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However, the most acute problem of our economy is that of non-payment in clearing 

settlements. One of non-payment reasons arises from the fact that kinds of respective 
settlements which have a number of advantages and can ensure guaranteed payment in due 
time are not used on a regular basis. 

 It is possible to single out a group  of non-cash-payment forms that guarantee payment 
settling with supplier (documentary letter of credit), correspondingly, forms of settlements in 
question that do not guarantee payment (credit transfer, direct debiting, bank card). In order 
to eliminate this imperfection, it is possible to introduce additional conditions to debit 
transfer settlement agreement.  

 
В процессе деятельности предприятия и организации находятся в 

хозяйственно-финансовых отношениях с другими хозяйствующими  субъек-
тами, финансовой системой, рабочими и служащими, банками и др. Такие 
отношения складываются по различным причинам (купля-продажа товаров и 
услуг, внесение платежей в бюджет, во внебюджетные  и страховые фонды  и 
использование этих средств; выплата заработной платы; получение и 
погашение ссуд и т.д.) и реализуются посредством денег, движение которых 
представляет собой денежный оборот.  

Денежный оборот по своему экономическому содержанию охватывает весь 
оборот товарно-материальных ценностей,  распределение и перераспределение 
национального дохода и временно высвобождающихся денежных средств. 
Вместе с развитием экономики, развивается и денежный оборот.  

Денежный оборот, в зависимости от формы денег, а следовательно, от 
внешней формы организации денежных потоков, подразделяется на наличный 
и безналичный. 

Проблемы денежного оборота постоянно находятся в поле зрения 
отечественных и зарубежных ученых. Экономистами сформулированы многие 
важные теоретические положения, являющиеся в настоящее время общепри-
нятыми. В частности, наличный оборот характеризуется как денежный оборот, 
совершающийся только наличными деньгами, т.е. денежными купюрами и 
монетами. В свою очередь, безналичный оборот возникает тогда, когда денежные 
расчеты производятся без непосредственного использования наличных денег, т.е. 
путем бухгалтерских записей по счетам, открытым  в учреждениях банков и 
обязательно на основе платежных документов. Основной объем денежных 
расчетов (80-90%) составляют безналичные денежные расчеты.  

Безналичные расчеты представляют важное звено кругооборота средств 
предприятия, ускоряя их движение, сокращая издержки обращения, увеличивая 
резервы для кредитования хозяйственно-финансовой деятельности. Безналичный 
денежный оборот обеспечивает возможность более эффективного 
налогообложения и регулирования макроэкономических процессов. Условия 
организации безналичных расчетов ведут к удобству их контроля, что, например, 
снижает возможность избежания налогообложения при безналичных расчетах. 

 В настоящее время организация безналичных расчетов предусматривает 
соблюдение следующих условий: 

1. открытие счетов хозяйствующими субъектами в банковских учреж-
дениях; 
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2. хранение денежных средств хозяйствующими субъектами на текущих 
счетах, открытых в банках; 

3. осуществление платежей   владельцами банковских счетов, согласно 
обязательствам перед другими предприятиями и организациями, по 
перечислению; 

4. определение очередности платежей с банковских счетов владельцем 
банковского счёта, за исключением случаев, бесспорного взыскания 
денежных средств; 

5. проведение платежей на основании платежных документов, в 
соответствии с формами расчётов, установленными Национальным 
банком Молдовы; 

6. форму расчетов избирают и предусматривают в договорах сами 
хозяйствующие субъекты; 

7. предъявление банку платежных документов непосредственно владель-
цами банковских счетов или уполномоченными ими лицами;  

8. принятие платежных  документов владельцев банковских счетов 
банком к исполнению в течение операционного дня только при нали-
чии достаточных  денежных средств на банковском счете для списания 
указанных в них сумм. 

Кроме того, организация безналичных расчетов должна предусматривать 
сближение моментов получения покупателями товаров и поставщиками 
денежных средств за этот товар, если договором купли-продажи не предус-
матривается отсрочка по поставкам и платежам. 

Наиболее острой проблемой нашей экономики является проблема непла-
тежей. Эта проблема несет в себе экономические убытки и социально-
политические бедствия и опасности, как для экономики страны, так и для 
каждого участника расчетных операций.          

  Одной из причин неплатежей является не использование тех форм 
безналичных расчетов, которые обладают рядом преимуществ и могут 
обеспечивать своевременность и гарантию платежа. Совершенствуя и внедряя 
существующие платежные инструменты, оптимально сочетающие интересы 
обоих участников торговой сделки, можно решить проблемы платежа, 
минимизировать риски и создать эффективную систему безналичных расчетов.  

При определении перспектив развития системы безналичных расчетов в 
Республике Молдова следует учитывать современный уровень ее состояния, 
мировые тенденции в данной сфере, роль Национального банка, органов 
государственного управления, а также коммерческих банков в процессе 
совершенствования системы безналичных расчетов.  

На сегодняшний день в Республике Молдова существуют следующие 
формы безналичных расчетов: 

• прямое дебетование; 
• кредитовый перевод; 
• расчеты инкассовыми поручениями; 
• расчеты аккредитивом; 
• расчет банковской карточкой. 

Доля использования отдельных форм безналичных расчетов в общем их 
объеме различна. Основной формой расчетов в структуре безналичного 
денежного оборота в нашей стране по-прежнему является кредитовый 
перевод, т.е. расчеты платежными поручениями. Преобладание данной формы 
расчётов обусловлено её удобством в применении по платежам за товары и 
услуги, а также по операциям нетоварного характера.  Незначительное 
использование других форм расчётов объясняется недостаточной технической, 
организационной и информационной поддержкой как со стороны органов 
государственного управления, так и наших коммерческих банков.  
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Исследуя вопрос о перспективе развития отдельных форм безналичных 
расчетов, изначально на наш взгляд, следует рассмотреть формы безналичных 
расчетов с точки зрения гарантирования платежа. При заключении контрактов 
по купле-продаже товаров плательщику и получателю денежных средств 
необходимо обеспечить надежность расчетов, чтобы избежать потерь или хотя 
бы свести их к минимуму. Для поставщиков всегда существует риск 
неплатежа или несвоевременной оплаты со стороны его контрагента, а для 
покупателя  – риск недоставки или несвоевременной поставки товара. От этих 
рисков они могут застраховать себя, избрав оптимальные формы расчетов и 
грамотно сформулировав их в контракте. 

Поскольку интересы участников товарной сделки не совпадают, они прямо 
противоположны (у покупателя - оплата после получения товара, а у 
поставщика - отгрузка товара после получения денежных средств), следует по-
разному подходить к выбору условий расчетов с партнерами – соответственно 
с позиций поставщика или покупателя. 

 Можно выделить группу форм безналичных платежей, гарантирующих 
расчет с поставщиком, и, соответственно, формы безналичных расчетов, не 
обеспечивающие гарантию платежа. Первая группа включает аккредитивную 
форму безналичного расчета, ко второй можно отнести  кредитовый перевод, 
прямое дебетование, расчеты банковскими карточками.  

Аккредитив — надежная защита от рисков неплатежа и наиболее 
предпочтительная форма расчетов, если деятельность связана с торговлей. Эта 
форма расчетов особенно рекомендуется поставщикам, работающим с новым 
партнером или сомневающимся в кредитоспособности покупателя.  

Аккредитивная форма расчетов привлекательна и для самих банков, пос-
кольку является достаточно дорогостоящей операцией, т.е. одним из источников 
получения дополнительных доходов. Однако, как показывает в настоящее время 
практика, коммерческие банки, не осознавая преимущества данной формы 
расчетов, не пользуются возможностью расширять свой спектр услуг и внедрять 
этот привлекательный во всех отношениях платежный инструмент. Решением 
проблемы может служить массовая рекламная акция о преимуществах данной 
формы расчетов. Как поставщики, так и покупатели, т.е. обе стороны товарной 
сделки, должны быть информированы о преимуществах для каждой из них 
аккредитивной формы безналичных расчетов. Главная роль в этом процессе 
должна отводиться нашим коммерческим банкам. Банки, расширяя спектр услуг, 
включая в них гарантированные формы расчетов, смогут сохранить 
существующих клиентов, а также привлечь новых, что положительно скажется на 
доходах финансово-кредитных учреждений.  

Расчеты дебетовым переводом предполагают высокую степень доверия, 
так как платёж выполняется после отгрузки ценностей и поэтому не носит 
гарантированного характера платежа. Прямое дебетование (англ. Direct Debit) 
– это форма расчетов, которая позволяет бенефициарам (кредиторам) 
списывать средства с банковских счетов плательщика при условии, что он 
предварительно поручил банку проведение таких операций, оговорив условия 
и сроки их осуществления. 

Проблема при данной форме расчета заключается в том, что не существует  
гарантии, что бенефициару будет произведен платёж. Проблемой платежа 
может быть отсутствие средств на счете плательщика.  

Для устранения данного недостатка в расчетах по дебетовому переводу 
можно применить дополнительные условия: 

1) по поручению плательщика банк выдает в пользу бенефициара платеж-
ную гарантию, принимая на себя обязательство перед поставщиком 
заплатить указанную сумму при неплатеже со стороны покупателя; 
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2) банк может предоставить плательщику овердрафт, т.о. прокредитовать 
текущий счет  клиента для оплаты им расчётных документов при 
недостаточности или отсутствии на счёте клиента-заемщика денежных 
средств. В этом случае банк спишет средства со счета плательщика в 
полном объеме, то есть автоматически предоставит клиенту кредит на 
сумму, превышающую остаток средств. В погашение задолженности 
будут направляться все суммы, поступающие на счёт клиента; 

3) решением проблемы неплатежа из-за недостаточности средств на счете 
плательщика может послужить предварительное резервирование 
банком денежных средств покупателя. Банк, заранее, до наступления 
даты платежа, резервирует необходимую сумму на счете плательщика. 
Приняв к исполнению платежный документ, банк плательщика 
списывает накопленную сумму со счета покупателя. В этом случае, 
гарантируется дебетование банковского счета плательщика на всю 
сумму, указанную в платежном требовании.  

Таким образом, чтобы развивать бизнес, хозяйствующие субъекты должны 
понимать и принимать в расчет все преимущества и издержки той или иной 
формы расчетов. Им следует выбирать методы платежа согласно специфике 
сделки, чтобы обеспечить быстрое, надежное  и экономичное проведение расчета.  

Рассматривая вопрос о перспективах развития безналичных расчетов в 
нашей республике, следует отметить, что наибольшие перспективы в 
настоящее время имеет развитие рынка банковских карточек. Согласно 
мнению экспертов, переход на электронные платежи несет очевидные выгоды 
государству, позволяя более точно следить за масштабами товарооборота, 
делая платежи более прозрачными. Сейчас процесс развития в нашей стране 
электронных (карточных) денег набирает стремительные темпы, но есть и 
соответствующие проблемы. 

Для молдавских пользователей банковская карта на данный момент скорее не 
платежный инструмент, а средство снятия наличных. Доля безналичных платежей с 
использованием международных карточек в Республике Молдова за 2007 год 
составила 2,8% от общего количества операций с использованием международных 
карт на сумму 121 016,2 тыс. леев. Оставшиеся 97,2% совершаемых операций прихо-
дится на снятие наличности7. Ситуация использования банковской карточки преиму-
щественно как средства снятия наличности, прежде всего обусловлена тем, что 
карточки на молдавском рынке появились сравнительно недавно, в результате чего 
население находится лишь на стадии осознания преимуществ использования данного 
платежного инструмента. Население не активно оплачивает товары и услуги с помо-
щью пластиковых карт, и это связано с его недостаточной информированностью.  

Другим фактором, тормозящим развитие системы расчетов с исполь-
зованием банковских пластиковых карточек, является медленный темп 
развития технической инфраструктуры по их обслуживанию. Терминального 
оборудования, предназначенного для работы с банковскими карточками, явно 
недостаточно даже для находящихся в обращении карточек. В Молдове 
наблюдается колоссальная диспропорция между количеством установленных 
ПОС-терминалов и числом эмитированных карточек. Одной из главных 
причин сложившейся ситуации является отсутствие достаточного капитала у 
отечественных банкиров. Другая причина – незаинтересованность самих 
коммерсантов. Чаще всего владельцы торговых точек не желают 
устанавливать ПОС-терминалы, т.к. переход на карточные платежи ведет 

                                                
7 Показатели деятельности системы платежей по банковским карточкам Республики Молдова за 
2007 год. В: Официальный сайт Национального банка Молдовы. Платежная система. 
[чит.12.04.2008]. Доступно в Интернете  <URL: http://bnm.md/ru/card_payment_system> 
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к повышению прозрачности финансовых потоков и увеличению собираемости 
налогов. Для ускорения темпов внедрения в платежный оборот республики 
банковских пластиковых карточек необходимо осуществить следующих мер:  

1) обеспечение синхронности объемов эмиссии банковских пластиковых 
карточек и развития инфраструктуры их использования; 

2) осуществление на основе глубоко проработанных бизнес-планов 
сбалансированности экономических интересов клиентов – держателей 
карточек, коммерческих банков, предприятий торговли (сервиса);  

3) установление экономически обоснованных тарифов на услуги;  
4) проведение банками процентной политики, направленной на рост 

остатков денежных средств на счетах держателей карточек.  
Одним из приоритетных направлений совершенствования системы безна-

личных расчетов в настоящее время является автоматизация проведения 
платежей. Система дистанционного обслуживания позволяет клиенту банка 
управлять текущим счетом, вкладом, расчетами клиента с бюджетом, счетами 
платежей и сбережений посредством программного обеспечения банка, установ-
ленного на рабочих станциях владельца, посредством телефонного обслуживания, 
либо через Интернет. В нашей республике самой распространенной системой 
является «Клиент-Банк», которой пользуются 14 банков из 16. Самыми 
прогрессивными в плане использования дистанционных систем обслуживания 
оказались Banca Sociala, EuroCreditBank, Moldindconbank и Victoriabank, 
освоившие 4 из 6 электронных систем, включая Интернет-банкинг и Телебанкинг. 

Совершенствование экономического механизма в условиях перехода к рынку 
предъявляет все более высокие требования к функционированию денежного 
обращения, организации расчетного и кассового обслуживания. Рост платежного 
оборота и обусловленный им рост издержек обращения настоятельно диктуют 
необходимость создания принципиально новых механизмов денежного обра-
щения, обеспечивающих быстрорастущие потребности в платежах и ускорение 
оборачиваемости денежных средств при одновременном  снижении издержек 
денежного обращения и сокращения трудовых затрат. Внедрение современной 
платежной системы, соответствующей наиболее прогрессивным практикам, 
характеризуется позитивным эффектом как на макроуровне (обеспечивая канал 
по осуществлению денежно-кредитной политики Национального банка 
Молдовы), так и на микроуровне (оказание платежных услуг нового качества, как 
коммерческим банкам, так и экономическим агентам). 
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GESTIONAREA ŞI PERFECŢIONAREA METODELOR DE 
EFECTUARE A PLĂŢILOR ÎN SISTEMUL DE PLĂŢI 

ELECTRONICE ÎN CONDIŢIILE ECONOMIEI DE PIAŢĂ 
 Ada ŞTAHOVSCHI, dr. conf., ULIM  

V.Butulescu; C.Sorescu–Simion, drd., ULIM 
International cooperation, population’s mobility and the insurance of the 

activity of international economical agents brought to light the need to pass the 
information on international level. Due to the implementation of electronic 
technologies all the operations step by step become computerized and the banks just 
need to buy these Software programmers for to create the infrastructure, and to 
train the personnel after that the electronic systems would be introduced in the 
majority of services and bank’s products.  

   Progresele deosebite realizate în domeniile informaticii şi telecomunicaţiilor 
au revoluţionat societatea şi au schimbat radical relaţiile bancă–client şi chiar 
conceptul despre bancă. Noile tehnologii au devenit atât un catalizator al marilor 
schimbări de care beneficiază consumatorii de servicii bancare, cât şi un suport 
pentru bănci care încearcă să răspundă noilor cerinţe.  

Apariţia banilor electronici a reprezentat un pas decisiv în perfecţionarea 
sistemelor de plăţi care a adus importante avantaje clienţilor bancari prin facilităţile 
create de transmitere rapidă a fondurilor şi reducere substanţială a costurilor 
tranzacţiilor, precum şi autorităţilor monetare prin posibilităţile de reglare şi 
supraveghere a sistemului monetar şi în special al celui bancar. Revoluţia digitală a 
avut drept rezultat faptul că orice informaţie poate fi redusă în prelucrare la un flux, 
iar plata – banii-informaţie - devine doar o formă de informaţie digitală. De aceea, 
trecerea la sistemele electronice de plăţi şi informatizarea completă a procesului de 
transmitere a drepturilor de proprietate asupra informaţiei – bani a fost un fenomen 
natural în evoluţia sistemului financiar– bancar.  

Plăţile electronice sunt definite ca o formă electronică, complet informatizată şi 
automatizată, de organizare a relaţiilor de plăţi între participanţii la o tranzacţie, pe 
baza unui set de reguli şi proceduri operatorii.  

Instrumentele de plată electronică utilizate de către agenţii economici sunt de 
două feluri:  

- instrumente de plată la distanţă (cardul, ordinul de plată electronic, cecul 
electronic);  

- instrumente de plată de tip monedă electronică (portofelul electronic).  
Instrumentele de plată la distanţă oferă deţinătorului acces la fondurile aflate în 

contul său bancar şi mijlocesc efectuarea de plăţi către un beneficiar sau alt gen de 
transfer de fonduri şi care necesită un nume de utilizator şi un cod personal de 
identificare aşa cum este cardul bancar de debit sau de credit. În această categorie se 
includ şi aplicaţiile de tip internet-banking şi home-banking bazate pe cardurile clasice.  

Instrumentele de plată de tip monedă electronică permit accesul numai la un 
depozit electronic (deci,  nu direct la contul bancar) constituit în prealabil şi 
instrumentul poate fi sau nu reîncărcabil cu o anumită valoare (unităţi valorice de 
monedă electronică). Instrumente de plată de tip monedă electronică pot fi chip-
cardul, memoria unui calculator (portofelul electronic) sau alt dispozitiv electronic 
pe care sunt stocate unităţi valorice de monedă din care se pot face plăţi către altă 
entitate care acceptă această modalitate de plată.  

În ansamblu, plăţile electronice cuprind totalitatea entităţilor, echipamentelor şi 
procedurilor de lucru care conlucrează pentru efectuarea plăţii tranzacţiilor. În 
general, întru-un procedeu electronic de plată sunt implicate:  

- trei entităţi care interacţionează, respectiv o bancă, un vânzător şi un 
cumpărător;  
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- mai multe echipamente hardware, software, o reţea de transmisie (cu unul sau 
mai multe centre de recepţie, validare şi retransmisie), punct de vânzare (POS), 
distribuitor de bani electronici (cont - bani, credit - bani, numerar - bani);  

- un set de protocoale de plată (instrucţiuni de lucru).  
Sistemele de plăţi electronice operează pe baza unor module de 

codificare/decodificare a operaţiunilor de plăţi şi folosesc chei publice şi chei private 
pentru a asigura integritatea şi securitatea plăţilor.  

Trăsătura fundamentală a unui sistem electronic de plăţi constă în rapiditatea cu 
care circulă informaţia-bani. Datorită infrastructurii ce integrează sistemul de 
reglementare, sistemul informatic şi cel de telecomunicaţii, informaţia ajunge să 
circule aproape instantaneu, adică în timp real. Spre deosebire de sistemele clasice 
de plăţi fără numerar, la sistemele electronice de plăţi nu se înregistrează o intârziere 
între momentul emiterii instrucţiunii de plată şi momentul în care are loc 
înregistrarea transferului de fonduri în conturile bancare, fiind eliminat riscul asociat 
intervalului de timp în care intermediarul să dea curs instrucţiunii de plată, risc ce 
include eroarea, ratarea, neperformanţa de acurateţe, întârzierea. De exemplu, 
procesul de executare a unui ordin de plată în mediul electronic, instrumentul cel 
mai larg folosit, implică un lanţ de instrucţiuni grupate în mesaje de plată, precum şi 
momente, acte şi fapte de înregistrare a rezultatului schimbului de informaţii între 
cei ce dau şi cei ce primesc respectivele instrucţiuni, astfel că toate aceste etape se 
realizează într-un timp de câteva secunde şi fără riscuri majore.  

Plăţile electronice au o arie foarte mare de aplicabilitate de la tranzacţiile 
economice şi financiare până la compensări şi decontări finale. În acest domeniu 
vast se întâlnesc situaţii care necesită ca plăţile să se efectueze la momente diferite 
în funcţie de natura tranzacţiei sau de preferinţele partenerilor. Ca urmare, efectuarea 
plăţii electronice poate fi în una din urmatoarele situaţii:  

- plata înainte de tranzacţie – un sistem de acest gen funcţionează în cazul 
avansurilor care se acordă pentru realizarea unor comenzi sau transferul banilor 
digitali pe un disc sau smart card din care se pot face plăţi la momentul convenit;  

- plata concomitent cu tranzacţia – necesită accesul direct la baza de date a 
băncii şi a ofertantului de plată electronică, iar securitatea transferului trebuie să fie 
implementată mai strict (cardurile de debit, internetul bancar);  

- plata după tranzacţie – cea mai frecventă formă de plată  în care se foloseşte 
cardul de credit.  

Indiferent de modul de plată, momentul plăţii este considerat numai atunci când 
banii sunt înregistraţi în evidenţa băncii beneficiarului de fonduri. În funcţionarea sa, 
procedeul electronic de plăţi produce efecte de natură juridică, economică, 
financiară, tehnică şi chiar psihologică, adică fenomenul încrederii neîntrerupte în 
monedă (fiduciaritatea) până la desăvârşirea procesului de plată.  

Plăţile electronice au evoluat destul de rapid şi s-au diversificat întru-un interval 
relativ scurt de timp, în special dupa anul 1990. În prezent, se cunosc mai multe 
modalităţi de plată diferenţiate din punct de vedere al tehnologiei folosite şi a 
segmentelor de piaţă cărora se adresează. Plăţile electronice  pot fi clasificate  după 
următoarele criterii:  

I. După tipul de tehnologie:  
- plăţi bazate pe carduri;  
- plăţi bazate pe aplicaţii modem – în special pentru persoanele juridice care 

efectuează plăţi de valori mai mari;  
- plăţi bazate pe aplicaţii internet - în special pentru persoanele fizice;  
- plăţi bazate pe telefonia mobilă – în special persoane fizice.  
II. După volumul tranzacţiei:  
- microplăţi (mycro payments), plăţi pentru produse şi servicii oferite pe web şi 

de valori de până la 5 euro/$;  
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- plată de tip consumator (consumer payment) între 5,00-500,00 euro/$ 
reprezentând cumpărăturile de zi cu zi a bunurilor şi serviciilor care posedă o 
valoare mai mare decât a microplăţilor;  

- plată de tip afaceri (business payment) peste 500,00 euro/$ pentru cumpărarea 
unor cantităţi mai mari de bunuri şi servicii, plăţi comerciant către comerciant.  

III. După natura informaţiei:  
- plăţi bazate pe valoare – se transferă efectiv valoarea în format electronic;  
- plăţi bazate pe informaţie – numai informaţia circulă prin internt, iar tranzacţia 

efectivă are loc în afara conexiunii.  
IV. După natura monedei electronice:  
- plăţi bazate pe bani electronici de cont – implică înregistrarea în conturile 

bancare ale utilizatorului şi comerciantului;  
- plăţi bazate pe bani electronici semn – valoarea este încorporată într-un soft 

existent pe un dispozitiv electronic, valoarea circulând de la un dispozitiv la altul 
fără nici o referinţă la un cont bancar.  

V. După instrumentele de plată oferite:  plăţi cu carduri bancare; plăţi on-line 
(internet);  microplăţi;  plăţi prin cecuri electronice.  

Evoluţia plăţilor electronice a început cu specializarea plăţilor instrumentate pe 
suport -  hârtie care a condus la apariţia mai multor instrumente pe suporţi netradiţionali 
(magnetici), care la rândul lor s-au specializat fiecare pe câte un canal de comunicare 
(transmitere manuală, printr-un suport magnetic - bandă, dischetă, prin telefon sau altă 
reţea publică, cu sau fără parolare, prin telex, prin reţele de computere special echipate, 
telecomunicaţii on-line) a mesajului de transfer de fonduri şi a informaţiilor adiacente. 
Din multitudinea de experienţe, unele aflate încă în curs de testare şi perfecţionare, o 
preferinţă certă o reprezintă instrumentarea plăţilor electronice prin carduri care deţine 
ponderea cea mai mare în volumul plăţilor electronice. Canalul de comunicare 
specializându-se, au apărut alte categorii de plăţi, de asemenea dezinstrumentate, ca 
internetul bancar, telefonia mobilă bancară şi altele care încă nu s-au lansat pe piaţă. 
Transferul electronic de fonduri este componenta principală a sistemului electronic de 
plăţi şi ca urmare, plăţile au debutat pe piaţă mai întâi cu sistemele de transfer intern şi 
internaţional care au “comprimat” timpul asigurând legătura între băncile participante în 
timp real, adică concomitent cu tranzacţia. 

Tranzacţiile dintre parteneri efectuate prin mijloace electronice trebueau  să se 
finalizeze într-un mod care să asigure forţa juridică a rezultatului negocierii şi să 
păstreze anonimatul participanţilor. De cele mai multe ori partenerii nici nu se 
cunosc şi instrucţiunile date care angajau transferuri de active şi de proprietate 
trebuia sa fie insoţite de o certificare a identităţii. Astfel a apărut semnătura 
electronică, în legilaţia RM semnătura digitală, a cărei funcţie este certificarea 
identităţii persoanei.  

În Republica Moldova, cadrul juridic este asigurat prin Legea Nr.264-XV din 
15.07.2004 „Cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală”, care 
defineşte noţiunea de semnătură digitală ca atribut indispensabil al documentului 
electronic, obţinut în urma transformării criptografice a acestuia cu utilizarea cheii 
private, destinat să confirme autenticitatea documentului electronic.  

Semnătura digitală poate fi asemănată cu un “cod personal” care se ataşează la 
un document trimis electronic de la un calculator la altul, fie prin internet, fie printr-
o reţea de calculatoare. “Codul” este emis de centrul de certificare şi poate fi folosit 
de către o singură persoană.  Avantajele pe care le conferă semnătura digitală în 
sistemul bancar se referă la comunicarea rapidă cu clienţii, asigurarea 
confidenţialităţii datelor, siguranţa şi uşurinţa în utilizare, precum şi o mai bună 
circulaţie a informaţiilor între centrală şi unităţile bancare.  

Semnătura digitală poate fi simplă sau extinsă. Semnătura simplă reprezintă o 
combinaţie aleatoare de date electronice (o criptare) specifice unei singure persoane şi 
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este cunoscută sub numele de cheie privată. Cheia se emite de centrul de certificare a 
cheilor publice care pentru autentificare atribuie un nou cod, specific acestei instituţii, 
denumit cheie publică. Combinaţia dintre cheia privată, si cea publică reprezintă 
semnătura electronică digitală care se utilizează pentru semnarea documentelor.  

Semnătura digitală extinsă tebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: este legată în mod unic de semnatar, asigură identificarea semnatarului, este 
creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar, este legată de datele în forma 
electronică la care se raportează în aşa fel, încât orice modificare ulterioară a 
acestora este identificabilă.  

O instituţie financiară utilizează infrastructura cheilor publice pentru a asigura 
autentificarea clienţilor, integritatea şi confidenţialitatea datelor şi reducerea 
riscurilor de repudiere a tranzacţiilor. Infrastructura cheilor publice este asigurată de 
un sistem de hardware şi software, care pe baza unor proceduri asigură criptarea şi 
decriptarea informaţiei care circulă între bancă şi client.  

Avantajul cheilor publice constă în faptul că reduce riscurile asociate parolelor şi 
PIN-codurilor ce  trebuie protejate şi ţinute secrete, iar dezavantajul îl constituie 
faptul că procedeul este mai greoi şi mai costisitor de implementat.  

În literatura de specialitate, procedura de eliberare a unei semnături electronice se 
compară ca finalitate şi fluiditate cu procedura de eliberare a unui act de identitate în 
care rolul instituţiei publice care eliberează actul este îndeplinit de autoritatea de 
certificare ce autentifică cheia publică prin distribuirea ei odată cu un certificat calificat 
semnat digital, făcând legatura dintre un nume de persoană şi o cheie publică. Aceste 
servicii de certificare se oferă de diverse categorii de furnizori ca: agenţii guverna-
mentale, furnizori din domeniul tehnologiei informaţiei, operatori în telecomunicaţii sau 
chiar entităţi financiare, bănci, denumiţi generic furnizori de servicii de certificare.  

Instrumentele de plată folosite în sistemele de plăţi electronice sunt identice în ce 
priveşte informaţiile pe care le conţin cu cele pe suport - hârtie, dar adaptate transmisiei 
electronice şi au acelaşi rol de a transmite informaţia-bani de la partenerul plătitor către 
cel beneficiar prin intermediul sistemului bancar. Adaptarea la sistemul electronic constă 
în transpunerea informaţiilor într-un mesaj electronic care se poate cripta şi decripta 
automat şi semna electronic. Instrumentele de plată electronică validate până în preznt 
de practica bancară sunt ordinul de plată electronic şi cecul electronic. Circuitul 
ordinului de plată electronic este similar cu cel al ordinului de plată pe suport - hârtie cu 
deosebirea ca este mai rapid, datorită posibilităţii tehnologice de transfer şi procesare 
automată şi apoi de decontare în timp real. 

Cecul electronic (eCheck) este un instrument care se prezintă sub forma unui 
mesaj electronic semnat electronic şi are aceleaşi funcţii ca şi cecul pe suport - 
hârtie. Cecul electronic a apărut după legiferarea semnăturii electronice (1998-2000) 
şi este folosit în special în SUA în relaţiile cu Trezoreria statului.  

Inovaţiile monetare care permit contactul clienţilor cu banca de la distanţă, 
respectiv sediul firmei sau domiciliul clientului, sunt cunoscute sub denumirea de 
bancă la domiciliu.  

Din punct de vedere istoric, banca la domiciliu a apărut în SUA în cadrul micilor 
bănci de economii în care au început să se efectueze operaţiuni de plată prin telefon 
pentru un număr restrâns de servicii. Asemenea operaţiuni erau posibile, întrucât 
exista un număr mic de clienţi care erau cunoscuţi de personalul băncii şi beneficiau 
de încrederea acestuia. Noul suport a devenit vocea umană transmisă prin telefon 
prin care se comunicau instrucţiunile de plată. Introducerea calculatoarelor a 
determinat noi progrese prin utilizarea mesajelor reînregistrate pentru fiecare 
produs/serviciu, folosirea unor cuvinte - cheie pentru fiecare fel de serviciu, 
recepţionarea mesajelor clientului şi chiar răspunsuri afirmative sau negative la 
unele solicitări. Evoluţiile ulterioare au redus rolul apelului vocal în favoarea 
comunicării prin computer care a devenit mai sigură, a permis transmiterea de 
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instrucţiuni precise sub semnătura electronică şi accesul la toate produsele şi 
serviciile bancare electronice. Noile canale de plăţi la distanţă care au câştigat piaţa 
au devenit în sectorul populaţiei – internetul bancar, videotex şi mobile banking, iar 
în cel al companiilor - multicash şi cash management.  

Operaţiunile bancare prin internet au apărut după anul 1990, iar în Republica 
Moldova din 2003 şi acestea sunt strâns legate de comerţul electronic şi plata 
electronică a serviciilor. Internetul bancar poate fi accesat de la orice calculator 
conectat la internet, deci, emitentul instrucţiunii de plată ar putea să nu aibă un 
calculator la domiciliu. Internetul bancar oferă posibilitatea nu numai a efectuării 
operaţiunilor bancare, dar şi a obţinerii informaţiilor financiar-bancare necesare 
pentru gestionarea fondurilor şi luarea deciizilor.  

