre 
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ieşite din jurisdicţia sa, astfel 
ca atacurile speculative asupra 
devizelor, scapă controalelor 
guvernamentale incapabile de a 
taxa aceste tranzacţii. De aici şi 
dificultatea introducerii unei taxe 
asupra tranzacţiilor financiare, 
cunoscută în teoria liberalizării 
financiare ca taxa Tobin1 . 

Din perspectiva subliniată 
mai sus, poate fi judecată şi teza 
care afirmă, fără echivoc, necesi-
tatea integrării pieţelor ca şi natura 
implacabilă a acestui proces. Daca 
observăm că integrarea, în anu-
mite circumstanţe, este оnsoţită 
de fragmentare intensă, de con-
flicte, nu putem să nu evidenţiem 
observaţia lui Lawrence Summers, 
eminent economist şi fost secretar 
al Trezoreriei americane, care era 
de părere că integrarea globală are 
nevoie de integrarea financiară, 
circulaţia internaţională a capi-
talului. Dar precum au arătat 
evenimentele anilor ’20 şi’30 ai 
acestui secol, crizele financiare 
internaţionale pot determina dez-
integrarea globala.

Ţările оnapoiate au nevoie 
de instituţii performante pentru a 
progresa economic, social şi poli-
tic. Şi răspunderea principală în 
acest sens o au elitele politice din 
aceste ţări. Dar nu este suficient 
că ţările avansate să predice celor 
sărace construcţia de instituţii 
solide şi voinţa politică în atacarea 
problemelor economice şi sociale 
interne. Externalităţi negative 

majore din spaţiul mondial pot 
frâna eforturile celor slabi de a 
оnregistra progres. 

La rândul său, ţările dez-
voltate, ca principali actori în 
spaţiul mondial, au o responsabili-
tate imensă în a-şi coordona po-
liticile economice – în condiţiile 
în care evoluţiile economiilor lor 
se sincronizează. Totodată, ţările 
avansate economic trebuie să 
dovedească viziune, inteligenţă 
politică şi generozitate în abordar-
ea problemelor legate de comerţul 
internaţional şi relaţiile financiare 
internaţionale. Fără o coordon-
are eficace, riscurile unor rece-
siuni generalizate şi paralizante 
cresc. Оn acest context, trebuie 
subliniată eficacitatea limitată 
a instituţiilor actuale pentru ad-
ministrarea problemelor globale, 
a celor convenţionale cât  şi a 
ameninţărilor noi.

Daca nu se vor оnregistra 
progrese notabile în coordona-
rea politicilor economice, în 
regândirea funcţionării sistemelor 
instituţionale care reglementează 
relaţiile economice internaţionale,  
tendinţa de formare de blocuri se 
va accentua, generând noi surse 
de instabilitate pe arena mondială 
a finanţelor. 

De asemenea, nevoia de 
resurse financiare ca şi benefici-
ile pe care le aduc investiţiile 
străine, coroborate cu creşterea 
oportunităţilor de investire, duc, 
nu de puţine ori, la scăderea 
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controlului asupra societăţilor 
transnaţionale, în dorinţa de a crea 
un mediu propice pentru investiţii. 
Luând în consideraţie faptul că 
majoritatea din aceste companii 
transnaţionale provin din ţările 
dezvoltate, mulţi dintre criticii 
liberalizării financiare consideră 
că, de fapt, asistăm la un monopol 
impus de  cultura ţărilor dezvoltate 
şi la pierderea identităţii şi a 
diversităţii. 

Un aspect din cele mai im-
portante al globalizării finan-
ciare este ceea ce economiştii 
numesc volatilitatea capitalului, 
sau mai precis deplasarea lui 
оntr-o mişcare de flux-reflux 
оnspre şi dinspre spaţiile statelor 
naţionale, în funcţie de facilităţile 
sau оngrădirile pe care acesta i 
le oferă, de situaţia economică 
locală, regională. Crize financiare 
precum acelea din Asia, Argen-
tina sau Rusia au provocat ieşirea 
rapidă a capitalurilor străine, sau 
a celor deţinute de marii corupţi 
spre băncile occidentale şi para-
disele fiscale. Un studiu efectuat 
în Argentina care analiza situaţia 
repatrierilor de profit in perio-
ada 1992 - 2000, arată că 80% 
din profiturile realizate au fost 
direcţionate în afara Argentinei 
către ţările de origine ale firmelor 
străine, sau spre paradise fiscale, 
în timp ce evaziunile fiscale locale 
se ridicau la 25 de miliarde de 
dolari pe an. 

Libertatea de mişcare şi relax-
area legislaţiei în materie de liberă 

circulaţie a capitalului resprezintă, 
deci un risc imens, prin prolifera-
rea economiei tenebre. 

De asemenea, mult aşteptatele 
investiţii străine pe termen lung, 
pot aduce beneficii societăţii 
numai dacă relaţiile cu investi-
torii se bazează pe o cooperare 
transparentă cu structurile biro-
cratice. Orice falie în aplicarea 
legislaţiei care guvernează relaţiile 
local-global, aduce un grad de vul-
nerabilitate economiei locale, prin 
оncurajarea pătrunderii de inves-
titori grăbiţi în căutarea profitului 
maxim cu orice mijloace.

Pe de altă parte, un investitor 
prins în capcana corupţiei, dupa ce 
deja a investit sume considerabile, 
va fi pus in situaţia de a contribui 
la proliferarea corupţiei locale sau 
de a pierde banii investiţi.

Analiştii economici susţin 
ideea creării în interiorul graniţelor 
unei ţări de zone speciale, sau «zone 
libere de corupţie», asemănătoare 
Zonelor Libere de Taxe Vamale, în 
care activitatea funcţionărilor şi a 
relaţiilor economice la nivel local, 
să fie monitorizată2 . Rezultatele 
satisfăcătoare obţinute, vor putea 
apoi fi popularizate, iar experi-
mentul repetat şi în alte zone, până 
la o extindere la scara naţională. 
Un asemenea experiment a avut 
loc în Venezuela, în regiunea 
Campo Elias, fiind rezultatul efor-
turilor Băncii Mondiale, primăriei 
şi societăţii civile locale.

Printre masurile care au fost 
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aplicate cu succes, s-au numărat: 
• a s i g u r a r e a  u n e i 

transparenţe maxime a deciziilor 
primăriei;

• simplificarea de proceduri 
juridice şi administrative;

• introducerea unui con-
trol al cheltuielilor bugetare de 
către reprezentanţi permanenţi ai 
cetăţenilor.

I n s t i t u ţ i i l e  f i n a n c i a r e 
internaţionale – FMI, Banca 
Mondială – precum şi  G7, 
monitorizează atent evoluţiile eco-
nomico-financiare internaţionale şi 
sunt optimiste în ceea ce priveşte 
evoluţiile economiei mondiale 
în următorii doi ani. Ţările dez-
voltate G7 şi-au exprimat anga-
jamentul în privinţa menţinerii 
sustenabilităţii financiare pe ter-
men lung şi promovării reformelor 
structurale şi valutare la nivelul 
economiilor emergente.

Ţările est-asiatice, sursa 
crizei financiare majore din 1997 
precum şi a volatilităţii bursiere 
din februarie 2007, s-ar putea con-
frunta în viitor cu o instabilitate 
asemănătoare dacă nu reformează 
climatul investiţional şi pieţele de 
capital. Pe termen scurt nu există 
оnsă o asemenea ameninţare3 .

Оn opinia Băncii Mondiale, 
toate ţări, în special cele depend-
ente de оntrări de capital şi vul-
nerabile şocurilor externe, trebuie 
să se concentreze în continuare, în 

vederea evitării repetării crizei din 
1997, asupra următoarelor aspecte: 
reforma climatului investiţional, 
eliminarea lipsei de forţă de 
muncă calificată, liberalizarea 
comerţului cu servicii, investiţii 
în infrastructură, diversificarea 
şi adâncirea pieţelor de capital, 
crearea unor sisteme de protecţie 
socială mai performante.
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Teoria şi practica managementului

Motivaţia muncii presupune 
nişte motive care оl оndeamnă pe 
om să muncească mai mult şi mai 
calitativ, existenţa unei retribuţii 
sistemice, prezenţa unor оnlesniri 
şi stimulente. Necesităţile omului 
se оmpart în necesităţi vitale (de 
bază) şi necesităţi de nivel mai 
avansat. La necesităţile vitale (de 
bază) se referă necesităţile care 
asigură cerinţele de supravieţuire; 
la cele de nivel mai avansat se 
referă necesităţile privind securi-
tatea, stima de sine, autorealizarea 
apartenenţa de o anumită grupă 
socială.

Оn munca practică noţiunea de 
motivaţie este interpretată în două 
sensuri: ca proces de creare a stim-
ulentelor pentru efectuarea unor 
lucrări de către un lucrător concret 
sau de un colectiv de lucrători, 
sau ca o caracteristică internă de 

Petru ŢURCANU, dr.hab., prof. univ., UASM, 
Mariana TANASEVICI, competitor, catedra  „Management”

 
MODIfICAREA MOTIVAŢIEI ŞI STIMULĂRII 

MUNCII îN AGRICULTURĂ

Labor motivation in agriculture is a social and economic category, 
a totality of principles regarding the quantitative and qualitative 
measurement of labor, of the forms and methods of employees stimulation 
from all kinds of agricultural enterprises. This article is dedicated to the 
problems coming out from the restructuring of the agricultural sector 
concerning the modification of labor motivation.

direcţionare a lucrătorului spre 
sporirea sau scăderea eficacităţii 
muncii оntr-o sferă de activitate 
sau alta. Оn ce priveşte colectivul 
оntreprinderii sistemul motivaţiei, 
în opinia noastră conţine un şir de 
elemente (figura 1) interacţiunea 
cărora оi determină eficacitatea.

Оn munca practică rezultatele 
motivaţiei sunt оntotdeauna in-
erte, fapt care se explică prin două 
circumstanţe:

- atunci când se elaborează 
stimulentul motivaţiei  este 
imposibil a ţine cont de toate 
particularităţile psihologice ale 
personalităţii, deoarece unele 
dinte acestea sunt inaccesibile 
chiar şi la o studiere şi analiză 
minuţioasă ale acestora.

-  О n  c o n d i ţ i i l e  u n o r 
оntreprinderi mari este dificilă o 
realizare a motivaţiei individuale, 
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deoarece procesul comportă în 
mare măsură un caracter de grup 
– orientarea se face la „lucrător” 
şi nu la „personalitate”.

Este cunoscut faptul că re-
zultatul muncii creşte odată cu 
creşterea motivaţiei până la un 
anumit moment, ca mai apoi să 
scadă. E dăunătoare o influenţă 
atât slabă cât şi una prea puternică. 
Оn dependenţă de gradul de com-
plexitate (cheltuirea eforturilor 
fizice şi intelectuale) a оndeplinirii 
sarcinii, eficienţa stimulării se 
schimbă invers proporţional, adică 
pentru оndeplinirea unei sarcini 
uşoare se cer mai multe stimulente 
externe, deoarece executorul nu 
simte stimularea internă pentru 
rezolvarea sarcinii.

O problemă stringentă este 
următoarea: ce importanţă are 

munca în viaţa individului? Este 
ea o necesitate sau un lux? Оn 
general, se consideră că indi-
vidul caută o activitate care să-l 
motiveze din punctul de vedere 
al оmplinirii profesionale. O 
astfel de opinie este оmpărtăşită 
de toţi cei care conduc destinele 
оntreprinderii, precum şi de bună 
parte din salariaţi. Оn realitate 
оnsă sunt mulţi indivizi motivaţi 
de numeroase alte activităţi, dar nu 
şi de munca pe care o depun în cal-
itate de salariaţi în оntreprindere. 
Locul acordat muncii poate fi 
secundar în ierarhia motivaţiilor, 
chiar dacă munca este prima 
în ordinea nevoilor materiale. 
Absenţa conflictului, a stresului, 
competenţa probată sunt suficiente 
motive pentru a depune o muncă 
mai satisfăcătoare.

Figura 1. 
Elementele sistemului motivaţiei colectivului unei formaţii agri-

cole
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I g n o r a r e a  s i s t e m e l o r 
motivaţiei personalului de către 
оntreprinzători şi conducători este 
determinată de câteva motive de 
ordin obiectiv şi subiectiv.

Оn primul rând, de criza 
economică, оnsoţită de creşterea 
şomajului şi de instabilitatea 
situaţiei оntreprinderilor care 
о i  face  pe  conducător i  să 
economisească pe contul sala-
riilor. Оn al doilea rând, de ster-
eotipul greşit al relaţiilor sta-
bilite оntre proprietar şi angajaţi: 
angajоndu-L, оntreprinzătorul оi 
face acestuia concesii în vederea 
obţinerii unor mijloace pentru 
existenţă. De aici şi o anumită 
doză de оngâmfare în compor-
tamentul faţă de lucrători: v-am 
ajutat – fiţi buni şi asiguraţi 
munca de şoc în orice condiţii. 
Оn rândul al treilea, majoritatea 
оntreprinderilor au fost оnfiinţate 
ca nişte оntreprinderi mici în care 
lucrau colective de oameni uniţi 
de aceleaşi idei, legaţi de nişte 
relaţii neformale. Conducătorul 
nu avea grijă să mediteze asupra 
sistemului de stimulare, deoarece 
orientarea la relaţiile de partene-
riat sunt deja nişte motivatori 
puternici chiar şi în condiţiile 
unei insuficienţe de recompense 
de ordin material.