Băncile pot oferi servicii de tip internet bancar în două moduri:  
1. Băncile existente îşi creează un site oferind clienţilor pe lânga canalele 

tradiţionale şi internetul bancar;  
2. Înfiinţarea unei bănci virtuale, fără sucursale, denumită şi bancă Internet Only, 

în care calculatorul server este ţinut într-un birou care serveşte şi ca sediu al băncii 
sau în altă locaţie. 

Specialiştii au ajuns la concluzia că internetul bancar este un canal de 
comuncaţie prin care se pot efectua plăţi prin anumite instrumente de plată (cardul, 
ordinul de plata electronic), constituirea sau desfiinţarea de depozite, transferuri de 
fonduri între conturi sau tranzacţii mai complexe, precum cash management, 
deosebit de gama largă de informaţii despre serviciile şi produsele bancare.  

Deşi perioada de timp este destul de scurtă, evoluţia plăţilor bancare prin internet 
poate fi structurată în trei etape:  

1. Plăţi într-o formă mai puţin sigură (rudimentară după unele opinii) în care 
utilizatorii comunicau numărul de card direct comercianţilor;  

2. Plăţi pe baza tehnologiei certificatelor digitale cu dezavantajul că se 
identifică doar calculatorul de la care s-a emis instrucţiunea nu şi utilizatorul 
de card;  

3. Plăţi pe bază de cititoare de smart - carduri conectate la calculator prin care 
utilizatorul introduce cardul în cititorul de smart - carduri şi tasteaza codul 
PIN prin care se activează certificatul digital, identificându-se atât 
calculatorul, cât şi utilizatorul.  

Pentru operaţiunile prin internet trebuie să existe un cont deschis la bancă cu 
această destinaţie pentru care se încheie un contract cu banca. Beneficiarul primeşte 
un nume de utilizator şi o parolă (ambele fiind formate din cifre, litere sau o 
combinaţie de cifre şi litere, în toate cazurile unice, adică o cifră sau o literă 
neputându-se repeta), precum şi un program de securizare a operaţiunilor care se 
instalează pe computerul personal. Prin internetul bancar se pot efectua următoarele 
operaţiuni tranzacţionale: depozite la termen; plăţi din cont (ordine de plată);  plăţi 
prin carduri;  transferuri de fonduri;   schimburi valutare;  vizualizarea conturilor; 
acces la informaţii financiar-bancare. 

Infrastructura necesară pentru efectuarea operaţiunilor prin intermediul 
sistemului bancar este asigurată astfel: 

 - la emitent - PC cu echipament tip modem de conectare la internet şi 
dispozitivul de securitate (codor) a transmisiei;  

 -  la reţeaua internet - echipamente de recepţie şi transmisie, servere;  
 - la bancă – echipamente de recepţie, server şi echipament de crip-

tare/decriptare;  
 -  la beneficiar – PC conectat la internet (prin echipamentul modem) cu site-ul 

respectiv şi dispozitivul de securitate (codor) al transmisiei.  
Plăţile pentru procurarea de bunuri prin internet se fac de regulă prin folosirea 

cardului virtual. Acesta este un card special pentru operaţiuni pe internet, similar cu 
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cardul de credit, care se alimentează dintr-un card de debit sau direct din contul 
curent. Algoritmul plăţilor prin internet cu card virtual este următorul: 

• cumpărătorul obţine de la banca lui un card virtual încărcat cu o anumită 
sumă de bani;  

• cumpărătorul (posesorul de card virtual) accesează site-ul magazinului 
virtual care acceptă plata prin card şi apoi alege produsul;  

• cumpărătorul lansează comanda şi completează informaţiile privitoare la 
card;  

• comerciantul transmite băncii lui informaţiile privitoare la card şi tranzacţie;  
• banca comerciantului autentifică mesajul şi transmite informaţiile prin 

sistemul VISA băncii emitente a cardului;  
• banca emitentă validează mesajul şi îl retransmite prin sistemul VISA băncii 

beneficiarului (comerciantului);  
• comerciantul primeşte mesajul de autorizare şi poate elibera marfa ;  
• transmiterea fişierului cu tranzacţiile;  
• transferul fondurilor.  
Mesajele prin internet se transmit sub formă codificată (criptare) pentru protecţia 

informaţiilor privind cardurile. Criptarea/decriptarea se face automat cu ajutorul 
unor dispozitive speciale printr-o anumită mişcare a maosului.  

Operaţiunile directe de cont (fără card) se pot efectua pentru plăţi de bunuri şi 
servicii către comercianţi, persoane particulare, constituirea de depozite bancare, 
transferuri de fonduri între conturi şi schimburi valutare, bineînţeles pe baza unui 
cont deschis la bancă şi a contractului de utilizare a contului în regim on-line. Pentru 
efectuarea acestor operaţiuni se accesează site-ul băncii, se formează codul  de 
acces, se introduce parola şi se transmit instrucţiunile de plată conform meniului 
afişat pentru fiecare fel de produs/serviciu.  

La bancă, operaţiunile se desfăşoară în următoarea succesiune: decodificare, 
autentificare, validare şi execuţie. Decodificarea se face automat pe baza unor 
formule folosite de comun acord de cele două părţi; autentificarea reprezintă 
verificarea emitentului prin parola folosită; validarea reprezintă verificarea 
corectitudinii mesajului şi a disponibilului în cont; executarea presupune efectuarea 
operaţiunilor de cont şi transmiterea fondurilor prin ordine de plată electronice. 

 Din motive de securitate se stabilesc anumite limite valorice de plăţi pentru o 
tranzacţie, precum şi beneficiarii către care se pot face astfel de plăţi. 

Videotex este un canal de telecomunicaţii care are la bază videografia, adică 
transmiterea imaginilor video prin telefon. Sistemul Videotex permite vizualizarea 
imaginilor privind situaţia conturilor, a instrucţiunilor de plată care se transmit, a 
produselor şi serviciilor bancare, precum şi a informaţiilor de consultanţă bancară.  

Videotex a fost conceput, în 1973, la Centrul de Cercetări Martlesham din 
Anglia, aparţinând  British Telecom, sub numele de Wiewdata, apoi Prestel, iar 
astăzi de Videotex. Viziunea inventatorilor a fost de a combina liniile telefonice cu 
canalele de televiziune în vederea obţinerii unor informaţii şi a efectuării de 
operaţiuni bancare uzuale, având în vedere că fiecare familie dispunea de un telefon 
şi un televizor. Echipamentele suplimentare necesare constau dintr-un adaptor la 
TV, un codor pentru codificarea/decodificarea informaţiilor şi un modem pentru 
transmisie, produse ieftine şi disponibile pe piaţă. Inventatorii mizau pe extinderea 
rapidă a noului produs datorită ofertei diversificate de servicii şi costului redus al 
exploatării. Sistemul s-a extins în Europa, Canada şi SUA, în variante perfecţionate 
în funcţie de cerinţele naţionale. Cu toate acestea, sistemul a rezistat numai în Franţa 
sub numele de Minitel, în celelalte ţări s-au înregistrat deficite financiare în 
exploatare şi s-a renunţat la folosirea lui.  

Videotex implică participarea a trei entităţi: utilizatorul, reţeaua de transmisie şi 
banca. Utilizatorul trebuie să dispună de un televizor conectat la sistemul telefonic şi de 
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un post telefonic. Reţeaua de transmisie dispune de echipamente care primesc şi transmit 
mesajele de conectare şi mesajele de informaţii şi de un punct de acces video. Banca 
dispune de mai multe echipamente, respectiv pentru primirea mesajelor, prelucrarea 
acestora, stocarea de informaţii (baza de date) şi centrul Videotex.  

Operaţiunile bancare prin Videotex se efectuează cu ajutorul cardului cu 
memorie care se introduce în fanta terminalului de la domiciliu şi se poate efectua 
plata către furnizor.  

Videotex oferă posibilitatea obţinerii de informaţii (teleconsultanţă) privind 
starea financiară a utilizatorului, produsele şi serviciile bancare şi cele de pe piaţa de 
capital. Cele mai frecvente informaţii solicitate se referă la soldul contului bancar, 
capacitatea de plată a cardului ramasă disponibilă, ratele din credite scadente în 
viitorul apropiat, dobânzile de plată, dobânzile de încasat şi istoricul unor operaţiuni 
efectuate în ultima lună. Teleconsultaţia este în continuă extindere şi băncile îşi 
lărgesc baza de date pentru o cât mai mare satisfacere a cerinţelor clientelei.  

Cu toate avantajele oferite de sistemul Videotex, acesta nu a fost întrodus în ţara 
noastră, fiind preferat internetul bancar, aflat şi acesta la prima etapă. “Banca de 
Economii” SA a fost prima dintre băncile locale care în anul 2003 a implementat 
ATM – bankingul, care le permite clienţilor să achite facturile pentru serviciile 
comunale prin bancomate si Internet. 

 Datorită concurenţei internetului, numărul utilizatorilor sistemului Videotex este 
în scădere chiar în Franta, ţară în care a avut în ultimii ani cel mai mare succes.  

Operaţiunile bancare prin telefonul mobil (mobile banking) au apărut în ultimii 
ani ai deceniului trecut şi reprezintă o alternativă a internetului în sensul că se pot 
transmite instrucţiuni bancare din orice loc şi în orice moment prin telefonul mobil, 
deci fără un terminal PC conectat la o reţea. Mobile banking-ul este un canal de 
operare de către un posesor de telefon mobil care poate transmite mesaje scrise la o 
bancă pentru obţinerea de informaţii şi efectuarea de operaţiuni bancare şi poate 
primi mesaje scrise sau sonore de răspuns. Mobile banking-ul face parte din 
categoria plăţilor electronice pentru persoanele fizice, posesoare de carduri, care se 
adresează numai băncii emitente a cardului. Serviciile bancare oferite prin telefonia 
mobilă folosesc tehnologii standard privind plăţile prin carduri, precum şi tehnologii 
- standard sau vocale pentru operaţiuni de transfer între conturile curente şi cele de 
card şi consultanţă bancară. Tranzacţiile sunt iniţiate în baza calităţii de deţinător de 
card şi de cont curent pe care clientul o are faţă de bancă. Principalele operaţiuni  
bancare care se pot efectua prin mobile banking sunt următoarele:  

• consultare privind soldul conturilor de card (disponibil sau credite) şi limita 
de creditare disponibilă;  

• consultare privind produsele şi serviciile bancare: depozite, credite, dobânzi, 
scoring, cursuri valutare etc;  

• efectuarea de plăţi intrabancare pentru servicii furnizate de anumite 
companii;  

• transfer de fonduri între conturile de card şi între contul curent şi cel de 
card;  

• obţinerea unui extras de cont şi lista ultimelor 5-10 tranzacţii;  
• solicitarea blocării contului de card în cazul pierderii/furtului cardului;  
• avertizarea clientului la tranzacţiile efectuate din contul său de card la ATM 

sau POS peste o anumită sumă;  
• avertizarea clientului la epuizarea disponibilului, limitei de creditare sau 

modificarea limitei de creditare.  
Serviciile bancare sunt disponibile pe întreaga perioadă de valabilitate a 

cardului, iar aria de utilizare este zona în care operează reţeaua de telefonie mobilă.  
Pentru efectuarea operaţiunilor de mobile banking, clientul trebuie să posede un 

telefon mobil WAP (Wireles Aplication Protocol) şi să aibă un abonament pentru 
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acest serviciu la reţeaua de telefonie mobilă. Clientul încheie o convenţie cu banca 
emitentă a cardului în care se prevăd drepturile şi obligaţiile părţilor, un user name şi 
o parolă ca elemente de securitate, precum şi alte caracteristici de tehnică operativă 
specifice serviciului. Tehnica de lucru are şi anumite restricţii în sensul că plăţile 
pentru servicii sunt limitate numai la companiile care au acceptat transferul de 
fonduri prin reţeaua de telefonie mobilă la care este abonat clientul şi au conturi la 
banca emitentului de card.  

Întrucât ecranul telefonului este destul de mic, se foloseşte o structurare a 
mesajelor cu simboluri şi cifre, ca de exemplu: SC - sold cont, TF - transfer fonduri, 
CD - card debit, CC - card credit, NC - număr cont (cifre), S - suma (cifre) etc. 
Pentru efectuarea operaţiunilor se urmăreşte meniul afişat, pas cu pas, şi în final se 
apasă pe tasta “enter”. După tastarea mesajului apare pe ecran “send to” pentru care 
se tastează codul reţelei şi se apasă pe tasta “ok”.  

În cadrul băncii, operaţiunile sunt mult mai laborioase, cele mai importante fiind 
autentificarea şi validarea. Autentificarea se referă la recunoaşterea clientului în 
funcţie de user name şi parolă. În practică, parola se schimbă din timp în timp pentru 
a se evita eventuale interceptări ale acesteia. Pentru securitatea internă a 
operaţiunilor, fiecare client primeşte un cod care este cunoscut numai de 
administratorul de cont, astfel nimeni nu poate accesa contul clientului în afară de 
persoanele autorizate. Validarea constă în verificarea disponibilului din cont după 
care se poate executa instrucţiunea de plată.  

În ce priveşte serviciul vocal, acesta se foloseşte în special pentru operaţiuni de 
consultanţă bancară (disponibil în contul de card şi limita de creditare, scoringuri pentru 
diferite credite privind persoanele fizice, informaţii pentru diverse produse şi servicii 
bnacare, informaţii despre unele tranzacţii efectuate, informaţii pentru comercianţii care 
au POS şi primesc carduri emise de bancă, informaţii Western Union pentru persoanele 
care aşteaptă un transfer de bani din străinătate etc), precum şi viramente între două 
conturi de card sau între un cont de card şi un cont curent.  

Operaţiunile de mobile banking sunt înca la început de cale pe plan mondial, 
însă specialiştii prevăd noi procedee care vor asigura extinderea rapidă a acestui 
sistem şi o concurenţă puternică cu internet-banking.  

În Republica Moldova serviciile de mobile banking sunt oferite de BC 
“Victoriabank” SA, BC “Banca de Economii” SA, BC “Moldova Agroindbank” SA. 

MultiCash face parte din categoria produselor informatice pentru realizarea de 
operaţiuni bancare electronice prin utilizarea unui calculator personal conectat la 
reţeaua telefonică prin intermediul unei conexiuni modem. Produsul MultiCash se 
adresează mai mult persoanelor juridice şi asigură efectuarea de plăţi interne, plăţi 
internaţionale, obţinerea unor informaţii de cont şi optimizarea administrării 
resurselor băncii. În ultimii ani, pachetul MultiCash a fost utilizat în peste 300 de 
bănci din 20 ţări şi peste 500 mii de companii. 

 Produsul MultiCash dispune de trei module: unul pentru bancă, altul pentru 
clienţi şi o interfaţă pentru sistemul informatic al băncii. Modulul pentru bancă 
asigură gestionarea comunicaţiilor cu clienţii, autentifică utilizatorii în raport cu 
drepturile de acces şi semnăturile electronice şi realizează procesarea operaţiunilor 
bancare; modulul pentru clienţi gestionează comunicarea dintre clienţi şi bancă şi 
permite selectarea aplicaţiilor disponibile cum sunt: cash management, plăţi interne, 
plăţi internaţionale, operaţiuni cu titluri de valoare, acreditive, informaţii privind 
conturile, tranzacţiile etc.  

Funcţia modulului de bază este de cash management, adică de administrare 
generală a programului, vizualizarea şi tipărirea informaţiilor primite de la bancă 
(conturi, extrase de cont, solduri şi tranzacţii), precum şi stocarea acestora în baza de 
date a clientului, ceea ce permite consultarea datelor în orice moment fără a mai fi 
necesară o conexiune on-line cu banca.  
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Funcţiile modulelor de plăţi interne şi plăţi internaţionale sunt de a crea ordinele 
de plata pe baza informaţiilor din bazele de date ale clientului (bănci, conturi, 
ordonatori de plăţi, beneficiari). Ordinele de plată create şi aprobate se stochează 
într-un fişier de plăţi la client care apoi se transmit la bancă prin reţeaua SWIFT. 
Pentru transmitere se foloseşte o altă parolă de comunicaţii care este diferită de cea 
individuală de utilizator. Toate operaţiunile efectuate se înscriu într-un jurnal care 
oferă un istoric al folosirii modulului.  

Funcţia modului bancar este de autentificare şi validare a instrucţiunilor de plată, 
precum şi de retransmitere a acestora la banca beneficiarului. Fişierele primite de la 
clienţi se regrupează pe bănci externe, se adaugă informaţiile privind modul de 
suportare al comisioanelor şi se verifică dacă toate informaţiile obligatorii sunt 
complete şi corecte. Fişierele pregătite ramân în aşteptare până la primirea aprobării 
după care se transmit, într-o formă codificată, prin reţeaua SWIFT.  

Securitatea aplicaţiei este asigurată la două niveluri: al programului - client şi al 
procedurii de comunicare cu banca. La nivelul programului - client, securitatea este 
asigurată prin user name şi parola individuală, utilizatorul având acces numai la 
funcţiile şi meniurile care i-au fost atribuite de bancă. La nivelul procedurii de 
comunicare, securitatea tranzacţiei este dată de procedura de criptare şi decriptare cu 
schimbarea cheilor publice. Fiecare client deţine cheia sa de criptare care se 
modifică după fiecare comunicare cu banca. Suplimentar există şi semnătura 
electronică. Fiecare client dispune de cheia sa privată cu care semnează electronic 
fişierele de plată care se transmit. Banca verifică această semnătură cu ajutorul cheii 
publice pereche.  

Produsul MultiCash s-a dovedit viabil şi eficient pentru persoanele juridice şi  s-a 
raspândit rapid în sistemul bancar. Asociat cu sisteme performante de plăţi şi de transfer 
asigură decontarea între parteneri într-un timp scurt şi cu un grad ridicat de securitate.  

  Sisteme on-line de plata cu moneda electronica: 
Unul dintre aceste sisteme este Ecash, care reprezintă un sistem electronic de 

plăţi ce foloseşte poşta electronică sau Web-ul pentru implementarea unui concept 
de portofel virtual. ECash a fost elaborat de firma DigiCash Co din Olanda, iar 
prima demonstraţie a fost făcută în 1994. Ulterior, inovaţia a fost implementată de 
băncile din SUA, Finlanda şi alte ţări. Acest sistem este prima soluţie de plăţi 
electronice bazată pe software.  

Acest sistem foloseşte conturi mumerice în bănci şi tehnica semnăturilor oarbe. 
Tranzacţiile se desfăşoară între cumpărător şi vânzător, care trebuie să aibă conturi la 
aceeaşi bancă. În vederea efectuării tranzacţiei, cumpărătorul trebuie să transfere fonduri 
din contul lui obişnuit (curent) într-un cont denumit ECash Mint. În orice moment, 
cumpărătorul poate interacţiona prin calculatorul său contul Mint, iar pe baza unui soft 
client poate retrage fonduri pe discul calculatorului său. Ca urmare, discul 
cumpărătorului devine un veritabil “portofel electronic”. Apoi, se pot efectua plăţi către 
persoane individuale sau firme prin intermediul acestor bani electronici ECash.  

ECash are un caracter privat, adică este gestionat de titular. Deşi banca ţine o 
evidenţă a fiecărei retrageri ECash şi a fiecărui depozit Mint, banca nu poate să 
cunoască utilizarea ulterioară a banilor electronici ECash. Pe lângă anonimitatea 
plăţilor, ECash asigură şi non-repudierea, adică acea proprietate care asigură 
recunoaşterea plăţilor efectuate în eventualele dispute dintre vânzător şi cumpărător. 
De asemenea, prin verificarea în baza de date a băncii este impiedicată orice dublă 
cheltuire a banilor Cash.  

ECash reprezintă o soluţie de plăţi soft on-line care include interacţiunea dintre 
trei părţi:  

- banca, cea care emite monede, validează monedele existente şi schimbă 
monedele reale pentru ECash;  
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- cumpărătorii, care au conturi în bancă din care pot încărca monede ECash sau 
în care pot depune monede ECash;  

- vânzătorii, care acceptă monede ECash în schimbul unor bunuri sau servicii.  
ECash se utilizează folosind criptografia cu chei publice şi chei private, fiecare client 

având perechea proprie de chei. De asemenea, clienţii băncii (cumpărători şi vânzători) 
au nevoie şi de softuri speciale pentru gestiunea banilor electronici ECash:  

- pentru cumpărător denumit portofel electronic;  
- pentru vânzător un program special.  
Retragerea de monede ECash de la bancă: participanţii în tranzacţie sunt banca 

şi clientul acesteia. Softul de portofel al clientului calculează câte monede digitale şi 
de ce valori sunt necesare pentru a satisface cererea de plată. Apoi programul 
generează în mod aleator numere de serie pentru aceste monede care sunt făcute 
“anonime” cu ajutorul tehnicii semnăturilor oarbe (multiplicare cu un factor aleator). 
Aceşti bani anonimi sunt incluşi într-un mesaj, semnat digital cu cheia privată a 
clientului, cifraţi cu cheia publică a băncii şi apoi trimişi electronic la bancă. Când 
banca recepţionează mesajul, ea verifică semnătura, debitează contul clientului, 
semnează mesajul de răspuns cu cheia sa privată şi le trimite la client criptate cu 
cheia publică a acestuia. După ce clientul primeşte mesajul cu banii anonimi trimişi 
de bancă, decriptează mesajul şi anulează anonimitatea banilor prin împărţirea la 
factorul aleator. Moneda digitală va fi depozitată pe discul PC-ului.  

Posesorul de bani electronici ECash poate cumpăra un produs prin comerţ 
electronic. Primind o cerere de plată de la vânzător, el o aprobă, iar programul său 
ECash va alege din portofelul lui electronic monedele electronice potrivite pentru a 
forma totalul de plată. Apoi se şterg aceste monede şi se trimit prin reţea către magazinul 
electronic, criptate cu cheia publică a vânzătorului. Atunci când programul vânzătorului 
recepţionează monedele, le decriptează, apoi trebuie să verifice validitatea lor. Pentru 
aceasta, vânzătorul contactează banca şi îi trimite un mesaj cu monedele, semnat cu 
cheia sa privată şi criptat cu cheia publică a băncii. După primirea răspunsului afirmativ 
trimite bunurile la cumpărător. Banca decriptează mesajul, apoi validează banii, 
verificând numerele de serie cu cele înscrise în baza de date ca fiind deja cheltuite. Dacă 
seriile nu figurează în baza de date, banca validează prin semnarea mesajului de răspuns 
cu cheia sa privată. Totodată, banca creditează contul vânzătorului, iar seriile sunt 
memorate în baza de date. În continuare, banca transmite un mesaj - chitanţă către softul 
portofel al cumpărătorului.  

ECash nu s-a impus pe piaţă fiind un sistem mai greoi, dar în prezent este 
redescoperit în vederea găsirii unor soluţii pentru microplăţi.  

NetCash a fost elaborat de Information Institute din cadrul University of 
Southern California şi se bazează pe mai multe servere de monede distribuite la care 
se poate face schimbul unor cecuri electronice în moneda electronică. NetCash 
implică următoarele entităţi: cumpărători, vânzători, servere de monedă. O entitate 
care doreşte să administreze un server de monedă trebuie să obţină o aprobare de la 
o autoritate centrală de certificare, precum şi cheile private şi publice. Monedele 
electronice eliberate de serverul de monedă constau în următoarele elemente:  
numele serverului de monedă;  adresa reţea a serverului;  data expirării;  numărul 
de serie; valoarea.  

Banii sunt apoi semnaţi cu cheia privată a serverului de monedă. Serverul de 
monedă ţine evidenţa tuturor seriilor de bani emişi de el. Astfel, validitatea şi dubla 
cheltuire pot fi verificate de fiecare dată când se face o cumpărare sau un cec 
electronic se schimbă cu bani electronici. Seriile de bani utilizaţi se şterg din baza de 
date şi se înlocuiesc cu serii noi.  

La utilizarea NetCash într-o tranzacţie cumpărătorul rămâne anonim întrucât 
vânzătorul doreşte să cunoască doar adresa de reţea de unde acţionează 
cumpărătorul. NetCash presupune că orice cumpărător poate obţine cheia publică a 
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vânzătorului, iar vânăatorul deţine cheia publică a serverului de monedă. 
Tranzacţiile de cumpărare folosind NetCash se repartizează  în 4 faze:  

- în cadrul mesajului de plată, cumpărătorul trimite vânzătorului monedele 
elctronice, identificatorul serviciului de cumpărare (S-Id), o cheie secretă generată 
doar pentru acea tranzacţie şi o cheie publică de sesiune, toate acestea fiind criptate 
cu cheia publică a vânzătorului;  

- vânzătorul trebuie să verifice validitatea monedelor electronice primite în care 
scop le va trimite serverului de monedă pentru a le schimba cu alte monede 
electronice sau cu un cec; vânzătorul generează o nouă cheie secretă simetrică de 
sesiune pe care o va trimite împreună cu banii la serverul de monedă; întreg mesajul 
este criptat cu cheia publică a serverului;  

- serverul de monedă verifică dacă banii sunt valizi consultând baza sa de date; 
serverul de monedă va returna vânzătorului noi monede electronice sau un cec, 
criptate cu cheia secretă de sesiune a vânzătorului;  

- primind noii bani sau cecul, vânzătorul este sigur că a fost plătit de cumpărător 
şi va returna acestuia o confirmare semnată cu cheia sa privată şi cifrată cu cheia 
secretă de sesiune a cumpărătorului.  

Caracteristica sistemului NetCash este dată de apariţia unei entităţi nonbancare 
specializată în servicii electronice de plăţi care gestionează moneda electronică. În 
forma actuală, sistemul este mai greoi, dar se caută soluţii de simplificare.  

Microplăţile au fost concepute ca un mecanism specializat în tranzacţionarea 
bunurilor intangibile, cum ar fi informaţiile on-line şi reprezintă o valoare destul de mică 
(sub 1$). Mai recent, conceptul a fost reevaluat, fiind extins asupra plăţilor obişnuite de 
foarte mică valoare şi a bunurilor care se găsesc prin magazine ca ziare, reviste, 
publicaţii cu oferte de vânzări sau locuri de muncă şi alte articole ieftine. Sistemele 
actuale de plăţi electronice nu agreează asemenea tranzacţii care nu acoperă valoarea 
serviciului prestat şi ca urmare a rămas un domeniu mai puţin modernizat.  

Microplăţile electronice au apărut în ultimul deceniu şi se conturau ca un sistem 
de succes, dar au întâmpinat probleme în acceptarea de comercianţi, consumatorii 
finali şi chiar de bănci. În primul rând, investiţiile în tehnologie şi personal implicau 
un cost ridicat care nu se putea recupera, apoi viteza de acces era încetinită de 
securizarea plăţilor şi în final comisioanele foarte mici nu se puteau distribui între 
cei 3-4 participanţi la tranzacţie. Conceptul de microplăţi se bazează pe două idei 
principale cărora promotorii sistemelor de microplăţi nu le-au dat suficientă atenţie: 
microplăţile nu sunt o versiune miniaturizată a plăţilor de mare valoare, ci necesită 
un cadru specific; tranzacţionarea bunurilor intangibile, cărora li se adresează în 
mod special, este deosebită de cea a bunurilor tangibile şi acelaşi produs sau serviciu 
poate fi consumat simultan de mai mulţi utilizatori.  

MilliCent este un sistem creat pentru a accepta tranzacţii comerciale în care sunt 
implicate costuri mai mici de un cent. În acelaşi timp, MilliCent este un protocol 
bazat pe o validare descentralizată a banilor electronici pe serverele vânzătorilor, 
fără comunicaţii adiţionale, criptări costisitoare sau procesări separate. Cheia 
inovaţiei o constituie utilizarea brokerilor şi a scripurilor. Brokerii (cei care vând 
scripuri) au ca sarcină managementul conturilor, facturări, menţinerea conexiunilor 
şi stabilirea de conturi cu vânzătorii. Scripul este moneda digitală, specifică fiecărui 
vânzător în parte. Vânzătorii au sarcina de a valida local scripul pentru a preveni 
furtul, cum ar fi dubla cheltuire din partea clienţilor.  

O piesă de scrip reprezintă un cont al clientului care a fost stabilit cu vânzătorul. 
Atunci când clientul face o cumpărătură cu scrip, costul cumpărăturii este dedus din 
scripul total iar valoarea care rămâne formează noul scrip ce este returnată ca rest. 
Atunci când clientul a efectuat mai multe tranzacţii, el poate încasa valoarea rămasă 
a scripului (închide contul). Brokerii servesc drept intermediari între clienţi şi 
vânzători. Clienţii întra într-o relaţie de lungă durată cu brokerii similar unei 
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inţelegeri cu banca sau cu o companie de carduri. Brokerii cumpără şi vând scripuri 
aparţinând vânzătorilor.  

O sesiune completă MilliCent cuprinde următoarele:  
- brokerul cumpără scripuri de la vânzători împreună cu secretul asociat;  
- clientul procură un scrip de la broker împreună cu secretul asociat;  
- clientul face o cumpărătură de la vânzător utilizând scripul.  
La realizarea unei tranzacţii îi este solicitată clientului parola asociată scripului. 

Protocolul nu va trimite niciodată o parola în clar, aşa că este eliminat riscul ca 
aceasta să fie interceptată şi utilizată ulterior în mod fraudulos.  

Sistemul de microplăţi CyberCoin poate realiza prin internet plăţi de la sume de 
câţiva cenţi până la 10,00$, acoperind astfel o zona în care sistemul cărţilor de credit 
nu este economic.  

Serviciul CyberCoin a fost lansat în 1996 ca un prim sistem de microplăţi pe 
internet. Consumatorii pot folosi conturile existente deja în bănci pentru a transfera 
valori în softul portofel electronic propriu. Consumatorul poate începe să efectueze 
microplăţi pe siteuri Web ce sunt înregistrate de CyberCoin şi deţin un program 
numit CashRegister. Acest program primeşte şi plăţi efectuate cu cărţi de credit şi 
cecuri electronice. O sesiune de plată CyberCoin îndeplineşte o singură funcţie 
primară: iniţierea unui subcont tranzitoriu, subcontul portofelului pentru fiecare 
sumă care este cheltuită. Mesajele de plată sunt criptate cu cifru şi asigură o viteză 
rezonabilă şi un cost redus.  
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DALLA CRONOLOGIA UNIVERSALE DEGLI AVVENIMENTI 
SCIENTIFICI PIÙ IMPORTANTI DELLA STORIA DELL’UMANITÀ 

  
 Silvestru MAXIMILIAN, dr. hab. prof. univ., ULIM  

Natalia URSUL, lecor magistru, ULIM  
As it is well known, all the products can be roughly grouped into two categories: 

agricultural and industrial ones. However, it is worthy to notice also the intellectual 
products which are the result of intellectual input. Indeed, the intellectual products were at 
the basis of any progress that took place in the course of the humankind existence. They 
contributed to problem-solving which the humankind faces. Every country bears huge 
expenses for producing intellectual products. The preparation of idea generators (producers 
of the intellectual products) presumes both the expenses of time and resources. 

Still, if a country does not bear such expenses, problems that may appear in the society 
due to the absence of ideas can provoke vaster sums of expenses. Thus, the intellectual 
products cost much but their lack costs more. 

   I prodotti dell’agricultura si qualificano come prodotti agricoli, quelli 
dell’industria come prodotti industriali. I prodotti che sono il risultato di un processo 
mentale sono qualificati dall’autore come “prodotti intellettuali” ad esclusione di 
alcune pubblicazioni dove sono menzionati come prodotti intelligenti.  

In effetti, durante il percorso dell’esistenza umana, i prodotti intellettuali sono 
stati alla base di ogni progresso. Essi contribuiscono alla soluzione dei problemi con 
i quali l’umanità si confronta. Ogni paese sostiene spese enormi per la creazione dei 
prodotti intellettuali. L’addestramento dei generatori d’idee (creatori dei prodotti 
intellettuali) presuppone spese di tempo e di risorse. A differenza di altri generi di 
produzione, il futuro superspecialista necessita un “lag”8 che non si può comprimere. 
Questo periodo di “maturazione mentale” è costituito da quattro intervalli: 
introduzione alla conoscenza, accumulazione di conoscenza, comprensione della 
conoscenza, creazione di conoscenze. Il gran volume di informazioni che deve 
essere acquisito, le tappe necessarie attraverso le quali passare per divenire un 
generatore d’idee ci rende pessimisti, anche perchè le ricerche scientifiche sono 
eseguite principalmente da persone giovani. Sono ormai finiti i tempi in cui persone, 
come per esempio Blaize Pascal, che a soli 18 anni riuscì ad inventare il computer. 
Attualmente un futuro Pascal ha bisogno di un lag determinato, di un’equipe di 
ricercatori supplementari, d’infrastrutture corrispondenti e della sollecitazione di 
società interessate al prodotto intellettuale. E tutto questo presuppone spese enormi. 
Se un paese non sostiene questo tipo di spese, i problemi, che possono apparire 
all’interno della società a causa della mancanza d’idee, rischiano di provocare spese 
ancora più grandi. Questo concetto si può esprimere con un aforisma: i prodotti 
intellettuali costano molto, la loro mancanza costa di più. 

I prodotti della mente umana (prodotti intellettuali), in confronto all’età 
dell’umanità, 2 milioni di anni [1], sono apparsi “recentemente”. L’uomo ha avuto 
bisogno di tanto tempo per lasciare la caverna e vivere all’aria aperta. Questo è 
accaduto solamente 100.000 anni fa. Se immaginiamo un “Uomo” ipotetico che ha 
vissuto 2 milioni di anni, la sua vita da uomo “civilizzato” è durata solamente il 5%. 

A partire dall’era cristiana gli uomini hanno generato 2-3 idee per secolo. Questo 
ritmo di evoluzione ha continuato fino al XV secolo d.C. “L’uomo ipotetico” ha 
utilizzato il suo intelletto per risolvere i problemi solo nella misura dello 0,075% 
della sua vita. 

Quindi [2] possiamo indicare i seguenti successi intellettuali umani: “De materia 
medica” del medico greco Pedanio Dioscoride da Anazarbe, che descrive le 
proprietà terapeutiche di circa 600 piante e di 1.000 medicamenti (40-49 d.C.); 
                                                
8 Lag – dall’inglese intervallo; in questo contesto indica un periodo di maturazione 
necessario per raggiungere una formazione ed una preparazione adeguata. 
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“Naturalis historia” di Plinio il Vecchio, trattato di 37 volumi che somma le 
conoscenze dell’epoca in ambito astronomico, geografico e zoologo (50-59 d.C.); 
“Tratatto di 70 libri” di Dioscurides che comprende la farmacologia e le erbe 
medicinali (70 d.C.); “Geometria e trigonometria sferica” di Menelaus da 
Alessandria (100 d.C.); “Introductio arihmetica” di Nichomachus da Gerasa che 
contiene le conoscenze sulla teoria dei numeri (68 d.C.); un numero di lavori  scritti 
da Diophantus, Azybhata, Platone, Euclide, etc. 

Durante i 1.500 anni di era cristiana l’umanità può “vantarsi” di circa 30 
scoperte scientifiche. Nel XVI secolo l’intelletto umano “esplode” e nell’arco di 
cento anni a cavallo tra il secolo XV e XVI l’uomo fa un numero di scoperte 
scientifiche pari a quelle fatte dall’inizio della “civiltà”. L’apparizione dei prodotti 
intellettuali assomiglia alla “reazione a catena”, il numero di innovazioni aumenta in 
modo esponenziale.  

Se indichiamo i secoli XV, XVI, ..., XXI con la sequenza 1, 2, ..., 6, il numero di 
innovazioni si può calculare con la formula sequente: 

    N t =2,2 3+t ,       t =1, 2, …, 6 

i.e.  N 1  = 2,2 4 =23,4;    N 2 =2,2 5 =51,5;    N 3 =113;    N 4 =250;    N 5 =549;    
N 6 =1.207 

Il secolo XXI, impoverito a causa di molti problemi, senza precedenti, sarà 
seguito da un numero di scoperte che supererà il numero delle scoperte scientifiche 
fatte fino al secolo XX. 

I prodotti intellettuali, avendo destinazioni diverse (uso domestico, sociale, 
ecologico, militare, cosmico, immaginario, etc.), in differiti periodi di tempo hanno 
avuto premesse diverse. Tra i fattori che hanno contribuito all’apparizione dei 
prodotti intellettuali possiamo enumerare: la necessità, il bisogno, la richiesta d’idee; 
le condizioni dell’attività dei generatori d’idee; il livello di sviluppo socio-
economico della società umana; il livello di presentazione e trasmissione 
dell’informazione in tempo e spazio; il livello di agglomerazione di popolazione 
umana; le tecnologie di crescita dei generatori d’idee; la trasformazione del processo 
di generazione delle idee in un ramo specifico con le condizioni di attività e la 
corrispondente retribuzione per il lavoro prestato; il commercio con i generatori 
d’idee; la concentrazione dei superspecialisti.  

Tra i fattori che hanno contribuito all’apparizione delle innovazioni e dei 
prodotti intellettuali, un ruolo importante è costituito dalla necessità di risolvere 
determinati problemi. La ricerca storico retrospettiva delle scoperte scientifiche ci 
permette di determinare lo stimolo principale dell’apparizione dei prodotti 
intellettuali. 

La popolazione umana ha raggiunto 1, 2, ..., 6 miliardi di abitanti 
rispettivamente negli anni 1803, 1926, 1959, 1973, 1986, 1998. 

Tabella 1 
                                     Innovazioni dell’umanità, anno/uomo 

 1803-1926 1926-1959 1959-1973 1973-1986 1986-1998 
Numero medio di 
abitanti (miliardo 
d’abitanti) 

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

Numero di 
innovazioni 368 215 75 71 46 

Numeri di 
innovazioni 
anno/persona 

9102
1235,1

368 −⋅=
⋅

 9106,2
335,2

215 −⋅=
⋅

 9105,1
145,3

75 −⋅=
⋅

 9102,1
135,4

71 −⋅=
⋅

 9107,0
125,5

46 −⋅=
⋅

 

 
Conformemente alla Tabella 1, innovazioni dell’umanità per anno/persona, il 

numero più grande di innovazioni sono state fatte negli anni 1926-1959, quindi 
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durante la seconda guerra mondiale. Secondo i dati della tabella, la “Qualità Media” 
dell’intelletto umano è in recessione. Verso l’anno 2050 gli uomini creeranno circa 
604 innovazioni fondamentalmente nuove; il numero medio di abitanti sarà 10,1 
miliardi. Quindi l’indicatore di qualità intellettuale umana consterà in: 

48,1
50)1,102,6(5,0

604
=

⋅+
, constatando che la crescita è insignificante rispetto 

agli anni precedenti, però più bassa degli anni duri della guerra dell XX secolo. 
Dunque i prodotti intellettuali appaiono in seguito a qualche processo evolutivo ed 
endogeno, accompagnato dalla “esplosione” di situazioni estreme. I successi 
scientifici non sono diffusi in modo omogeneo nello spazio, nel tempo e nei rami di 
attività, ma sono concentrati in paesi industrialmente sviluppati.  

È appropriato argomentare sulla necessità, il bisogno e la richiesta di prodotti 
intellettuali negli anni 2050. Calcoliamo il numero di popolazione nel modo 
seguente: 

mN
d
dN

t

=                     tmd
N

dN
=       lnN = mt + c             N = e mt ce⋅  

Dalle condizioni iniziali 
         1) per t = 0             N = 6,2 910⋅  (abitanti) 
         2) per t = 1             N = 6,275 910⋅  (abitanti) 
determiniamo N = 6,2 t01,1⋅ 910⋅  (abitanti). 
Per t = 50, N 2050  = 10,1 910⋅  (abitanti). 

Il numero medio di abitanti negli anni 2000-2050 sarà 99 1015,810
2

1,102,6 ⋅=⋅+ . 

Nel secolo XXI il numero delle scoperte scientifice sarà 2,2 207.12,2 93 ==+t , 
nei primi 50 anni – 604. 

L’indicatore di qualità media dell’intelletto umano nei primi 50 anni del secolo 
XXI sarà costituito da ( ) 99 1048,11015,8 ⋅=⋅ . 

I problemi del XXI secolo possono essere determinati conformemente a dati 
retrospettivi. Il volume del Prodotto Interno Lordo, definito come PILT (T - totale), 
nel secolo XXI era più grande in comparazione al PILT di tutto il periodo 
dell’esistenza umana; il PILT del secolo XX era 38 volte più grande del PILT del 
secolo XIX. Il numero di popolazione umano nell’anno 1900 era 1,6 910⋅  di abitanti, 
nell’anno 2000 questo indice era 6,2 910⋅ , il numero medio di abitanti è costituito da 

99 109,310
2

2,66,1
⋅=⋅

+
. 

Il numero della populazione nell’anno 1800 è constituito da 1 910⋅  abitanti, il 

numero di abitanti nel XIX secolo era di 99 103,110
2

6,11
⋅=⋅

+
 abitanti. 

Se indichiamo il PILT del secolo XIX con A, il PILT nel secolo XX sarà 38A.  

Il PILT pro capite nel XX secolo è 9109,3
38

⋅
A

; 

il PILT pro capite nel XIX secolo è 9103,1 ⋅
A

. 

Il numero medio della populazione verso l’anno 2050 sarà di circa 8,4 miliardi 
d’abitanti, quindi si osserverà una crescita approssimativa del 35%. 

Partendo dall’ipotesi che la quantità pro capite del PILT resterebbe al livello 
dell’anno 2000, l’inquinamento dell’ambiente aumenterà almeno del 30%; se il 
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ritmo di crescita restasse al livello del XX secolo, il PILT per un “Uomo” virtuale 
del XXI secolo sarà più alto in rapporto al secolo XX di 17,64 volte, i.e.: 

64,17
109,3

38:
104,8
3838

99 =
⋅⋅

⋅ AA
 volte, in 50 anni di circa 9 volte. 

In proporzione al secolo XIX, il PILT pro capite aumenterà nel secolo XXI di 
223 volte. Un progresso economico di questo tipo avrà conseguenze negativi di 
carattere ecologico, di deficit delle risorse naturali irriproducibili, dell’apparizione di 
malattie incurabili, etc. 

In queste condizioni la richiesta di prodotti intellettuali aumenterà. 
I prodotti intellettuali nel secolo XXI saranno indirizzati per risolvere problemi 

ecologici, per creazione tecnologie di telecomunicazione, informazione, istruzione e 
cura medicale. 

Bibliografie: 
1. Scleznapru, J.,Fridrih Prjezletite: 700.000 let nazad, Nauka i Celovecestvo 1990, Znanie, 

Moscva, 1990 p. 67. 
2. Cronologie universala a celor mai importante evenimente stiintifice din istoria omenirii, 

Craiova, Spirit Romanesc, 2003. 
 

Recenzent: prof. univ., dr.  Ion POPESCU 
 

92



 

 

RISCURILE FINANŢĂRII EXTERNE ALE  REPUBLICII 
MOLDOVA ŞI CRIZA FINANCIARĂ INTERNAŢIONALĂ  

      
 Adrian ŢURCANU, doctorand USM, 

              Petru ROŞCA, dr. hab., prof. univ., ULIM 
Rate of external funds attracted to Moldavian economy is in permanent growth. This 

gives a concern, under conditions of world financial crisis, of dependence of internal 
economy on external financing processes and sources, which show the positive dynamics of 
increase (moderate) in the Republic of Moldova as well. The objective of this article is study 
of evolution of external debt of the Republic of Moldova, degree of dependence and risks the 
national economy is exposed to under conditions of world financial crisis. At the same time, 
we have made an analysis of Moldova's economic circumstances under conditions of world 
financial crisis.  

Turbulenţele de pe pieţele financiare globale au pus recent presiune pe activele 
din ţările emergente. Forţele de frânare ale economiei globale, aversiunea la risc si 
lichidarea poziţiilor sânt în centrul atenţiei, confirmând presupunerile investitorilor 
cu privire la vulnerabilitatea pieţelor emergente. Necătînd la faptul că centrul crizei 
financiare este SUA, problemele cauzate de ea au efect global, şi suntem încă 
departe în depăşirea ei. În rezultatul crizei creditare pe pieţele financiare 
internaţionale s-a agravat situaţia în sistemul bancar European şi în diferită măsură 
în economiile din ţările CSI.   

Trezeşte mari îngrijorare faptul dependenţei economiilor interne de procesele şi 
sursele externe de finanţare care au o dinamică pozitivă de creştere (moderată) şi în 
Republica Moldova. Integrarea ţărilor emergente în economia globală  reprezintă un 
factor important în dezvoltarea economiilor lor şi în primul rând a sistemului 
valutar-financiar.  

 Factorii externi influenţează tot mai mult ritmul creşterii economice, nivelul 
inflaţiei, politica monetar – creditară, cursul valutei naţionale, starea balanţei de plăţi 
şi a datoriei externe, situaţia pe piaţa financiară, structura economiei.  

Înainte de a face unele concluzii cu privire la riscurile la care se expune 
economiei Republicii Moldova   în condiţiile crizei financiare internaţionale prezintă 
interes analiza în dinamică a evoluţiei datoriei externe şi situaţii existentă la 
momentul actual în economie: 

În conextul celor expuse vom încerca să analizăm:   
• Datoria externă a sectorului privat şi gradul de dependenţă al sectorului privat 

de finanţarea externă în condiţiile crizei financiare globale; 
• Situaţia în sistemul bancar şi dependenţa băncilor de finanţarea externă şi 

posibilele riscuri la care ar putea fi expus sistemul băncar din Republica Moldova; 
• Nivelului şi structura investiţiilor străine directe; 
• Situaţia economică Republicii  Moldova în contextul crizei financiare globale.  
Pe parcursul ultimilor şase ani datoria externă a Republicii Moldova a crescut cu 

756,61 mln USD (Tabelul 1). Datoria externă totală, care include datoria sectorului 
guvernamental şi a celui privat, s-a majorat în medie cu 10,1 la sută anual, cu 
excepţia anilor 2001 şi 2004 când aceasta s-a redus faţă de anii precedenţi cu peste 
44 mln USD şi, respectiv, 39 mln USD. Cea mai mare creştere a datoriei externe s-a 
produs în anul 2006 când aceasta a sporit faţă de anul precedent cu peste 19 la sută. 
În acelaşi timp, la finele anului 2006 datoria sectorului guvernamental s-a redus 
comparativ cu începutul anului 2000 cu circa 100 mln USD (12 la sută) însumând 
718 mln USD. Totodată, faţă de anul 2005 datoria guvernului a sporit cu peste 9 la 
sută (60,6 mln USD). La finele anului trecut ponderea datoriei guvernamentale în 
soldul total al datoriei externe a constituit în jur de 29 la sută.  

  Pe parcursul anilor 2000-2007 s-a înregistrat o evoluţie pozitivă, diminuându-
se stocul datoriei de stat externe de la 815,73 mln. dolari SUA în 2000 până la 765,8 
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dolari SUA în anul 2007. În anul 2008, dacă comparăm soldul datoriei de stat 
externe de 786,88 mln. dolari SUA la situaţia din 31 iunie 2008 cu cel de la 1 
ianuarie 2008 de 765,80 mln. dolari SUA, se notează o creştere cu 21,08 mln. dolari 
SUA, cauzată de creşterea intrărilor de credite (în special, creditul recepţionat de la 
IDA în valoare de 9,83 mln. dolari SUA pentru susţinerea reducerii sărăciei), 
precum şi de fluctuaţia cursului dolarului faţă de alte valute străine. 

                      Tabelul 1 
Datoria externa bruta a Republicii Moldova,  

2000 - tr. II 2008, milioane USD 
 Sf.an. 

2000 
Sf.an. 
2001 

Sf.an. 
2002 

Sf.an. 
2003 

Sf.an. 
2004 

Sf.an. 
2005 

Sf.an. 
2006 

Sf.an. 
2007 

Sf.tr.II 
2008 

 
Sector  
guvernamental 

 
815.73  

 
750.94 

 
775.30 

 
808.93 

 
699.42 

 
657.60 

 
718.23 

 
765.80 

 
786.88 

Autorităti 
monetare 

154.14  146.15 151.41 142.05 125.94 95.44 140.96 159.36 171.89 

Bănci 34.83  32.28 43.17 57.59 86.71 150.77 74.37 362.37 467.98 
Alte sectoare 638.15  625.89 658.22 707.81 774.60 955.89 1134.45 1480.18 1645.41 
Investiţii 
directe: 
creditare între 
companii 
afiliate 

79.20  122.31 190.35 213.99 208.89 281.76 383.70 556.59 677.96 

TOTAL 1722.05 1677.57 1818.45 1930.37 1883.22 2077.40 2528.1 3324.30 3752.44 

Sursa: Banca Naţională a Moldovei [1]. 
 
Deficitul de cont curent a urcat în 2007 până la 15,8% din Produsul Intern Brut, 

aproape de şapte ori mai mult faţă de nivelul din 2004 şi dublu în raport cu 2005. În anul 
2006, deficitul balanţei de plăţi a crescut cu 70,9%, iar în 2007 cu 79,5%. Este necesar 
să menţionăm că gradul îndatorire a Republicii Moldova este în creştere. Dacă în 2005 
datoria externă faţă de PIB constituia 69,6%, apoi în 2007 s-a ridicat la 75,1%. 

În structura datoriei de stat externe pe creditori, creditorii multilaterali (Banca 
Mondială, IFAD, CEB, BERD, BEI) continuă să fie principalii creditori ai Guvernului. 
Datoria externă faţă de creditorii multilaterali, la situaţia din 31 iunie 2008 a constituit 
483,2 mln. dolari SUA (61,4 %) din stocul total de 786,88 mln. dolari SUA, iar  cea  faţă  
de  creditorii bilaterali a constituit 275,8 mln. dolari SUA (35 %).  

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Asociaţia 
Internaţională pentru Dezvoltare (IDA), structuri ale Băncii Mondiale deţin poziţia 
de lider, fiind cei mai mari creditori multilaterali ai Guvernului moldovean, cărora le 
datorăm 443,58 mln. dolari SUA (56,4 % din stocul datoriei externe). Guvernul 
Republicii Moldova este cointeresat în atragerea creditelor, în scop investiţional, la 
condiţii concesionale din partea Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare, care 
prevăd un termen de achitare de 40 de ani, inclusiv perioada de graţie de 10 ani şi o 
dobândă fixă de 0,75 %.  

Dintre creditorii bilaterali, la situaţia de 31 iumie 2008, poziţia de lider o deţine 
Rusia, căreia Guvernul Republicii Moldova îi datorează 134,80 mln. dolari SUA, după 
care urmează SUA, respectiv, 56,12 mln. USD, banca germană KfW pentru care 
deţinem o datorie de 24,65 mln. dolari SUA şi Japonia – 23,05 mln. dolari SUA.  

Structura datoriei externe la momentul actual este următoarea: 49,0% constituie 
împrumuturile, 5,6% - valută şi depozite, 15,5% - creditele comerciale, 16,9% - 
angajamentele aferente investiţiilor directe ale nerezidenţilor. 

Evoluţia cheltuielilor deservirii datoriei de stat externe în perioada anilor 2001-
2007 a fost şi ea în permanentă diminuare: de la 1117,9 mln. lei (86,3 mln. dolari 
SUA) în 2001 până la 645,3 mln. lei (53,2 mln. dolari SUA) în 2007. Pentru anul 
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2008, la data de 1 iulie, avem cheltuieli executate ale serviciului datoriei de stat 
externe în sumă totală de 305,18 mln. lei (28,51 mln. dolari SUA).  

La moment, Republica Moldova reuşeşte să achite în termen plăţile privind 
deservirea datoriei de stat externe, neexistând datorie cu termen expirat. Raportată la 
Produsul Intern Brut şi luând în consideraţie cheltuielile pentru plata deservirii datoriei 
de stat externe în total cheltuieli bugetare, datoria externă nu are un nivel înalt. 

Luând în consideraţie cheltuielile pentru plata datoriei externe în totalul 
cheltuielilor bugetare, datoria externă este acceptabilă, chiar şi comparativ cu alte 
ţări sărace şi înalt îndatorate. Ţinând cont de cele menţionate mai sus putem să 
presupunem că creşterea datoriei externe a Republicii Moldova la nivelul pe care îl 
avem astăzi nu constituie motiv de îngrijorare, care ar aduce la un declin al 
economiei Republicii Moldova în situaţia de criză financiară pe piaţa externă.  

Datoria externă a sectorului privat 
Împrumuturile luate de sectorul privat duc datoria la peste 3,5 mlrd. USD. Stocul 

datoriei externe totale a urcat în primul trimestru 2008 cu 234,89 mil. USD, 
ajungând astfel la un nou maxim de 3 miliarde 535,14 milioane de dolari SUA, arată 
date ale Băncii Naţionale a Moldovei (BNM). Sectorul privat a fost acela care a 
alimentat creşterea datoriei, în timp ce sectorul public s-a împrumutat mai puţin. 
Companiile au atras în primele trei luni ale acestui an 160,81 milioane de dolari 
SUA, în timp ce sectorul public doar 47,65 mil. USD. În perioada 2003-2007, 
creşterea datoriei externe a fost generată de sectorul privat, în timp ce sectorul public 
a redus nivelul îndatorării externe, în 2003-2005, până la 773,75 mil. USD, după 
care a urmat o urcare a stocului până la 986,27 mil. USD. O creştere puternică (2,54 
ori) au avut investiţiile directe: creditare între companiile afiliate, care au urcat de la 
213,99 mil. USD în 2003 la un stoc de 597,16 mil. USD în anul 2007. Ponderea 
datoriei private negarantate a constituit 72,1 la sută din total [1]. 

Conform datelor BNM companiile concentrează datorii de 1 561,13 mil. USD, 
după o dublare în ultimii cinci ani. Companiile şi băncile se împrumută de la Banca 
Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, Corporaţia Financiară Internaţională şi 
alţi creditori. Împrumuturile luate de la “alţi creditori” de sectorul privat se ridică la 
1 359,86 mil. USD.  

Sigur că reducerea surselor de finanţare, ca rezultat al expansiunii crizei 
financiare, a sectorului privat ar putea să mărească riscul destabilizării economiei 
însă de către instituţiile financiare sunt întreprinse o serie de măsuri pentru 
amortizarea efectului negativ care ar putea provoca accesul limitat la surse de 
fiinţare externe. Şi anume, BNM a decis reducerea ratei de bază a dobânzilor cu 1,5 
puncte procentuale (până la 15,5 la sută) şi a normei rezervelor obligatorii, de la 20,5 
la sută până la 19 la sută. Aceste acţiuni vor permite băncilor comerciale să dispună 
suplimentar de lichidităţi în mărime de circa 230 milioane de lei, circa 7 milioane 
USD şi 9 milioane euro pentru creditarea sectorului privat. 

Datoria externă a sectorului bancar 
Tot mai mult apelează băncile comerciale la surse din exterior, a căror datorie 

totală a urcat rapid în ultimii ani. Este necesar să menţionăm fapt că începând cu  an. 
2002 este în creştere volumul surselor atrase din exterior în economia naţională a 
Republicii Moldova. Creşterea esenţială a volumului finanţării externe a început în 
an. 2005. Astfel, de exemplu, dacă la sfârşitul an. 2004 finanţarea externă a 
sectorului bancar era de 86,71 milioane USD atunci la sfârşitul an. 2005 ea a atins 
cifra de 150,77 milioane USD.  Această majorare  a fost dictată de condiţiile externe 
favorabile, şi în special datorită costurilor joase a resurselor externe atrase (tab. 2).  

Astfel, la sfârşitul lunii martie, băncile locale aveau datorii către străinătate de 
399,65 mil. USD, respectiv 11,3 la sută din soldul total, faţă de 57,59 mil. USD în 
2003. Bancherii au finanţat astfel creşterea rapidă a creditării populaţiei şi sectorului 
privat, în condiţiile în care a existat o cerere tot mai mare pentru împrumuturi. 
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Tabelul 2 
Costurile resurselor atrase de pe piaţa externă, (% anual) 

 
Valuta/anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
În USD 5,7 6,8 3,9 2,2 1,4 2,1 4,0 5,3 5,3 
În EURO 3,2 4,8 4,1 3,5 2,3 2,3 2,3 3,5 4,4 

Sursa: British Banker’s Association [4]. 
 
Pentru a răspunde la întrebarea în ce măsură sistemul bancar moldovenesc 

depinde de finanţarea externă, în condiţiile crizei financiare internaţionale (în 
condiţiile micşorării sau stopării finanţării din exterior. 

Este necesar să menţionăm că la momentul actul nivelul depenetrare a băncilor 
străine pe piaţa Moldovei este relativ redus în comparaţie cu Europa de Est. Băncile 
noastre sunt capabile să-şi onoreze obligaţiunile. Suficienţa capitalului propriu al 
băncilor din Moldova este cel mai înalt din regiune, 30 la sută, în timp ce norma 
minimă impusă de BNM este de 12 la sută. Şi lichiditatea curentă medie pe sistemul 
bancar este de peste 30 la sută. Deşi nu există normative internaţionale care ar 
solicita o astfel de lichiditate, dar ceea ce avem noi este la un nivel foarte înalt de 
active lichide. (Tabelul 3)  

Tabelul 3 
Lichiditatea activelor băncilor din Republica Moldova, mii lei 

 
Denumirea băncii Active total, 

30.11.06 
Active lichide, 

30.11.06 
Active total, 

31.12.07 
Active lichide, 

31.12.07 
Active total, 

31.10 08 
Active lichide, 

31.10.08 
„Banca de Economii” 3 720 344 1 990 224 3 049 045 1 233 024 3 684 416 1 388 175 
„Banca socială” 1 622 727 500 667 2 117 361 732 217 2 296 309 791 195 
„BCR” Chisinau 756 170 159 506 1 445 474 313 745 1 772 954 447 938 
„Victoriabank” 2 367 256 742 115 4 106 942 1 137 329 4 978 730 1 496 774 
EuroCreditBank” 187 692 97 360 198 009 97 520 228 260 106 217 
„Investprivatbank” 608 665 158 352 1 100 872 295 015 1 616 554 356 447 
„Comertbank” 293 575 103 695 381 458 148 136 485 050 150 985 
„MOBIASBANCĂ” 1 894 606 777 977 2 606 700 977 551 3 620 246 1 340 575 
„Moldindconbank” 2 390 600 578 877 3 647 924 916 303 4 594 312 1 313 704 
„Moldova-Agroindbank” 4 529 867 1 187 613 6 888 609 1 667 229 7 369 997 1 729 559 
„Unibank” 483 885 176 822 527 059 163 496 600 050 206 772 
"Universalbank" 273 255 76 268 322 712 85 872 238 728 54 451 
Banca de Finanţe şi Comerţ 1 072 962 329 044 1 689 725 552 493 1 822 337 462 839 
„Eximbank” 1 421 092 453 366 2 715 119 678 204 3 389 609 1 095 330 
„Energbank” 646 343 153 016 1 057 605 269 540 1 258 802 413 159 
               Total 22 269 037 7 484 903 31 854 613 9 267 672 37 956 359 11 354 120 

Sursa: Международный банковский клуб [10]. 
 

Un alt factor care denotă stabilitatea sistemului nostru financiar-bancar este 
volumul rezervelor oficiale ale BNM. Banca Naţională a Moldovei a intervenit doar 
în luna octombrie, pentru a tempera cererea de panică de pe piaţa valutară, determi-
nată de criza financiară internaţională. În luna noiembrie, intervenţia netă a BNM a 
fost de 7 milioane de dolari. De asemenea, BNM a decis reducerea ratei de bază a 
dobânzilor cu 1,5 puncte procentuale (până la 15,5 la sută) şi a normei rezervelor 
obligatorii, de la 20,5 la sută până la 19 la sută. Aceste acţiuni vor permite băncilor 
comerciale să dispună suplimentar de lichidităţi în mărime de circa 230 milioane de 
lei, circa 7 milioane USD şi 9 milioane euro. În ultimii ani, în Moldova se vorbeşte 
despre liberalizarea creditării în valută străină, de liberalizarea contului de capital, 
însă Moldova a păstrat restricţiile care existau anterior. Din această cauză, Moldova 
este mai puţin vulnerabilă la criza financiară. În alte state se ofereau credite 
ipotecare în valută străină, în timp ce veniturile persoanelor care contractau aceste 
credite erau în valutele naţionale ale acestor ţări. Respectiv, acest sector a devenit 
extrem de vulnerabil la fluctuaţiile valutare. Faptul că Moldova a menţinut 
restricţiile a permis “amortizarea” efectului crizei financiare. 
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În contextul celor expuse putem să presupunem că riscul (datorat reducerii 
nivelului finanţării externe) la care poate fi expus sistemul bancar moldovenesc este 
minimal: băncile sunt bine capitalizate, nivelul de lichiditate în sistemul bancar este 
înalt. Acest fapt demonstrează şi acţiunile întreprinse de către autorităţile financiare 
pentru susţinerea sectorului bancar şi a celui real al economiei. În plus, la momentul 
actual rezervele valutare ale BNM sânt de 1,8 mlrd dolari SUA, ceea ce constituie 
aproximativ suma datoriilor externe ale Republicii Moldova. Aceasta înseamnă 
BNM deţine toate resursele necesare, pentru a minimiza influienţa negativă a crizei 
asupra sistemului financiar. 

Investiţiile străine în economie 
Nivelul investiţiilor străine directe în economia Republicii Moldova creşte moderată 

atingând nivele similare celor înregistrate în unele state la începutul procesului de 
tranziţie spre UE. Din Tabelul 4 putem vedea structura investiţiilor străine directe în 
economia naţională în dinamică până în anul 2007. Observăm că cea mai mare parte a 
stocului de investiţii străine directe în Republica Moldova este sub forma capitalului 
statutar. Este necesar să menţionăm că în primul semestru al anului curent, fluxurile de 
investiţii străine directe în economia naţională au constituit 307 milioane de dolari. 
Dintre acestea, aproximativ 160 milioane USD au fost investite în capitalul social. 
Volumul total al investiţiilor străine directe în economia naţională a constituit, la finele 
primului semestru al anului 2008, circa 2,2 miliarde de dolari, anul curent fiind anul cu 
cele mai mari creşteri ale intrărilor de capital în formă de investiţii, în creştere de 2,4 ori 
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

La sfârşitul anului 2007 valoarea investiţiilor străine directe pe cap de locuitor 
constituiau 550 USD. Cu trei ani mai devreme în Polonia acest indice era de 1502 
dolari SUA, în Ungaria - 3 693 dolari SUA, în Republica Cehă - 4 080 dolari SUA, 
în Slovacia - 2 128 dolari SUA, în România - 747 dolari SUA, în Estonia - 2 995 
dolari SUA, în Letonia - 1 686 dolari SUA, în Lituania - 1 217 dolari SUA. [3] 

                  Tabelul 
4. 

Dinamica şi structura investiţiilor străine directe în 
economia naţională, mln USD 

Indicatorii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (sim. 
II) 

Investiţii 
străine directe  

129,49 100,57 89,83 77,33 152,38 187,48 243,79 205,17 

Capital statutar   84,99 106,23 58,93 41,59 106,51 65,29 115,08 102,73 
Venit reinvestit -2,6 -36,64 -27,43 15,34 46,42 39,33 41,59 47,45 
Alt capital 47,1 30,99 58,31 20,41 -0,55 82,86 87,12 54,99 
 Sursa: Banca Naţională a Moldovei [1]. 
 