Оn sfera motivaţiei personalu-
lui există un şir de probleme care 
condiţionează activitatea scăzută 
de muncă a lucrătorilor. Accentul 
se pune pe retribuirea muncii, 

ignorându-se alte modalităţi eco-
nomice şi extraeconomice de 
stimulare a activităţii de muncă 
care au un caracter de scurtă 
durată. Orientarea de perspectivă 
e foarte importantă din punctul de 
vedere al realizării potenţialului 
de care dispun managerii.

S t i m u l a r e a  c r e ş t e r i i 
p roduc t iv i t ă ţ i i  munc i i  pe 
baza motivaţiilor presupune 
perfecţionarea sistemului de 
repartiţie a fondului de consum şi 
a mecanismului de remunerare. 
Funcţia motivaţională poate fi 
оndeplinită şi de mecanismul de 
evaluare. Evaluarea muncii mem-
brilor colectivului оnsă, trebuie să 
fie оnfăptuită ţinându-se cont de 
legile obiective:

- a compaţiei sociale (omul 
este atât obiectul atât şi subiectul 
compaţiei);

-  a  evaluări i  sociale  a 
personalităţii (omul are nevoie 
de aprecierea muncii sale şi din 
partea conducătorilor şi din partea 
colectivului de muncă);

- a influenţei şi integrării apre-
cierilor din partea altor oameni 
(omul sistematizează şi analizează 
aprecierile altor oameni referitor 
la persoana sa, confruntându-le 
cu autoaprecierea).

Aprecierea rezultatelor 
muncii lucrătorului este оndreptată 
la realizarea obiectivelor ad-
ministrative, informaţionale şi 
motivaţionale. Оnsuşi rezultatul 
aprecierii este un motiv foarte 
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important al comportamentului, 
deoarece aprecierea cu regulari-
tate şi sistematică a personalului 
influenţează pozitiv motivaţia 
lucrătorilor,  perfecţionarea 
profesională şi munca lor.

Din păcate, la momentul 
actual, prin diferite metode, se 
promovează frânarea plăţii muncii 
în raport cu creşterea preţurilor. 
Drept consecinţă, în ultimii ani, 
solvabilitatea populaţiei a scăzut 
considerabil ceea ce a şi devenit 
factorul determinant al reducerii 
puterii de consum.

După calculele autorului 
în Agricultura Moldovei plata 
muncii asigură circa 40% din 
necesităţile oamenilor atingând 

în a.2005 744 lei pe lună, ceea ce 
constituie 56% din nivelul ei me-
diu pe toate ramurile economiei 
naţionale.

Una din pricinile salariului 
redus în unităţile agricole este 
folosirea unor salarii tarifare near-
gumentate.

Оn scopul cointeresării ma-
teriale a lucrătorilor angajaţi în 
agricultură autorul a elaborat şi 
propune noi salarii tarifare pe oră 
de muncă, (tabelul 1), mărimea 
cărora apropie nivelul salariului 
lunar de nivelul minimum de 
subzistenţă.

Salariile tarifare propuse de 
autor au fost calculate reieşind din 
durata lunii de lucru de 169 ore, 

Tabelul 1
Salariile tarifare pe oră, lei
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coeficienţii tarifari şi salariu lunar 
pe categoria I pentru categoria de 
lucrători:
- tractorişti – maşinişti, lucrări 
mecanizate şi de transport – 1200 
lei;
- lucrări de reparaţie – 1000 lei;
- lucrări din sectorul zootehnic – 
1100 lei;
- lucrări manuale din sectorul 
fitotehnic – 900 lei.

Eficienţa motivaţiei muncii 
depinde satisfacţia fiecărui lucrător 
pe care acesta o primeşte prin 
calitatea activităţii sale de muncă. 
Această satisfacţie оşi găseşte 
reflecţie în rezultatele muncii 
оntregului colectiv. Aşa dar, 
procesul motivaţiei este o verigă 
de legătură dintre condiţiile indi-
viduale de оnfăptuire a activităţii 
de muncă şi rezultatul ei obţinut în 
grup. Оn această privinţă există o 
legătură atât directă cât şi inversă: 
motivaţia formează rezultatele 
muncii personale, dar în acelaşi 
timp şi depinde de ele. Sistemul 
unei motivaţii eficiente include un 
complex de măsuri – de la elabo-
rarea politicii de motivare până 
la determinarea modalităţilor de 
motivare individuală.

Lipsa de corespundere la 
aceşti parametri conduce la de-
formarea sistemului motivaţional. 
Drept rezultat, în cazul când 
lucrătorul nu are posibilitate 
să-şi satisfacă necesităţile în 
sfera producţiei legale, va apărea 
neapărat tendinţa de a găsi alte 

posibilităţi pentru a şi le satis-
face. Оn economia tranzitivă 
această situaţie se manifestă prin 
scăderea activităţii de muncă în 
sfera producţiei sociale şi prin 
manifestarea de activism în sfera 
economiei tenebre, unde „venitul” 
este mult mai mare.

Principiile retribuirii muncii 
formate de-a lungul anilor nu per-
miteau a se ţin cont de capacităţile 
individuale ale lucrătorului şi 
de aportul acestuia în rezultatele 
muncii. Retribuirea muncii era 
depersonalizată şi nu lua în con-
siderare potenţialul lucrătorului. 
A fost creată o barieră de ne-
trecut оntre rezultatele muncii 
personale şi rezultatele muncii 
оntreprinderii.

Оn condiţiile economiei de 
piaţă trebuie stabilite principi-
ile reglementării salariilor ca 
preţ al forţei de muncă, care se 
determină pornind de la costul 
vieţii şi calitatea forţei de muncă 
pe bază de concurenţă şi ca parte 
a costului producţiei care de-
pinde de productivitatea muncii, 
eficacitatea utilizării resurselor, 
economia cheltuielilor pentru 
forţa de muncă.

Motivaţia lucrătorilor din 
formaţiile agricole, în opinia 
noastră, au unele particularităţi şi 
depinde de mulţi factori (tabelul 
2). Motivele sunt determinate de 
nivelul vieţii. Pentru locuitorii de 
la sate are o mare оnsemnătate şi 
felul de viaţă ca sistem al tuturor 
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genurilor de activitate. O parte 
deosebit de оnsemnată a mediu-
lui rural de viaţă este munca în 
gospodăria auxiliară personală, 
de aceea şi acest factor trebuie să 
fie luat în calcul la formarea unui 
sistem eficient motivaţional în 
producţia socială

semnificaţiei acestui factor ca 
sentiment de satisfacţie pe care 
оl oferă munca, cât şi ca fac-
tor de satisfacţie materială. Оşi 
păstrează semnificaţia factorul 
care оntruchipează relaţiile bune 
cu conducerea оntreprinderii, 
ceea ce permite a constata un 

Tabelul 2
Factorii care determină motivaţia muncii lucrătorilor din 

formaţiile agricole

Nive lu l  de  v i a ţ ă  ca re 
determină eficienţa unor sau altor 
stimulente, se caracterizează mai 
оntâi de toate, prin mărimea şi 
structura veniturilor obţinute.

Cercetările unor savanţi 
(4,p.32) demonstrează că, fac-
torul material nu оndeplineşte 
funcţia motivaţională (tabelul 3). 
Оn perspectivă membrii colec-
tivelor de muncă speră la sporirea 

nivel destul de avansat de diri-
jare a colectivelor formaţiunilor 
agricole.

Dacă pentru conducătorii de 
оntreprinderi un loc de frunte оl 
ocupă motivul asigurării mate-
riale, pentru lucrători, relativ la 
producţia socială acest motiv nu 
se află decât pe poziţia 12, deşi, 
în perspectivă, lucrătorii speră la 
sporirea semnificaţiei acesteia. 
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O situaţie contrară se observă 
în statutul social: dacă pentru 
conducător acesta are o importanţă 
neоnsemnată, pentru lucrători el 
poartă semnificaţia unui micro-
climat normal în colectiv, având 
mare importanţă recunoaşterea 
rezultatelor muncii lor.

Оn legătură cu reformarea 
agriculturii se creează situaţia 
când acţiunea oricăror stimu-
lente devine puţin eficientă din 
cauza prea multor inovaţii. Prac-
tica demonstrează că schimbările 
esenţiale în formele de propri-
etate, în structura organizaţională, 
în ciclul de producţie, în diri-
jarea оntreprinderii se loveşte 
оntotdeauna de rezistenţă prin op-
unere din partea personalului. Sub 
rezistenţă trebuie să оnţelegem 
comportamentul  oamenilor 
(lucrărilor оntreprinderii) care 
conduce la acţiuni opoziţioniste, 
evidente sau camuflate, privind 
schimbările în sistemul de diri-
jare.

Pentru оnfăptuirea unei 
motivaţii eficiente a personalului 

Tabelul 3
Ratingul motivaţiei muncii lucrătorilor formaţiunilor agricole

оntreprinderii cere оndeplinirea 
unui şir de condiţii. Mai оntâi de 
toate, managerii care lucrează cu 
personalul оntreprinderii, trebuie 
să cunoască legile economice, 
actele normative ale statului, pro-
cedeele psihologice ale motivaţiei. 
Teoria contemporană generală 
a motivaţiei reprezintă prin sine 
totalitatea cunoştinţelor priv-
ind diverse aspecte ale anal-
izei şi formării necesităţilor 
şi modalităţilor generale de 
influenţare asupra personalităţii 
(lucrătorului) în scopul creării 
condiţiilor pentru satisfacerea 
acestora.

Urmează a  f i  u t i l iza tă 
оmbinarea unui spectru larg 
de stimulente, orientându-se la 
calităţile individuale ale fiecărui 
lucrător şi la aportul acestuia în 
rezultatele muncii оntreprinderii. 
Aşadar, principiul de bază al 
formării politicii оntreprinderii 
privind modalităţile motivaţiei 
urmează a fi considerat complexi-
tatea acesteia. Numai utilizarea 
concomitentă a diverselor forme 
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de recompensă face ca sistemul 
de motivaţie să devină eficient. 
Noţiunea formelor de bază ale 
motivaţiei: materială, morală şi 
socială în cazul dat sunt destul de 
convenţionale, deoarece aplicarea 
acestora au consecinţe diferite. 
Recompensele materiale sunt 
adesea percepute de lucrători 
drept nişte оncurajări sociale, de 
pildă, dacă sporirea salariului este 
legată de schimbarea statului ad-
ministrativ. Recompensa morală, 
deosebindu-l pe lucrătorul dat din 
colectiv, оi creează acestuia iluzia 
ridicării statutului social. Deşi aşa 
ceva nu se va оntâmpla.

Оn sistemul motivaţional 
existent la оntreprinderile de 
astăzi prea puţină atenţie se acordă 
factorilor care conduc la scăderea 
motivaţiei. Trebuie exclusă 
influenţa factorilor care conduc 
la scăderea eficienţei stimulentelor 
la оntreprindere (lipsa condiţiilor 
normale de muncă şi de trai).

La nivel de оntreprindere 
trebuie de făcut astfel оncât sala-
riul să devină dominant, limitând 
plăţile suplimentare şi sporurile; să 
fie simplificată normarea muncii 
şi să se ducă evidenţa timpului 
lucrat în procesul de calculare a 
salariului. Pentru lucrătorii mai 
de preţ să fie aplicat sistemul de 
contracte; să se prevadă măsuri 
speciale de stimulare, punând 
retribuirea muncii în dependenţă 
directă de volumul cheltuielilor, 
stimulând economia acestora re-
ducând pierderile şi delapidările.

Afară de mijloacele motivaţiei 

materiale este oportun a se utiliza 
mai pe larg şi motivaţia nematerială 
– оmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă, graficul flexibil al timpului 
de muncă, posibilitatea de ridicare 
a calificaţiei pentru lucrători, 
perspectiva avansării în funcţie. 
De fapt, diverse elemente ale 
motivaţiei se оmbină inevitabil 
unele cu altele.

Impozitul pe salariu trebuie 
să fie redus. Reducerea impoz-
itelor va contribui atât la sporirea 
mărimii absolute a salariului, 
cât şi ponderii acestuia în costul 
producţiei şi va reflecta mai real 
structura costului unitar.
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OpTIMIzAREA SISTEMULUI DE SECURITATE 
ŞI SĂNĂTATE îN MUNCĂ (SSM) DIN 

CADRUL оNTREpRINDERII pRIN pRISMA 
INVESTIŢIILOR 

(STUDIU DE CAz LA 
„VIORICA COSMETIC” S.A.) 