Datele de mai sus ne indică că la momentul actual nivelul investiţiilor străine directe 

în economie este jos. Creşterea şi în continuare a  investiţiilor străine directe ar avea un 
efect foarte pozitiv pentru economia reală, mai ales în situaţia de criză pe piaţa mondială. 
Există premise reale pentru atragerea unor fluxuri mari de investiţii, necesarul fiind 
evaluat la miliarde. Însă Republica Moldova ar trebui să fie într-un pas sau chiar să fie 
înaintea ţărilor din regiune pe calea reformelor pentru a deveni o destinaţie deosebită 
pentru investiţii. Prin urmare, în această situaţie nu urmează decât să ne folosim de 
arsenalul disponibil concentrând eforturile în următoarele direcţii:  

• îmbunătăţirea imaginii ţării prin asigurarea suportului organizaţiilor 
financiare internaţionale; reducerea sarcinii datoriei externe şi ameliorarea rating-
ului cotat de agenţiile internaţionale; atingerea unui nivel durabil de creştere 
economică şi de capitalizare;  

• marketingul oportunităţilor în domeniul investiţiilor directe în economie; 
transparenţa maximă în ceea ce priveşte procedurile, facilităţile şi garanţiile; 
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utilizarea la maximă capacitate a posibilităţilor Internet-ului în scopul informării 
potenţialilor investitori;  

• definirea priorităţilor în politicile investiţionale, cum ar fi facilitarea 
investiţiilor străine în sectorul exportator etc.;  

• crearea unui climat favorabil afacerilor prin reducerea poverii fiscale.  
Este necesar să înţelegem că maximizarea investiţiilor străine este un obiectiv 

pentru realizarea căruia este necesară aplicarea unui efort coordonat al politicilor 
guvernului, compatibil cu sarcinile de protejare a economiei moldoveneşti de 
efectele negative ale crizei financiare globale. 

Criza financiară globală şi repercusiunile ei asupra Republicii  Moldova  
Economia unei ţări, a unei regiuni sau a unui grup de ţări, precum şi cea a lumii 

întregi, se dezvoltă ciclic. Aceasta înseamnă că, în anumite perioade de timp, o ţară 
(un grup de ţări etc.) este caracterizată cu o economie în creştere, după care urmează 
o limitare a extinderii, apoi o descreştere, respectiv o stopare a acesteia. Durata şi 
profunzimea fiecărei dintre aceste patru faze depinde de fiecare caz concret, variază 
în timp şi se poate modifica de la o ţară la alta, reprezentând o derivată a nivelului de 
dezvoltare, a structurii producţiei, a capacităţilor manageriale ale autorităţilor 
publice centrale economice, a contextului economico-geografic etc.  

În ultimele două decenii au avut loc câteva crize economice locale (naţionale) 
sau regionale. Amintim printre acestea: criza economiilor din spaţiul ex-sovietic, 
legată de trecerea de la un sistem economic la altul şi acompaniată de diminuarea 
semnificativă a economiilor fostelor republici socialiste, criza economică din ţările 
Europei Centrale şi de Est (ECE), acum membre ale UE, criza din Mexic (1995), 
criza din ţările Asiei de Sud-Est (1997), criza din Rusia (1998), criza din Argentina 
(2001) etc. Toate aceste crize au fost „naţionale” sau , „regionale”. Adică nu au 
influenţat economia ţărilor de bază, care formează fundamentul economiei mondiale, 
în primul rând, a SUA. În ultimul deceniu al sec. XX economia ţărilor dezvoltate a 
fost semnificativ favorizată de distrugerea lagărului comunist/socialist. La 
dezvoltarea eficientă a ţărilor civilizate în acea perioadă a contribuit substanţial şi 
revoluţia informaţională, precum şi dezvoltarea Internetului.  

La sfârşitul sec. XX – începutul sec. XXI s-a produs cea mai mare revoluţie 
monetară din istorie – apariţia monedei comune Euro. Până la adoptarea monedei 
unice europene, pe parcursul aproximativ a unui secol, rolul de monedă de 
referinţă/de bază a fost exercitat cu succes de către dolarul SUA. În tranzacţiile 
internaţionale la sfârşitul secolului trecut  primei valute îi revenea până la 80-90% 
din total. Dolarul american deţinea şi cca. 9/10 din rezervele monetare 
internaţionale. Efectiv aceasta permitea SUA să aibă un deficit enorm al balanţei 
comerciale (de până la 400-600 mlrd. dol. anual), finanţat de fiecare dată cu propria 
monedă. Dolarul nu avea de suferit, cu toate că peste 3/5 din totalul acestei monede 
se afla în afară ţării emitente. [8] 

Monedă europeană chiar din primii ani s-a dovedit a fi extrem „de periculoasă” 
(în momentul emiterii sale 1 Euro=0,8 USD) şi a început să „împingă” dolarul mai 
întâi din Europa, apoi (parţial) şi din alte zone. Economia americană şi sistemul său 
financiar a fost pus în faţa faptului şi a fost nevoită să „absoarbe” într-un timp scurt 
câteva sute de miliarde de dolari, anterior utilizaţi în fostele zone ale dolarului, 
adică, în primul rând, în ţările Uniunii Monetare Europene (UME). Considerăm, că 
moneda Euro a reprezentat şi mai reprezintă cea mai mare încercare pentru SUA din 
întreaga sa istorie (de peste 225 ani). Emiterea şi aplicarea monedei Euro efectiv a 
însemnat divizarea (bipolarizarea) lumii din punct de vedere valutar. În ultimii 
câţiva ani fluxurile financiare internaţionale şi-au schimbat radical geografia şi 
structura, acestea orientându-se în proporţii tot mai mari spre ţările UE. 

În anul 2003 s-a declanşat războiul din Iraq, care a avut alte două consecinţe ma-
jore: creşterea semnificativă a cheltuielilor militare (ale SUA) şi, principalul, 
majorarea graduală a preţurilor petrolului de la 18-20 dolari, în perioada premergă-
toare războiului, până la 147 dolari/bar. (iulie 2008). Aceasta s-a produs inclusiv în 
urmă încetării/diminuării exporturilor de petrol de către Iraq.  
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Ţinând cont de faptul că SUA este cel mai mare importator şi consumator mondial 
de petrol, costurile suplimentare anuale aferente nu puteau fi uşor neutralizate. Costurile 
importurilor de petrol (331 mlrd. dolari) au constituit 40% din valoarea deficitului 
comercial al SUA pentru anul 2007. Conflictul din Iraq a condus, alături de altele, la o 
situaţie paradoxală: SUA indirect contribuiau anual, până în 2008, la îmbogăţirea Rusiei 
ca exportator de resurse energetice cu, cel puţin, cca. 100-150 mlrd. dolari. Aşadar, într-
un termen foarte redus, de doar câţiva ani, prima economie a lumii a fost supusă unor 
presiuni financiare suplimentare. Au crescut semnificativ datoriile publice ale SUA – 
până la peste 10 trln. dolari (septembrie 2008).  

Toate acestea au creat condiţii prielnice pentru o posibilă criză de proporţii. Trebuia 
să apară doar un motiv şi acesta a apărut: criza creditelor ipotecare în SUA începută în 
2006/2007. Din cauza liberalismului excesiv bancar în ultimii ani au crescut substanţial 
numărul şi volumul creditelor acordate pentru construcţia locuinţelor. O parte semnifi-
cativă a debitorilor a devenit incapabilă să ramburseze creditele acordate la dobânzi mici 
(inclusiv de 2-3%). Pe de altă parte, a crescut numărul de locuinţe noi. Treptat s-a ajuns 
la situaţia în care costurile de piaţă ale locuinţelor s-au situat sub valoarea creditelor 
aferente (sub valoarea reală a imobilelor). Incapacitatea rambursării creditelor în cauză a 
cauzat insolvabilităţi bancare de proporţii în SUA. Acest fapt a condus respectiv la 
diminuarea creditelor interbancare, inclusiv a celor internaţionale, economia americană 
fiind una extrem de deschisă. Astfel a apărut criza financiară în prima economie a lumii, 
care într-un timp scurt s-a extins în Europa, Rusia Coreea, China de Sud etc. Criza 
actuală americană substanţial se deosebeşte de cele menţionate mai sus, care au fost 
doar, cel mult, regionale. Criza americană a devenit una mondială din cauza rolului 
determinant al SUA în economia globală. Economie SUA (cu un PIB de cca. 14 trln. 
dol.) constituie cca. 1/5 din totalul mondial.  Dolarul SUA continuă să rămână principala 
monedă internaţională: peste 3/5 din rezervele valutare internaţionale, conform datelor 
FMI, sunt în dolari (a.2007). Peste 25% din rezervele de aur ale lumii se află în SUA. 
Circa 18% din comerţul internaţional revine exporturilor/importurilor americane, SUA 
ocupând primul loc în comerţul exterior al statelor dezvoltate economic [5]. 

Criza actuală este a doua criza mondială după cea din anii 1929-1933, care este 
considerată ca fiind prima criză financiar-economică de proporţii globale. Ea s-a 
produs şi în urmă interacţiunii reciproce a mai multor cicluri naţionale şi regionale. 
Orice criză regională poate fi soluţionată de către potenţialul economico-financiar al 
SUA, direct sau prin intermediul structurilor financiare internaţionale, unde primul 
stat deţine o cotă decisivă. Dat fiind faptul că economiile ţărilor lumii la începutul 
sec. XXI sunt extrem de deschise, efectiv toate sunt legate de cea americană. Criza 
neplăţilor din SUA s-a extins pe marea majoritate a pieţelor dezvoltate, în primul 
rând, în ţările cele mai strâns legate (direct sau indirect) de prima economie – în UE, 
China, Japonia, Coreea de Sud, Federaţia Rusă etc. 

Pentru diminuarea consecinţelor crizei financiare, reducerii influenţei ei asupra 
sectorului real, neadmiterii transformării ei în una economică de proporţii, 
autorităţile financiare ale SUA, apoi şi cele ale UE, Japoniei, Coreei de Sud, 
Australiei, Canadei, Chinei etc. au întreprins şi întreprind o serie de măsuri 
consistente. Printre acestea trebuiesc evidenţiate următoarele: 

• Formarea unor fonduri publice, public-private pentru a sprijini anumite instituţii 
financiare aflate în dificultate, prin achiziţionarea de acţiuni ale acestora. De exemplu, la 
propunerea Trezoreriei SUA (Ministerul de Finanţe) a fost adoptată în regim de urgenţă 
(octombrie 2008) Legea de stabilizare economică. Documentul în cauză permite 
Trezoreriei răscumpărarea „activelor toxice” ale instituţiilor financiare importante, dar 
care se află în pericol de falimentare. În aceste scopuri a fost instituit un fond de 700 
mlrd. dolari SUA. De exemplu, a fost demarat procesul de răscumpărare a titlurilor de 
datorie a doi giganţi de refinanţare ipotecară din SUA: Fannie Mae şi Freddie Mac. 
Pentru fiecare dintre acestea fiind prevăzute câte 100 mlrd. dol. În Coreea de Sud este 
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prevăzută injectarea sumei de 30 mlrd. Dolari SUA pentru stabilizarea economiei. 
Dintre acestea, 20 mlrd. revin Băncii publice „Koreea EximBank”, pentru susţinerea 
exportatorilor mijlocii. Alte 10 mlrd. dolari sunt destinate pentru susţinerea monedei 
naţionale aflată în devalorizare. Amintim aici că aceasta ţară, până nu demult, era situata 
în lista ţărilor cu cele mai mari rezerve valutare din lume. 

• Guvernele unor ţări efectiv au declanşat un proces de etatizări (parţiale, 
majoritare sau integrale) ale mai multor instituţii financiare importante. De exemplu, 
Marea Britanie, considerată ca fiind centrul financiar al Europei, a naţionalizat 
parţial primele 8 bănci ale ţării prin achiziţii de acţiuni „toxice” ale acestora: Abbey, 
Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of 
Scotland, Standard Chartered. Guvernul a utilizat în aceste scopuri 50 mlrd. lire (65 
mlrd euro sau 87,5 mlrd. dol.). În acest context sunt cu totul neclare intenţiile 
autorităţilor RM de a „privatiza” diferite obiecte economice. În condiţii de criză 
rolul statului în economie trebuie să sporească. 

• În scopul evitării/diminuării panicii, precum şi a retragerii depozitelor de la 
bănci, în majoritatea ţărilor dezvoltate au fost majorate substanţial plafoanele 
sumelor respective garantate. De exemplu, în SUA acest indicator a fost majorat de 
la 100,0 mii dol. (ceea ce asigura peste 98% din depozite) până la 250,0 mii. Efectiv 
aceasta înseamnă garantarea aproape în întregime a depozitelor bancare. Decizii 
simulare au fost adoptate şi de către ţările UE. Majoritatea statelor UE au convenit în 
octombrie a.c. asupra ridicării plafonului depozitelor garantate de la un minim de 
20,0 mii euro, până la cel puţin 50,0 mii euro. Dacă ţinem cont de faptul că în mai 
multe state „minimul vechi” deja acoperea cu mult peste 9/10 din totalul depunerilor 
bancare, atunci putem conclude, că noua limită a garanţiei asigură aproape toţi banii 
păstraţi în bănci. De exemplu, în România plafonul vechi (de 20,0 mii), potrivit 
Fondului de Garantare a Depozitelor în Instituţiile Bancare, acoperea 99,2% din 
precedentul sold al sumei totale a depunerilor. În unele state plafoanele sunt încă 
mai mari. În Marea Britanie – 50,0 mii lire, în Italia – 103,0 mii euro etc. În luna 
noiembrie măsuri similare au fost adoptate şi în Elveţia, Australia etc. Majorarea 
plafoanelor şi reducerea decalajelor interstatale dintre acestea contribuie favorabil şi 
la diminuarea/excluderea migraţiei banilor, aferente depozitelor. (În acest context 
menţionăm, că în RM plafonul de garantare a depozitelor constituie cca. 300 euro 
sau cca. 0,5% din „plafonul” paneuropean).  

• O altă măsură anticriză este fuzionarea diferitor structuri economice şi financiare. 
Creşterea potenţialului economico-financiar a noilor entităţi, contribuie favorabil la 
consolidarea capacităţii de rezistenţă a acestora în condiţii de instabilitate. 

• Măsură eficientă anticriză reprezintă diminuarea ratelor dobânzilor de politică 
monetară în ţările de bază şi contribuirea la creşterea investiţiilor. De exemplu, 
Fondul de Rezervă a decis în repetate rânduri micşorarea (aproape săptămânală) a 
ratei în cauză, care a ajuns până la nivelul de 1% (la începutul lunii noiembrie). 
Decizii similare au fost luate şi de către Banca Central Europeană (BCE), Banca 
Japoniei, Banca Canadei, Banca Australiei ş.a.  

Influenţele crizei financiare globale asupra Republicii Moldova reprezintă un 
subiect aparte de  o importanţă majoră. Se pare că totuşi Moldova nu este total 
imună la criza financiară mondială şi unele efecte le putem observăm in prezent. 
Impactul crizei financiare internaţionale asupra economiei moldoveneşti se face 
simţit prin reducerea cererii la exporturile moldoveneşti, prin reducerea locurilor de 
muncă, a volumului remitenţelor şi, în special, prin reducerea investiţiilor străine 
directe în economia naţională.  

Companiile de transport auto afirmă că au tot mai puţine comenzi din Rusia şi 
Uniunea Europeană din cauza că puterea de cumpărare a celor care importă mărfuri din 
Moldova a scăzut brusc. Schimbări bruşte au loc şi pe piaţa financiar-bancară din 
Republica Moldova. Băncile comerciale fie nu mai oferă, fie au înăsprit la maximum 
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condiţiile de acordare a creditelor pentru consum, necătînd la reducerea ratei de 
refinanţare şi reducerea rezervelor obligatorii ale băncilor comerciale de către BNM. 

Republica Moldova ar avea de suferit la capitolul relaţiilor economice cu ţările 
care au fost afectate de criză. Toţi principalii partenerii ai Moldovei vor fi afectaţi, 
într-o măsură sau alta, de criză. (Rusia, UE). România şi Ucraina vor fi afectate 
indirect şi ele, dat fiind că UE şi Rusia reprezintă principalii parteneri economici 
pentru respectivele ţări. Potrivit prognozelor FMI, recuperarea economică la nivel 
mondial va începe nu în 2009, cum se credea iniţial, ci în 2011.  

În calitate de factori suplimentari, care pot agrava situaţia, putem evidenţia următorii: 
1. Criza din statele în care se află majoritatea muncitorilor moldoveni (Rusia, 

Italia, Spania, Ucraina  etc.), va conduce la revenirea unei părţi dintre aceştia în 
patrie (unii cu salarii parţial nerecuperate); 

2. Posibila diminuare a intrărilor valutare. 
În concluzii menţionăm câteva măsuri care, după părerea noastă, este necesar să 

fie întreprinse pentru preîntâmpinarea unor posibile efecte negative ale crizei: 
1. Majorate plafoanele depozitelor bancare garantate. Trebuie să ţinem cont de 

faptul că o bună parte a depunerilor revin titularilor, care efectiv se află în 
afara Republica Moldova. Dacă până nu demult pentru aceştia atractivă era 
mărimea dobânzii din băncile comerciale, atunci în noile condiţii mai 
importantă devine garanţia integrităţii acestora. Lipsa unor atare garanţii 
poate conduce într-o perspectivă nu prea îndepărtată la retragerea şi/sau la 
reorientarea geografică a acestora; 

2. Revizuirea politicii cursului valutar, care ar reflecta situaţia economică reală 
şi ar contribui la relansarea economiei; 

3. Necesită a fi reformată politica în domeniul comerţului exterior, precum şi a 
celei valutare; 

4. Relansarea politicii investiţionale, care rămâne o problemă majoră 
macroeconomică pe termen mediu şi lung precum şi îmbunătăţirea climatul 
de afaceri, deoarece concurenţa pentru investiţii în ţările din această regiune 
va fi foarte mare în perioada care urmează; 

5. Lansarea programelor naţionale de stat în scopul asigurării locurilor de 
muncă pentru migranţii moldoveni care vor reveni  acasă. Urmează a fi 
lansate programe de stat pentru motivarea noilor afaceri, precum şi proiecte 
de infrastructură, care vor oferi posibilitatea apariţiei noilor locuri de muncă, 
în special, în sectorul construcţiilor şi transporturilor; 

6. Necesitatea canalizării eforturilor de către Guvern în scopul menţinerii consumului;  
7. Susţinerea producătorilor autohtoni, prin asigurarea accesului la surse ieftine 

de creditare şi la pieţele externe; 
8. Lansarea iniţiativelor care vor asigura cu lichidităţi sectorul real al economiei. 
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ARGUMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ A DECIZIILOR 
 

Petru ROŞCA, dr. hab. în econ., prof. univ. 
Gabriel STATI, doctorand ULIM 
Ilian GALBEN, doctorand ULIM 

In the article are examined various aspects regarding modalities of decision taking at 
the center of managerial activity. A classification is provided for options of a decision. At the 
same time are described:  decisional environment, stages of decision-taking process, types of 
decisions depending on the level of management, models used in grounding decisions etc.  

Decizia şi tipurile ei. Una dintre caracteristicile de bază ale managementului 
este abilitatea de a lua decizii bune, de a deosebi o decizie proastă de o decizie bună. 
Se ştie că în activitatea curentă, majoritatea deciziilor sunt neînsemnate. Însă există 
şi decizii mai importante, care presupun o fundamentare corespunzătoare.  Dar nu 
putem şti  dacă o decizie a fost mai bună decât  în urma consecinţelor acesteia. 

O altă modalitate de a judeca deciziile constă în considerarea modului în care a 
fost luată decizia. O decizie bună este atunci când cel care a luat-o înţelege bine 
contextul, obiectivele, variantele alternative posibile şi o serie de consecinţe posibile 
ale deciziei. Selectatea alternativelor se va face într-o manieră raţională, în 
concordanţă cu obietivele deciziei respective. Pe de altă parte, o decizie proastă este 
decizia luată într-un mod iraţional şi neglijent. 

Paradoxul acestei metode constă în faptul că o decizie neglijentă sau total 
întâmplătoare poate avea rezultate mai bune decât cele mai elaborare decizii. Însă, 
pe termen lung, deciziile mai documentate şi cercetate au o probabilitate mai mare 
de a genera rezultate satisfăcătoare faţă de cele luate la întâmplare. 

Pentru înţelegerea corectă a deciziei şi realizarea diferenţierilor între tipurile de 
decizii se cere a analiza elementele de bază ale unei decizii. Mitzberg H. [3] clasifică 
opţiunile unei decizii astfel: opţiuni date (existente în forma finală încă de la 
începutul procesului decizional); opţiuni gata elaborate (create în mediul decizional 
şi descoperite în timpul procesului decizional); opţiuni făcute la comandă (elaborate 
special pentru decizia în cauză); opţiuni modificate (opţiuni gata făcute, cu unele 
caracteristici obişnuite). Factorii necontrolabili reprezintă acei factori care, deşi 
influenţiază rezultatul final, nu pot fi controlaţi direct de către decident. 

Luarea în consideraţie a factorilor necontrolabili, în opinia unor autori [1, p.166], 
presupune parcurgerea următoarelor trei etape: identificarea factorilor care vor influenţa 
consecinţa finală a deciziei; identificarea stărilor sau nivelurilor pe care le poate atinge 
fiecare factor necontrolabil; încercarea de a previziona probabilitatea acestor stări sau 
a nivelurilor oferite fiecărui factor necontrolabil în parte. Consecinţele deciziei apar în 
urma fiecărei combinaţii dintre o opţiune decizională şi o stare a naturii.  

Persoanele care ocupă diverse poziţii în cadrul unei firme îndeplinesc sarcini 
manageriale diferite, deci este firesc ca deciziile luate să nu fie de acelaşi tip. Pentru 
a putea diferenţia deciziile este necesară o clasificare a acestora.  O metodă de 
clasificare constă în a stabili care departament al firmei are responsabilitatea 
deciziei. Astfel se poate schiţa un fel de arbore decizional care este aproape similar 
cu structura organizatorică a firmei. 

Pentru diferenţierea deciziilor se propun trei criteii de clasificare a lor, şi anume: 
proporţia din firmă care este influenţată de luarea deciziei (decizia este strategică sau 
curentă); gradul de difenire a deciziei (decizia este structurată sau nestructurată); gradul 
de dependenţă a deciziei faţă de alte decizii (decizia este dependentă sau independentă). 

Teoretic există un număr infinit de tipuri de decizii. Pentru tabelul 1.a analiza 
modul în care variază elementele deciziilor în funcţie de tipul deciziei, se poate face 
o generalizare a acestora după cum rezultă din tabelul 1. 

Mediul decizional. Mediul în care activează firma este un fenomen recent. 
Teoriile clasice despre firmă aveau tendinţe de a studia mai mult organizarea lor 
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interioară, căutându-se modalităţile organizării perfecte, care să permită desfăşurarea 
cu succes a activităţii pe baza unor metode de lucru corespunzătoare şi a unei 
organizări bune. În acest context, eficienţa activităţilor interne este văzută ca o 
modalitate de obţinere a eficienţei generale. 

 
Tabelul 1. 

Influenţa tipului de decizie asupra elementelor deciziei 
 Organismul  

Deciziei 
Opţiuni  Factiri  

necontrolabili 
Consecinţe 

 
Decizii 
curente, 

independente şi 
structurate 

Este posibil să 
aibă o singură 
persoană, cu 
autoritate, deoa-
rece decizia este 
limitată bine 
înţeleasă şi ete 
greu să influen-
ţeze alte decizii. 

Probabil, vor fi 
multe opţiuni 
evidente, dar 
numărul acesta 
ar putea fi destul 
de mare. 

Este posibil să existe 
câţiva factori 
necontrolabili, datorită 
naturii dependente a 
deciziei – ceea ce există 
va fi  probabil bine 
documentat. 

Ar putea exista 
câteva 
caracteristici ale 
fiecărei 
consecinţe, dar 
este posibil ca 
acestea să poată 
fi prevăzute cu 
multă precizie. 

 
Decizii 

strategice, 
nestructurate şi 

dependente 

Este posibil să 
necesite mai 
multe persoane, 
deoarece deci-
zia este impor-
tantă pentru 
întrega firmă, 
este supusă di-
verselor inter-
pretări şi poate 
avea efecte 
pentru întreaga 
firmă. 

Este puţin 
probabil să fie 
evidente de la 
început, însă 
numărul 
acestora nu este 
mare, deoarece 
sunt greu de 
generat (în cazul 
opţiunilor 
nestructurate). 

Pot exista mulţi factori 
necontrolabili, unii 
dintre aceştia nefiind 
cunoscuţi, iar cei mai 
mulţi fiind greu de 
prevăzut. 

Ar putea exista 
câteva 
caracteristici ale 
fiecărei 
consecinţe, dar 
toate acestea 
pot fi greu de 
prevăzut. 

Sursa:  prelucrare după sursa 1, p.169. 
 

Opiniile moderne consideră că firma este un  sistem deschis care îşi procură 
resurse din mediu şi le restituie acestuia sub forma produselor şi serviciilor, 
adaptându-se şi reacţionând la modificarea oportunităţilor, ameninţărilor şi 
provocărilor mediului. 

Tot ce se află în afara firmei face parte din mediul acesteia. Totuşi, experienţa 
demonstrează că firma nu intră în relaţie simultan cu toate elementele din mediul său. În 
timp ce unii factori din mediul firmei pot avea un rol major în luarea şi modelarea unei 
anumite decizii, o mare parte a mediului poate fi considerată inactivă.  

Pentru a înţelege relaţiile dintre firmă şi mediul său, trebuie să facem distincţia 
dintre mediul specific şi mediul general al firmei. În analiza mediului decizional al 
firmei se vor lua în calcul două aspecte care afectează contextul unei decizii, şi 
anume: dacă mediul este simplu sau complex; dacă mediul este static sau dinamic. 
Mediile simple sunt cele care au relativ puţine elemente, care sunt asemănătoare şi bine 
înţelese. Pe de altă parte, un mediu complex are un număr mai mare de factori, aceştia 
putând fi diferiţi, iar relaţiile dintre ei destul de greu de înţeles. Un mediu static este un 
mediu care nu se schimbă în timp, iar mediul dinamic este supus schimbărilor care vor 
putea fi greu de previzionat. Deciziile pe care le ia o firmă depind de mediul în care 
aceasta îşi desfăşoară activitatea şi sunt foarte diferite (tabelul 2). 

Decidenţii. Managerii iau diferite decizii în timpul activităţii lor. Deşi 
managerii de la nivelurile inferioare nu iau decizii atât de importante cum ar fi 
schimbarea compoziţiei unui produs, deciziile lor cumulare influenţiază eficienţa 
firmei.  
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Tabelul 2 

Incertitudinea în funcţie de mediu 
 Mediul static: 

 factorii nu se schimbă 
Mediul dinamiic: 
 factorii sunt în 

continuă schmbare 

Mediul simplu: 
există un număr mic de factori 

relevanţi, toţi aceştia fiind 
asemănători. 

 
Incertitudinea percepută 

scăzută 

 
Incertitudinea percepută 

relativ ridicată 

Mediul complex: 
 există un număr mic de 

factori relevanţi, care sunt 
diferiţi între ei 

 
Incertitudinea percepută 

relativ scăzută 

 
Incertitudinea percepută 

ridicată 

Sursa: prelucrare după sursa 1, p.171.   
  . 

Un proces de luare a deciziilor include, în general, patru etape (fig. 1). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Etapele procesului de luare a deciziei 
Sursa: [1, p.172].   

 
Tipurile de probleme cu care se confruntă decidenţii sunt: probleme stringente 

(dificultăţi majore care necesită o acţiune imediată); probleme mai puţin stringente 
(acest tip de probleme necesită găsirea unor soluţii a căror importanţă nu este 
neglijabilă, dar care nu sunt la fel de presante); oportunităţi (sunt acele situaţii care 
oferă firmei posibilitatea de câştig dacă se acţionează rapid). 

Deciziile luate de decident pot fi: 
• decizii programate care sunt luate în situaţii de rutină, repetitive, bine 

structurate, pe baza unor norme determinate anterior; 
• decizii neprogramate sunt cele pentru care normele determinate anterior nu 

se pot folosi, deoarece situaţiile sunt noi sau altfel structurate. 
Deciziile luate în condiţii de incertitudine presupun un anumit risc, datorită posibi-

lităţii ca soluţia aleasă să genereze pierderi şi să nu conducă la rezultatele aşteptate. 
Reprezintă interes experienţa multor firme din ţările dezvoltate în domeniul 

luării deciziilor. De exemplu, P. Pascali şi A. Atos în cartea „Arta gestionării 
japoneze” [5; 2, p.58-59], comparând particularităţile şi atitudinea individuală a 
muncitorilor din America şi Japonia şi modalităţile prin care managerii încearcă să 
dirijeze cu colectivele, menţionează că conducătorii japoneji consideră că sarcina lor 
principală este de a da o atenţie cât e posibil de mare necesităţilor economice, 
sociale, psihologice şi spirituale a fiecărui muncitor pentru a obţine cea mai înaltă 
productivitate în muncă, ceea ce ei într-adevăr şi demonstrează.  

Educat în baza tradiţiilor colectivismului, sistemul japonez de gestionare atrage 
o atenţie mai mare devotamentului de grupă, acordului şi colaborării în internul 
colectivului, decât activităţii şi responsabilităţii persoanelor individuale. Fiecare 
trebuie să facă aceea ce consideră mai important pentru a atinge scopul  stabilit de 
colectiv la momentul dat [2, p.70-71]. Cercetările efectuate la filialele firmelor 
japoneze în mai multe ţări confirmă că gestionarea japoneză se bazează pe 
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următoarele şase principii: garantarea ocupării în câmpul muncii şi crearea 
atitudinii de încredere; prezenţa permanentă a conducerii la producţie; publicitate 
şi preţuirea corporaţiei; gestionarea bazată pe informaţie; dirijarea orientată spre 
calitate; întreţinerea curaţeniei şi a ordinii [2, p. 212-224]. 

Procesul decizional. Modele de luare a deciziilor studiate anterior sunt denumite 
generic modele descriptive, deoarece arată  efectiv cum iau managerii decizii. Dar există 
şi modele cunoscute sub denumirtea de modele normative, pentru că arată cum ar trebui 
să ia decizii managerii. Deşi nu garantează succesul, folosirea acestora măreşte şansele 
de a lua decizii optime. Procesul de luare a deciziei se realizează în patru etape, şi 
anume: identificarea problemei (examinarea mediului pentru evaluarea circumstanţiilor, 
determinarea situaţiilor problematice, stabilirea naturii şi cauzelor problemei); generarea 
soluţiilor alternative (restrângerea criticilor aduse alternativelor, stimularea gândirii, 
oferirea cât mai multor idei posibile, combinarea şi îmbunătăţirea ideilor); evaluarea şi 
selectarea alternativelor (evaluarea fezabilităţii, calităţii şi acceptabilităţii, a costurilor, 
reversibilităţii şi eticii); implementarea şi monitorizarea soluţiilor alese (planificarea 
aplicării soluţiilor, luarea în calcul a modului în care decizia îi afectează pe ceilalţi, 
dezvoltarea mecanismelor următoare). 

Monitorizarea soluţiei este necesară pentru ca managerii să se asigure că 
acţiunea se desfăşoară aşa cum a fost planificată şi că problemele apărute în luarea 
deciziei au fost realizate. 

Modele de fundamentare a deciziilor. Deseori diferenţele de percepere 
determină viziuni diferite asupra aceleiaşi realităţi. Astfel, deciziile mai mult 
personale pot să nu fie identice atâta timp cât se iau pe baza unor modele mentane 
diferite. De aceea, este necesară cunoaşterea procesului creării modelelor formale. 
Existenţa unui model bun trebuie să satisfacă următoarele condiţii: înţelegerea 
variabilelor-cheie din cadrul deciziei; cunoaşterea relaţiei cauză–efect care 
influenţiază variabilele; apreciarea modului în care pot fi folosite formulele 
matematice în stabilirea modelelor. 

Există un punct de vedere eronat, larg răspândit printre manageri, conform căruia 
modelele trebuie să fie sofisticate şi matematice pentru a contribui la luarea deciziei. 
Acest lucru este departe de a fi adevărat. Modelele pot fi folosite pentru a ajuta la luarea 
deciziei în multe feluri şi în toate fazele procesului decizional. Ele pot fi utilizate: pentru 
a spori înţelegerea deciziei de către decident; pentru a stimula creativitatea în căutarea de 
soluţii posibile privind problema; pentru a ajuta la evaluarea alternativelor.  