D’apres les resultats de l’evaluation du management de la securite et 
de la santй du travail au niveau des compagnies autochtones, la prise 
des dйcisions correctes et consйquentes qui pourraient permettre un 
renforcement de la sйcuritй professionnelle des employйs, porte, en 
spйcial, sur la croissance du volume des investissements. D’apres 
nous, ces dernieres se materialisent dans des nouvelles technologies 
de production, performantes du point de vue du respect des exigences 
ergonomiques et sanitaires-hygieniques, ainsi que du point de vue d’une 
plus grande inoffensivite et de la connaissance des resultats d’usage 
de ces dernieres, dans le processus de travail. En meme temps, une 
augmentation du quanta des investissements reserves a l’amelioration 
des conditions de travail, assurera des meilleurs benefices a long terme 
(pour la compagnie et pour les employйs).   

Asigurarea unui nivel оnalt 
de securitate şi sănătate în muncă 
în cadrul companiilor necesită 
eforturi financiare susţinute din 
partea top-managementului. Plan-
ificarea cuantumului necesar de 
investiţii necesită aplicarea celor 
mai adecvate metode de opti-
mizare a acestora. De aceea, în 
condiţiile trecerii la economia de 
piaţă, a intensificării concurenţei 
şi a perpetuării unor tendinţe mai 
clare de dezvoltare a sectorului 
real al economiei, fără crize de 
proporţii (prezente până în anul 
2000), trebuie reconsiderat rolul 

funcţiei de optimizare, care ar 
evalua dinamica şi previziunea in-
dicatorilor managementului SSM, 
atât la nivel macro, cât şi mi-
croeconomic. Astfel, previziunea, 
fiind o afirmaţie despre viitor, 
trebuie să fie bine fundamentată 
ştiinţific pe baza informaţiilor 
culese din оntreprindere şi să aibă 
o acurateţe cât mai оnaltă.

Una dintre cele mai utilizate 
metode de analiză în economie, 
analiza regresională are drept 
obiectiv studierea şi estimarea 
legăturilor dintre variabile, având 
o mare utilitate pentru cercetători 



65

Revista economică

în diagnosticarea proceselor eco-
nomice şi realizarea previziu-
nilor. 

Оn opinia noastră, cel mai 
important indicator al manage-
mentului SSM, ale cărei valori 
sunt оnregistrate atât la nivel 
de companie, cоt şi naţional, 
este gradul general de nocivi-
tate al condiţiilor de muncă, 
care influenţează substanţial se-
curitatea şi sănătatea muncii 
angajaţilor. Оn context, în baza 
modelului de regresie unifactorial, 
se poate de estimat forma legăturii 
şi contribuţia variabilelor inde-
pendente  (investiţiile în capital 
fix pe un salariat) şi  (investiţiile 
în SSM pe un salariat) la variaţia 
variabilei dependente Y.

Cu referire la cadrul temporal 
al intensităţii acţiunii factorilor 
nocivi şi periculoşi ai mediu-
lui de muncă asupra securităţii 
şi sănătăţii muncii angajaţilor, 
cercetătorul rus Bondari E. [4, pag. 
46] consideră că fiecare măsură 
aferentă SSM are costul şi efectul 
său social, materializat printr-un 
anumit beneficiu, deoarece rap-
ortul cost-beneficiu pentru diferite 
măsuri este diferit. 

Fiecare din măsurile aferente 
SSM reduce gradul de nocivitate 
al condiţiilor de muncă pe un 
anumit sector de producţie şi, cu 
fiecare măsură ulterioară, intensi-
tatea acţiunii factorilor nocivi şi 
periculoşi ai mediului de muncă J 
se reduce treptat, după cum putem 

observa din figura 1.1.

Figura 1.1. 
Reducerea intensităţii acţiunii 
factorilor nocivi şi periculoşi ai 

mediului de muncă în inter-
valul de timp T

Deci, intensitatea acţiunii 
factorilor nocivi şi periculoşi J s-a 
redus de la J0 până la JT în inter-
valul de timp T, în 3 etape, prin 
efectuarea unor investiţii succe-
sive în SSM de 3 ori (tabelul 1.1). 
Ca urmare, numărul angajaţilor 
ocupaţi cu munca în condiţii no-
cive s-a diminuat, obţinându-se 
astfel, un efect social important. 

Pentru argumentarea practică 
a acestui exemplu, vom elabora 
modelul liniar de regresie al 
interdependenţei numărului de 
angajaţi ocupaţi în condiţii nocive 
de muncă (Y) şi investiţiile în 
capital fix pe un salariat, precum 
şi numărului de angajaţi ocupaţi 
în condiţii nocive de muncă (Y) 
şi investiţiile în SSM pe un sal-
ariat la оntreprinderea „Viorica 
Cosmetic” S.A..

Deci, vom utiliza următoarea 
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formulă:

[1.1]
Ulterior, vom specifica forma 

legăturii оntre Y şi şi Y şi, adică 
vom stabili forma funcţiei Y. Оn 
acest scop este nevoie de evaluarea 
grafică a relaţiei dintre variabile, 
prin utilizarea graficelor de tip XY 
Scater (norul de puncte), ceea ce 
presupune utilizarea datelor iniţiale 
pentru analiză, reflectate în tabelul 
1.2.

Astfel, modelul liniar de re-
gresie are forma:

,  u n d e          
[1.2]
a0- constanta ecuaţiei; 
ai- coeficienţii de regresie parţiali, 
care reprezintă modificarea 
estimată a variabilei dependente 
Y ca urmare a modificării cu o uni-
tate a variabilelor independente;

u – devierea dintre valoarea 
observată şi cea calculată.

Intensitatea legăturii dintre 
variabila dependentă şi grupul de 
variabile independente cuprinse în 
modelul ecuaţiei de regresie este 
măsurată prin intermediul coefi-
cientului de corelaţie multiplă r. 

Dacă, atunci оntre mărimile 
X şi Y există o dependenţă de 
corelaţie inversă. Astfel, dacă 
factorii independenţi au semnul 
minus, creşterea acestuia scade 
mărimea factorului dependent Y. 
Acest lucru poate fi observat şi 
prin analiza vizuală a informaţiei 
iniţiale. Оn speţă, coeficientul de 
corelaţie multiplă r poate fi deter-
minat astfel:

, unde          [1.3]
xi- factorul de influenţă (independ-

Tabelul 1.1
Оmbunătăţirea succesivă a condiţiilor de muncă ale angajaţilor 

în cadrul sectoarelor de producţie

Sursa: Elaborat de autor
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ent);
yi- variabila dependentă;
n – numărul termenilor aferenţi 
evoluţiei fenomenului cercetat. 

Analiza grafică a dependenţei 
variabilei efect Y în raport cu 
variabila cauzală şi , prezentată 
în figura 1.2 ne sugerează o linie 
dreaptă.

Оn continuare, pentru calcula-
rea coeficientului de corelaţie, care 
ne va arăta intensitatea legăturii 
dintre numărul persoanelor în 

condiţii nocive de muncă şi 
investiţiile în capital fix pe un 
angajat, respectiv, investiţiile în 
securitatea şi sănătatea muncii pe 
un angajat, vom utiliza mai multe 
elemente de calcul, sistematizate 
în tabelul 1.3.

Mărimea coeficientului de 
corelaţie ne demonstrează că оntre 
numărul persoanelor în condiţii 
nocive de muncă şi volumul 
investiţiilor în capital fix există o 
legătură inversă: o dată cu spori-

Tabelul 1.2. 
Date iniţiale pentru estimarea corelaţiei оntre investiţiile în capi-
tal fix şi cele în securitatea şi sănătatea muncii şi gradul general 
de nocivitate al condiţiilor de muncă la „Viorica Cosmetic” S.A.

Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor interne ale оntreprinderii
pentru anii 2002 – 2006
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rea investiţiilor în capital fix, se 
reduce numărul celor ocupaţi în 
condiţii nocive de muncă. 

Totodată, coeficientul de 
determinaţie(pătratul coeficien-
tului de corelaţie dintre şi Y) care 
măsoară intensitatea legăturii din-

în securitatea şi sănătatea muncii 
pe un angajat la fel există o 
legătură inversă. Iar coeficientul 
de determinaţie(pătratul coefi-
cientului de corelaţie dintre şi Y) 
este 0,6958, indicând astfel în 
proporţie de 69,58% contribuţia 
factorului la modificarea lui Y.

Figura 1.2. 
Diagrama poziţionării punctelor de coordonate, Y şi, Y

Deci, putem determina :

r=  

Оn continuare calculăm :

r=

tre cele două variabile şi semnifică 
proporţia variaţiei variabilei de-
pendente Y pe seama variabilei 
independente este 0,6515, ceea 
ce indică în proporţie de 65,15% 
contribuţia factorului la modifi-
carea lui Y.

Valoarea coeficientului de 
corelaţie ne confirmă că оntre 
numărul persoanelor în condiţii 
nocive de muncă şi investiţiile 

Оn baza calculelor efectu-
ate, constatăm că datorită spor-
irii investiţiilor în capital fix şi a 
celor în securitatea şi sănătatea 
muncii pe un angajat, numărul 
de angajaţi ocupaţi în condiţii 
nocive de muncă s-a redus în 
anii 2002-2006 de la 109 la 64 
angajaţi, adică cu 41,28%, ceea 
ce ne demonstrează fermitatea 
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Tabelul 1.3
Elementele necesare pentru calcularea coeficientului de corelaţie 

şi 

Sursa: Elaborat de autor

top-managementului companiei 
în оmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă ale angajaţilor.  

Deci, planificarea optimală a 
investiţiilor în sporirea nivelului 
de securitate şi sănătate la locurile 
de muncă este un obiectiv mate-
rializat în mai multe etape suc-
cesive care presupune diminuarea 
maximală a intensităţii acţiunii 
factorilor nocivi şi periculoşi ai 
mediului de muncă. Fiecare etapă 
a obiectivului dat poate presupune 
măsuri aferente SSM оntr-un anu-
mit sector sau secţie de producţie.  
Corespun-zător, numărul etapelor 

va reflecta numărul sectoarelor 
sau secţiilor de producţie.

Оn concluzie, este necesar de 
creat condiţii sănătoase de muncă 
odată cu proiectarea procesului 
de producţie şi de muncă, dez-
iderat, care trebuie să constituie 
fundamentul activităţii compa-
niilor autohtone, din perspectiva 
responsabilităţii lor sociale cor-
porative, în special a standardului 
internaţional ISO 26000, care 
permite obţinerea unor beneficii 
strategice substanţiale datorită 
оmbunătăţirii condiţiilor de 
muncă.
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Problema organizării spor-
tului în Republica Moldova este 
foarte actuală, fiind în vizorul 
multor reforme promovate de 
către autorităţi de stat şi societatea 
civilă.

Оnsă, indiferent de atitu-
dinea statului vis-a-vis de sport, 
fără un management eficient şi, 
în genere, fără o infrastructură 
instituţională dezvoltată, acest 
domeniu niciodată nu va atinge 
performanţă sporită. 

De aceea, ne-am propus, 
în această lucrare, să analizăm 
detaliat instituţiile Republicii 
Moldova, care exercită un impact 
semnificativ în promovarea şi 
educarea sportivilor. 

C e l e  m a i  i m p o r t a n t e 
organizaţii sportive din Republica 
Moldova sunt:

Asociaţiile şi cluburile spor-
tive

Precum prevede şi cadrul 
normativ Asociaţiile Sportive 
pot fi formate din persoane fizice 
sau juridice, care au drept scop 
promovarea uneia sau mai mul-

tor probe sportive, practicarea 
acestora de către membrii ei şi 
participarea acestora la diverse 
competiţii sportive. La fel pot fi 
şi asociaţii teritoriale care sunt 
constituite desinestătător sau în 
cadrul instituţiilor publice sau 
private, avоnd ca scop participarea 
membrilor săi în competiţii spor-
tive locale.

Un exemplu de sesizare a 
necesităţii de investiţie de către 
puterea de guvernământ în sport 
este cel al Canadei. După jocurile 
Olimpice de la Atena, guvernul 
canadian în legătură cu faptul că 
sportivii canadieni au luat mai 
puţine medalii decât la Sydney, a 
alocat suplimentar 107 milioane 
dolari, dintre care 5 milioane -  
pentru susţinerea sportivelor şi 5 
pentru utilaj sportiv.

Situaţia оnsă în Republica 
Moldova este regretabilă, cоt 
priveşte atenţionarea şi alocarea 
de mijloace financiare suficiente 
pentru asociaţii şi cluburi sportive, 
acestea fiind nevoite sa activeze 
în mod restrоns şi în căutarea 

Nicolae AMBROSI, Drd., ASEM

CU pRIVIRE LA STRUCTURA 
ORGANIzAŢIONALĂ A SpORTULUI IN 

MOLDOVA

In this article we will try to emphasize the main participants, who 
exercise an important role in the domain of sport management. These 
organizations are necessary not only for the support of sport activity 
but for the whole sport infrastructure.
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permanentă a surselor financiare, 
fie din sponsorizări, etc.

 Şcolile  şi centrele sportive
Оn 2005 în RM activau circa  

1317 antrenori şi 2089 profesori 
de educaţie fizică comparativ cu  
1994 cоnd activau 1418 antreno-
ri şi 3000 profesori. Numărul 
şcolilor sportive deminuindu-se 
considerabil. Оn prezent activează 
circa 18 şcoli sportive printre 
care: şcoala sportivă republicană 
specializată de acrobatică şi rug-
by, şcoala sportivă republicană 
specializată de box (Briceni), 
şcoala sportivă republicană 
specializată de box, şcoala sportivă 
republicană specializată de lupte, 
şcoala sportivă republicană 
specializată de ciclism, şcoala 
sportivă republicană specializată 
de fotbal, etc.  Deoarece şcolile 
sportive şi centrele sunt instituţiile 
care pregătesc viitorii sportivi 
profesionişti, activitatea acestora 
trebuie să se efectueze în conform-
itate cu cerinţele internaţionale. 
Secolul 21 cere de la sportivi un 
nivel de pregătire mult mai avansat 
decоt în secolele precedente. Оn 
condiţiile în care tot mai mult se 
vorbeşte în Republica Moldova de 
standarde şi tendinţe europene, de 
tendinţe de dezvoltare socio- eco-
nomice, şcolile şi centrele sportive 
care se află la moment оntr-o stare 
deplorabilă ar fi un оnceput bun 
pentru investire de către stat în 
viitorii sportivi. Dotarea cu cele 
necesare, alocări de fonduri sufi-

ciente pentru cadrele profesorale 
din şcoli dar şi alocarea de burse, 
ar construi un mecanism armonios 
de activitate evolutivă a şcolilor şi 
centrelor sportive în RM. 

Legislaţia în vigoare prevede 
posibilitatea ca şcolile şi centrele 
sportive de rând cu federaţiile 
sportive să beneficieze de mi-
jloacele de la bugetele locale pen-
tru finanţarea de programe spor-
tive. Aceste mijloace alocоndu-se 
pe bază de contracte de finanţare 
оncheiate  cu autoritatea locală de 
specialitate1 .

Comitetul Naţional Olimpic 
(CNO) şi Agenţiile teritoriale 
olimpice

Оnsăşi după statut CNO în 
afară de multiplele obligaţiuni pe 
care le оndeplineşte, are misiunea 
de a susţine din punct de vedere fi-
nanciar dezvoltarea sportului  pen-
tru toţi şi a celui de performanţă, 
pentru desfăşurarea stagiunilor de 
pregătire a cadrelor de antrenori, 
manageri în sport, etc.  Desigur 
este binevenită crearea unui sis-
tem de facilităţi financiare şi 
materiale, prin care se pot stimula 
şi federaţiile, antrenorii, cluburile 
sportive, a sportivilor оnsăşi, care 
mai târziu ar putea forma loturile 
olimpice de perspectivă pentru 
jocurile olimpice care urmează să 
aibă loc în 2012, 2016 de vară şi 
2010 şi 2014 de iarnă. Astfel este 
foarte importantă elaborarea şi 
implementarea unor criterii defi-
nite de stimulare materială a spor-
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tivelor şi antrenorilor premiaţi la 
Campionatele Europene, Mondi-
ale şi Jocurile Olimpice.

Оn conlucrare şi colaborare, 
CNO оncearcă să atragă surse fi-
nanciare şi materiale de la agenţii 
economice pentru ca ulterior să 
poată crea condiţii optime de 
pregătire a celor mai talentaţi 
sportivi cu perspective mari în 
viitor.

Un rol deosebit de important 
оl joacă dezvoltarea manage-
mentului sportiv, care constituie 
un obiectiv deosebit în mişcarea 
Olimpică, un mijloc de mobilizare 
a resurselor materiale şi finan-
ciare pentru asigurarea cerinţelor 
crescânde ale sportului modern. 
Stabilirea de principii  Contractu-
ale оntre producătorul de servicii 
în sport şi cel care foloseşte spor-
tul pentru promovarea altor tipuri 
de bunuri, servicii sau idei.

La moment există unele 
carenţe în domeniul market-
ing-ului sportiv în RM şi de 
aceea ar fi binevenite оnfăptuirea 
următoarelor măsuri:
accelerarea reformelor in 

procesul dezvoltării managemen-
tului în sportul  moldovenesc;
 acoper i rea  spa ţ iu lu i 

educaţional dat fiind că marketing-
ul sportiv în RM este un concept 
insuficient de cunoscut;
 f i i n ţ a r e a  î n  c a d r u l 

organizaţiilor sportive a unor 
secţii sau departamente compe-
tente în marketing;
crearea unei baze de date 

ample care oglindesc piaţa sportu-
lui în RM şi peste hotarele ei.

Оn Olanda, de exemplu una 
din funcţia de bază a CNO constă 
în gestionarea, distribuirea mi-
jloacelor financiare care provin 
din оncasările loteriei naţionale 
olandeze. Această sumă este 
considerabilă şi constituie 37 mil-
ioane de euro anual.2  Un procent 
din оncasările loteriei este alocat 
Comitetului Olimpic, conform 
legislaţiei privind loteriile din 
Olanda. Fondurile băneşti sunt 
destinate celor două domenii de 
activitate ale CNO: sportul de elită 
şi sportul pentru toţi. Criteriile de 
finanţare a organizaţiilor sportive 
de elită incluzоnd recunoaşterea 
internaţională a federaţiei. Unele 
dintre subvenţiile destinate sportu-
lui sunt alocate direct federaţiilor 
sportive, iar alta este destinată 
organizaţiilor federative. Aces-
tea din urmă sunt subvenţionate 
pentru ca ele să-şi poată conserva 
structura şi să conducă activităţi 
ce urmăresc finanţarea federaţiilor 
sportive. Оn afara posibilităţilor 
de subvenţionare din partea Min-
isterului Problemelor sanitare, 
sociale şi sportive din Olanda şi de 
către CNO, este posibil, să fie for-
mulate, în mod ocazional, cereri 
de finanţare către alte ministere, 
de exemplu către domeniile legate 
de sport, de mediul оnconjurător şi 
de educaţie. Оn plus este posibil să 
se solicite ajutoare internaţionale, 
cum ar fi cele atribuite de UE.
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Hotarele оntre ţări au existat 
оntotdeauna, dar anume continen-
tul European este caracterizat prin 
faptul că aceste hotare nu au avut 
aceaişi amplasare pe parcursul 
anilor. Aşadar multă populaţie 
din regiunile limtrofe nu numai 
vorbesc aceiaşi limbă, dar au 
aceiaşi istorie, cultură şi obiceiuri. 
Оn acelaşi timp, datorită temerilor 
de agresiune militară, comerţul, 
activitatea economică, precum şi  
populaţia tindea să se concentreze 

Stela MELNIC, drd., IEFS

COOpERAREA TRANSfRONTALIERĂ CA 
ELEMENT AL DEzVOLTĂRII REGIONALE

Borders, being dividing lines between states, caused disadvantages 
for people living in border regions due to the fact that economic 
activity, trade and population tended to concentrate closer to centre 
of the national states. The barrier effect was reinforced during the 
last centuries by military, administrative and socio-economic policies 
carried out by neighbouring countries. 
Thus, in order to overcome historical barriers and tackle common 
problems of peripherality caused by barrier effect of national borders 
since 1950 some border regions have been initiated and developed cross-
border cooperation. In order to deal more efficiently with those problems 
some cross-border local and regional structures have appeared such as 
Euroregions or similar structures. 
Later, with the establishment of a European Single Market and democratic 
developments in Central and Eastern Europe at the end on 1980th, the 
cross-border cooperation has developed even further. 
The regional development policy promoted by the European Union 
through its instruments INTERREG and PHARE/TACIS CBC had a 
catalyst role for the development of cross border cooperation. Moldova 
among some other CIS countries has also benefited of the EU assistance 
aimed at developing cross-border cooperation with Romania. Now with 
the Romanian accession to the EU cross-border cooperation becomes 
an important element not only in relations between Romanian border 
regions and Moldova, but a step forward in developing closer relations 
with EU.

mai departe de hotar, acest fapt 
influenţind negativ dezvoltarea re-
giunilor situate la hotarele ţărilor. 
Politicile diferite in domeniile ad-
ministrativ, legislativ, economic, 
cultural, etc. promovate de statele 
limitrofe, deasemenea, contribuiau 
la transformarea hotarelor in bar-
iere intre state.

 Ca rezultat majoritatea re-
giunilor limitrofe aveau statut de 
periferie caracterizindu-se de o 
infrastructură slab dezvoltată şi un 
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potenţial social-economic redus.
Aşadar, anume necessi-

tate rezolvării problemelor cu 
care se confruntau locuitorii şi 
comunităţile situate la hotarele 
ţărilor a stat la baza dezvoltării 
cooperării transfrontaliere. 

Luоnd în consideraţie situaţia 
dezavantajoasă în care se afla 
populaţia în regiunile limitrofe re-
giunile la hotar, оncepоnd cu anii 
1950 unele din aceste regiuni au 
оnceput să iniţieze şi să promoveze 
cooperarea transfrontalieră, scopul 
fiind eliminarea efectelor nega-
tive cauzate de hotare, ridicarea 
nivelului de viaţă şi apropierea 
acesuia la nivelul regiunilor cen-
trale ale ţărilor. Primele exemple 
de cooperare transfrontalieră au 
fost inregistrate dintre regiunile 
Olandei şi Germaniei, Germaniei 
şi Franţei. Оntru facilitarea aces-
tei cooperări au оnceput să apară 
şi structuri locale şi regionale de 
cooperare transfrontalieră, care 
se ocupau de anumite probleme 
specifice ale locuitorilor acestor 
regiuni de pe ambele părţi ale 
hotarelor. Prin anii 1960-1970 
unele din aceste asociaţii sa aso-
ciau creind organizaţii umrelă, 
precum euroregiuni sau structuri 
similare. 

La оnceputul anilor 1980 şi 
pe parcursul anilor 1990, odată cu 
crearea Pieţii Europene Comune, 
precum şi în urma schimbărilor po-
litice în ţările Europei Centrale şi 
de Est, cooperarea transfrontalieră 

s-a intensificat şi mai mult. Politica 
dezvoltării regionale promovată 
de Uniunea Europeană şi susţinută 
prin aşa instrumente ale sale 
precum programele INTERREG 
şi mai tоrziu PHARE şi TACIS 
CBC au contribuit pozitiv la 
cooperarea transfrontalieră şi au 
stat la baza elaborării programelor 
de lungă durată, care aveau ca 
scop diminuarea inegalităţilor în 
comparaţie cu alte regiuni şi fa-
cilitarea relaţiilor оntre regiunile 
limitrofe. Оn acelaşi timp practic 
la toate hotarele interne ale UE, 
precum şi în ţările ce aveau statut 
de ţări candidate au apărut struc-
turi ce aveau ca scop promovarea 
cooperării transfrontaliere. 

In Republica Moldova Cadrul 
legal pentru desfăşurarea acţiunilor 
de cooperare transfrontalieră 
de către autorităţi şi comunităţi 
locale оl constituie Convenţia-
cadru privind Cooperarea Trans-
frontalieră a Colectivităţilor 
Teritoriale de la Madrid 1980, 
ratificată prin Hotărârea Parla-
mentului RM în 1999. Totodată, 
Moldova este parte semnatară la 
Carta Europeană a Autonomiei 
Locale, adoptată la Strasbourg 
1985, şi ratificată de ţara noastră 
prin Hotărоrea Parlamentului RM 
din 1997. 

Adiţional activităţile de co-
operare transfrontalieră în cadrul 
Euroregiunilor sunt susţinute şi de 
o serie de acorduri, tratate şi proto-
coale trilaterale şi bilaterale sem-
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nate оntre Republica Moldova, 
România şi Ucraina, precum şi de 
acorduri bilaterale оncheiate оntre 
autorităţile locale (regionale) din 
Republica Moldova, Ucraina şi 
România. 

Un rol catalizator în dezvolta-
rea cooperării transfrontaliere 
şi în special a euroregiunilor, 
оl reprezintă alocarea de către 
Uniunea Europeană şi alte organ-
isme financiare internaţionale a 
asistenţei destinate programelor 
de cooperare respective. 

A s t f e l ,  c o o p e r a r e a 
transfrontalieră pe frontierele 
CSI cu UE este sprijinită din 1996 
de către programul Tacis CBC 
(Cross Border Cooperation), care 
reprezintă o parte a Programului 
Tacis ce acordă asistenţă pen-
tru promovarea reformelor eco-
nomice şi de redresare în statele 
CSI şi Mongolia. Acesta a dat 
posibilitatea accesului la finanţare 
pentru proiectele din regiunile de 
la frontierele dintre Federaţia Rusă 
şi Finlanda, Ucraina şi Ungaria, 
Bielorus şi Polonia, România şi 
Republica Moldova. 

Programul Tacis CBC оşi 
propunea ca scop asigurarea 
securităţii în regiunile de frontieră 
şi soluţionarea unor probleme 
specifice de dezvoltare ale aces-
tora, evitarea dezechilibrului 
în dezvoltarea economică a re-
giunilor de frontieră, asigurarea 
funcţionării eficiente a fluxurilor 
transfrontaliere (persoane, bunu-

ri, servicii, capital), prevenirea 
activităţilor economice ilegale şi 
reducerea poluării transfrontaliere 
a mediului.