De-a lungul timpului, după al doilea război mondial, utilizarea modelelor în 
fundamentarea deciziilor s-a dezvoltat în două direcţii: prima, ca un model de abordare 
a deciziilor de management prin modelare; a doua – prin elaborarea de metode şi modele 
standart puternice care să rezolve câteva clase de decizii bine delimitate şi care se 
întâlnesc în mod obişnuit. În literatura de specialitate sunt abordate pe larg metodele de 
aplicare a modelelor matematice la rezolvarea diferitelor probleme economice, unele din 
aceste metode fiind studiate şi în econometrie [6, 7]. 

În opinia unor autori [1, p.176-179], aceste modele sunt: modele de programare 
liniară; modelele firului de aşteptare; modele concurenţiale; modele euristice; 
modele de simulare. 

• Modelele de programare liniară. Aceste modele tratează clasele de decizii 
în care resursele trebuie alocate uneia sau mai multor activităţi. Ca atare, există 
reguli care guvernează posibilitatea unei alocări. Aceste reguli fie limitează nivelul 
resurselor care poate fi alocat activităţilor, fie afectează modul în care pot fi 
combinate resursele. Regulile sunt numite restricţii. Combinarea resurselor este apoi 
legată de o măsură formală a obiectivelor numită funcţie obiect, care poate fi 
maximizată (dacă este exprimată, spre exemplu, în termeni de profit) sau minimizată 
(dacă este exprimată în termeni de cost). Atunci când restricţiile şi funcţia obiectiv 
sunt funcţii liniare, poate poate fi formulat un model de programare liniară. 
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• Modele bazate pe teoria firului de aşteptare. Cozile apar ca rezultat al 
dezechilibrului pe termen scurt între cerere şi ofertă. Preoblemele firului de aşteptare 
pot lua multe forme în funcţie de maniera în care sistemele fundamentale intrare–
servire–ieşire sunt aranjate. Aceste modele nu rezolvă ca atare acest tip de probleme. 
Modelele firului sunt folosite în general pentru a prezice comportamentul sistemelor 
de aşteptare, comportamentul de costuri, să poată fi combinate pentru a evalua 
aranjamentele alternative. Însă, există câteva limite serioase ale acestor modele de a 
trata sistemele mai complexe întâlnite în practică. Restricţiile practice majore 
privesc natura distribuţiilor sosirii clienţilor în firul de aşteptare şi mărimea 
sistemului (numărul unităţilor de servire), în special în sistemele în serie. 

• Modele concurenţiale. Caracteristica distinctivă a problemelor concuren-
ţiale priveşte natura variabilelor de intrare necontrolabile  Exemplul clasic al unei 
asemenea situaţii este jocul foarfece–hârtie–iatră. În acest joc, cei doi jucătoriindică 
simultan una din cele trei alternative de joc: foarfece, hârtie sau piatră. Câştigător 
este cel care care îl domină pe celălalt. Totuşi, regulile de dominanţă sunt circulare, 
astfel foarfecele taie hârtia, împacheteză piatra, piatra topeşte foarfecele, foarfecele 
taie hârtia ş.a.m.d. Modelele de teoria jocurilor au fost dezvoltate pentru a rezolva 
acest tip de decizie, în sensul adoptării unei combinaţii optime de alternative care să 
optimizeze valoarea jocului, adică, să minimizeze pierderile aşteptate sau să 
maximizeze câştigurile aşteptate, presupunând un adversar raţional. 

• Modele euristice. Managerii ar putea dori adesea optimul în deciziile lor, dar 
acesta este un concept dificil de folosit în practică. Modelele matematice de 
optimizare folosesc un set rigid de ipoteze privitoare la obiectivele decidentului, 
orizontul de timp considerat şi natura deciziei însăşi. Există două domenii în care 
modelele euristice s-au dovedit folositoare în mod deosebit: acolo unde decizia este 
prost structurată şi nu se potriveşte ipotezelor unui model matematic standard; acolo 
unde gama soluţiilor realizabile este atât de mare încât chiar metodele de calcul 
modern nu permit enumerarea completă. 

• Modele de simulare. Într-un fel, toate modelele reprezintă o simulare în măsura 
în care imită realitatea. Esenţa modelelor de simulare este aceea că se bazează pe o 
formulare a procedurii care subliniază releţiile logice dintre variabile. Termenul 
simulare se referă la metoda prin care modelul este folosit pentru a face predicţii. Un 
model de simulare ia de obicei forma unei diagrame de flux logice, care descrie 
corelaţiile dintre variabile. Modelul este apoi utilizat pentru a executa procedura descrisă 
în diagramade flux şi astfel comportamentul oricărui sistem modelat este simulat. 

În concluzie putem constata, că atunci când se confruntă cu rolul modelelor 
decizionale expuse anterior, opinia managerilor tinde să se polarizeze. O minoritate ar 
respinge ideia modelării, ca fiind nefolositoare. Ea va considera că intuiţia şi judecata 
unui manager este mai bună decât orice model matematic. Se va spune că multe modele 
ori vor trage concluzii evidente despre anumite probleme, ori vor spune totul, dar numai 
ce este esenţial nu. Pe de altă parte, cei ce cred cu adevărat în modelele matematice, sau 
au un anume interes în folosirea lor, ştiu că disciplina şi logica riguroasă a procesului de 
modelare poate trece cu vederea unele neadevăruri şi presupuneri nejustificate ale 
managerilor. Un model bine pus la punct va putea furniza o soluţie ce altfel nu ar fi 
putea fi găsită. Mai mult, modelele ne stau la dispoziţie sau pot fi dezvoltate, deci de ce 
să nu le folosim? Nu numai că este adevărat, dar este şi nechibzuit să refuzi a folosi ceva 
ce te-ar putea ajuta în luarea deciziilor şi doar un manager foarte leneş şi nepriceput 
poate folosi numai modelele matematice. 

Decizii în grup. Majoritatea deciziilor într-o firmă sunt luate de mai multe 
persoane, în grup. Avantajele şi dezavantajele deciziilor de grup faţă de cele 
individuale sunt prezentate în  tabelul 3.  

Gândirea în grup reprezintă o tendinţă a grupurilor de a fi de acord privind o 
anumită problemă, în loc să evalueze realist situaţia. Membrii grupului sunt atât de 
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preocupaţi să păstreze coeziunea grupului, încât vor evita să aducă în discuţie teme 
ce pot crea dispute sau să ofere informaţii nerelevante pentru discuţia declanşată. 
Aceste tendinţe au consecinţe dezastruoase atunci când se discută probleme 
importante. 

Tabelul 3 
Avantaje şi dezavantaje ale deciziilor în grup 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 
 
1. Se folosesc mai multe informaţii şi  
cunoştinţe. 
2. Pot să apară mai multe variante. 
 
3. Este posibilă o mai bună înţelegere 
şi acceptare a deciziei. 
4. Membrii grupului îşi dezvoltă 
cunoştinţele şi abilităţile pentru viitor. 
 

 
 1. Necesită mai mult timp. 

 
2. Neînţelegerile pot întârzia deciziile 
şi pot produce resentimente. 
3. Discuţia poate fi monopolizată de 
unul sau câţiva membrii ai grupului. 
4. Gândirea de grup îi poate determina 
pe membrii acestuia să se concretizeze 
prea mult asupra realizării consensului. 

Sursa: Dima C., Constantinescu A., Man M., Dobrin M. Economia şi gestiunea firmei.-Bucureşti: 
Editura Economică, 1999, p.179.  

 
Ca modalitate de luare a deciziilor în grup poate servi metoda intuitivă colectivă 

de previziune, a discuţiilor în grup, aşa–numită metodă Brainstorming [4, p.237-
238], care este larg folosită în practica managerială pentru formularea unor ipoteze 
sau a unor idei orientatiive cu  privire la direcţiile de acţiune viitoare. 

Intensificarea proceselor de discuţie în grup. Managerii pot face câţiva paşi care 
îi vor ajuta nu numai să evite capcanele deciziilor de grup, dar chiar să profite de 
avantajele acestui proces. Unul dintre aceşteia îl reprezintă implicarea grupului în 
luarea deciziilor atunci când cunoştinţele şi informaţiile grupului sunt hotărâtoare 
pentru luarea deciziei. Astfel, timpul consumat se poate justifica. 

Un alt pas este analiza atentă a componentelor grupului. De exemplu, includerea 
indivizilor care se vor concentra asupra obiectivelor firmei va preveni tendinţa de 
egoism. Problemele create de indivizii dominatorii pot fi minimizate prin includerea 
în grup a unei persoane care să încurajeze ideile celorlalţi.  

Procesul de luare a deciziei poate fi îmbunătăţit şi prin utilizarea tehnicilor de 
stimulare a creativităţii. Creativitatea este o componantă esenţială a procesului de 
luare a deciziilor, deoarece are drept efect generarea de alternative noi, care duc la 
inovaţie şi împiedică dezvoltarea unei perspective unice asupra problemei. 
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ROLUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 
ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII ECONOMICE  

A ŢĂRILOR ÎN TRANZIŢIE 
 

Alexandru STRATAN, dr.hab.,conf.univ., USM 
Many countries are still in the earliest stages of integrating with the global economy. They 

need additional assistance from the international community, which should mitigate the negative 
effects of globalization on the world economy in two ways: by ensuring the stability of the 
international financial system, and by helping individual countries take advantage of the 
investment opportunities offered by international capital markets, while reducing their 
vulnerability to adverse shocks or changes in investor sentiment. The transitional economy has 
being influenced by many economic, social and other phenomena, one of the most important 
parameters in this context becoming the emergence and rapid development of small and 
medium size enterprises (SME). We could even state that nowadays this matter is one of the 
most discussed in the framework of approaches of economic development directions of 
countries, regions etc. The international practice regarding the development of the SME 
sector, the issues faced by economies in transition in this field, the elements of success in 
promoting a competitive SME sector and other factors have been analyzed. 

 Cuvinte cheie: globalizare, sector mic şi mijlociu, tranziţie, promovare. 

Dezvoltarea cu succes a sectorului mic şi mijlociu (SMM) creează condiţiile politice şi 
sociale necesare pentru a permite schimbări graduale în întregul sistem economic. Acest 
sector este chemat să absoarbă resursele, inclusiv şi cele umane, din sectorul 
întreprinderilor mari, ajutând la crearea unei aşa situaţii în piaţa forţei de muncă, în care 
reorientarea şi reorganizarea  sectorului întreprinderilor mari va putea fi petrecută fără 
implicaţii asupra echilibrului social. În plus, o restructurare lentă, însoţită de eşuări a 
întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM), se poate concretiza în creşterea costurilor bugetare 
aferente şomajului, reducerea fondurilor pentru investiţii şi alte cheltuieli inopinate. 

Complexitatea susţinerii dezvoltării SMM într-o economie de tranziţie devine 
evidentă pe măsura când atenţia este redirecţionată de la acordarea în mare parte a 
serviciilor cu amănuntul la  întreprinderi mici producătoare. Instituţionalitatea şi 
capacităţile disponibile, inclusiv reţelele existente şi alte relaţii care au supravieţuit 
din perioada economiilor planificate, par a fi dispuse să interacţioneze cu politicile 
active şi mediul creat în scopul de a determina performanţa SMM în perioada de 
tranziţie. Aceste relaţii între întreprinderile mari şi cele mici au jucat un rol major în 
succesul de după război în grupurile financiar-industriale integrate vertical keiretsu 
din Japonia. Legături similare par a fi importante şi pentru succesul de după anul 
1978 al grupului Township and Village Entreprises în Republica Populară Chineză.  

Alte relaţii sinergetice total diferite, bazate atât pe legături verticale cât şi orizontale, 
sunt reprezentate printr-un tip de dezvoltare locală cooperativă-competitivă, întâlnită de 
multe ori şi în multe locuri, inclusiv în secolul XVIII în Anglia şi în secolul XIX în 
Anglia Nouă, mai recent fiind denumită „regiune industrială” şi „grup”.  

Una din concluziile care poate fi sintetizată din cele expuse anterior este că chiar şi o 
perioadă lungă de dezvoltare a SMM independentă de cea a sectorului întreprinderilor mari 
nu ar fi suficientă pentru a crea o creştere economică plauzibilă. Chiar dacă întreprinderile 
mari au fost cu succes comercializate (altfel spus privatizarea a fost făcută într-o aşa manieră 
ca să nu afecteze relaţiile de muncă) şi toate condiţiile nu sunt într-atât de restrictive oricum o 
creştere semnificativă şi susţinută a SMM nu poate fi sesizată încă. SMM necesită sectorul 
întreprinderilor mari ca o sursă de input-uri, o piaţă pentru output-urile sale şi de asemenea ca 
o sursă de ghidare antreprenorială. Aceasta se bazează pe necesitatea de a crea relaţii 
sinergetice între SMM şi sectorul întreprinderilor mari, mai mult decât crezând că succesul 
SMM poate fi asigurat prin distrugerea sau fărâmiţarea sectorului întreprinderilor mari.  

Aspecte istorice în evoluţia SMM. Procesele anterioare de industrializare au 
diferat categoric atît de la o ţară la alta, cît şi de la un produs la altul, dar SMM a 
reprezentat nivelul dominant al economiilor chiar şi pentru produsele complexe. O 
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schimbare calitativă a intervenit în jurul anilor 1800 când sinergiile avantajelor 
costului de la producţia pe scară largă şi utilizarea sistematică a ştiinţei pentru 
perfecţionarea tehnologiilor de producţie în sfârşit au iniţiat un proces de reducere 
cumulativă a costului, generare de profituri, creşterea veniturilor populaţiei, 
fenomene caracteristice „creşterii economice moderne”. Răspândindu-se rapid de pe 
rutele anglo-americane, acest proces a devenit la sfârşitul secolului XIX unul global 
şi deosebit de variat ca intensitate în funcţie de regiuni. Pe durata majorităţii 
secolului XX economiile de scală au generat un proces global de industrializare a 
companiilor mari, dar unităţile mici au supravieţuit şi chiar au dominat pieţele de tip 
nişă pentru diverse servicii şi produse specifice.  

Odată cu publicarea The Second Industrial Divide (Piore, Sabel, 1984) a devenit 
profesional respectabil de a sugera reversarea sau cel puţin reducerea intensităţii 
tendinţei respective de creştere continuă a dimensiunilor întreprinderilor. O aşa 
situaţie era argumentată de faptul saturării pieţei cu produse, dezvoltării noilor 
tehnologii precum şi segmentării pieţelor, care împreună au condiţionat reducerea 
sau eliminarea avantajelor economiilor de scală.  

În serviciile bancare şi cele financiare, sistemul energetic, extragerea resurse-
lor şi unele produse, dimensiunile întreprinderilor continuau să crească, dar în cele-
lalte domenii altă situaţie începea să se contureze. Sectorul întreprinderilor mici şi 
mijlocii dezvolta avantaje competitive bazate pe flexibilitate şi adaptare rapidă . În 
acest context, autorii menţionaţi anterior spuneau că „SMM poate fi valul viitorului, 
chiar şi pentru producţia industrială”. 

Anumite tranzacţii deşi au aspecte de autolimitare, precum şi cer prezenţa mutuală, 
totuşi,  erau deţinute de firmele mari. Un exemplu sunt reţelele mari care angajau 
personal înalt calificat pe bază de acord pentru a furniza servicii  medicale sau juridice. 
În această perioadă au devenit identificabile brand-urile pentru produse şi servicii care 
au pus începutul schimbului personalizat şi cristalizării sferei de acţiune a SMM.   

Deşi SUA au avut o dezvoltare industrială timpurie, dimensiunile sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii sunt la moment la un nivel relativ jos. Germania, 
Franţa, Italia şi alte ţări care au cunoscut o dezvoltare industrială mai târzie au 
ajustat cu succes pieţele moderne bazate pe tehnologiile înalte menţinând SMM la 
un nivel destul de înalt. Deoarece creşterea economică a purtat în ţările anglo-
americane cu dezvoltare industrială timpurie un caracter plauzibil şi de autogenerare, 
aceste ţări niciodată nu s-au preocupat de creşterea managementului public şi 
dezvoltarea infrastructurii, care de fapt sunt caracteristicile definitorii ale ţărilor 
„celui de-al doilea val” aşa ca Germania, Franţa, Italia şi Japonia. Aceste ţări au 
stimulat creşterea SMM prin intermediul diferitor programe, politici de protecţie a 
SMM de puterea economică a unităţilor mari, astfel de caracter purtând chiar şi 
politicile aparent neutre. Faptul expus anterior poate fi sesizat şi prin elucidarea cotei 
acestui sector în numărul total al angajaţilor în diferite ţări ale lumii (tabelul 1). 

Tabelul 1 
Cota sectorului mic şi mijlociu în totalul angajaţilor în unele ţări 

Nr. Ţara Cota SMM, % 
1 Franţa 69 
2 Germania 64 
3 Belgia 72 
4 Italia 80 
5 Marea Britanie 76 
6 Japonia 73 
7 Georgia 58 
8 SUA 53 
9 Estonia 45 
10 Croaţia 30 
11 Rusia 10 

 Sursa: BERD (2001). Comisia Europeană 
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Particularităţile  SMM în ţările cu economie de  tranziţie. După anul 1989 ţările în 
tranziţie au iniţiat procesul de transformare a sistemelor sale politice, sociale şi economice. 
Menţionăm faptul că acesta a fost un proces de transformare politică şi reformă economică  
fără precedent pentru ultimele decenii. Chiar şi după o decadă de tranziţie nu putem afirma 
că s-ar fi conturat o teorie economică referitor la faptul cum de transformat economiile 
planificate în economii bazate pe relaţiile de piaţă. Organismele financiare internaţionale 
încă preferă să controleze crizele economice decât să le preîntâmpine.  

Baza transformărilor economice şi politice pentru orice ţară în tranziţie este 
crearea sectorului privat, dezvoltarea antreprenoriatului şi crearea întreprinderilor 
mici şi mijlocii. În acest proces accentul se va pune pe crearea unui mediu favorabil, 
în care poate avea loc transformarea societăţii în contextul economiei de piaţă. 

Deşi progrese esenţiale au fost făcute în transformarea şi tranziţia spre economia 
de piaţă, condiţiile de fond inadecvate şi mediul macroeconomic puţin favorabil în 
majoritatea ţărilor, cu excepţia celor înalt dezvoltate, au constituit impedimente 
serioase în dezvoltarea antreprenoriatului şi sectorului privat. În scopul facilitării 
procesului de tranziţie este necesar de a acorda atenţie unor condiţii favorabile 
dezvoltării antreprenoriatului şi ÎMM.  

Analizând procesul de dezvoltare a sectorului ÎMM în ţările în tranziţie pot fi 
identificate următoarele caracteristici: 

- dezvoltarea antreprenoriatului în ţările în curs de dezvoltare poate fi împărţită în 
trei grupe majore: 

§ ţări care progresează rapid – Cehia, Croaţia, Letonia, Lituania Ungaria, 
Polonia, Estonia, Slovenia şi Slovacia; 

§ ţări în faze intermediare de tranziţie – Bulgaria, România, Kîrgîzstan şi 
Uzbekistan; 

§ ţări care fac progrese mici – Albania, Macedonia, majoritatea ţărilor CSI, 
guvernele cărora puţin pun accentul pe dezvoltarea sectorului ÎMM. 

- nu există o structură instituţională stabilă având responsabilitate pentru 
elaborarea politicilor naţionale în domeniul ÎMM la nivel guvernamental. Chiar şi 
ţările în tranziţie avansate încă mai sunt în căutarea autorităţilor guvernamentale 
adecvate pentru a servi sectorul naţional al ÎMM.  

Pe parcursul ultimilor ani pot fi sesizate următoarele schimbări în politicile 
naţionale privind ÎMM: 

§ în Bulgaria – Ministerul Industriei a creat Agenţia pentru ÎMM atribuţiile căreia 
ţin de elaborarea politicii şi programului naţional de dezvoltare a sectorului ÎMM; 

§ în Ungaria – Ministerul Industriei şi Comerţului a fost transformat în 
Ministerul Economiei, iar secretariatul politic de stat este responsabil pentru politica 
Ungariei în domeniul ÎMM; 

§ în România – Agenţia Naţională pentru Privatizare a fost responsabilă pentru 
politica în domeniul ÎMM. Consiliul pentru Reforme, după ceva timp de existenţă, 
iarăşi este supus transformărilor, iar guvernul ţării caută să creeze o instituţie 
adecvată responsabilă pentru acest punct focal; 

§ în Federaţia Rusă – Comitetul de Stat pentru Suportul şi Dezvoltarea 
Businessului Mic a fost desfiinţat în 1988 şi a fost creat Ministerul Politicii 
Antimonopol şi Businessului Mic; 

§ în Slovenia – a fost format un nou Minister al Businessului Mic şi Turismului, 
Ministerul Economiei rămânând responsabil de întreprinderile mici şi mijlocii.   

- nu există un model standardizat al economiilor de piaţă care poate fi aplicat 
pentru ţările în tranziţie ce dezvoltă sectorul privat şi cel al ÎMM. Abordarea 
integrată a dezvoltării ÎMM sugerată de ONU este adecvată şi a fost implementată în 
mai multe ţări în tranziţie. Pe parcursul ultimei decade a fost totalizată o experienţă 
suficientă care a permis analizarea şi evidenţierea anumitor concluzii pornind atât de 
la cele mai bune practici, cât şi de la eşecuri.  
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- orice ţară cu economie de tranziţie dezvoltă politici şi programe naţionale 
specifice de dezvoltare a ÎMM. Practicile altor ţări în tranziţie cît şi cu economia de 
piaţă dezvoltată urmează a fi studiate şi adaptate la necesităţile naţionale. 

- finanţarea ÎMM în ţările în tranziţie este una din problemele majore ale 
dezvoltării antreprenoriatului, în special pentru întreprinzătorii începători. Instituţiile 
bancare şi instituţiile financiare internaţionale aşa ca BERD şi Banca Mondială sunt 
pedante în acordarea ajutorului financiar începătorilor.  

Toate cele enunţate anterior ne permit să afirmăm că economiile de tranziţie se află 
la diferite etape ale conceperii şi dezvoltării ÎMM. Dezvoltând investigaţii mai detaliate 
referitor la situaţia curentă a evoluţiei acestui sector în ţările cu economie tranzitorie au 
fost identificate anumite particularităţi ale ÎMM, care sunt prezentate mai jos: 

− elaborarea legislaţiei adecvate politicilor şi programelor aferente ÎMM în ţările cu 
economie de tranziţie se află la diferite etape. Cel mai avansat grup de ţări deja a adoptat 
legislaţia corespunzătoare pentru promovarea ÎMM. Oricum, în anumite cazuri se 
resimte necesitatea de a revizui şi corecta legislaţia elaborată în perioadele incipiente ale 
tranziţiei. Grupul al doilea de ţări a pregătit deja legislaţia şi actualmente apare 
necesitatea de a fi implementată prin intermediul programelor adecvate de promovare a 
ÎMM, pe cînd al treilea grup de ţări încă mai are de promovat programele de dezvoltare 
a ÎMM şi de perfecţionat legislaţia respectivă. Analiza comparativă a rolului ÎMM în 
ţările în tranziţie deja a fost iniţiată de către Comunitatea Economică Europeană (CEE) 
şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Oricum, rămâne de a 
asigura transparenţa definiţiilor şi comparabilitatea statisticilor. 

− diferenţele evidente în definirea legală a ÎMM în economiile de tranziţie şi 
Uniunea Europeană ne permit să concludem, că ÎMM în ţările cu economie de tranziţie 
sunt încă în fază iniţială de dezvoltare; 

− partea covârşitoare a ÎMM sunt microîntreprinderi care angajează membrii 
familiei sau rudele apropiate; 

− în majoritatea ţărilor în tranziţie ÎMM sunt în mare parte orientate spre comerţ 
şi doar o mică parte este implicată în producerea de bunuri comerciale şi servicii; 

− majoritatea ÎMM implicate în comerţ nu sunt cunoscute cu comerţul extern şi 
procedurile vamale, precum şi cerinţele privind calitatea produselor şi protecţia 
consumatorilor; 

− subdezvoltarea instituţiilor de microcreditare şi garantare a creditului este un 
handicap major pentru dezvoltarea ulterioară, în special, pentru întreprinderile micro şi 
cele mici; 

− unele ÎMM înregistrate sunt entităţi artificiale care nu contribuie la dezvoltarea 
economică a ţării. Ele sunt utilizate doar ca un instrument pentru comiterea fraudelor; 

− serviciile de informare şi reţele de furnizare a informaţiilor referitor la produse, 
pieţe, cerinţe la export, reglementări vamale, parteneri sunt superficiale şi costisitoare; 

− analiza experienţei globale arată că nu există o singură cale pentru elaborarea 
politicilor naţionale coerente cu privire la ÎMM. Aceste politici depind de un şir de 
factori, aşa ca nivelul în care ÎMM sunt deja integrate în sistemul economic, capacitatea 
ţării de a susţine dezvoltarea acestora, existenţa abilităţilor antreprenoriale; 

Aşadar, abordarea utilizată în ţările OECD şi ţările în tranziţie diferă conside-
rabil. ÎMM au existat pentru o perioadă lungă de timp în ţările din Europa de Vest, 
politicile guvernamentale referitor la ÎMM fiind orientate spre suportul acestora şi 
stimularea competitivităţii şi evoluţiei lor. În ţările cu economie de tranziţie atenţia 
trebuie, deci, să fie preponderent îndreptată asupra creării şi susţinerii ÎMM astfel ca 
acestea să denote eficienţă în condiţiile economiei de piaţă.  

 Condiţiile cheie pentru succesul ÎMM în ţările cu economie de tranziţie. 
Prezenţa şi viitorul dezvoltării ÎMM în ţările în tranziţie depinde de selectarea 
adecvată şi implementarea unui set de factori-cheie de succes. Aceşti factori pot fi 
reprezentaţi prin următorii: 
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(a) după cum am mai menţionat anterior, lipsa unei politici coerente de 
dezvoltare a ÎMM în ţările în tranziţie constituie un impediment pentru evoluţia 
acestui sector. Odată ce politica de dezvoltare a ÎMM constituie un concept nou, este 
posibil ca în majoritatea structurilor guvernamentale să lipsească unităţile respective, 
din motivul că în perioada economiei central-planificate nu existau ÎMM. Deci, ar fi 
rezonabile elaborarea politicii naţionale a dezvoltării ÎMM şi stimularea dezbaterilor 
publice în acest domeniu, care în final vor conduce la recunoaşterea rolului ÎMM în 
procesele de reformă şi creştere economică; 

(b) condiţia cheie pentru succes este elaborarea şi adoptarea unui program 
coerent şi transparent de dezvoltare a ÎMM, asistenţa şi promovarea sectorului dat, 
astfel ca suportul legal, tehnic şi financiar să fie acordat într-un mod comprehensiv 
şi complementar. În multiple cazuri ţările în tranziţie constituie un mix din aceşti doi 
factori, alteori poate fi regăsit un program de promovare a ÎMM fără ca politica 
respectivă să fie elaborată. Un program al ÎMM necesită o abordare integrată pentru 
susţinerea ÎMM. CEE joacă un rol tot mai sporit la solicitarea guvernelor, prin 
acordarea de servicii independente de mentoring în profil regional referitor la 
elaborarea politicii naţionale de dezvoltare a ÎMM, elaborarea programelor naţionale 
şi dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru promovarea ÎMM; 

(c) o altă condiţie de succes este disponibilitatea surselor umane şi financiare. 
Un rol major este acordat bugetului de stat, celui local, precum şi instituţiilor 
financiare. Cu referire la dezvoltarea unui sector privat puternic şi dinamic 
menţionăm că Uniunea Europeană este cel mai mare sponsor pentru dezvoltarea 
ÎMM în regiunea CEE. Programul PHARE a făcut accesibile circa 320 mil. euro 
pentru suportul dezvoltării ÎMM în Europa Centrală şi de Est, precum şi în Statele 
Baltice în anii 1995-2000. TACIS a dezvoltat un şir de programe pentru a acorda 
asistenţă noilor ţări independente. Fondurile au alocat în aceste programe circa 40 
mil. euro în anii 1997-2000. Concomitent, au fost şi alte fonduri disponibile acordate 
de donori bilaterali, ca de exemplu British Know-How Fund, USAID etc. 

Cofinanţarea internaţională a programelor naţionale de promovare a ÎMM este 
importantă, deoarece poate reduce riscurile acestor programe, creând un minimum 
de factori riscanţi critici pentru implementare, iar pe de altă parte aducând 
importante know–how-uri cum de lucrat cu ÎMM. Oricum doi factori necesită a fi 
consideraţi în mod deosebit: 

1. nu este suficientă doar o copie a practicilor şi experienţelor economiilor de 
piaţă din Vest din cauza culturilor naţionale diferite; 

2. dezvoltarea programelor pentru promovarea ÎMM nu trebuie să fie dirijată de 
influenţe străine. Ţările în tranziţie nu trebuie să aştepte ca altcineva să dezvolte lucrul ce ţine 
de competenţa lor. Ţările în tranziţie trebuie să simtă că programele de promovare a ÎMM 
sunt proprii şi nimeni, cu excepţia lor, nu va suferi în caz de eşec al acestor programe.  

(d) dezvoltarea instituţiilor şi reţelelor naţionale de suport al dezvoltării ÎMM 
este următorul factor de succes. Este necesară crearea instituţiilor de suport pentru: 

1. furnizarea informaţiei referitor la reglementări, standarde, sistemul fiscal, 
procedurile vamale, marketing etc.; 

2. asistenţa în planificarea afacerilor, marketing şi contabilitate, controlul 
calităţii şi asigurare; 

3. crearea unităţilor ce asigură spaţii şi infrastructură pentru începătorii în 
afaceri, precum şi pentru unităţile inovative şi susţinerea lor în soluţionarea 
problemelor tehnologice; 

4. asistenţa în căutarea partenerilor. 
În economiile de tranziţie ale ţărilor Europei Centrale şi de Est circa 140 noi 

instituţii de suport a ÎMM au apărut cu susţinerea programelor naţionale, bilaterale şi 
PHARE. Acestea includ Agenţiile Naţionale de Dezvoltare a ÎMM, Centre 
Regionale de Consulting şi Informare, Centre de Consulting în Afaceri, Centre de 
Inovaţii şi Agenţii Locale de Antreprenoriat. 
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Aceasta este o varietate de abordări în serviciile de suport din diferite ţări, dar fiecare 
ţară urmează să dezvolte modelul care este cel mai adecvat pentru soluţionarea 
problemelor interne proprii. Experienţa a arătat că instituţiile independente cu participare 
parţial privată şi parţial publică pot lucra mai eficient decât Unităţile Guvernamentale de 
Management a Programelor elaborate de PHARE şi TACIS. Oricum, totul depinde în 
mare parte de experienţa membrilor selectaţi şi antrenaţi corespunzător. 

(e) instrumentele financiare şi rolul băncilor. În majoritatea ţărilor în tranziţie 
există o necesitate stringentă de resurse creditare pe termen mediu şi lung, în 
particular pentru începători. Băncile existente de credit nu au experienţă în 
conlucrarea cu acest sector. Evaluarea studiilor de fezabilitate nu este o sarcină 
uşoară şi există un risc înalt care urmează a fi acceptat la evaluarea unei ÎMM 
începătoare. Băncile oriunde în Europa privesc proiectele din punct de vedere pur 
comercial (ca orice alt serviciu bancar), din acest motiv guvernele având un rol 
deosebit în dezvoltarea instituţională corespunzătoare. 