Pe parcursul perioadei 1996-
2003, Moldova a beneficiat de 
asistenţă tehnică pentru imple-
mentarea proiectelor de cooperare 
transfrontalieră în valoare de 31 
milioane Euro, aceste resurse fiind 
allocate pentru dezvoltarea infra-
structurii, proiecte in domeniul 
protecţiei mediului şi conservarea 
resurselor naturale, suport pentru 
sectorul privat şi dezvoltarea 
economică, precum şi proiecte 
transfrontaliere mici.

La moment cu susţinerea 
financiară a Unuinii Europene în 
cadrul programului TACIS CBC 
au fost modernizate vamele de la 
Leuşeni, Giurgiulesti şi Ungheni, 
a fost  reconstruit podul Rădăuţi 
–Lipcani, au fost implementate 
un şir de proiecte de talie mică de 
susţinere a  оntreprinderilor mici 
şi mijlocii, crearea agenţiilor de 
dezvoltare regională,  dezvoltarea  
turismului în aria transfrontalieră 
Moldova şi Romania, etc.

In Comunicatul Comisiei 
„Europa lărgită – Vecinătate: Un 
cadru nou de relaţii cu vecinii 
noştri de la Est şi Sud” din 11 
martie 2003 s-a propus ca “Un-
iunea Europeană să tindă spre 
crearea unui spaţiu de prosperitate 
şi stabilitate şi a unei vecinătăţi 
prietenoase cu care Uniunea 
Europeană are relaţii strânse, de 
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pace şi cooperare.” Comunicatul 
privind Europa lărgită a conturat 
mai оntâi politica Europeană 
de Vecinătate pentru formarea 
relaţiilor viitoare ale UE cu vecinii 
săi. Ca un element al acestei polit-
ici, Comisia s-a străduit să creeze, 
оncepând cu anul 2007, un nou 
Instrument de Vecinătate, care va 
finanţa măsurile transfrontaliere 
de cooperare pe ambele părţi ale 
frontierei externe a Uniunii Euro-
pene lărgite.  

Conform acestei abordări, 
la 1 iulie 2003 Comisia a adop-
tat Comunicarea „Punerea ba-
zelor unui Nou Instrument de 
Vecinătate» care a introdus con-
ceptul de Programe de Vecinătate. 
Prin Comunicarea NIV, Comisia 
propunea o abordare in două 
etape: 

Prima etapă - schimbări prac-
tice în implementarea instru-
mentelor de cooperare existente  
(PHARE CBC, INTERREG, 
CARDS, TACIS) prin introduce-
rea Programelor de Vecinătate 
pentru anii 2004-2006 la fron-
tierele externe ale Uniunii Euro-
pene lărgite (inclusiv Bulgaria şi 
România);

A doua etapă - оncepând cu 
anul 2007, introducerea unui Nou 
Instrument de Vecinătate care are 
menirea de a funcţiona pe ambele 
părţi ale frontierelor externe UE. 

Astfel, incepand cu anul 
2006, proiectele de cooperarea 
transfrontalieră sunt implemen-
tate prin intermediul Programu-
lui de Vecinătate. Programul de 
vecinătate Moldova-România 
pentru 2004-2006, este prevăzut 
cu un buget de 27 milioane Euro 
dintre care 5 milioane Euro pen-
tru Republica Moldova şi, re-
spectiv 22 milioane Euro pentru 
România. Programul în cauză 
оnlocuieşte programul anterior 
pentru proiecte mici de coop-
erare transfrontalieră, fiind aju-
stat cerinţelor şi necesităţilor 
ţărilor participante. Din aceste 
considerente, au fost introduse 
schimbări esenţiale în mecanismul 
de funcţionare a acestuia. Astfel, 
a fost extins spectrul categoriilor 
eligibile ale participanţilor la pro-
gram şi teritoriul de acoperire al 
programului, teritoriul Moldovei 
fiind integral eligibil în cadrul 
programului. 

Aşadar, în scopul susţinerii 
dezvoltării vecinilor săi Comisia 
Europeană a decis punerea în 
aplicare din anul 2007 a Noului 
său Instrument de Vecinătate, 
care va susţine acţiuni Оn Eu-
ropa de Est, Caucas şi ţările 
Mediterane.  Acest instrument 
va include şi componenta de co-
operare transfrontalieră, care va 
promova cooperarea şi integrarea 
economică treptată оntre Uniunea 
Europeană şi ţările partenere a 
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acestea, precum şi o dezvoltare 
echilibrată şi durabilă a teritori-
ilor acestor ţări. Acţiunile pri-
oritare pentru autorităţile din 
Moldova în acest context fi-
ind prioritizarea necesităţilor şi 
elaborarea programelor/proiect-
elor оntru оmbunătăţirea situaţiei 
socio-economice şi valorificarea 
resurselor acordate.
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Problemele dezvoltării industriei şi agriculturii

Elena TIMOFTI, dr., conf.univ., UASM

ROLUL pOTENŢIALULUI fUNCIAR îN 
SpORIREA EfICIENŢEI ACTIVITĂŢII 

UNITĂŢILOR AGRICOLE DIN REpUBLICA 
MOLDOVA

In this paper, the author achieved an investigation concerning economic 
efficiency of land recourses use in agrarian enterprises from Republic 
of Moldova and it is analyzed the trend of the efficiency of agricultural 
land evolution. On the basis of the analysis model the author economic 
motivate the forecast of the efficiency of one hectar of agricultural 
land in agrarian enterprises from Republic of Moldova for the period 
of 2007-2015 through improvement of the factors which influence 
was established through regression and correlation analysis method 
application.

Condiţia de bază pentru 
creşterea producţiei agricole o con-
stituie sporirea eficienţei  utilizării 
durabile a resurselor funciare, care 
constituie capacitatea resurselor 
funciare de a satisface cerinţele 
generaţiei prezente privind 
producţia agricolă alimentară fără 
a compromite şansele generaţiilor 
viitoare de a-şi satisface propriile 
necesităţi alimentare [2]. Sensul 
dezvoltării durabile este de a asig-
ura situaţia, în care părţile critice 
ale capitalului natural să nu degra-
deze, iar resursele recuperabile să 
fie utilizate оntr-un mod cоt mai 
plenar, luоnd în consideraţie şi alte 
restricţii de utilizare a resurselor şi 
dezvoltării economice [7, p.25].

Оn raportul Comisiei mondi-

ale pentru mediu şi dezvoltare 
оntitulat „Viitorul nostru al tu-
turor”, publicat în aprilie 1987, 
insistindu-se asupra necesităţii 
dezvoltării internaţionale în scopul 
asigurării stabilităţii ecosistemel-
or de care depinde economia 
mondială, se consemnează: „Noi 
(contempo-ranii) оmprumutăm 
de la generaţiile care vor veni 
un capital ecologic, ştiind precis 
că nu-l vom mai putea nicicоnd 
restitui. Ele vor avea tot dreptul 
să ne reproşeze că am fost aşa 
de risipitori, dar nu vor putea 
niciodată să recupereze ceea ce 
le datorăm (pentru că noi nu vom 
mai fi). Acţionăm astfel, pentru 
că noi nu avem de dat socoteală 
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nimănui: generaţiile viitoare nu 
votează acum, nu au nici o putere 
politică sau financiară, nu se pot 
ridica оmpotriva deciziilor noas-
tre, pentru că ele оncă nu s-au 
născut” [6, pag.46].

Analiza dinamicii terenurilor 
agricole pe anii 2001-2006 (tabe-
lul 1) demonstrează tendinţa de 
scădere în Republica Moldova a 
suprafeţelor în această perioadă 
în medie cu 5,08 mii ha anual. 
Оn total, pe anii studiaţi au fost 
excluse din circulaţie (rotaţie) 
25,4 mii hectare de terenuri ag-
ricole, fapt considerat un proces 
negativ în utilizarea resurselor 
funciare. Aceasta a contribuit la 
pierderi considerabile de profit. 

terenurilor agricole (de altfel, ase-
menea măsuri au fost deja propuse 
de savanţii autohtoni în domeniul 
agriculturii), atunci Republica 
Moldova va atinge în anul 2015 
suprafaţa de 2472,4 mii ha, ceea 
ce constituie o scădere faţă de anul 
2006 cu  45,8 mii ha.

Оn scopul utilizării raţionale 
a resurselor funciare şi a asigurării 
securităţii alimentare a populaţiei 
este necesară o inventariere 
cantitativă şi calitativă a terenurilor 
pe categorii de folosinţă agricolă 
(arabile, vii, livezi, păşuni, fоneţe 
etc.), respectоndu-se, desigur, 
prevederile Cadastrului funciar.

Tabelul 1
Indicatorii şi pronosticul în dinamică a  suprafeţei terenurilor 

agricole in Republica Moldova

Sursă: Calculele autorului în baza datelor Anuarului statistic al Republicii Moldova 
[4, p.340]

Оn medie pe anii 2001-2006 în 
gospodăriile agricole profitul la 
1 ha teren agricol a constituit 520 
lei. Pierderile de profit calculate 
pentru un an constituie 2641,6 
mii lei, iar pentru toată perioada 
– 13208 mii lei.

Оn baza sporului mediu anual 
absolut  de reducere a terenurilor 

agricole s-a efectuat pronosticul  
privind diminuarea suprafeţei 
terenurilor agricole pоnă în anul 
2015. Dacă se va menţine o 
scădere medie anuală la nivelul 
anilor 2001-2006 şi nu vor fi 
оntreprinse măsurile necesare de 
frоnare şi stopare a degradării şi 
scoaterii din circuit a suprafeţelor 
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Cuantificarea capacităţii pro-
ductive a terenurilor agricole se 
efectuează prin bonitatea solurilor. 
Notele de bonitare orientează 
producătorii agricoli la fundamen-
tarea deciziilor privind: amenaja-
rea, amplasarea teritorială a ram-
urilor şi culturilor, folosirea teh-
nicii agricole, a оngrăşămintelor 
şi altor factori de producţie, la 
fundamentarea politicilor agricole 
de preţuri, impozite, subvenţii. 
Studiile de zonare şi bonitate a 
terenurilor agricole au arătat că 
potenţialul productiv este apreciat 
actual prin nota medie ponderată 
de bonitare naturală de 63 puncte 
[5].

Nord au fost apreciate cu cea mai 
оnaltă notă medie de bonitare 
– 70,0 puncte, urmată de mun. 
Chişinău – 64 puncte, regiunea 
Centru - 59,9 puncte, Sud – 59,2 
puncte şi U.T.A. Gagauz-Eri 
- 56,0 puncte.  Repartizarea ter-
enului agricol în grupe după nota 
medie ponderată de bonitare arată 
că din toate terenurile agricole ale 
оntreprinderilor agricole numai 
28,8% ( 236,7 mii ha) sunt apre-
ciate in medie cu nota de 73,5 
puncte, 35% sau 286,3 mii ha - cu 
nota medie 64,6 puncte şi  36,2% 
(297,26 mii ha) – cu nota medie 
de numai 56 puncte.

Tabelul 2
Repartizarea terenurilor în funcţie de nota medie ponderată de 
bonitare in intreprinderile agricole din regiunile de dezvoltare 

ale Republicii Moldova, in medie pe anii 2004 – 2006

Sursă: Calculele autorului în baza datelor Cadastrului funciar al Republicii Moldova 
[5, pag.829]

A n a l i z a  t a b e l u l u i  2 
demonstrează că terenurile agri-
cole din regiunea de dezvoltare 

Aprecierea eficienţei eco-
nomice a utilizării resurselor fun-
ciare se efectuează după indica-
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torii naturali şi valorici. Indicatorii 
naturali exprimă efectul în calcul 
la 1 ha (productivitatea medie la 
1 ha) de suprafaţă cultivată cоt şi 
volumul producţiei animaliere ex-

Productivitatea muncii a atins 
nivelul de 27849 lei la un lucrător 
mediu anual, inregistrindu-se o 
majorare de 56%, randamentul 

Tabelul 3
Eficienţa economică a producţiei în оntreprinderile agricole din  

Republica Moldova 

*)Valoarea terenurilor agricole a fost estimată la preţul normativ de 289,53 lei pentru 
o unitate grad-hectar [1, p.9].

Sursă: Calculele autorului în baza datelor din formularele specializate pe activitatea 
intreprinderilor agricole.

primat în chintale sau tone la 100 
ha terenuri corespunzătoare.

Analiza eficienţei utilizării 
resurselor funciare in intreprin-
derile agricole din Republica 
Moldova după indicatorii valorici 
demonstrează (tabelul 3) că în 
perioada 2004-2006 în comparaţie 

cu perioada 2001-2003 producţia 
agricolă globală în preţuri com-
parabile şi profitul obţinut din 
vоnzarea producţiei agricole 
calculat la un hectar s-au majo-
rat respectiv cu: 12% şi 24,2%. 
Randamentul terenurilor agricole 
estimat valoric s-a mărit cu 12,5%. 



84

Revista economică

mijloacelor fixe s-a majorat de la 
0,68 lei pоnă la 1,06 lei. Valoarea 
producţiei globale obţinută la 1 
leu consumuri de producţie s-a 
micşorat cu 17%, ceea indică 
un ritm de creştere mai оnalt 
al consumurilor în raport cu 
creşterea valorii producţiei agri-
cole. Cu toate că profitul obţinut 
la 1 ha teren agricol şi la 1 leu 
mijloace fixe s-a majorat, nivelul 
rentabilităţii producţiei agricole 
s-a modificat numai cu 0,07 
puncte, ceea ce denotă depăşirea 
neesenţială a profitului obţinut 
din vоnzarea producţei agricole în 

a ra tă  că 
randamentul terenurilor agricole 
are tendinţă de creştere in medie 
anual cu 0,23 lei la hectar.

In baza modelului de trend 
liniar a fost efectuat pronosticul di-
namicii randamentului terenurilor 
in intreprinderile agricole din 
Republica Moldova pоnă în anul 
2015. Оn tabelul 5 sunt reflectate 
calculele de pronosticare a di-
namicii randamentului terenurilor 
agricole, care demonstrează o 
tendinţă de creştere neesenţială.

Reieşind din cele calculate, 
considerăm că pentru a nu ad-

Tabelul 4
Trendul randamentului terenurilor agricole in intreprinderile 

agricole din Republica Moldova pentru perioada 2001-2006 după 
funcţia liniară

Sursă: Calculele autorului in baza datelor din formularele specializate pe activitatea 
intreprinderilor agricole.

raport cu ritmul de creştere a cos-
tului producţiei finite vоndute. 

Analizind dinamica randa-
mentului terenurilor agricole pe 
perioada 2001-2006 s-a stabilit 
că acesta a оnregistrat o tendinţă 
de creştere sub forma funcţiei 
liniare:

, (tab.4).            

mite în continuare o majorare 
nesemnificativă ori a reducerii rit-
murilor de creştere a randamentu-
lui unui hectar de teren agricol este 
necesară argumentarea nivelului 
optim al investiţiilor în resursele 
alocate la 1 hectar.

Studierea randamentului unui 
hectar de teren agricol necesită 
identificarea legăturilor cauzale 
dintre factorii care influenţează 
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asupra acestuia în vederea 
fundamentării deciziilor sau pro-
nosticului  pe viitor. Una din 
metodele de analiză economico-
statistică este analiza regresiei şi 
corelaţiei. 

La elaborarea modelului de 
regresie multifactorială pentru a 
stabili influenţa factorilor la modi-
ficarea randamentului terenurilor 
agricole (y) au fost incluşi factorii 
măsurabili (xi), care au o influenţă 
sistematică asupra acestuia:

x1 – asigurarea cu mijloace 

fixe, lei la 1 ha teren agricol;
x2 – bonitarea terenului agri-

col, puncte/ha;
x3 – consumuri de muncă la 

1 hectar, om-ore;
x4 – cantitatea de оngrăşăminte 

minerale la 1 ha, kg [4, p. 353];
x5 – nivelul de specializare, 

% (după structura veniturilor din 
vоnzarea producţiei agricole);

x6 – consumuri materiale la 1 
ha teren agricol.

Tabelul 5
Pronosticul dinamicii randamentului terenurilor agricole in

оntreprinderile agricole din Republica Moldova după modelul 
liniar

Sursă: Calculele autorului in baza tab.4 

Tabelul 6
Datele iniţiale şi de calcul pentru determinarea coeficienţilor de 

elasticitate şi a pronosticului randamentului unui hectar de teren 
agricol

* Datele medii au fost calculate de compiuter conform programei după relaţia  mediei 
aritmetice simple.
Sursă: Calculele autorului în baza datelor din formularele specializate pe activitatea 

оntreprinderilor agricole şi prelucrate la compiuter prin aplicarea programei STAND-
ARD (EXCEL, Statistica pentru Windows)
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Analiza coeficienţilor de 
corelaţie dintre y – variabila 
dependentă (endogenă) şi vari-
abilele independente (exogene) 
x1, x2, ... x6  arată că оntre x2 
– bonitarea terenului agricol şi 
y – randamentul unui hectar de 
teren agricol nu există o legătură 
semnificativă, iar оntre x6 – con-
sumuri materiale la 1 ha de teren 
agricol şi y (rezultatul) există o 

tar de teren agricol şi factorii 
exogeni incluşi în model există o 
legătură puternică. Coeficientul de 
determinaţie multiplă R2 = D = 
0,685 arată că variaţia randamen-
tului unui hectar de teren agricol 
este influenţată de factorii incluşi 
în model în mărime de 68,5%. 
Determinarea coeficienţilor parţiali 
de determinaţie s-a efectuat după 

legătură funcţională, ceea ce ne-a 
permis să-i excludem din modelul 
matematic.

Оn rezultatul prelucrării 
informaţiei s-a obţinut următoarea 
ecuaţie de regresie multiplă:

Coeficienţii de regresie 
demonstrează că randamentul 
unui hectar de teren agricol se 
majorează:

cu sporirea asigurării cu mi-
jloace fixe productive in valoare 
de o mie lei – cu 14 lei;

cu creşterea consumurilor de 
muncă la 1 ha de teren agricol cu 
un om-oră – cu 8,54 lei;

cu creşterea cantităţii de 
оngrăşăminte оncorporate cu un 
1 kg – cu 29, 94 lei

cu ridicarea nivelului de 
specializare cu o unitate (%) – cu 
83,78 lei.

Оn cercetarea efectuată co-
eficientul corelaţiei multiple R 
= 0,826, demonst-rează faptul 
că оntre randamentul unui hec-

relaţia:     , unde 
 - coeficientul corelaţiei pare 

dintre y şi xi, care permite să 
obţinem ponderea fiecărui factor 
în formarea randamentului unui 
hectar de teren agricol (tabelul 7). 

-44,4% pe contul consumurilor 
de muncă vie la hectar, căreia în 
medie pe anii 2004-2006 оi revine 
1584,1 lei din valoarea producţiei 
agricole la 1 ha;

- 12,1% pe contul specializării 
оntreprinderilor, căreia оi revin 
431,7 lei din randamentul terenului 
agricol;

- 7,7% pe contul оncorporării 
оngrăşămintelor la 1 ha, care ocupă 
274,7 lei la 1 hectar;

- 4,3% pe contul asigurării cu 
mijloace fixe, căreia оi revin 153,4 
lei din randamentul terenurilor 
agricole;

- 31,5% ce constituie 1123,8 
lei la un ha este influenţa altor fac-
tori necuprinşi în acest model.
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Metoda corelaţiei şi regresiei 
utilizată în studiul argumentării 
sporirii randamentului unui hectar 

Tabelul 7
Influenţa factorilor asupra randamentului unui hectar de teren 
agricol in intreprinderile agricole din Republica Moldova, anii 

2004-2006

Sursă: Calculele autorului.

Astfel, din 68,5% de influenţă a factorilor cercetaţi revin (tabelul 
Tabelul 8

Cota de participare a factorilor in formarea  randamentului unui 
hectar de teren agricol in intreprinderile agricole din Republica 

Moldova

Sursă: Calculele autorului în baza datelor tabelului 7.

de teren agricol ne oferă posibili-
tatea de a pronostica fenomenul 
pe viitor, prin оmbunătăţirea fac-

lei
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torilor care-l influenţează.
Оnlocuind în ecuaţia corelaţiei 

multiple datele medii ale caracter-
isticilor exogene incluse în model, 
calculăm mărimea ajustată  a ran-
damentului la 1 ha:

R e z u l t a t u l  o b ţ i n u t  s e 
deosebeşte de cel real numai cu 
0,29 lei, ceea ce ne permite de 
a folosi modelul pentu pronosti-
carea randamentului unui hectar 
de teren agricol, ţinоnd cont de 
majorarea nivelului factorilor 
(tabelul 9).

Ritmurile de creştere a nive-

lului factorilor în anul 2015 faţă 
de mediile anilor 2004-2005 
demonstrează că factorii semnific-
ativi de influenţă asupra majorării 
randamentului sunt:

x5 – specializarea intreprin-
derilor în producerea producţiei-
marfă ce se va dubla de la 
19,97% la 42% şi va atinge limita 
superioară a nivelului mediu de 
specializare;

x4 – оncorporarea оngrăşămin-
telor la 1 ha ce va spori cu 
83,5%;

Tabelul  9
Pronosticul factorilor de majorare a randamentului unui hectar 
de teren agricol in intreprinderile agricole din Republica Moldo-

va, anii 2007-2015

Sursă: Calculat de autor în baza ecuaţiei corelaţiei multiple (pag.9).
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x1 – valoarea mijloacelor fixe 
la 1 ha, care va spori cu 48% pe 
contul modernizării mijloacelor 
fixe utilizate în agricultură;

x3 –consumurile de muncă 
la 1 ha au determinat modificarea 
cu 35% 

In baza datelor tabelui 9 este 
calculat pronosticul randamen-
tului terenurilor agricole pоnă în 
anul 2015 (tab. 10).

Reprezentarea grafică a 
nivelurilor reale pe perioada 
2001-2006, a trendului liniar şi 
a pronosticului randamentului 
terenurilor agricole pоnă în anul 
2015 sunt prezentate în figura 1.

După cum vedem din datele 
tabelelor 5 şi 10 cоt şi din figura 

Tabelul 10
Pronosticul sporirii randamentului unui hectar de teren agricol

оn оntreprinderile agricole din Republica Moldova

1 trendul prezintă o tendinţă 
crescătoare neesenţială, iar sub 
influenţa majorării factorilor sem-
nificativi,  randamentul unui hec-
tar de teren agricol în anul 2015 va 
atinge nivelul de 6785 lei/ha majo-
rat cu 90% faţă de mediile anilor 
2004-2006, sau cu 357,5 lei/ha in 
medie anual, ritmul mediu anual 
de creştere fiind de 7,6%, ceea 
ce coincide  cu creşterea anuală 
a volumului global al producţiei 
conform realizării Strategiei de 
dezvoltare a sectorului agroali-
mentar în perioada anilor 2006-
2015 [3, p.12].

Оn opinia noastră utiliza-
rea terenurilor agricole în ritmuri 
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Fig. 1. 
Evoluţia, trendul şi pronosticul randamentului terenurilor agri-

cole în intreprinderile agricole din Republica Moldova

intensive poate fi posibilă odată 
cu implementarea tehnologiilor 
noi, care pot contribui la sporirea 
eficienţei economice a producţiei 
din sectorul agrar.
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Spre deosebire de alte ramuri 
ale agriculturii, iniţierea unei afac-
eri în viticultură se caracterizează 
prin investiţii оnsemnate în prim-
ii doi ani, iar veniturile sunt 
aşteptate abia оncepоnd cu anul 
4 sau 5 de la momentul оnfiinţării 
plantaţiei. Avоnd în vedere aceste 
particularităţi, atоt оntreprinzătorii, 
cоt şi creditorii sunt interesaţi să-
şi recupereze resursele investite 
оntr-un termen cоt mai scurt şi să 
obţină un profit cоt mai оnalt. De 
aceea cоnd se elaborează planul de 
afaceri  este necesar de argumentat 
economic selectarea celor mai op-
timale soiuri de viţă de vie pentru 
plantare, care să asigure o prof-
itabilitate mai оnaltă în condiţii 
de risc şi incertitudine. Una din 
metodele care pot fi aplicate cu 
succes în asemenea situaţii este 
metoda arborilor decizionali [3, 
p.48-87].

Pentru realizarea acestei me-

Elena TIMOFTI, dr., conf.univ., UASM,
Maria COJOCARU, drd. UASM

METODA ŞI ETApELE DE SELECTARE A 
SOIULUI DE VIŢĂ DE VIE OpTIMAL 
IN BAzA CRITERIULUI „pROfIT – 

CONSUMURI”

This article treats abbout the approach to the risk assessment of the 
selection of „profitable” variety, which can appear during the bedding 
and the cultivation of perennial plantings. The appropiate method and 
example of the risk assessment during the grape cultivation on the 
basis of optimal variety using the criterion „profit – costs” have been 

tode este necesară parcurgerea 
următoarelor etape:

Etapa 1. Calcularea con-
su-murilor aferente  оnfiinţării 
plantaţiei viticole, care include:

Determinarea soiurilor de 
viţă de vie pentru selectarea celui 
mai optimal.

Stabilirea termenului de 
оngrijire a plantaţiei pоnă la in-
trarea pe rod.

Calcularea consumurilor afer-
ente plantării butaşilor în cоmp.

Calcularea consumurilor anu-
ale aferente lucrărilor de оngrijire 
pоnă la intrarea pe rod.

Stabilirea numărului anual de 
butaşi necesari pentru оnlocuirea 
celor care au fost afectaţi de 
fenomenele meteorologice ne-
favorabile şi alte cauze (оngheţ, 
secetă, distruşi de rozătoare, 
afectaţi de boli etc.).

C o n s u m u r i l e  a f e r e n t e 
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plantării (Cpl) se calculează prin 
relaţia:
Cpl = N x S x P + Cmat + Csupl                       

(1)
N – numărul necesar de butaşi 

la 1 hectar, unit.;
S – suprafaţa planificată pen-

tru plantare, ha;
P – preţul unui butaş, lei;
Cmat – costul taraşilor, sоrmei 

ş.a. materiale, lei;
Csupl – consumuri aferente 

transportării taraşilor, sоrmei în 
cоmp, pregătirea solului pentru 
plantare şi plantarea nemijlocită 
a butaşilor; costul motorinei, 
retribuirea muncii; cheltuieli de 
proiectare etc.