 Promovarea sectorului ÎMM în ţările cu economie de tranziţie. O sesizare  eronată 
a concepţiilor ce poate fi urmărită pe parcursul perioadei de tranziţie este aceea că 
întreprinderile economiei de piaţă nu necesită careva suport şi că piaţa va decide în mod 
independent cine este liderul, supravieţuitorii şi cine sunt cei care nu vor face faţă. 
Această abordare este eronată din 2 motive: există necesitatea de a conduce cu procesul 
de tranziţie spre economia de piaţă şi în acest proces întreprinderile necesită consultaţii 
cum să-şi modeleze comportamentul antreprenorial şi cum să se adapteze la noile 
cerinţe; chiar şi în condiţiile economiei de piaţă promovarea ÎMM este considerată o 
sarcină a guvernului şi sunt luate multe măsuri pentru a promova acest sector.  

În concluzie, măsurile particulare pentru promovarea ÎMM în ţările OECD pot fi 
prezentate prin următoarele: 

− îmbunătăţirea training-ului pentru managementul ÎMM. Există o concepere generală 
conform căreia managerii ÎMM, în special în firmele mici începătoare, sunt nevoiţi să 
suporte o povară deosebită, deoarece ei trebuie să cumuleze o mulţime de funcţii simultan; 

− reducerea poverii administrative pentru ÎMM, care au dificultăţi speciale în 
conformarea cu prea multe reglementări şi proceduri, în special la fazele incipiente. 
Managerii ÎMM dispun de foarte puţin timp pentru aceasta, dar în acelaşi timp nu-şi 
permit atragerea consultanţilor şi juriştilor; 

− facilitarea finanţării ÎMM. Acesta este un subiect important şi sensibil, dat 
fiind că ÎMM au permanente probleme cu fluxurile de numerar. Cum arată practica, 
băncile mari sunt mai dispuse să acorde credite întreprinderilor mari decât celor 
mici. Deseori ÎMM sunt nevoite să plătească o rată a dobînzii majorată cu 2-6% faţă 
de întreprinderile mari; 

− stimularea cercetărilor şi activităţilor de dezvoltare a ÎMM. Multe ÎMM nu 
practică activităţi de cercetare şi dezvoltare, în mare parte deoarece nu au  tradiţii în 
domeniu sau nu-şi pot permite. Măsurile de stimulare a cercetărilor şi dezvoltării 
sunt necesare, în special pentru ÎMM furnizoare ale întreprinderilor mari.  
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CONCEPTELE DE CALITATE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
SUPERIOR ŞI CULTURA CALITĂŢII 9 

 
C. MECU,  dr., prof., Universitatea Spiru Haret 

Summar. The world of higher education policy formation (previously the preserve of 
Education ministries) has been invaded by ministries concerned with science, economic and 
industrial development, trade etc., whose stress is especially on information and 
communication in a knowledge society; striving for sustainable economies and 
internationalization concomitant with regional growth. This is supplemented by parallel 
policy themes sustained over a long period by the European Commission. This phenomenon 
has introduced therefore a new set of policy agendas into higher education. 

În lucrările de specialitate se subliniază dificultăţile formulării unei definiţii a 
calităţii învăţământului unanim acceptată, dificultate generată de mai multe cauze. Între 
acestea se evidenţiază eterogenitatea instituţiilor de învăţământ, ce se deosebesc ca 
experienţă, profile, misiuni asumate, relativitatea conceptului în funcţie de experienţa 
celor care îl formulează, de diversitatea culturilor din care aceştia provin. 

Aceste aprecieri nu înseamnă că nu s-au făcut eforturi pentru a formula contururile 
conceptului de calitate a învăţământului. Aceste eforturi s-au materializat în două 
categorii de abordări: una se concentrează asupra definirii calităţii prin prisma 
rezultatelor învăţământului; cea de-a doua priveşte calitatea prin prisma proceselor 
care duc la calitate, adică a organizării şi conducerii instituţiilor de învăţământ, a 
temeiniciei programelor şi planurilor de  învăţământ, a nivelului şi modului de realizare 
a cursurilor şi a altor materiale didactice, a măiestriei didactico-pedagogice a corpului 
profesoral, a efectelor cercetării ştiinţifice. 

Izvorâte din aceste moduri de abordare, există în prezent cel puţin şase definiţii ale 
calităţii învăţământului: calitatea ca excelenţă, privită în raport cu îndeplinirea 
standardelor existente; calitatea ca perfecţionare, concept ce mută centrul de greutate 
dinspre standardele de rezultate caracteristice primei definiţii spre standardele de proces; 
calitatea ca aspect potrivit pentru scop, privind calitatea în raport cu misiunea instituţiei 
de învăţământ;  calitatea ca valoare pentru bani, apreciată din punctul de vedere al 
beneficiarilor săi în termenii recuperării investiţiilor făcute; calitatea ca transformare a 
beneficiarilor, privită ca întărire a răspunderii studenţilor faţă de procesul de învăţare; 
calitatea ca şi control punitiv ori răsplată pentru nivelul realizat. 

Aceste definiţii, schiţate încă la începutul anilor ’9010, nu au încetat să fie 
interpretate în termeni foarte diferiţi în anii care au urmat. 

Definirea calităţii ca valoare pentru bani a fost interpretată ca fiind o povară pentru 
beneficiari. Calitatea ca aspect potrivit pentru scop a început să fie interpretată ca o 
dorinţă a managementului, ca o  teorie a jocurilor, ca pregătire a terenului pentru 
evaluarea externă a învăţământului; calitatea ca excelenţă putea să prefaţeze ritualul 
utilizării procedurilor şi standardelor pentru a satisface mai degrabă cerinţele evaluărilor 
externe decât dimensiunile şi obiectivele interne ale procesului de învăţământ. 

Pentru aprecierea corectă a conceptului de calitate a învăţământului, credem că cele 
două tipuri de abordări menţionate şi definiţiile ce li se asociază trebuie reunite şi pe 
această bază să poată fi stabilit conţinutul multivalent al acestui concept. Calitatea, în 
această viziune, este o stare a învăţământului ale cărui rezultate corespund unor standarde 
ce asigură beneficiarilor săi şanse favorabile de angajare pe piaţa muncii, iar odată anga-
jaţi, aceştia se încadrează rapid în exigenţele înalte ale activităţii la locurile de muncă, 
deschizând chiar un nou orizont de abordare şi soluţionare a problemelor specialităţilor în 
care acţionează. Realizarea unei calităţi ridicate a procesului de învăţământ este condi-
ţionată direct de structura planului şi programelor de învăţământ şi de corespondenţa dintre 
acestea şi realizările de vârf ale ştiinţei şi tehnicii din fiecare moment al dezvoltării istorice, 
de complementaritatea dintre aceste programe şi modul în care ele realizează prin interme-
                                                
9 Vezi: 1) EUA, Quality culture in European universities: a bottom up approach. Report on the three 
rounds of  the anality culture project; publications@eua.be. 2) EUA, EURASCHE, ESIB, ENQA, 
SOCRATES. Embeding creativity culture in higher education. A selection of papers from the 
„European Forum for Quality Assurance”. Studiul citează, din bibliografia prezentată, un număr de 
182 de lucrări dedicate calităţii de către un număr şi mai mare de autori specializaţi în acest domeniu. 
10 Harvey, L., Greend, D., 1993, „Defining quality, Assesment and Evaluation in higher education”, în 
volumul Embedding quality culture in higher Education, EUA, 2007 

114



 

diul cursurilor, seminariilor şi metodelor de evaluare în raport cu cerinţele vieţii reale, ale 
practicii social-economice existente. Mesajul esenţial al conceptului de calitate rămâne, 
aşadar, importanţa sa primordială pentru utilizatorii politicii de calitate, faptul că profesorii 
şi studenţi sunt cei care o realizează, că eficienţa învăţământului depinde de angajamentul 
acestor protagonişti în raport cu rigorile pe care le degajă conceptul respectiv.  

În practică, este mai important cum defineşte fiecare participant la procesul de 
învăţământ calitatea activităţii pe care o prestează. În ţările europene se întâlnesc, 
într-adevăr, definiţii distincte asupra calităţii învăţământului, iar universităţile, 
fiecare în parte, au elaborat definiţii specifice în funcţie de misiunea pe care şi-au 
asumat-o, de resursele de care dispun, de cerinţele beneficiarilor educaţiei. 

În România, Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.75/200511 prezintă o definiţie tehnică şi de reglementare  prin care se asigură 
înţelegerea comună şi unitară a termenului, potrivit căreia  „calitatea educaţiei constă în 
ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin 
care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate”. 

Alături de această definiţie, Cadrul naţional de asigurare a calităţii în Educaţie şi 
Formare Profesională operează cu alte două definiţii12: una formulată de Cadrul 
European al Asigurării Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională, potrivit căreia 
„calitatea în educaţie şi formare profesională nu este doar un aspect tehnic, ci depinde de 
obiective specifice, realizate în diferite unităţi de timp”; a doua definiţie, adoptată în 
cadrul programelor E.U.Phare de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic, 
face precizări asupra calităţii ca „nivel de satisfacţie în raport cu sfera de educaţie şi 
formare profesională, stabilită prin conformitate la standarde şi prin atingerea unui nivel 
de excelenţă aşteptată, realizate de beneficiari şi de alte părţi interesate”. 

În ce priveşte  Manualul calităţii învăţământului şi cercetării ştiinţifice al 
Universităţii Spiru Haret, calitatea învăţământului este acea stare a învăţământului, stare 
care îl face atractiv, accesibil şi eficient pentru candidaţii provenind din toate categoriile 
şi straturile sociale ale populaţiei, inclusiv pentru cei care lucrează în străinătate, printr-o 
curriculă universitară consonantă cu cerinţele de specialişti ale societăţii, prin asigurarea 
de resurse de învăţare şi activităţi didactice suficiente având un nivel ştiinţific 
corespunzător, oferindu-le condiţii de pregătire în concordanţă cu cerinţele standardelor 
existente, cu realizările contemporane ale dezvoltării ştiinţifice, cu exigenţele 
specializărilor alese, creând astfel premise favorabile de angajare a absolvenţilor pe piaţa 
muncii, de încadrare a lor în timp scurt în exigenţele locurilor de muncă. 

Referitor la cultura calităţii, dezbaterile care au avut loc până în prezent au ajuns 
la înţelegerea culturii calităţii ca fiind un concept ce se referă la sistemul organiza-
ţional orientat permanent spre sporirea calităţii, caracterizat prin două elemente 
distincte: o sumă de valori cultural-psihologice, credinţe, aşteptări şi angajamente 
comune faţă de calitate, iar pe de altă parte, un element structural managerial având 
drept scop coordonarea eforturilor individuale în vederea sporirii calităţii. 

Primul element, cel cultural-psihologic, se referă la membrii comunităţii universitare, 
în timp ce elementul structural/managerial se referă la instituţie. Într-o cultură a calităţii 
autentică, aceste două elemente sunt legate printr-o bună comunicare, prin discuţii şi 
procese de  anticipare la nivel instituţional. Studii naţionale de calitate au identificat 
autonomia instituţională drept condiţia esenţială a unei culturi mature a calităţii. 

În legătură cu implementarea culturii calităţii într-o instituţie, s-au detaşat un set de bune 
practici care pot asigura succesul în eforturile spre calitate. Planificarea strategică este 
identificată ca un factor principal în implementarea culturii calităţii. Conţinutul strategiei 
trebuie să fie legat de misiunea instituţiei, prezentată în mod clar pentru a evita obiective 
contradictorii, nerealiste. Punctul de pornire ar trebui să-l constituie o analiză a punctelor 
slabe şi a celor forte din activitatea instituţiei, care să reflecte interesele membrilor de frunte 
din colectivul universitar, alături de cei ai consiliului universităţii (Analiza SWOT). Această 
analiză trebuie urmată de elaborarea Planului strategic, document sintetic conţinând 
misiunea, domeniile şi principalii indicatori cantitativi ai activităţii instituţiei. Acest 
document strategic trebuie însoţit de planuri de dezvoltare anuală, de planul mijloacelor 
financiare necesare implementării lor în practică. Trebuie subliniat că îmbunătăţirea calităţii 

                                                
11 „Monitorul Oficial”, nr. 334/ 13 aprilie 2005 
12 Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nr. 4889/09.08.2006 
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prin crearea culturii calităţii nu se poate realiza cu fonduri puţine, iar costurile legate de 
neglijarea calităţii trebuie să fie recunoscute. Cu timpul, lipsa fondurilor suficiente pentru 
măsurile de calitate poate compromite misiunea instituţională. Investiţia în calitate trebuie 
considerată indispensabilă pentru orice instituţie de învăţământ superior.  

Constituirea structurilor calităţii este un element esenţial în bunele practici ale 
implementării calităţii. Formarea unei categorii de profesionişti în asigurarea calităţii  este 
o direcţie ce se face simţită în prezent în tot mai multe universităţi, aceştia conlucrând cu 
cadrele universitare angajate în asigurarea calităţii. Înfiinţarea Comisiilor calităţii s-a 
dovedit soluţia cea mai fiabilă în procesul de implementare şi evaluare a calităţii, în timp 
ce Biroului de evaluare a calităţii îi revine rolul esenţial  în sprijinirea procesului de 
evaluare a calităţii şi de realizare a măsurilor de îmbunătăţire necesare. Comisii ale calităţii 
pot fi organizate atât la nivelul instituţiei, cât şi în cadrul fiecărei facultăţi şi catedre.  

Comisia de calitate trebuie să dezvolte o permanentă comunicare cu structurile 
organizatorice ale instituţiei, cu  toţi membrii comunităţii universitare, pentru a evita 
izolarea şi a crea în instituţii un climat de masă favorabil promovării calităţii 
procesului de învăţământ. 

Sistemele de pilotare, de raportare şi control13 ocupă, de asemenea, un loc 
important între instrumentele bunelor practici ale implementării calităţii.  

Angajamentul faţă de calitate este un element central de natură culturală al bunelor 
practici. Acesta urmăreşte să dezvolte la membrii comunităţii hotărârea de a participa 
activ la îndeplinirea şi îmbunătăţirea obiectivelor asigurării calităţii învăţământului. 

Procesele interne şi externe de evaluare a calităţii sunt alte elemente esenţiale 
ale bunelor practici. 

Conducerea instituţiei are o funcţie centrală în implementarea şi funcţionarea 
culturii calităţii. Ea trebuie să creeze condiţii pentru introducerea şi promovarea 
sistemului calităţii, pentru dezvoltarea relaţiilor cu personalul şi monitorizarea calităţii. 

Implicarea studenţilor în dezvoltarea culturii calităţii este, de asemenea, deosebit 
de importantă. Această implicare variază de la completarea unor formulare de 
evaluări didactice până la participarea la organismele de luare a deciziilor. 

Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de 
dezvoltare a capacităţii instituţionale, de elaborare, planificare şi implementare de 
programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia 
furnizoare de educaţie satisface standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă, 
aşadar, capacitatea unei organizaţii furnizoare de educaţie de a oferi programe de 
educaţie în conformitate cu standardele comunicate. Asigurarea calităţii este centrată 
preponderent pe rezultate, care, în cele din urmă, exprimă cunoştinţele, abilităţile şi 
deprinderile acumulate, formate în decursul absolvirii unei programe de studiu. În 
asigurarea calităţii educaţiei se pune accentul pe trei domenii fundamentale14 de 
organizare şi funcţionare a instituţiei furnizoare, şi anume: capacitatea instituţională, 
exprimând coerenţa sistemului propriu de comunicare şi administrare, caracterul adecvat 
al resurselor materiale şi financiare necesare funcţionării stabile şi pe termen lung şi al 
resurselor umane cerute de realizarea misiunii şi obiectivelor stabilite; eficacitatea 
educaţională, concretizată în modul de organizare şi desfăşurare a proceselor de predare, 
învăţare şi cercetare, tehnicile şi metodele folosite, modul de selecţie a studenţilor şi 
personalului didactic, astfel încât să se obţină acele rezultate în învăţare sau în cercetare 
pe care instituţia şi le-a propus prin misiunea asumată; managementul calităţii, centrat 
pe acele strategii, structuri, tehnici şi operaţii care permit realizarea performanţelor în 
asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei. Managementul se concentrează deci 
asupra modului de gestionare de către instituţie a calităţii tuturor activităţilor sale. 

 
Recenzent: dr. hab., prof. univ. Alexandru GRIBINCEA 

                                                
13 Sistemul de pilotare colectează datele în cursul fazelor de implementare a calităţii, le prelucrează şi 
întocmeşte fişe de rezultate ale performanţei folosite pentru elaborarea de măsuri de înlăturare a eventualelor 
obstacole ivite şi asigurare a succesului  implementării calităţii. Sistemul de raportare organizează membrii 
comunităţii pentru realizarea concluziilor reieşite din analiza datelor culese de sistemul de pilotare. Sistemul 
de control, alcătuit din conducătorul instituţiei şi managerul calităţii, întocmesc Raportul de analiză anuală a 
calităţii, pe care îl înaintează consiliului de administraţie. 
14 Metodologia de evaluare externă, Aracis, 2006, p.12-13 
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MIJLOACELE EVALUĂRII CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI: 
METODOLOGII, REGULAMENTE, PROCEDURI, CRITERII, 

STANDARDE, INDICATORI 
C. MECU,  dr. prof.Universitatea Spiru Haret 

Summary. The globalization of the world economy leads to new possibilities for 
international careers for students. Participation in EU education, training and labour policies 
raises enhanced opportunities to this end. For new and candidate members of the European 
Union, the act of joining is perceived to yield benefits of a profoundly useful nature - planned 
interactions with Western universities; technical assistance; enlarged staff and student 
recruitment and mobility; creation of an intercultural community in the institution, enhancement 
of research capability etc. This compares with universities such as Europe which currently have 
strong affinities with EU universities, but are precluded from some benefits. 

În vederea organizării şi realizării procesului de asigurare a calităţii, instituţia se foloseşte 
de relaţiile ce se stabilesc între următoarele componente: domenii, criterii, proceduri, 
standarde şi indicatori de performanţă15. Acestea reprezintă baza de referinţă pentru 
managementul calităţii învăţă-mântului, oferind totodată cadrul de realizare a bazelor de date 
şi informaţii pe care instituţia le utili-zează pentru monitorizarea internă şi pe care îşi 
construieşte dosarele de evaluare externă a calităţii. 

Procedurile reprezintă „a şti să faci” o anumită activitate, etapele ce trebuie parcurse, 
într-o succesiune dată, pentru a realiza o activitate de calitate (de predare, de seminarizare, 
de practică de specialitate) sau pentru a elabora un anumit produs caracteristic (plan de 
învăţământ, programă analitică, stat de funcţii, de evaluare a performanţelor personalului 
etc.), precum şi mijloacele folosite pentru realizarea obiectivului asumat. 

Criteriile sunt specifice fiecăruia dintre domeniile prezentate mai sus şi reprezintă un 
aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei instituţii furnizoare de calitate. În 
România, primului domeniu menţionat anterior, cel privind capacitatea instituţională, îi 
corespund criteriul structurile instituţionale, administrative şi manageriale şi criteriul  
baza materială. Cel de-al doilea domeniu, eficacitatea educaţională, are drept criterii 
conţinutul programelor de studiu, rezultatele învăţării, activitatea de cercetare ştiinţifică 
şi activitatea financiară a organizaţiei. Celui de-al treilea domeniu, managementul 
calităţii, îi revin, în calitate de criterii, strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; 
proceduri privind iniţierea, monitorizarea programelor de studiu; proceduri de evaluare a 
rezultatelor învăţării; proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; 
accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; baza de date, actualizată sistematic, 
referitoare la asigurarea internă a calităţii; transparenţa informaţiilor de interes public cu 
privire la programele de studii, certificate, diplome şi calificări oferite; funcţionalitatea 
structurilor de asigurare a calităţii educaţiei. 

Fiecărui criteriu îi corespund standardele. Standardul reprezintă descrierea 
cerinţelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, adresate unui nivel minim 
obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie. 

Standardele de referinţă descriu cerinţele ce definesc un nivel optim de realizare a 
unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de calitate pe baza bunelor practici 
existente la nivel naţional sau internaţional. 

Indicatorii de performanţă reprezintă o apreciere a nivelului, o măsură a realizării 
unei activităţi în cadrul instituţiei faţă de standardele şi standardele de referinţă stabilite. 

Aşa, de pildă, primului criteriu menţionat la domeniul „capacitatea instituţională”, şi 
anume cel privind structurile instituţionale, administrative şi manageriale, îi revin ca 
standarde cel puţin două: misiune, obiective şi integritate academică şi conducere şi 
administraţie. La rândul lui, primul  standard – misiune, obiective şi integritate acade-
mică –  este măsurat prin indicatorii: misiune şi obiective, integritate academică, 
răspundere şi responsabilitate publică. 

La fel se prezintă corelaţiile dintre criterii, standarde şi indicatori şi în cazul 
domeniului 2 şi domeniului 3 menţionate anterior.  

                                                
15 Prezentarea conţinutului acestora este făcută în Hotărârea Guvernului nr.1418, din 28 octombrie 
2006, pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a standardelor, a standardelor  de referinţă şi 
a listei indicatorilor de performanţă a ARACIS. 
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Standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă exprimă 
cerinţele de calitate ale activităţilor unei instituţii de învăţământ superior care solicită 
să fie autorizată să funcţioneze provizoriu, să fie acreditată ori să-i fie certificată 
periodic, la intervale de 5 ani, calitatea academică a serviciilor de învăţământ şi 
cercetare. Aceasta semnifică obţinerea încrederii publice, a beneficiarilor săi direcţii 
privind temeinicia cunoştinţelor şi deprinderilor transmise şi formate. 

Constatarea nivelului calităţii activităţii instituţiei de învăţământ superior se face prin 
intermediul evaluării interne şi externe a activităţii desfăşurate de unităţile de învăţământ 
cu studentul, prin care se urmăreşte îndeosebi cunoaşterea rezultatelor obţinute. 

Componenta internă a evaluării şi asigurării calităţii academice (autoevaluarea) este 
esenţială pentru managementul calităţii. Această formă de autoevaluare este efectuată de  
însăşi instituţia furnizoare de educaţie şi constă în examinarea multicriterială a măsurii în 
care programele de studii şi instituţia furnizoare de educaţie îndeplinesc standardele de 
calitate prin care se satisfac aşteptările beneficiarilor. Evaluarea internă presupune 
elaborarea şi coordonarea procedurilor şi activităţilor de asigurare a calităţii învăţământului 
şi întocmirea unui raport anual de evaluare privind calitatea educaţiei în instituţia 
respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare 
şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern al calităţii. 

Evaluarea externă a calităţii se face de către o Agenţie autorizată pentru evaluarea 
calităţii şi cuprinde: evaluarea capacităţii instituţionale a organizaţiei furnizoare de 
educaţie; evaluarea eficacităţii educaţionale a organizaţiei furnizoare de educaţie; 
evaluarea managementului calităţii la nivel  instituţional; evaluarea calităţii programelor 
de studii oferite; aprecierea concordanţei dintre evaluarea internă şi situaţia reală 
comparativă transinstituţională a unui aceluiaşi tip de program oferit de diferite 
organizaţii furnizoare de educaţie. 

Aceste două componente de evaluare a calităţii – internă şi externă – conferă 
instituţiilor de învăţământ autorizarea funcţionării provizorii şi acreditarea. 

*** 
Universitatea Spiru Haret  şi-a însuşit, în decursul existenţei sale de 18 ani, 

conceptele de calitate şi cultură a calităţii, de îmbunătăţire a calităţii, bunele practici, 
care i-au îndrumat paşii în eforturile permanente pentru asigurarea şi îmbunătăţirea 
calităţii. În Universitate au fost create structurile de bază ale implementării şi 
îmbunătăţirii calităţii educaţiei – Comisia de calitate pe universitate, Comisii de calitate 
pe facultăţi, Comisia de etică şi Oficiul de audit al calităţii. Aceste structuri acţionează 
în strânsă colaborare cu structurile organizatorice ale instituţiei, cu studenţii, reuşind 
împreună să creeze un climat de masă pentru implementarea şi îmbunătăţirea calităţii.  

Acest climat a favorizat universitatea să se înscrie deplin, fără rezerve, în valorile, 
normele şi reglementările procesului Bologna de reformare şi modernizare a 
învăţământului superior:  

• În Universitate este organizat şi funcţionează învăţământul pe trei cicluri – 
licenţă, masterat, doctorat cu o durată a studiilor de 3, 2, respectiv de 3 ani şi un 
număr de 60 de credite transferabile pe an de studiu. Această acţiune a prilejuit o 
regândire a conţinutului învăţământului, a planurilor de învăţământ, a procesului de 
învăţăre, o îmbunătăţire substanţială a asigurării studenţilor cu resursele de studiu 
necesare – cursuri, sinteze, ghiduri, culegeri de exerciţii şi probleme, etc. Studentul, 
pregătirea sa, au fost situate efectiv în centrul procesului educativ. 

• S a procedat la adaptarea structurii programelor de studiu ale facultăţilor, la 
cerinţele impuse de imperativul asigurării calităţii. Alături de ridicarea calităţii şi 
accesibilităţii materialelor de studiu a sporit numărul de ore consacrate consultaţiilor 
acordate studenţilor în mod nemijlocit, la cabinetele catedrelor, a crescut considerabil 
numărul celor acordate prin Postul Naţional propriu de Televiziune, România de 
Mâine; a început să funcţioneze şi Postul de Radio Romania de Mâine, având el însuşi 
în programul de transmisii, ore dedicate învăţământului şi cercetării ştiinţifice. 

• S-a trecut la un nou sistem de evaluare informatică a cunoştinţelor 
studenţilor prin folosirea celui mai performant sistem -  Platforma Blackboard. În 
acest sistem pot fi evaluaţi simultan 7000 de studenţi. Reţeaua proprie de 
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calculatoare dispune de 10.000 de unităţi de ultimă generaţie. 
• Numărul cadrelor didactice titularizate prin concurs, cu norma de bază la 

Univervitate a crescut faţă de anii anteriori cu 30%, acoperind peste 80% din totalul 
posturilor didactice. Procentul cadrelor didactice sub 40 de ani este de circa 65%. 
Aproape în totalite, cadrele didactice sunt doctori, doctoranzi, sau urmează ori au 
absolvit masterul.  

• Alături de cadrele didactice proprii, în Universitate funcţionează în calitate 
de cadre didactice asociate un număr important de specialişti din unităţi economice, 
financiare, bancare, din administraţiile de stat, din instituţiile de cercetare. 

• Cercetarea ştiinţifică, prin modul de organizare, pe institute, centre şi 
laboratoare, prin funcţionarea  şi rezultatele acestor structuri, prin contractele derulate, 
confirmă misiunea universităţii, de instituţie de învăţământ şi cercetare ştiinţifică. 

• S-a lărgit şi îmbunătăţit calitativ, baza materială a învăţământului şi 
cercetării ştiinţifice, a crescut gradul de dotare a facultăţilor cu mijloace moderne de 
transmitere şi evaluare a cunoştinţelor, s-a îmbunătăţit cointeresarea cadrelor 
didactice, a întregului personal în ridicarea performanţei activităţilor ce le prestează. 

• Universitatea Spiru Haret este pe cale de a se identifica şi cu asumarea unor 
direcţii inovative, de excelenţă, în dezvoltarea calitativă a învăţământului. Între 
acestea menţionăm diseminarea învăţământului său superior către cele mai diverse 
categorii şi straturi sociale, inclusiv spre păturile cele mai sărace ale societăţii şi spre 
comunităţile româneşti din străinătate, puternic atrase de calitatea programelor de 
învăţământ pusă în evidenţă şi transmise de către studenţii şi absolvenţii săi, a 
folosirii pe scară largă a mijloacelor informatice în desfăşurarea principalelor 
momente/verigi ale învăţământului – lecţii, dezbateri, consultaţii. Este singura 
universitate din România care, prin televiziunea şi radioul proprii, asigură 
săptămânal transmiterea a zeci de ore de consultaţii, de răspunsuri la întrebările 
studenţilor, de mese rotunde, pe probleme esenţiale ale culturii şi învăţământului pe 
plan european şi naţional. În prezent, Universitatea dispune de unul din cele mai 
moderne sisteme contemporane de evaluare a cunoştinţelor studenţilor prin 
intermediul utilizării Platformei Blackboard. 

• Asociată la aceaste direcţii inovative, aplicarea consecventă a recomandărilor 
Procesului Bologna prin introducerea până la capăt, în toate programele,  a sistemului 
celor trei cicluri de învăţământ, prin asigurarea transparenţei totale privind condiţiile 
organizării şi funcţionării acestor cicluri, a creat Universităţii Spiru Haret o mare 
audienţă şi atractivitate în rândurile opiniei publice, ale beneficiarilor de  învăţământ, 
ceea ce a avut drept rezultat afluirea puternică a candidaţilor spre porţile sale, 
transformarea sa în cea mai mare universitate românească. Astfel, Universitatea Spiru 
Haret se încadrează perfect într-una din caracteristicile esenţiale ale dezvoltării 
învăţământului superior contemporan, tendinţa spre masificare. 

• Menţionăm, totodată că, s-au intensificat activităţile culturale şi sportive 
organizate în universitate cu participarea studenţilor, a întregului personal. Au 
devenit frecvente concertele de muzică clasică, organizarea serilor de poezie 
dedicate aniversării marilor noştri poeţi, serbările studenţeşti cum sunt balurile 
bobocilor, serile de dans ale facultăţilor, festivităţile absolvenţilor. Studenţii 
facultăţilor vocaţionale - teatru, muzică, educaţie fizică şi sport - au reprezentat 
Universitatea în întrecerile şi concursurile naţionale şi internaţionale. Rezultatele 
studenţilor sportivi sunt excepţionale: 11 titluri de campioni naţionali şi trei titluri de 
campioni mondiali la gimnastică aerobică şi arte marţiale, 9 titluri de campioni 
naţionali universitari  la atletism, înot, gimnastică şi volei.  

Eforturile spre perfecţionarea învăţământului şi cercetării ştiinţifice sunt departe de a 
fi epuizate. Rezultatele înregistrate graţie acestor eforturi, fac posibilă stabilirea de noi 
obiective pe linia perfecţionării învăţământului, a creşterii contribuţiei sale la reînoirea 
societăţii româneşti, la intrarea deplină în noua societate, societatea cunoaşterii. 

 
Recenzent: dr. hab., prof. univ. Alexandru GRIBINCEA 
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ЦЕНЫ  НА  ЭНЕРГОРЕСУРСЫ:  МИРОВОЙ  ОПЫТ  
 ДЛЯ  МОЛДОВЫ16 

 
Юрий КРОТЕНКО, д-р., доцент (ULIM) 

Questions of world experience of pricing on power resources are considered. Tendencies 
of change of the prices come to light. The considerable rise in prices is predicted at an exit of 
economic from crisis. Actions in power sphere for Moldova are offered. 

Энергетические ресурсы являются одной из важнейших ресурсных 
составляющих современной глобальной экономики. В классификаторе видов 
экономической деятельности выделяют производство, сбор и распределение 
электроэнергии; распределение газообразного топлива по трубопроводам; 
снабжение паром и горячей водой17. Однако определяющее место в 
энергетических ресурсах занимают нефть и нефтепродукты.  

Потребление энергетических ресурсов в мире растет. При этом наблю-
даются неоднозначные тенденции в ценообразовании на них. На протяжении 
ХХ века цены на продукцию нефтяной отрасли США регулировались 
посредством жесткого контроля производства и цен. Стоимость нефти с 1947 
по 1997гг. в среднем составляла $19,27 за баррель в ценах 1996 г. Однако 
наблюдались b значительные колебания: $14 за баррель в 1978 г., $35 – в 1981 
г., ниже $10 – в середине 1986 г., выше $30 – в декабре 1998 г., $22 - $28 – 
осенью 2000 г. Затем цены стабильно пошли вверх18. Спад цен на нефть конца 
2008 года знаменует собой еще одно цикличное их движение. Безусловно, что 
начавшийся экономический кризис будет преодолен. Речь лишь в сроках его 
окончания. Не  принципиально будет это к концу 2009 года или в 2010-2011 
годах. Важно, что в очередной раз подтверждается теория цикличности 
экономического развития. Последующий экономический подъем приведет к и 
росту цен в нефтяной отрасли. Замены нефти нет и в ближайшей перспективе 
ведущие участники мирового экономического рынка (США, Евросоюз, страны 
БРИК) не прогнозируют коренных изменений в энергетическом секторе. 