Costul lucrărilor de оngrijire se 
compune din consumurile privind 
remunerarea muncii lucrătorilor, 
costul оngrăşămintelor minerale şi 
organice, mijloacelor de protecţie 
a plantelor etc. Pentru stabilirea 
numărului necesar de butaşi pen-
tru replantarea celor afectaţi de 
fenomenele meteorologice nefa-
vorabile şi dăunători se analizează 
informaţiile din anii precedenţi 
sau se poate consulta un specialist 
în domeniu.

Etapa II. Elaborarea arborelui 
decizional.

La baza elaborării arborelui 
decizional stă divizarea tuturor 
consumurilor aferente plantării 
şi оngrijirii plantaţiei pоnă la 
obţinerea primei recolte pe ani 
pentru fiecare soi de viţă de vie 

aparte.
Se оncepe de la оnscrierea în 

nodul final a sumei consumurilor 
aferente plantării soiului respectiv. 
Mai apoi, luоnd în considerare 
stările mediului extern se precaută 
2 variante: una optimistă (оn 
primul an de vegetaţie nu se vor 
produce fenomene meteorologice 
nefavorabile) şi una pesimistă (оn 
acest an plantaţia viticolă poate fi 
afectată de manifestările negative 
ale fenomenelor meteorologice). 
Оn cazul variantei optimiste la 
consumurile de plantare se adaugă 
consumurile pentru оngrijirea 
plantaţiei, iar pentru calcularea su-
mei consumurilor corespunzătoare 
variantei pesimiste la consumurile 
de plantare se vor adauga atit 
consumurile de ingrijire, cit şi 
costul butaşilor necesari pentru 
completarea golurilor. La fel se 
procedează şi în anii următori de 
vegetaţie, adică la consumurile 
variantei optimiste din anul prec-
edent se adaugă consumurile de 
оngrijire din anul curent, iar în 
cazul celei pesimiste – se mai 
adună şi costul butaşilor care vor fi 
achiziţionaţi pentru replantare.

Astfel, arborele decizional 
oferă posibilitatea de a analiza 
fiecare an de оngrijire a plantaţiei 
viticole pe fiecare soi în parte, se 
precaută toate variantele posibile 
ale stării mediului pe toţi anii 
de vegetaţie şi în final se obţin 
informaţii privind consumurile 
pentru toată perioada de la plantare 
pоnă la obţinerea primei recolte 
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în funcţie de riscul manifestării 
fenomenelor meteorologice.

Etapa III. Selectarea soiului 
optimal pentru plantare.

Selectarea soiului optimal 
pentru plantare se efectuează în 
baza valorii aşteptate a profitului 
brut pentru fiecare soi, care se 
determină prin diferenţa dintre 
veniturile din vоnzări aşteptate şi 
consumurile cumulate planificate 
ale perioadei pоnă la obţinerea pri-
mei recolte. Veniturile din vоnzări 
aşteptate se calculează ca produsul 
dintre productivitatea normativă a 
soiului, suprafaţa planificată pen-
tru plantare şi preţul  de vоnzare 
planificat pentru 1 t de struguri.

Pentru adoptarea unei de-
cizii finale se va lua în calcul şi 
ipoteza că este posibil în rezul-
tatul producerii unor fenomene 
meteorologice să fie distrusă 
оntreaga recoltă (grindină, оngheţ, 
secetă etc.). Оn acest caz se 
vor face estimări pornind de la 
suma maximală a consumurilor 
la toate soiurile, iar veniturile din 

intrarea pe rod se elaborează ar-
borele decizional pentru selectarea 
definitivă a soiului. 

Probabilitatea producerii 
unor fenomene meteorologice 
negative se efectuează în baza 
observărilor din perioadele prec-
edente. Оnsă această probabilitate 
poate fi stabilită cu o exactitate 
mai оnaltă, dacă se apelează la 
opinia specialiştilor din domeniul 
respectiv. Astfel, dacă în anul re-
spectiv se presupune că nu se vor 
produce fenomene meteorologice 
care pot afecta plantaţia viticolă, 
deci оntreprinderea va оnregistra 
venituri din vоnzarea strugurilor, 
iar suma respectivă se va оnscrie la 
varianta decizională „optimistă”, 
şi respectiv, dacă se presupune că 
se vor produce asemenea fenom-
ene, atunci efectul (pierderile) va 
corespunde variantei decizionale 
„pesimistă”.

Va l o a r e a  a ş t e p t a t ă 
corespunzătoare fiecărui scenariu 
se determină prin formula:

оn care:  Ei  – valoarea 
(monetară) aşteptată (profitul brut) 
a variantei decizionale Vi;

vоnzări – în cele mai nefavorabile 
condiţii.

Оn baza datelor obţinute priv-
ind veniturile aşteptate din vоnzări 
şi consumurile aferente plantării 
şi оngrijirii plantaţiei viticole în 
primii ani de vegetaţie pоnă la 

  cij – valoarea plăţii pentru 
varianta Vi în condiţiile apariţiei 
stării naturii Nj;

  pj – probabilitatea de apariţie 
a stării naturii Nj

Оn situaţia dată, valoarea 
aşteptată a fiecărei variante de-
cizionale (Ei) se va calcula ca 

,    (2)
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suma produselor probabilităţii 
de obţinere a veniturilor la suma 
planificată a veniturilor în condiţii 
fără riscul fenomenelor naturale 
şi probabilităţii de producere a 
unor fenomene meteorologice 
nefavorabile la suma pierderilor 
planificate să fie suportate în ase-
menea situaţii. Comparоnd valo-
rile aşteptate ale tuturor soiurilor 
se selectează pentru plantare acel 
soi care are valoarea aşteptată a 
variantei decizionale maximală.

Metoda în cauză a fost 
implementată în practică în proce-
sul de argumentare economică 
a planului de afaceri în vederea 
оnfiinţării plantaţiei viticole cu 
soiuri de masă la S.R.L. „Plai 
Codrean”, r-nul Călăraşi.

D u p ă  c u m  r e i e s e  d i n 
planul de afaceri оntreprinderea 
intenţionează să оnfiinţeze în 
anul 2007 o plantaţie viticolă pe o 
suprafaţă de 30 hectare cu soiuri 
de masă. Din 21 de soiuri de viţă 
de vie de masă raionate în Repub-
lica Moldova au fost selectate 3: 
Moldova, Regina viilor, Ialoven-
skii ustoicivоi. Aceste soiuri au 
o productivitate оnaltă, sunt rez-
istente la ger şi relativ rezistente 
la boli; prima recoltă se obţine 
în anul al IV de la оnfiinţarea 
plantaţiei. 

C o n s u m u r i l e  a f e r e n t e 
plantării se constituie din:

butaşi – 2450/ha x 30 hectare 
= 73500 unit.

Moldova – 73500 butaşi x 
11,2 lei (preţul) = 823200 lei;

Regina viilor – 73500 butaţi 
x 10,82 lei = 795600 lei;

Ialovenskii ustoicivоi – 73500 
butaşi x 11,5 lei = 845250 lei.

taraşi – 660/ha x 30 hectare = 
19800 x 23,33 lei = 462000 lei

sоrmă – 1t/ha x 30 hectare = 
30 t x 7613 = 228400 lei

cheltuieli de proiectare – 
21000 lei

alte consumuri aferente 
plantării – 107210 lei

Consumurile anuale aferente 
operaţiilor şi lucrărilor de оngrijire 
a plantaţiei pe parcursul a 4 ani de 
vegetaţie constituie:

anul 2008 -  110700 lei;
anul 2009 – 122900 lei;
anul 2010 – 122900 lei;
anul 2011 – 314880 lei.
Trebuie de luat în calcul şi 

consumurile suplimentare pen-
tru procurarea butaşilor în caz 
de producere a unor fenomene 
meteorologice negative. Pentru 
stabilirea necesarului de butaşi s-a 
apelat la opiniile unor specialişti 
în domeniul viticulturii. Datele 
probabile sunt prezentate în tabe-
lul ce urmează:

Pentru calcularea veniturilor 
aşteptate din vоnzarea strugurilor 
în anul 2011 s-au luat în consider-
are următoarele normative ale rec-
oltei medii la hectar pentru fiecare 
soi: Regina viilor – 15 t; Moldova 
– 15 t; Ialovenskii ustoicivоi – 
13,5 t. Respectiv, veniturile din 
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vоnzări vor constitui:
Оn figura 1 este reperezen-

tat arborele decizional al con-
sumurilor aferente plantării soiu-
lui Moldova. 

Calculele s-au efectuat în 
modul următor:

Оn primul nod (stоnga) se 

indică suma consumurilor aferente 
plantării ale soiului dat (tab.3). 
Din acest nod vor porni două 
ramificaţii: în sus şi în jos. Оn 
nodul de sus se indică consumurile 
pornind de la ipoteza că în primul 
an nu se vor produce calamităţi 
naturale, de aceea la consumurile 

Tabelul 1
Numărul de butaşi necesari pentru оnlocuirea celor afectaţi de 
manifestările negative ale fenomenelor meteorologice, de boli, 

rozătoare etc.

Sursă: elaborat de autor în baza sondării opiniei specialiştilor

Tabelul 2
Prognoza veniturilor din vinzarea strugurilor

Sursă: calculele autorului

Pentru a construi arborele decizional sunt necesare date privind 
consumurile aferente plantării pe fiecare soi, care se calculează în baza 
formulei (1) şi constituie:
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de plantare se adaugă consumurile 
aferente оngrijirii plantaţiei în 
primul an şi se оnscriu în nodul 
respectiv; în nodul de jos se va in-
dica suma consumurilor în ipoteza 
că în primul an se vor produce 
fenomene meteorologice nefavo-
rabile, de aceea la suma aferentă 
plantării se vor adauga atоt con-
sumurile de оngrijire din anul re-
spectiv cоt şi costul butaşilor nec-
esari pentru replantare. Оn aceaşi 
ordine se calculează consumurile 
cumulate pentru următorii ani 
pоnă la intrarea pe rod. 

La fel au fost elaboraţi şi 
arborii decizionali corespunzători 
soiurilor Regina viilor şi Ialoven-
skii ustoicivоi.

Pentru a lua o decizie finală 
privind selectarea soiul cel mai 
profitabil se va calcula suma  
profitului corespunzătoare fiecărei 
variante. Calculele sunt prezentate 
în tabelul 4.

Pentru luarea unei decizii 
finale este necesar de precăutat 
şi o variantă „pentru cel mai rău 
caz”. Probabilitatea unor condiţii 
meteorologice nefavorabile este 

de 50%, оntrucоt nu există alte 
informaţii mai certe. Pe baza aces-
tor ipoteze se construieşte arborele 
decizional final (fig.2). Deci, în 
condiţii favorabile оntreprinderea 
va оnregistra veniturile indicate 
în varianta optimistă, şi, în sens 
contrar, оntreprinderea va suporta 
pierderi în sumele indicate în vari-
anta pesimistă.

Decizia privind selectarea 
celui mai optimal soi se ia în 
baza valorii aşteptate a variantei 
decizionale, conform căreia se 
decide în favoarea soiului care 
prezintă o valoare aşteptată a prof-
itului brut mai оnaltă. Din desenul 
de mai sus rezultă că valoarea 
aşteptată (2) va constitui: 

soiul Regina viilor:             
0,5 x 2812,5 + 0,5 x (-2328,3) = 
=242,1 mii lei;

soiul Moldova:                    
0,5 x 2475,5 + 0,5 x (-2348,73) = 
=3,38 mii lei;

soiul Ialovenskii ustoicivii: 
0,5 x 2430,0 + 0,5 x (-2366,14) = 
=31,93 mii lei.

Profitul brut aşteptat cel mai 
оnalt оl va asigura soiul Regina 
viilor: 242,1 mii lei, de aceea 
оntreprinzătorii ar trebui să opteze 

Tabelul 3
Consumurile aferente plantării fiecărui soi, mii lei

Sursă: calculele autorului
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Fig.1. 
Arborele decizional privind consumurile aferente plantării (mii 
lei) soiului Moldova şi оngrijirii plantaţiei viticole în primii ani 

de vegetaţie în funcţie de probabilitatea  producerii fenomenelor 
meteorologice nefavorabile.

Sursă: elaborat de autori

pentru această opţiune. Оn aşa 
mod, arborele decizional ne oferă 
o indicaţie clară privind strategia 
cea mai profitabilă pe care con-
ducerea S.R.L. “Plai Codrean” o 
poate adopta în ce priveşte selec-
tarea soiului de viţă de vie pentru 
masă cel mai profitabil.

Metoda  p ropusă  o fe ră 

decidenţilor informaţii supli-
men-tare (pe lоngă experienţă şi 
intuiţie) pentru adoptarea deciziei 
optimale şi fundamentarea planului 
de afaceri.
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Tabelul 4
Variantele decizionale privind profitul brut din vоnzarea 

strugurilor în anul al IV-lea de vegetaţie a plantaţiei viticole în 
dependenţă de probabilitatea manifestării fenomenelor meteoro-

logice nefavorabile

Sursă: calculele autorului

din agricultură. ASE, Bucureşti, 
1995.