По состоянию на 24 апреля 2008 года цена июньских фьючерсов на 
североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже 
IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов составила 116,46 
доллара за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile 
Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть 
марки Light Sweet Crude Oil составила 118,30 доллара за баррель19. В июле 
2008 года мировые цены на нефть преодолели отметку исторического 
максимума 147 долл./барр. С тех пор нефть стабильно дешевеет (125, …, 100, 
…, 75, …, 50 долл./барр). 

Мировые цены на уголь в первом полугодии 2008 года снова начали свой рост 
после двухлетней стагнации. Аналитики Deutsche Bank прогнозировали цену угля 
в 2009г. В размере - $59,5. Увеличение ввоза угля в Китай повысило цены в 
Европе и заставило потребителей покупать больше угля в Южной Африке и 
России. По информации McClosky Group, цена на уголь в Европе в 2008 г 
                                                
16 Статья подготовлена до существенных изменений на мировых рынках, в том числе и на 
рынках энергоресурсов. Однако основные тенденции сохраняются, и будут сохраняться в 
будущем. В частности, исчерпание традиционных топливно-энергетических ресурсов, 
удорожание их добычи и транспортировки, конкурентная борьба потребителей за ресурсы и т.д. 
В любых условиях Молдова будет вынуждена ориентироваться на мировой опыт во всех его 
сферах и проявлениях. 
17 Классификатор видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ). Разработан и введен в 
действие постановлением Департамента статистики Республики Молдова №8 от 28 июня 1994 
года. – Кишинэу, Статистика, 1994, 156с. 
18 Цены на нефть: история вопроса // www. atrus.ru/ mpl/face?id=3263 
19  Мировые цены на нефть выросли // news. mail.ru/ economics/ 1726623/ 
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достигла $70 за тонну против $52 в конце 2005 года и начали снова снижаться. 
Это вызывает глобальные подвижки в мировой экономике. С выходом мировой 
экономики из кризиса растущие цены на второй после нефти ископаемый 
источник энергии взвинтят расходы на электроэнергию по всему миру. 

Аналогичная ситуация и с газом, мировые цены на который непрерывно 
росли до четвертого квартала 2008 года. В ноябре 2007 года зампред правления 
Газпрома Александр Медведев прогнозировал, что стоимость газа для Европы 
может вырасти в 2008 году с нынешних $250 за тыс. куб. м до $300-400. И этот 
прогноз реализовался к середине 2008 г. По оценкам ряда экспертов, к концу 
2008 года средняя цена оптовых поставок европейским потребителям по 
долгосрочным контрактам может составить $360 за тысячу кубометров, а по 
оценке "Газпрома" – $354. В середине 2008 года заговорили о цене в $500 за 
тысячу кубометров на 2009 год. Более того, в июле 2008 года глава "Газпрома" 
Алексей Миллер заявил, что рост цен на нефть неизбежно будет 
сопровождаться и повышением цен в газовой отрасли. Если цены на нефть 
вырастут до $250 за баррель, то газ для Европы будет стоить $1000 за тысячу 
кубометров, – заявил А. Миллер. Одновременно газовые компании Казахстана, 
Узбекистана и Туркмении заявили, что с 2009 года будут продавать газ по 
европейским ценам, что еще больше должно обострить проблему 
ценообразования для европейского потребителя с учетом транспортных 
расходов и маржи Газпрома.  

Проблема затронет в первую очередь Украину и Молдову. Стоимость 
тысячи кубометров природного газа для домохозяйств Украины в 2008 году 
составляет около 42 евро, что в 11 раз ниже среднеевропейского показателя, 
рассчитанного Евростатом. Претензии Газпрома к Украине по вопросам 
расчетов за газ в зимний период 2008-2009 годов может резко 
дестабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке, тем более 
учитывая недостаточную сбалансированность украинской экономики. 

Возможность временного снижения цен на газ вслед за нефтью в условиях 
кризисных явлений не представляется нам фатальным или длительным 
явлением. Действительно ряд потребителей газа высказывают свое отношение 
к этой проблеме. Ожидает от Газпрома снижения цен на российский 
природный газ во II квартале 2009 г. и Молдова. Это вероятный сценарий 
цикличного развития, но затем, безусловно, последует новый виток ценового 
роста. Тем более, если поставщики газа также, вслед за Европой, приступят к 
реализации планов дифференциации, но в данном случае потребителей. А у 
Европы есть серьезные конкуренты на мировом рынке потребителей газа в 
евро-азиатском регионе (Китай и Индия). Дифференциация потребителей 
Газпрома может привести к осложнению проблемы энергетического 
обеспечения Европы и как следствие росту региональных цен. 

Важное место в энергообеспечении занимают атомные электростанции 
(АЭС). Сегодня в мире работает 439 АЭС. Из них 103 АЭС находятся в США, 
во Франции — 59, в Японии — 55, в России — 31. На ремонте находится 5 
станций и строится еще 35 новых. Строят АЭС Россия (7), Индия (6), Китай (6), 
Республика Корея (3), Болгария, Тайвань и Украина по две, а также по одной 
Финляндия, США, Япония, Аргентина, Иран, Франция и Пакистан. На долю 
АЭС сегодня приходится 16% всей вырабатываемой в мире электроэнергии. По 
отдельным странам эти показатели сильно отличаются. Во Франции на долю 
АЭС приходится 78% всей потребляемой в стране электроэнергии, в Китае — 
2%. Действуют атомные электростанции в Словакии (57,4% потребляемой в 
стране электроэнергии), Украине (45,0%), Словении (40,4%), Швейцарии 
(39,7%), Болгарии (37,7%), Армении (35,5%), Венгрии (32,7%), Чешской 
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Республике (31,1%), Финляндии (27,3%), Румынии (9,3%) и других странах.20 
Всего АЭС размещены в 30 странах мира. К 2030 году число атомных 
электростанций в мире увеличится на 60%.  

В последнее время, в связи с резким ростом энергопотребления, многие 
страны занимаются поиском новых источников энергии, в том числе путем 
строительства новых АЭС. Разрабатывается аналогичная программа и в ЕС. 
Безусловно, атомная энергия — выбор не всех стран мира. В то же время те, 
кто вступает на этот путь, должны добиваться, чтобы ядерные установки 
эксплуатировались безопасно, а ядерные материалы надежно охранялись. 

В Республике Молдова вопросы энергетического обеспечения 
национальной экономики законодательно регламентированы. Законы «О газе», 
«О рынке нефтепродуктов», «Об электроэнергии», «Об энергетике», «Об 
энергосбережении»21 и другие, совместно с постановлениями и решениями 
правительственных органов, формируют соответствующую нормативную базу. 

Тарифы на энергоносители в Молдове устанавливает Национальное 
агентство по регулированию в энергетике (ANRE). Агентство является 
органом публичной администрации, не подчиняющимся государственному 
или частному учреждению, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. Агентство осуществляет регулирование деятельности в 
секторах природного газа и электроэнергетического посредством выдачи 
лицензий, проведения адекватной тарифной политики и защиты прав 
потребителей; выдает лицензии для деятельности на рынке нефтепродуктов22.  

В настоящее время на рынке электроэнергии работают 25 обладателей 
лицензий, а на рынке природного газа – 29. Большинство из них владеют 
лицензиями как на распределение, так и на поставку электроэнергии или 
природного газа. На рынке нефтепродуктов действуют 177 обладателей 
лицензий, 20 из которых занимаются импортом и оптовой торговлей бензином 
и дизельным топливом, а 10 – импортом и оптовой торговлей сжиженным 
газом. Остальные 147 обладателей лицензий занимаются розничной торговлей 
бензином и дизтопливом, а также сжиженным газом на сертифицированных 
заправочных станциях23. Отметим, что число обладателей лицензий на рынке 
нефтепродуктов за второе полугодие 2007 года снизилось со 183 до 177. 

Цена на газ для Республики Молдова в настоящее время рассчитывается на 
основе формулы, оговоренной в пятилетнем контракте с «Газпромом» (2006 г.), 
предусматривающим ежеквартальный пересмотр цен. В 2008 г. цена должна 
составлять 75% от среднеевропейской цены. Рост цен будет продолжен до 2011 
года опережающими по сравнению с мировыми ценами темпами до 
достижения их уровня. 

В связи с ростом цен на газ приходится регулировать тарифы на 
электрическую и тепловую энергию. В электроэнергетике Молдове не хватает 
своих мощностей. Приходится закупать электроэнергию у соседних стран. 

                                                
20 Источник: официальный сайт МАГАТЭ – International .Atomic Energy Agency (IAEA). Power 
reactor information system. //www.iaea.org/programmes/a2/index.html 
21 О газе. Закон Республики Молдова № 136-XIV от 17 сентября 1998 г. // Официальный монитор 
Республики Молдова, 1998, № 111–113, ст.679; О рынке нефтепродуктов. Закон Республики 
Молдова № 461-XV от 30 июля 2001 г. // Официальный монитор Республики Молдова, 2001, № 
107, ст.821; Об электроэнергии. Закон Республики Молдова № 137-XIV от 17 сентября  1998 г. // 
Официальный монитор Республики Молдова, 1998, № 111–113, ст. 681; Об энергетике Закон 
Республики Молдова № 1525-XIII от 19 февраля 1998 г. // Официальный монитор Республики 
Молдова, 1998, № 50–51, ст.366; Об энергосбережении. Закон Республики Молдова № 1136-XIV 
от 13 июля 2000 года // Официальный монитор Республики Молдова, 2000, № 157–159, ст.1183. 
22 www. anre.md/ anre/index.php?vers=2 
23 ANRE выдало в 2007 году 130 лицензий на виды деятельности на рынке энергоносителей 
(Coобщение для прессы) // www. anre.md/ news/ index.php?vers=2&sm=56&ct=82 
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Более дешевая электроэнергия в Украине. Украина продаёт Молдове 270—280 
МВт электроэнергии в год. Средняя цена с 2002 года оставалась на уровне 
2,79—2,8 цента/кВт/ч. За этот же период оптовая рыночная цена внутри 
Украины выросла на 32,1% – до 4,74 цента/кВт/ч. Поставщик требует 
пересмотра цен. А с учетом отсутствия договоров на поставку электроэнергии 
от Молдавской ГРЭС цена на импортируемую электроэнергию из Украины, 
безусловно, будет повышаться24. 

Назрела необходимость в коренном регулировании тарифов на тепловую 
энергию. Однако парламент, правительство и местные власти не идут на это. У АО 
"Термоком" на начало 2007 года задолженность перед поставщиками составляла 
1880 млн. леев. Среди главных кредиторов числятся предприятия с государствен-
ным капиталом, такие как "Молдовагаз", "ТЭЦ-2", "Апэ-канал", "ТЭЦ-1", а также 
группа "Юнион Феноса". В то же время долг потребителей перед "Термоком" 
составлял 381 млн. леев, из которых на жилищный фонд, т.е. население, приходится 
95%25. Действующий тариф не покрывает затрат, а главное - амортизации фондов. 
Предприятие приводится к состоянию банкрота с ударом по значительным 
секторам экономики страны и населению зимой 2008-2009 годов. 

Чтобы изменить ситуацию, необходимы радикальные реформы. После 
разделения на специализированные предприятия в 1997-1998 годах 
государственной компании "Молдэнерго" и приватизации в феврале 2000 года 
3 электросетей (Центральной ЭРС, Южной ЭРС и Кишиневской ЭС), уже 
много лет откладывается принятие решения о реструктуризации или 
приватизации. Например, Закон о теплоснабжении, крайне необходимый для 
установки порядка в области теплоснабжения, был принят в первом чтении в 
2003 году и дальше не продвигается.  

В 2005 году, согласно закону, принятому Парламентом в 2002 году, должна 
была произойти либерализация электроэнергетического рынка. Однако проблема в 
том, что либерализировать почти нечего. Национальная электроэнергетическая 
продукция не конкурентоспособна, более того, ее недостаточно для удовлетворения 
внутренних потребностей. В настоящее время 75% потребления электроэнергии 
обеспечивается благодаря импорту из Украины. Исключительное право на 
операции по импорту/экспорту энергии принадлежит предприятию "Энергоком", а 
доступ других компаний в данную сферу заблокирован. Связь с румынской 
энергетической системой осуществляется лишь посредством 3 линий по 100 кВ 
каждая. Они позволяют импортировать лишь 10% электроэнергии, необходимой 
Республике Молдова. Кроме того, импорт осуществляется не напрямую, а 
посредством создания так называемых энергетических островов, для которых 
необходимо предварительное согласование с руководством Европейского союза по 
координации передачи электроэнергии (UCTE – Union for the Coordination of 
Transmission of Electricity). 

Существует еще одна проблема. В последние годы, если исключить группу 
"Юнион Феноса", частные или иностранные структуры не инвестируют в 
энергетический сектор. Для привлечения инвестиций в сектор придется менять 
тарифы, разрабатывать новую тарифную политику, особенно в секторе 
производства электроэнергии. Период низких цен на украинскую 
электроэнергию закончился. 

Продолжение реформ в энергетическом секторе, видится в направлении 
приватизации ТЭЦ и электрораспределительных сетей, устранения 
вмешательства в урегулирование и т.д.  
                                                
24 Украина может приостановить экспорт электроэнергии в Молдову. //rus. newsru.ua/ finance/ 
31oct2007/ moldova_ net.html 
25 Драгиштяну И. Молдова не смогла решить вопрос энергетической безопасности // www. 
allmoldova.com/ index. php? action= newsblock&id=1170314289&lng=rus 
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Необходимо урегулировать тарифы на производство энергии согласно 
реальным расходам по её производству, а также амортизации инвестиций как 
для новой электростанции.  

Следует активнее участвовать в проектах, продвигаемых Европейской 
комиссией, расширить участие в Договоре об энергетическом сообществе. 

Государство должно обеспечивать энергетическую безопасность страны. 
Оно могло бы инвестировать в формирование нефтяных запасов или резервной 
мощности, вести более активные и результативные переговоры с "Газпромом" в 
отношении цен на газ и т.д. 

Представляется необходимым глубоко изучить опыт стран развитой 
атомной промышленности (США, Франции, Японии, России), стран с 
наибольшим потреблением электроэнергии, выработанной АЭС (Франции, 
Словакии, Бельгии, Швеции), стран - соседей, производящих и потребляющих 
энергию АЭС (Румынии, Украины), малых стран (Армении, Венгрии, 
Болгарии, Словении, Чехии, Финляндии) и Евросоюза в целом в области АЭС. 
Атомная энергетика в XXI веке становится одним из наиболее перспективных 
направлений современной энергетики. 

Особую роль в упорядочении рынка нефтепродуктов Молдовы и 
стабилизации цен призван сыграть нефтяной терминал и порт Джурджулешть. 
Инвестиционная программа включает строительство Международного порта 
Джурджулешть на Дунае, сети АЗС и первого в Молдове завода по 
производству биоэтанола. Общий объем инвестиций в проекты холдинга 
оценивается в $250-270 млн.26  

Необходимо решать вопросы обеспечения энергетическими ресурсами из 
собственных источников, разнообразить поставщиков электроэнергии, найти 
альтернативные источники поставки газа и т.д. Нерешенность данных проблем 
приводит к коллапсу теплоснабжения Кишинева, постоянному и в перспективе 
стабильному росту цен на газ и электроэнергию. Рост цен в энергетическом 
секторе Молдовы сказывается на ценах по всей технологической цепочке: от 
сырья (в том числе и сельскохозяйственного) - и до готовой продукции. 

Очевидно, именно либерализация энергетического рынка станет главным 
шагом к обеспечению энергетической безопасности, развитию полноценных 
рыночных отношений в энергетической сфере и снижению отрицательных 
последствий мирового роста цен на энергоресурсы для Молдовы. 

 
Recenzent: dr. hab., prof. univ. Petru ROŞCA 

                                                
26 Нефтяной терминал Джурджулешть принял первый танкер с 3,7 тыс. тонн 

нефтепродуктов. // azi. md/ news? ID= 45993 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МОЛДОВЕ И  
ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Юрий КРОТЕНКО, д-р, доцент (УЛИМ) 

Problems of modern migration in economic are considered. The condition and 
tendencies of migratory processes in Moldova is described. The condition in the field of 
migration in Moldova on prospect is predicted. Measures on overcoming of negative 
consequences in migratory sphere of Moldova are offered. 

В современной мировой экономике наблюдается расширение и углубление 
глобализационных процессов. Одним из наиболее значительных последствий 
глобализации наблюдаемых на различных уровнях хозяйственной иерархии 
является миграция населения.  

Понятие миграция происходит от латинского migratio (migro) т.е. перехожу, 
переселяюсь. Миграция населения это перемещения людей, связанные, как 
правило, со сменой места жительства. Миграция населения подразделяется на 
безвозвратную (с окончательной сменой постоянного места жительства), 
временную (переселение на достаточно длительный, но ограниченный срок), 
сезонную (перемещение в определенные периоды года). Различают внешнюю (за 
пределы страны) и внутреннюю миграцию населения. К внешней миграции 
относятся эмиграция и иммиграция. Эмигра́ция (от лат. emigro — выселяюсь) 
представляет собой выезд граждан из своей страны в другую страну на 
постоянное жительство (или на длительный срок) по политическим, экономи-
ческим и иным причинам. Иммиграция (immigration) - въезд в страну граждан 
зарубежных стран на постоянное место жительства или с целью длительной 
работы. К внутренней миграции относят движение из села в город, межрайонные 
переселения, внутрирегиональные перемещения жителей (смена места 
жительства внутри района или городской агломерации) и др. Иногда к миграции 
относят так называемые маятниковые миграции (регулярные поездки к месту 
работы или учёбы за пределы своего населённого пункта). 

В мировой практике можно выделить следующую миграционную мотивацию:  
• возвращение на историческую родину (репатриация); 
• воссоединение с семьей (семейная); 
• поиск убежища и другие гуманитарные причины (гуманитарная); 
• профессиональные запросы и пригодность (профессиональная); 
• экономическая целесообразность (бизнес); 
• государственные интересы (особые заслуги, служба в вооруженных 

силах); 
• принадлежность к определенной религии и религиозные мотивы 

(религиозная). 
По данным доклада Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), 

распространенного накануне международной встречи по вопросам миграции и 
развития, которая прошла в Нью-Йорке 14 и 15 сентября 2006 года за пределами 
своих стран проживает 191 млн. человек — вдвое больше, чем 50 лет назад. Если 
собрать всех мигрантов в одной стране, то по численности населения такое 
«государство» заняло бы пятое место в мире — после КНР, Индии, США и 
Индонезии27. Некоторые страны имеют особые иммиграционные категории. 
Например, в США - лотерея Грин-Кард, в Австралии - тесные связи со страной, в 
Канаде (Квебек) – поддержание франкоязычного сообщества.  

Почти половину мигрантов в мире, по данным доклада Фонда ООН в области 
народонаселения (UNFPA), составляют женщины. Женщины отсылают своим 
                                                
27 Количество мигрантов в мире за полвека удвоилось // www. demographia.ru/ articles_N/ 
index.html?idR= 45&idArt= 530 
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семьям большую часть своего заработка, чем мужчины. Однако, несмотря на 
огромный вклад женщин-мигрантов в экономику, как своих стран, так и стран 
проживания, их роль недооценивается. Недооцениваются также и опасности, 
которые угрожают женщинам-мигрантам в стране временного проживания: от 
сексуального рабства до эксплуатации и физического насилия. Именно поэтому 
доклад ООН привлекает внимание к положению женщин-мигрантов, которые 
подвергаются двойной дискриминации: как женщины и как «чужаки» в странах 
своего пребывания28. 

Миграционные процессы являются отражением региональной 
миграционной политики. В Молдове миграционная политика прошла ряд 
этапов своей реформации. В первые годы независимости нередко проявилось 
резко отрицательное отношение к мигрантам. Эта тенденция явилась 
отражением своеобразного подхода части молдавской элиты к путям и 
методам формирования миграционной политики. В миграционной сфере 
возобладала политика осуществления национального замкнутого варианта 
развития кадрового потенциала страны. Это нашло отражение в установлении 
жестких ограничений на миграцию из-за рубежа. Потоки прибывающих в 
страну граждан ограничены 0,05% от численности населения. Желание 
выехать на ПМЖ за рубеж и сменить гражданство в 90-е годы не осуждалось, 
а для отдельных категорий граждан порой неофициально поощрялось. 
Ошибочность данного подхода к национальной миграционной политике 
проявилась на практике. Население страны сокращается. Частично за счет 
выезда граждан Молдовы за рубеж на постоянное место жительства, а 
частично за счет смертности. По мнению академика Георге Палади низкая 
рождаемость и высокий уровень миграции из Республики Молдова могут 
создать предпосылки для исчезновения молдаван как нации через 50 лет29. 

Численность постоянного населения Молдовы (без Приднестровья и 
муниципия Бендеры) на 1 января 2008 г. составила 3572,7, в том числе 
городского – 1476,1 и сельского – 2096,6 тыс.чел. Среднегодовая численность 
постоянного населения страны составила в 2007 году 3576,9 тыс. чел. В то же 
время численность наличного населения на 1 января 2008 г. 3424,4, в том 
числе городского – 1359,0 и сельского – 2065,4 тыс. чел. Среднегодовая 
численность наличного населения за 2007 год составила 3428,6 тыс. чел30. 
Таким образом, по среднегодовой численности постоянный состав превышает 
наличное население на 148,3 тыс. человек (4,3% среднегодовой численности 
наличного населения). На 1 января 2008 года превышение постоянного 
населения над наличным составило те же 148,3 тыс.чел. (4,3% численности 
наличного населения на 1.01.2008), в том числе по городскому населению 
превышение составило 117,1 тыс.чел. (8,6% городского наличного населения), 
а по сельскому – 31,2 тыс.чел. (1,5% сельского наличного населения). Таким 
образом, по официальным данным на 1.01.2008 года доля сельских жителей в 
численности постоянного населения страны составила 58,7%, в численности 
наличного населении – 57,7%, а по показателю превышения постоянного 
населения над наличным на долю сельских жителей приходится лишь 21,0%. 

Интересные процессы проявляются в структуре городского населения 
страны. В целом постоянное городское население страны уменьшилось за 2007 
год с 1478,0 тыс. чел. до 1476,1 тыс.чел. Однако в крупных населенных 

                                                
28 Количество мигрантов в мире за полвека удвоилось // www. demographia.ru/ articles_N/ 
index.html?idR= 45&idArt= 530 
29 Молдаване рискуют исчезнуть как нация в последующие 50 лет, утверждает академик Георге 
Палади // tv7.md/ ?page= Society&id= 10641&lang=ru&list=6 
30 Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2008, în profil territorial // www. 
statistica.md/ statistics/ dat/ 1139/ro/Nr_pop_stab_pr_terit_1_ian_2008.pdf 
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пунктах тенденция обратная. Здесь постоянное население растет. В частности 
в Муниципии Кишинэу общая численность постоянного населения выросла с 
780,3 тыс.чел. на 1.01.2007 года до 785,1 тыс.чел на 1.01.2008 года. В Бельцах 
за год численность постоянного населения выросла со 147,1 до 148,1 тыс.чел., 
в Кагуле – с 40,3 до 40,5 тыс.чел31. Таким образом, налицо миграционные 
процессы из сел и небольших городов в крупные города страны. Причем 
население Бельц выросло на 6,8‰, Кишинэу – на 6,2‰, а Кагула – на 5,0‰. 

К сожалению, не приходится говорить об объективности официальных 
статистических данных по численности и составу населения страны. 
Абсолютное совпадение в данных о превышении постоянной численности 
населения на 1.01.2008 года и среднегодовых показателях (148,3 тыс.чел.) 
свидетельствуют о применении метода подгонки статистических показателей в 
расчете за год на отдельных этапах статистического учета. 

Интересно, что ЦРУ США в оценке численности населения Молдовы 
(включая Приднестровье) по состоянию на июль 2007 года ориентировалось 
на цифру в районе 4320 тыс.чел32. В то же время официальные статистические 
службы Молдовы и Приднестровья определяют численность населения на 
начало 2008 года в 4105 тыс.чел. (3572 тыс.чел. Молдова и 533,5 тыс.чел. 
Приднестровье33). Таким образом расхождение составляет 215 тыс.чел. или 
5,2%, что несколько выше возможной статистической погрешности. 

Большие сомнения вызывают данные по сельской местности, где по офи-
циальной информации наличное население лишь на 1,5% меньше численности 
постоянного населения. Вообще официальные данные по наличию сельского 
населения резко отличаются от информации общественных организаций и неправи-
тельственных учреждений. В частности, согласно исследованию, осуществленному 
по заказу Международной организации по миграции (МОМ), организацией CBS-
AXA, большинство мигрантов из Республики Молдова являются сельскими 
жителями. Из общего числа граждан Молдовы, работающих в странах СНГ, 
сельскими жителями являются 77%. Среди молдавских мигрантов в странах ЕС 
сельские жители составляют 55%. Согласно авторам исследования 190 тысяч 
молдавских мигрантов находятся в России, в Италии – 55 тысяч человек. Большое 
число мигрантов из Молдовы находятся также в Украине, Португалии, Франции, 
Испании и Греции, Израиле, Турции и Румынии34. Таким образом, по данным CBS-
AXA, количество сельских мигрантов из Молдовы не может быть ниже 180 тыс.чел., 
что почти в 6 раз выше официальных данных. При этом в расчет не может браться 
возможное временное отсутствие сельских жителей по месту своего постоянного 
проживания в связи с выездом в населенные пункты в пределах Молдовы. Наличие 
гражданина в другом населенном пункте Молдовы вне места своего постоянного 
проживания не отразится на итоговых показателях по стране в целом. 

Для расчета реальной численности временных мигрантов за пределы страны 
мы воспользовались структурными показателями мигрантской среды исследования 
CBS-AXA. Соотношение мигрантов в страны СНГ и ЕС было принято равным 5,5 к 
1 (по ведущим странам – Россия и Италия). Официальная общая численность 
превышения постоянных городских жителей Молдовы над их наличным числом - 
                                                
31 Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2007, în profil territorial // www. 
statistica.md/ statistics/ dat/ 954/ro/ Nr_pop_stab_ pr_terit_ 1_ian_2007.pdf. Numărul populaţiei stabile 
al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2008, în profil territorial // www. statistica.md/ statistics/ dat/ 1139/ 
ro/ Nr_pop_ stab_pr_terit_ 1_ian_2008.pdf 
32 Central Intelligence Agency – The world fastbook – Field Listing – Population // www. cia.gov/ 
library/ publications/ the-world-factbook/ fields/2119.html 
33 Население Приднестровья продолжает сокращаться // www. allmoldova. com/ index.php? 
action= newsblock &id= 1209477072&lng=rus 
34 Большую часть молдавских мигрантов составляют сельские жители // www. allmoldova.com/ 
index.php? action= newsblock&id=1194277991&lng=rus 
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117,1 тыс.чел. В структуре работающих в странах СНГ, доля сельских жителей 
принята в размере 77%, а среди работающих в ЕС – 55%. В результате, расчетная 
доля сельских жителей Молдовы среди временных мигрантов составила около 
73,5% и расчетная численность временных сельских мигрантов из Молдовы должна 
достигать 440 тыс.чел. Таким образом, по нашим расчетам общее число временных 
мигрантов из Молдовы в расчете на 1.01.2008 года должно находится в пределах 
560 тыс.чел. Полученные данные близки к показателям первого полного 
оценочного доклада об исследовании структур управления миграцией в Молдове 
подготовленного Миссией Международной организации по миграции (IOM) в 
Кишиневе. Согласно докладу треть трудоспособного населения (около 600 тыс. 
человек) работает за рубежом, в большинстве случаев - нелегально35.  

Официальную точку зрения на внешнюю миграцию в Молдову и из нее 
можно проиллюстрировать примерами за 2006 год. Так, по данным Министерства 
информационного развития из Республики Молдова на постоянное место 
жительства за рубеж выехало 6685 человек. В том числе в Россию (2890 чел.), 
Украину (2350 чел.), США (612 чел.), Германию (253 чел.), Израиль (201 чел.) и 
др. В то же время, по данным министерства внутренних дел в 2006 году в страну 
репатриировалось 1608 уроженцев РМ. Распределение репатриированных по 
национальностям следующее: молдаване – 53,4%, русские – 17,8%, украинцы – 
15,1%, другие национальности – 13,7%. Большинство репатриированных прибыли 
из России (51,6%) и Украины (25,5%)36. В 2006 году в Республику Молдова 
прибыло также 1968 иммигрантов, из которых 605 человек получили постоянное 
разрешение на проживание, а 1363 человек – разрешение с фиксированным 
сроком пребывания. Доля приехавших на работу в РМ составляет 42,1%, на учебу 
- 22,6%, а семейная иммиграция составила 35,3%. 

Основная причина и легальной и нелегальной миграции граждан Молдовы 
является бедность. И миграция позволяет улучшать жизненный уровень населе-
ния. В 1997 году, после которого начался массовый отъезд граждан республики за 
рубеж, суммы поступившие в страну составили 6% от общего объема ВВП. В 
1998 - 9%, в 2000 - 12%, в 2001 - 15%, а в 2003 - 18%37. В 2007 году по данным 
Всемирного банка на денежные переводы мигрантов приходится уже 36 
процентов ВВП Молдовы38. Это один из наиболее высоких показателей в мире.  

Основы миграционной деятельности на территории Республики Молдова 
регулируются законодательством страны. Первый закон «О миграции» №418-XII 
был принят 19 декабря 1990 года. В последствии в декабре 2002 года он был 
заменен более современным вариантом закона «О миграции» №1518-XV. Однако 
сегодня новый закон уже не в состоянии в полной мере отвечать современным 
требованиям. В частности, в законе нет определения типов и видов миграции (в 
том числе внутренней и внешней; безвозвратной, временной, сезонной и 
маятниковой), отсутствуют понятия «эмиграция» и «иммиграция», не прописаны 
причины этих явлений. Семейная миграция в законе ограничена статьей 16 до 
рамок «Семейная иммиграция». Ежегодная иммиграционная квота в целом по 
стране установлена в размере не более 0,05 процента от общего числа населения, 
постоянно проживающего на территории Республики Молдова. Это составляет 
менее 2 тыс.человек и не покрывает эмиграцию, создавая тем самым дефицит 
трудовых ресурсов и способствуя сокращению численности населения. При этом 
методологически неверно, по нашему мнению, рассчитывать иммиграционную 

                                                
35 Нелегальная миграция в Молдове // www. tirashotline.org/ index.php?action= printpage; topic=12.0 
36 Около 7 тысяч человек выехали в прошлом году навсегда из Республики Молдова // www. 
allmoldova. com/ index.php? action=newsblock&id=1181723183&lng=rus 
37 Место страны в международной миграции рабочей силы // www. catalog.fmb.ru/ moldova9. shtml 
38 Денежные переводы мигрантов обеспечивают 36% ВВП Молдовы // www. soderkoping.org.ua/ 
page 17597. html 
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квоту на основе постоянного населения. Трудовые ресурсы, это не списочная 
численность, а реально существующие люди и рассчитывать иммиграционную 
квоту следует из наличного населения страны. 

Определенная активность в миграционной сфере наблюдается в деятельности 
государственных органов на международной арене. В мае 2003 года Молдова 
вступила в Международную организацию по миграции (МОМ), что обеспечивает 
молдавским гражданам за рубежом услуги по информированию, обучению 
языкам, медицинскому осмотру, трудоустройству и др. До конца 2008 года будет 
разработано соглашение о реадмиссии между Молдовой и Россией, страной, где 
по некоторым данным работает 55% молдавских мигрантов. В Болонье 29 января 
2008 г. официально открыто Генеральное консульство Республики Молдова в 
Италии. Последние данные показывают, что в Италии на сегодня проживают 
около 55000 граждан Молдовы. 30 января 2007 был подписан План действий 
между Фондом ООН в области народонаселения и Правительством Республики 
Молдова по внедрению Программы содействия и развития на 2007-2011. 
Позитивно развивается сотрудничество между Пограничной службе Молдовы и 
Миссией помощи на государственной границе Республики Молдова и Украины 
(EUBAM). В целях содействия укреплению эффективности контроля погранич-
ных и таможенных процедур и пограничного контроля в Республике Молдова и 
Украине вдоль общей границы, в том числе в борьбе против торговли людьми, 
Европейский Совет продлил 12 февраля на года до 28 февраля 2009 года мандат 
специального представителя ЕС по Молдове. 