2.Idei de afaceri în agricultură 
// AGROinform, Chişinău, 2004.

3 .  Черноруцкий И.Ă . 
Методы оптимизации и принятия 

решений: учебное пособие – 
СПб.: Издательстâо «Лань», 
2001.
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Fig. 2. 
Arborele decizional final privind selectarea soiului celui mai opti-
mal de viţă de vie  pentru оnfiinţarea plantaţiei viticole în S.R.L. 

„Plai Codrean” r. Călăraşi

Sursă: elaborat de autori
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Necesitatea recurgerii la uti-
lizarea strategiilor de dominare 
prin costuri derivă din caracterul 
obiectiv de formare a preţurilor, 
dictat de legile economiei de piaţă 
şi caracterul subiectiv de formare a 
costurilor, ca rezultat al combinării 
diferitor tipuri de resurse ale com-
paniei pentru produse cu acelaş 
nivel de calitate.

Preferinţa companiilor faţă 
de strategiile de dominare prin 
costuri se explică prin avantajul 

concurenţial pe care-l asigură, 
siguranţa în lupta de concurenţă 
pe care o oferă şi profiturile mai 
оnalte pe care le obţin faţă de 
rivali.

Pornind de la modelul lui 
M.Porter, care printre primii a 
conturat hotarele de utilizare 
a strategiilor de dominare prin 
costuri, reflectandu-le in matricea 
strategiilor generice (fig.1), avan-
tajul concurenţial poate fi dobândit 

Cornelia CRUCERESCU, dr., UTM

OpŢIUNI STRATEGICE pENTRU 
STRATEGIILE DE DOMINARE pRIN COSTURI

The companies use the low costs strategies with a view to improve 
competitive advantage. Implementation of low costs strategies is 
possible by a lot of methods. The main scope of this paper is to identify 
some of strategically options able to reduced costs. Also, one of the 
important moments is to identify the intensity of strategically options 
influence on different kind of costs. 

Fig. 1 
Matricea strategiilor generice după M. Porter
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fie prin minimizarea costurilor, fie 
prin diferenţiere, respectiv pentru 
оntreaga ramură sau pentru un 
anumit segment. 

Potrivit modelului lui Por-
ter, companiile producătoare de 
produse de aceiaşi calitate, cu 
cele mai mici costuri vor prof-
ita de un profit mai mare decât 
companiile medii din aceiaşi 
ramură (fig 2a). Companiile ce 
produc produse diferenţiate vor 
avea costuri mai mari, dar vor 
compesa mărimea profitului prin 
majorarea preţului, cu condiţia că 
cumpărătorii sânt dispuşi să ac-
cepte acestă diferenţiere în schimb 
la un preţ mai mare.

diferenţiatorului-lider poate fi 
la nivelul profitului liderului  in 
cele mai mici costuri, ba chiar şi 
mai mare.

Deci, oricare ar fi strategiile 
aplicate, avantajul competitiv 
va aparţine companiilor care 
vor reuşi să gestioneze eficient 
costurile şi să le minimizeze la 
maximum.

De obicei strategiile de dom-
inare prin costuri se aplică de către 
companiile care activează pe o 
piaţă ce se află în fazele de epurare, 
maturitate sau saturaţie, pentru 
care este caractristic оnteţirea 
luptei concurenţiale. Оnsă, sunt 

Figura 2a.  
Repartizarea costului şi profitului pentru companii cu strategii 

diferite.

Modelul dat ar putea fi 
desfăşurat din considerentele 
că şi pentru diferenţiatori este 
actuală strategia de minimizare a 
costurilor. Companiile, care vor 
aplica strategii de diferenţiere sau 
diferenţiere focalizată, în spaţiul 
lor concurenţial specific se vor 

оntâlni cu rivali, care vor aplica 
strategii asemănătoare. Avanta-
jul concurenţial va fi de partea 
diferenţiatorilor-lideri, care vor 
avea cele mai mici costuri totale 
(cost standard + cost diferenţiere), 
fiind capabili să valorifice rezerva 
de micşorare a costurilor. Profitul 
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cunoscute cazuri când strategiile 
de dominare prin costuri sunt uti-
lizate chiar şi în fazele de lansare 
şi creştere ale pieţei. Оn acest caz, 
companiile urmăresc ocuparea 
rapidă a unor amplasamente op-
time, beneficiind de poziţia de mo-
nopol geografic, practicarea unor 
economii de scară şi anvergură. 

Оn funcţie de modul de gen-
erare a costurilor оntreprinderii 
(direct şi indirect sau variabil şi 
constant), totalitatea rezervelor de 
micşorare a costurilor unitare pot 
fi grupate in două grupe:

- rezerve evidente, care pot 
fi valorificate prin micşorarea 
consumurilor specifice, fie prin 
micşorarea cantităţii specifice 
sau preţului (pentru unele ma-
terii prime, resurse energetice sau 
utilităţi substituiente, sau forţă de 
muncă mai ieftină);

- rezerve ascunse, care pot 
fi generate de nivelul abilităţilor 
de gestiune a companiei sau prin 

utilizarea unor resurse cu un ran-
dament mai оnalt.

Atât rezervele evidente cât 
şi cele ascunse pot fi depistate 
efectuând un benchmarking a 
sistemului de gestiune a costurilor 
cu companiile lider în ramură, cu 
media pe ramură, cu companii ale 
altor ramuri.

Оn cadrul diferitor companii 
costurile sunt generate foarte 
variat. Pentru a depista rezervele 
de micşorare ale lor şi a оnţelege 
modul de valorificare ale rez-
ervelor am recurs la o clasificare 
combinată bazată pe mai multe 
criterii.

Opţiunile strategice reprezintă 
instrumente ce permit realiza-
rea strategiilor alese. Principalele 
opţiuni strategice aplicate în 
strategiile de dominare prin cos-
turi şi intensitatea impactului lor 
asupra diferitor tipuri de cheltuieli, 
sunt reprezentate in tabel.Cheltu-
ielile companiilor pot fi grupate şi 
clasificate conform figurii 3.

Figura 2b.  
Rezerve de micşorare a costului  pentru companii cu strategii 

diferite.
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- intensitatea influenţei 
opţiunii strategice pentru obţinerea 
reducerilor de cheltuieli, respectiv 
mare, medie şi mică

Evidenţa strictă a con-
sumurilor şi cheltuielilor. Este 
opţiunea strategică iniţială şi ob-
ligatorie pentru o companie care 
a decis să implementeze strategie 
de dominare prin costuri. Esenţa 
constă în evidenţa consumului 
de materiale, energie, utilităţi 
şi forţă de muncă pe tipuri de 
produse, centre de responsabili-
tate. Economiile pot fi obţinute 
prin depistarea şi eliminarea 
supraconsumurilor condiţionate 
de pierderi şi deşeuri supranor-
mativ, fraude, disciplină de muncă 
nesatisfăcătoare, etc.

Reducerea costurilor prin re-
proiectarea produselor. In unele 

cazuri reducerile mari de costuri 
apar, nu în cursul procesului de 
producţie, ci în proces de proiec-
tare sau re-proiectare, astfel оncât 
acesta să conţină mai puţine com-
ponente, să se utilizeze materiale 
substituante sau să fie mai simplu 
de fabricat

R e l a ţ i i  c u  f u r n i z o r i i . 
Economiile de cost pot fi obţinute 
în cazuri cânt furnizorul este 
capabil să menţină calitatea şi să 
reducă preţurile. De obicei aseme-
nea situaţii se creiază оntr-o luptă 
de concurenţă aprigă şi scăderea 
puterii de negociere a furnizorilor. 
Reducerea cheltuielilor indirecte 
se pot obţine prin constituirea 
relaţiilor pe principiul respectării 
condiţiilor contractuale după 
calitate, cantitate, preţ, termen de 

Figura 3. 
Gruparea şi clasificarea cheltuelilor

V – D – cheltuieli variabil – directe
V – I – cheltuieli variabil – indirecte
C – I – cheltuieli constante  - indirecte
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livrare şi servicii post-vânzare.
Economii de scară. Obţinerea 

economiilor de scară este posibilă 
pentru fabricarea în masa a 
produselor cu un grad оnalt de 
standardizare. Efectul este obţinut 
la reducerea cheltuielilor indi-
rect-constante unitare. Оn cazul 
economiilor de scară majorarea 
capacităţii de producţie va con-
duce la o reducere suplimentară 
de costuri.

Economiile de spaţiu apar 
atunci când sunt posibile economii 
de costuri ca rezultat al fabricării 
a două produse diferite în cadrul 
aceleiaşi companii, prin comparaţie 
cu fabricarea lor de două companii 
diferite. Ca exemplu ar putea fi 
fabricarea producţiei în lohn, com-
ercializarea producţiei sub marca 
comercială a unui distribuitor, uti-

lizarea reţelei de distribuţie a altei 
companii, integrarea pe verticală 
sau orizontală, etc.

Experienţa acumulată. O 
altă metodă de micşorare a cos-
tului este acumularea experienţei 
firmelor în producerea sau presta-
rea serviciilor sale. Se presupune 
că relaţia dintre timpul de activi-
tatea оntr-o ramură şi avantajul în 
domeniul costului poate fi invers 
proporţională.  Nu trebuie de con-
fundat volumul total cumulativ cu 
volumul producţiei (serie mare sau 
în masă), deoarece ele reprezintă 
două tipuri diferite de economisiri: 
I- din contul experienţei acumu-
late, II – din contul dimensiunile 
procesului de producţie. Potrivit 
teoriei elaborate de BCG, în raport 
cu creşterea volumului producţiei, 
şi a executării în mod repetat 

Tabelul 1.
Opţiuni strategice şi intensitatea inpactului lor asupra diferitor 

tipuri de cheltuieli



105

Revista economică

a  aceloraşi operaţii, muncitorii 
оnvaţă să execute mai bine şi mai 
repede aceste operaţii, potrivit 
unei curbe de experienţă, ceea ce 
permite o reducere a costurilor de 
producţie, potrivit relaţiei Cn = C1 
* n-b , în care:

Cn  - costul mediu al unităţii 
n de producţie;

C1 – costul primei unităţi 
fabricate;

n – cantitatea totală de 
producţie fabricată de la оnceput 
şi până la momentul considerat;

b – coeficient al curbei de 
experienţă care trebuie estimat.

Cunoscând legea „curbei de 
experienţă”, pentru a crea şi dez-
volta o piaţă, se poate considera 
că în faza de naştere a pieţei şi 
de lansare a produsului se poate 
stabili un preţ unitar sub costul 
acestora, urmând ca, pe măsura ce 
оntreprinderea reuşeşte să dezvolte 
piaţa şi să ocupe o cât mai mare 
parte din aceasta, şi ca urmare să 
crească volumul producţiei şi al 
vânzărilor beneficiind de efectul 
fenomenului de оnvăţare, prin 
reducerea costurilor

Utilizarea capacităţilor de 
producţie. Costurile se reduc pe 
măsură ce producţia se apropie de 
capacitatea maximală, dar nu se 
vor reduce şi în cazul dacă se va 
construi o uzină şi mai mare.

Pentru a beneficia de efectele 
reducerii costurilor nu este de 
ajuns implementarea obligatorie a 
opţiunilor abordate mai sus. Este 

important de a verifica ca imple-
mentarea lor să nu genereze, din 
diferite motive, efecte negative 
asupra vitezei de comercializare 
a produselor.

Оn cazul obţinerii unei re-
duceri de cost prin utilizarea unor 
substituenţi ai materiei prime sau 
prin оnlăturarea unor componente, 
produsul riscă să-şi piardă din 
valoarea sa. Astfel, efectul obţinut 
la reducerea costului va fi pierdut 
la reducerea preţului sau/şi la 
micşorarea volumului vânzărilor.

Оn cazul economiilor de scară 
trebuie de asigurat că creşterea 
volumelor de producţie sunt 
acoperite cu contracte. Altfel, va 
creşte volumul stocurilor, care în 
cel mai bun caz, va atrage chel-
tuieli adăugătoare de gestionare 
a stocurilor, şi-n cel mai rău caz, 
stocurile nu vor putea fi realizate 
din cauza pieţei suprasaturate.

Pe lângă toate avantajele 
există o serie de riscuri legate de 
poziţia de lider în costuri mici:

1. Atenţia prea mare acordată 
eficacităţii  producţiei poate aduce 
la atrofierea reacţiei firmei la 
modificările necesităţilor consu-
matorilor.  

2. Riscul pe care оl presupune 
strategia cheltuielilor mici este 
mai mare în ramura de producere 
a bunurilor de larg consum, de-
oarece aici poate există doar un 
singur lider în domeniul cheltu-
ielilor mici şi poziţia a doua sau 
a treia nu mai dă acel avantaj 
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dorit.
3.  Rezultatele unei experienţe 

bogate pot fi оnsuşite şi de firmele 
rivale, beneficiind de efectele 
curbei de experienţă şi avantajul 
strategic se diminuează sau poate 
chiar să se anuleze.

4. Scăderea cererii la produse 
şi prin urmare scăderea preţurilor. 
Acest fenomen face  ca  avantajul 
din costul minim să nu joace nici 
un rol.
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