Исследование динамики населения Молдовы за последние 10 лет (см. табл. 1) 
свидетельствует, что численность населения страны уменьшилась почти на 70 
тыс. чел. Это равно численности населения районов Басарабяска (29,5 тыс.чел) и 
Шолданешть (44,1 тыс чел). В стране сложилась устойчивая тенденция снижения 
численности населения со среднегодовым абсолютным снижением по 7,6 тыс. 
чел. В то же время можно говорить о нарастании абсолютных показателей 
падения численности. Если в 1998 году численность населения страны уменьши-
лась на 2,3 тыс. человек, то за 2006 год на 11,1 тыс. чел. В результате в 1998 году 
коэффициент снижения численности населения составил 0,6‰, а в 2006 году – 
3,1‰. Тенденция падения численности населения страны нарастает. По 
опубликованным данным за 2007 год население страны уменьшилось уже почти 
на 13 тыс. человек и общая численность жителей страны, рассчитанная на 
основании данных о рождении и смертности, составила на 1 января 2008 г. без 
учета Приднестровья 3,572 млн. человек39.  

Таблица 1 
Население Молдовы 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Численность пос-
тоянного населе-
ния, тыс. человек 3657,9 3655,6 3649,9 3644,1 3635,1 3627,8 3618,3 3607,4 3600,4 3589,3 
Изменение числен-
ности населения, 
тыс. человек  -2,3 -5,7 -5,8 -9,0 -7,3 -9,5 -10,9 -7,0 -11,1 
Плотность населения 
(человек на 1 км2) 120,5 120,5 120,3 120,1 119,8 119,6 119,2 118,9 118,6 118,3 

Источник: Национальное бюро статистики РМ //www. statistica.md/ 
statistics/dat/ 911/ru/ Date_ geografice_ RM_2006_ru.htm 

 

                                                
39 Население Молдовы уменьшилось в 2007 году на 13 тыс. человек // //www. allmoldova.com/ 
index.php? action =newsblock&id=1203343877&lng=rus 
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При прогнозе численности населения Молдовы мы отошли от традиционного 
подхода на базе половозрастного состава населения в пользу миграционного 
компонента движения населения. Не отказываясь в принципе от когортно-компо-
нентного метода (ККМ) прогноза численности населения (главного метода в 
минувшем столетии) мы сконцентрировались на исследовании трендовых моде-
лей, учитывающих специфические особенности развития Молдовы в настоящее 
время. Главными движущими мотивами данного выбора явились самый низкий в 
Европе уровень доходов на душу населения среди граждан Молдовы40, высокий 
уровень миграции и, соответственно, беспрецедентно высокая доля доходов от 
временной внешней миграции населения в валовом внутреннем продукте 
страны.41 При этом приходилось учитывать, что временная внешняя миграция 
населения в последние годы все чаще трансформируется в безвозвратную 
миграцию с окончательной сменой постоянного места жительства. Важно отме-
тить, что в Молдове процесс трансформирования временной внешней миграции в 
безвозвратную миграцию нередко сопровождается миграцией вслед за безвоз-
вратным активным населением экономически неактивного населения. Этот 
процесс захватывает лиц до 16 лет, учащихся дневной формы обучения в возрасте 
16 лет и старше и лиц пенсионного возраста. Последняя категория обычно слабо 
участвует в безвозвратных миграционных процессах. Для лиц младших, чем 
активное население возрастов, находящиеся за рубежом родители создают 
условия обучения в системе высшего и среднего специального образования. 
Особенным спросом среди «зарубежных» родителей пользуется высшее образо-
вание по наиболее перспективным за рубежом специальностям (экономисты, 
юристы). Многие выпускники высших и средних специальных учебных заведе-
ний Молдовы почти сразу выезжают, к находящимся за рубежом родителям, 
первоначально по временной схеме с трансформацией в последующем в 
безвозвратную миграцию с окончательной сменой постоянного места жительства. 
Подобные механизмы еще более затрудняют использование половозрастного 
состава населения для прогноза его численности в Молдове. 

В этой связи в основу прогнозирования изменения численности населения на 
предстоящие промежутки времени закладывались трендовые модели динамики. 
Прогнозирование на основе временого ряда изменения численности населения 
относится к одномерным методам прогнозирования, базирующимся на 
экстраполяции, т.е. на продлении на будущее тенденции, наблюдавшейся в 
прошлом. При таком подходе предполагается, что прогнозируемый показатель 
формируется под воздействием большого количества факторов, выделить 
которые либо невозможно, либо по которым отсутствует информация. В этом 
случае ход изменения численности населении был связан не с факторами, а с 
течением времени, что проявляется в образовании одномерных временных рядов 
и расчете параметров так называемых кривых роста численности населения.  

Современная теория располагает большим набором типов кривых роста 
для экономических процессов. На практике не всегда удается сразу построить 
достаточно хорошую модель прогнозирования, поэтому целесообразно 
обеспечить неоднократное построение трендовых моделей динамики 
численности населения Молдовы. При экстраполяционном прогнозировании 
динамики на основе временных рядов с использованием трендовых моделей 
следует обеспечить выполнение следующих основных этапов:  

1) предварительный анализ данных;  
2) формирование набора моделей, называемых функциями-кандидатами;  
3) численное оценивание параметров моделей  

                                                
40 Место страны в международной миграции рабочей силы // www. catalog.fmb.ru/ moldova9. shtml 
41 Денежные переводы мигрантов обеспечивают 36% ВВП Молдовы // www. soderkoping. org.ua/ 
page 17597. html 
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4) определение адекватности моделей;  
5) оценка точности адекватных моделей;  
6) выбор лучшей модели;  
7) получение точечного и интервального прогнозов;  
8) верификация прогноза. 
Прогноз на основании трендовых моделей (кривых роста) содержит два 

элемента: точечный и интервальный прогнозы. Точечный прогноз — это прогноз, 
которым называется единственное значение прогнозируемого показателя. Оче-
видно, что точное совпадение фактических данных в будущем и прогностических 
точечных оценок маловероятно. Поэтому точечный прогноз должен сопровож-
даться двусторонними границами, т.е. интервальным прогнозом.  

Интервальный прогноз на базе трендовых моделей осуществляется путем 
расчета доверительного интервала, в котором с определенной вероятностью 
можно ожидать появления фактического значения прогнозируемой численности 
населения. Методы, разработанные для статистических совокупностей, позволяют 
определить доверительный интервал, зависящий от стандартной ошибки оценки 
прогнозируемого показателя, от времени упреждения прогноза, от количества 
уровней во временном ряду и от уровня значимости (ошибки) прогноза. 
Увеличение неопределенности прогнозируемого процесса с ростом периода 
упреждения проявляется в постоянном расширении доверительного интервала.  

При экстраполяционном прогнозировании динамики численности населения с 
использованием трендовых моделей весьма важным является заключительный 
этап — верификация прогноза. Верификация прогнозной модели представляет 
собой совокупность критериев, способов и процедур, позволяющих на основе 
многостороннего анализа оценивать качество получаемого прогноза. 

По нашему мнению, сохранение тенденции снижения численности 
населения даже без вероятного ускорения приведет к резкому ухудшению 
экономического положения страны. К 2020 году при оптимистическом 
прогнозе сохранения абсолютного снижения численности на уровне последних 
10 лет (7,6 тыс.чел.) население страны уменьшится на 99 тыс.чел. и составит 
менее 3,5 млн. При прогнозном среднестатистическом уровне выбытия по 
итогам 2006 года (11,1 тыс.чел.) население Молдовы к 2020 году уменьшится 
более чем на 140 тыс.чел. Однако наиболее реальным при сложившихся 
условиях видится пессимистический сценарий прогноза динамики 
численности населения страны описываемой уравнением параболы с 
параметрами как минимум соответствующими тенденции непрерывного 
убывания функции (ускорения сокращения численности населения), 
достигнутыми за последние десять лет (1997-2006 годы). Расчеты показывают, 
что в этом случае возможно ожидание с высокой степенью вероятности 
снижения численности населения страны к 2020 году на 500-700 тыс.чел. по 
сравнению с уровнем 2006 года, т.е. на 14-20%. 

Приведенные расчеты справедливы для условия нейтрального возмущения 
внешней среды. Однако факторы внешней среды могут оказать серьезное 
влияние на динамику численности населения Молдовы. Среди них, например, 
миграционная политика Румынии, России и Украины.  

Серьезным фактором дестабилизации ситуации в международном секторе 
миграционной сферы Молдовы может стать миграционная политика нового члена 
Евросоюза и естественного соседа Молдовы – Румынии. Так, при посещении 
Молдовы в январе 2007 года президент Румынии Траян Бэсеску озвучил цифру 
более чем 530 тысяч заявлений от граждан Молдовы на получение гражданства 
Румынии. С тех пор в прессе со ссылками на официальных лиц Румынии 
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приводятся данные о 800 тыс.,42 900 тыс. и 1,5 млн. заявлений молдавских 
граждан на получение гражданства Румынии, накопившихся в румынском 
посольстве в Кишиневе. Причем украинские СМИ сравнивают количество 
заявлений на получение румынского гражданства с 1,5 млн. избирателей, 
зарегистрированных на последних парламентских выборах в Молдове.43  

На сегодня лица, получившие румынское гражданство, лишены свободы 
передвижения, так как их право на выезд из страны ограничивается в течение 
четырех лет. Национальные фонд румын (НФР) и совет восстановления 
целостности (НСВЦ) подали в Национальный совет по борьбе с 
дискриминацией в Бухаресте еще в июле 2007 года жалобу, в которой 
утверждается, что закон Румынии «О гражданстве» дискриминирует граждан 
Молдовы и Украины, которые желают получить румынское гражданство. 
Румынские ассоциации считают, что закон содержит антиконституционные 
положения, а также ограничения права на свободное передвижение и 
гражданского права на подачу заявления на восстановление гражданства 
Румынии. В первую очередь это относится к гражданам Молдовы и Украины, 
которые "лишились румынского гражданства в результате неблагоприятных 
исторических условий - не добровольно или по заявлению". Поэтому 
"моральное вознаграждение, которое предпринимает румынское государство 
посредством данного закона, не должно содержать признаки дискриминации и 
ограничений"44. Внесение в закон «О гражданстве» поправки по исключению 
ограничения на выезд из страны в течение четырех лет, может резко повысить 
привлекательность румынского гражданства среди населения Молдовы.  

Совершенно новый подход официального Бухареста к проблеме 
предоставления румынского гражданства жителям Республики Молдова 
демонстрирует в последнее время президент Румынии Траян Бэсеску. 
Президент считает, что либерализация процесса предоставления румынского 
гражданства должна коснуться всех жителей РМ, вне зависимости от того, 
румынского они происхождения или русского. Эта мысль прослеживается в 
заявлении от 21 августа 2007 года в ходе встречи с представителями 
румынской диаспоры за рубежом, а затем и 25 сентября 2007 года на 
заседании Высшего совета обороны страны. На Высшем совете обороны 
президент отметил, что "В Республике Молдова есть достаточно русских 
семей, желающих получить румынское гражданство в интересах своих детей, 
которые хотят учиться и свободно передвигаться по Европе".45 

Вместе с тем существует и другая точка зрения на иммиграцию 
молдавских граждан в Румынию. В частности, министр иностранных дел 
Румынии Адриан Чорояну заявил на заседании парламентского комитета по 
европейским делам, что румынский рынок труда не сможет удержать 
молдавских граждан, желающих получить гражданство Румынии. Эти люди 
должны будут мигрировать на рынок труда других европейских стран. По 
словам А. Чорояну в европейских структурах стали ставить под сомнение 
право Румынии давать гражданство всем желающим гражданам Молдовы, 
хотя с 1991 года до октября 2007 года гражданство Румынии получили лишь 
98 тыс. граждан Молдовы. Чорояну считает, что предоставление румынского 

                                                
42 Закон о гражданстве Румынии ущемляет граждан Молдовы и Украины // www. moldova.ru/ 
index.php? tab Name= articles&owner= 42&id=2210 
43 "Привет из Бухареста": Украина должна вернуть Бессарабию и Буковину в состав Молдовы! // 
www. qwas.ru/ ukraine/ vitrenko/id_100232/ 
44 Закон о гражданстве Румынии ущемляет граждан Молдовы и Украины // www. moldova.ru/ 
index.php? tab Name= articles&owner= 42&id=2210 

45 Шкодич Е. Заявление Бэсеску и позиция русских жителей Молдовы // 
www.ava.md/material/ 28. html 
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гражданства всем желающим жителям Молдовы противоречит европейскому 
духу, так как может создать проблемы на рынке труда других европейских 
стран. Поэтому Румыния не может не принимать во внимание замечания 
стран-членов Европейского союза на этот счет.46  

Безусловно, в румынском посольстве в Кишиневе огромное число 
заявлений, в том числе и семейные. Это значительно увеличивает число 
претендентов на получение румынского гражданства. Есть, очевидно, и 
заявления на румынское гражданство от русскоязычных граждан Молдовы. 
Возможно, следует согласится с мнением министра администрации и 
внутренних дел Румынии Василе Блага, что «реальное количество молдаван, 
желающих получить румынское гражданство, составляет около 900 тысяч из-
за того, что в существующих 500 тысячах дел есть и семейные заявления».47 
Снятие ограничений на выезд из страны в течение четырех лет после 
получения румынского гражданства также окажет стимулирующее влияние на 
эмиграцию из Молдовы. Однако общее число посещений Румынии 
гражданами Молдовы в год достаточно значительно. В 2006 году в Румынию 
въехало около 1 миллиона молдаван. По расчетам специалистов, большинство 
посетителей пересекали границы по нескольку раз, а потому ежегодно в визах 
нуждаются около 100 тысяч граждан Молдовы, которые, очевидно, и станут 
первоочередными претендентами на румынское гражданство.48 

Потребность в иммигрантах у Румынии не уменьшается, а в связи с 
эмиграцией румын в страны Евросоюза будет лишь нарастать. В результате будет 
наращиваться потенциальная потребность Румынии в иммигрантах из Молдовы. 
Хотя с 1991 года к началу 2008 года получили румынское гражданство около 100 
тыс.чел. можно предположить, что в ближайшей перспективе данный процесс 
активизируется. При этом важна позиция президента Молдовы Владимира 
Воронина, который обсуждал с Траяном Бэсеску тему получения румынского 
гражданства жителями Молдовы чтобы они «могли работать в европейских 
странах, путешествовать и свободно передвигаться по Европе».49 

Однако активизация молдо-румынской миграции будет осуществляться и 
без получения румынского гражданства, но на условиях массового перетока 
отдельных категорий работников под гарантии государства и организаций 
предпринимателей. Так, например, в апреле-мае 2008 года Ассоциация 
румынских таксистов ставила вопрос перед органами государственной власти 
страны с просьбой помочь в привлечении из-за рубежа около 4 тысяч 
профессиональных водителей, в том числе 1-1,2 тыс. человек для работы в 
Бухаресте. Румынская сторона заинтересована в первую очередь в водителях 
из Молдовы по языковым соображениям. Транспортные компании намерены 
предоставить иностранным таксистам жилье, ежемесячную заработную плату 
в размере 1000 румынских леев (около 390 евро), а также возможность 
получать ежедневно «чаевые» до 40-50 леев (10-15 евро). Суммарный 
месячный заработок будет приближаться к 650-700 евро. Если проблема не 
решится за счет граждан Молдовы, планируется пригласить водителей из 
Пакистана, Индии и Бангладеш.50 

                                                
46 Рынок труда Румынии не сможет удержать всех граждан Молдовы // www. moldova.ru/ 

index.php? tabName= articles&owner=44&id=2521 
47 Кулик В. Долгоиграющее поглощение Румынией Молдовы // www.ava.md/material/278.html 
48 Синявская Н. Президент Румынии вышел к народу и пообещал помочь с гражданством // 

www. kp.md/ freshissue/ politics/256762/ 
49 Синявская Н. Президент Румынии вышел к народу и пообещал помочь с гражданством // 

www. kp.md/ freshissue/ politics/256762/ 
50 Румыния намерена приглашать на работу молдавских таксистов // tv7.md/ ?page= 

Society&id= 10891 &lang= ru&list=2 
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Изучение мирового опыта продвижения миграционных процессов с 
высокой степенью вероятности позволяет предположить, что Молдову в 
ближайшей перспективе ожидают непростые решения по расширению потока 
иммигрантов. При этом главными факторами этого процесса наряду с 
традиционным стремлением к более комфортным условиям труда и жизни, 
будет соседство с Евросоюзом. Это повысит рейтинг страны в мигрантских 
кругах. Однако Молдова окажется перед выбором между продолжающимся 
сокращением численности населения и возможностями его восполнения за 
счет ограниченного круга категорий временных и постоянных мигрантов 
желающих сегодня приехать на работу в самую бедную страну Европы. 
Фактически в первую очередь это будут иммигранты из стран Азии и Африки. 

Таким образом, по нашему мнению, для коренного реформирования 
процессов в миграционно-демографической сфере необходимо: 

1. На основе программно-целевого подхода разработать систему приори-
тетов развития страны на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный 
периоды. Включить в ее состав миграционно-демографическую составляющую. 

2. Приступить к практической реализации разработки концепции 
долгосрочного экономического развития Молдовы до 2020 года, учитывающей 
обострение конкуренции не европейском рынке труда. В ней следует 
определить цели и задачи развития национальной экономики в долгосрочной 
перспективе, проанализировать возможные варианты хозяйственного развития 
страны с учетом миграционно-демографических процессов, разработать 
практические механизмы достижения целей концепции и пр.  

3. Пересмотреть нормативную базу миграционного процесса. Действую-
щий ныне закон №1518-XV от 6.12.2002 «О миграции» нуждается в серьезной 
переработке с учетом современных требований Евросоюза и сложившейся 
миграционно-демографической ситуации в стране. 

4. Обеспечить разработку национальной стратегии демографической 
безопасности. Завершить до конца 2008 года работу над Стратегией для 
молодежи на 2009-2013 годы, запустить национальные программы по 
экономическому образованию, обеспечению молодых семей жильем, 
трудоустройству выпускников. Концептуальные механизмы целесообразно 
разрабатывать на перспективу до 2015 и 2020 годов. 

5. Активизировать исследование ситуации на демографическом рынке 
страны, проблемы конкуренции за человеческие ресурсы на глобальном и 
европейском рынках, места и роли Молдовы в региональных миграционных 
процессах. Завершить разработку при поддержке ООН, в соответствие с 
Планом Республики Молдова и Совета Европы, так называемой «Зеленой 
книги демографии Республики Молдова».  

6. Сконцентрировать организационные усилия по миграционно-демографи-
ческой проблеме в рамках единого центра, восстановив Департамент миграции, 
например, по аналогии с другими странами региона, например, Федеральной 
миграционной службой РФ. Сегодняшние разрозненные структуры в рамках 
МИДЕИ, МВД, Министерства просвещения и молодежи, Министерства 
здравоохранения, Министерство социальной защиты, семьи и ребенка, 
Пограничная служба не имеют единого координационного центра, что резко 
снижает эффективность принимаемых решений. 

7. Ускорить процессы подписания Договора о государственной границе 
между Республикой Молдова и Румынией и Соглашения о пересечении границ 
в приграничном регионе. 

 
Recenzent: dr. hab., prof. univ. Petru ROŞCA 
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IMPACTUL SECTORULUI ENERGETIC  
ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

 
Petru ROŞCA, dr. hab. în econ., prof. univ., 

Leonid ROŞCA, doctor în economie,  
Gabriel STATI, Ilian GALBEN, drd.ULIM 

 In this article the author is examining a set of measures regarding protection of the 
environment, impact on the environment of the accelerated production and use of different 
kind of energy resources in the national economy. 

Protecţia mediului înconjurător cuprinde un sistem de măsuri de stat, sociale, 
organizatorice, tehnice, economice, de drept etc. în scopul utilizării raţionale a 
forţelor de producţie, care să excludă sau să reducă esenţial influenţa negativă a 
energeticii, industriilor, construcţiilor, transporturilor, a agriculturii şi altor tipuri de 
acţiune asupra mediului înconjurător. 

Elemente ale mediului natural înconjurător sunt: atmosfera, hidrosfera, litosfera 
(stratul superior al Pământului care cuprinde solul, apele subterane şi bogăţiile 
minerale), flora şi fauna. 

Odată cu dezvoltarea societăţii se lărgeşte influenţa ei asupra naturii, creşte de 
asemenea influenţa negativă a poluării mediului înconjurător asupra organismului 
omului: poluarea cu diferite elemente nespecifice pentru starea ei naturală, care nu 
se asimilează de mediul înconjurător şi sunt dăunătoare pentru organismele vii; 
dezechilibrul în dezvoltarea mediului înconjurător; modificările în balanţa apelor; 
erozia solului; epuizarea zăcămintelor minerale şi energetice etc. 

Este imposibil a lua anumite decizii referitoare la amplasarea obiectelor de 
producţie fără a se ţine cont de respectarea strictă a măsurilor de protecţie a mediului 
înconjurător, utilizarea raţională, păstrarea şi reînnoirea resurselor. 

În orice ţară aceste probleme sunt strict reglementate prin legislaţie (vezi 
Constituţia Republicii Moldova - articolul 37;  Legea cu privire la protecţia mediului 
înconjurător [1]; restricţiile prevăzute pentru daunele aduse mediului înconjurător). 

În procesul de corelare a societăţii cu mediul înconjurător a apărut o disciplină 
nouă - "Economia mediului înconjurător". Conţinutul ei redă organizarea raţională a 
folosirii naturii. Ea cuprinde organizarea realizării măsurilor de ocrotire a mediului 
înconjurător, repartizarea resurselor între ramurile economiei naţionale şi folosirea 
lor eficientă, aprecierea sub aspect ecologic-economic a regimului de folosire a 
naturii, resurselor naturale etc. 

Utilizarea intensivă a  resurselor naturale trebuie să fie orientată spre consumul 
lor minimal. Aceasta permite soluţionarea concomitentă a trei probleme: reducerea 
necesităţilor de resurse naturale; ridicarea calităţii; creşterea productivităţii muncii. 
Progresul tehnico-ştiinţific trebuie să fie orientat spre îmbunătăţirea radicală a 
utilizării resurselor naturale, materiei prime, materialelor şi energiei la toate stadiile - 
începând cu extragerea şi prelucrarea materiei prime şi terminând cu fabricarea 
producţiei finite. 

Surse clasice sunt considerate resursele energetice epuizabile: cărbunele, 
petrolul, gazele naturale, şisturile bituminoase, nisipurile asfaltice şi minereurile 
radioactive. Rezervele resurselor energetice clasice de pe Terra sunt limitate. 
Consumul lor reclamă o mai judicioasă folosire a lor pe plan mondial şi naţional. 

Din nevoile globale de energie actualmente cca 90% sunt acoperite prin arderea 
combustibilului fosil, din care petrol – 39%, cărbune – 27%, gaze naturale – 24% (fig.1).  

Ponderea combustibilului fosil în producerea energiei pe plan mondial constituie 
63% din care cărbune – 37%, gaze naturale – 16%, ţiţei – 10%. 

Resursele de combustibil fosil sunt relativ reduse. Calitatea resurselor carbonifere 
disponibile devine tot mai scăzută. Creşte costul obţinerii combustibilului fosil, devine 
tot mai important impactul producerii şi influenţării lui asupra mediului. 
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Fig.1. Structura consumului mondial de resurse energetice 

 
Studiile demonstrează că la tendinţele actuale privind consumul anual de 

energie, creşterea populaţiei şi dezvoltarea economică tehnologică a ţărilor – 
consumul de combustibil fosil ar putea satisface nacesităţile mondiale pe o perioadă 
de cca 70 ani – cu ţiţei, 100 ani – cu gaze naturale, 600 ani – cu cărbune [12, p.14]. 

În ultimele decenii este în creştere ascendentă producţia mondială a diferitelor 
categorii de combustibili. Conform calculelor Băncii Mondiale, pentru anul 2005 
producţia totală de energie a fost estimată la nivel de 15,8 miliarde t.e.c., din care 
13,6 miliarde t.e.c. combustibili fosili (tab.1)  [6, p.17]. 

Tabelul 1 
Evoluţia producţiei mondiale de combustibili fosili, mlrd. t.e.c. 
Categoria de 

combustibil 
1972 1991 2005 

Cărbune  2,20 2,74 4,51 
Petrol 3,80 3,90 5,26 
Gaze naturale 1,50 2,23 3,87 
Electricitate primară 0,57 1,00 2,15 
          În total 8,07 9,53 15,79 
Sursa: UN Energy Tape (U.M., New Vork, 1991), Energy Statistical Yeardook, 

1984. Banca Mondială,1993. 
 
Măsurile de bază ce se realizează în domeniul ocrotirii mediului înconjurător la 

nivel de ţară, oraş, raion, comună, precum şi la nivel de  sectoare ale economiei 
naţionale (minister, departament) prevăd [8]: 

1. Ocrotirea şi utilizarea raţională a resurselor funciare ca fiind cea mai 
preţioasă avuţie a societăţii - realizarea unui complex de măsuri orientate spre 
ameliorarea solului şi ocrotirea lui contra proceselor de eroziune în condiţiile 
folosirii intensive a pământului în agricultură etc. 

2. Folosirea complexă, raţională a resurselor de materii prime minerale la 
extragerea şi fabricarea materialelor de construcţie. 

3. Ocrotirea şi utilizarea raţională a resurselor acvatice - consumarea apei în 
industrie, agricultură, gospodăria locativ-comunală şi de către orice consumator în parte. 

4. Ocrotirea aerului atmosferic. E necesar de a reduce la maximum gradul de 
poluare a aerului atmosferic cu elemente dăunătoare  degajate de diverse întreprin-
deri industriale, toate tipurile de transport ca rezultat al chimizării în agricultură etc. 

5. Ocrotirea şi folosirea raţională a resurselor silvice - efectuarea unor măsuri 
atât pentru utilizarea raţională a resurselor forestiere, cât şi pentru îmbunătăţirea lor, 
protecţia contra incendiilor, curăţirea pădurilor de materiale uşor inflamabile, 
reproducerea pădurilor, perdelelor forestiere, crearea masivelor silvice în jurul 
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oraşelor, efectuarea măsurilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor, de prevenire a 
răspândirii vătămătorilor (cu acest scop se aplică diferite metode biologice) etc. 

6. Crearea diferieltor zone de păduri-parcuri, organizarea grădinilor publice 
naţionale, rezervaţiilor naturale, grădinilor botanice, dendrariilor, parcurilor 
zoologice etc. 

7. Protecţia şi reproducerea animalelor sălbatice şi a păsărilor. 
8. Protecţia bogăţiilor subsolului şi folosirea lor raţională. 
9. Producerea utilajului şi a aparatelor, dispozitivelor, diferitor mecanisme 

pentru instalaţiile de purificare şi a altor obiecte cu destinaţie de ocrotire a naturii. 
Totodată, din cauza finanţăriii insuficiente majoritatea întreprinderilor şi-au 

redus esenţial în ultimii ani  cheltuielile pentru efectuarea măsurilor de protecţie a 
mediului înconjurător. Pentru a intensifica activitatea în acest domeniu, în republică 
se desfăşoară intens crearea bazei normativ-juridice în vederea utilizării raţionale a 
resurselor naturale şi protecţiei mediului înconjurător.  

Faptul că utilizarea susţinută a combustibililor fosili poate afecta sănătatea 
umană şi mediul natural nu este deloc o descoperire recentă. Deja în anul 1306, 
regele Edward I al Angliei a interzis arderea cărbunelui în Londra pentru a reduce 
masiva poluare care sufoca oraşul. În ciuda unor astfel de eforturi, folosirea 
cărbunelui a crescut vertiginos în timpul Revoluţiei Industriale, astfel la sfârşitul 
secolului XIX, Londra era vestită pentru aerul irespirabil şi pentru clădirile sale 
înnnegrite de fum. Nu mai târziu de 1952, mii de londonezi au murit atunci când 
aerul nemişcat a sufocat locuitorii în propriile reziduuri. Deşi această tragedie a dus 
la o înnăsprire a legilor britanice privind aerul, criza calităţii aerului abea începuse, 
deoarece folosirea combustibililor fosili – în special petrolul – urma să depăşească 
orice plafon. 

Unul dintre obiectivele principale ale politicii Uniunii Europene în domeniul 
energiei este protecţia mediului. Referitor la reducerea ploilor acide şi a emisiilor 
gazelor cu efect de seră –  prin introducerea celor mai performante tehnologii. O 
primă acţiune s-a convenit la Summitul de la Kyoto, privind reducerea în perioada 
2008-2012 a emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă  cu 8%. Dacă astfel de 
măsuri nu ar fi fost adoptate, aceste emisii ar fi crescut cu 5% în perioada 1990-
2010, cu 12% între 2010-2020 şi cu 22% între 2020-2030. Trebuie menţionat că 
transportul contribuie cu 90% la această creştere [10, p.32]. 

În decembrie 1993, Comisia Europeană a adoptat un set de linii directoare 
privind ajutorul acordat în cadrul Comunităţii pentru protecţia mediului. Scopul 
declarat al acestui document este de a asigura atenuarea şi chiar eliminarea efectelor 
negative ale subvenţiilor, în competiţia dintre companiile care primesc sjutoare şi 
cele care nu beneficiază de acestea. 

Deşi poluarea este adesea cel mai bine localizată şi tratată la nivel local, se 
constată că cele mai mari probleme de mediu legate direct de folosirea energiei – 
ploaia acidă, modificările climei, securitatea nucleară – nu respectă graniţele 
naţionale. 

Ca urmare, Comisia Europeană s-a pronunţat în mod activ încă de la jumătatea 
anilor ’80 pentru elaborarea unei legislaţii referitoare la conservarea mediului.  

La începutul anului 1990, Comisia a adoptat comunicatul „Energia şi mediul”, 
care a examinat influenţa reciprocă dintre cele două domenii şi a conturat strategia 
pentru controlarea atât a ploiilor acide, cât şi a emisiilor de CO2, care s-a convenit 
ulterior să fie stabilizate până în anul 2000. 

În ajunul Conferinţei „NU asupra mediului şi dezvoltării” care a avut loc la Rio 
de Janeiro, Comisia a adoptat patru propuneri care constituiau strategia privind 
modificarea climei: o taxă combinată CO2/energie; economisirea energiei (în cadrul 
programului SAVE) [11]; promovarea surselor regenerabile; controlul gazelor care 
produc efectul de seră. 
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Comisia a adoptat în 1992 al cincilea program referitor la mediu – „Spre un 
management susţinut”, care defineşte domeniile prioritare de acţiune, dintre care 
majoritatea au relevanţă pentru industria electroenergetică. 

Conform practicii din ultimele decenii, cale mai periculoase pentru omenire sunt 
staţiile nuclearo-electrice. „Verzii” din Europa au elaborat chiar un plan de închidere 
treptată a tuturor staţiilor nuclearo-electrice pînă în anii 2020-2025. 

Unul dintre cele mai importante instrumente de validare a politicilor de mediu 
ale Uniunii Europene îl reprezintă Agenţia Europenă a Mediului, care a început să 
fie operaţională din octombrie 1993, având sediul în Danemarca. În esenţă, Agenţia 
are rolul de a aduna date detaliate privind mediul şi de a oferi Uniunii criterii precise 
pe care să se bazeze politicile ei viitoare. 

Micşorarea drastică a consumului de resurse energetice în perioada anilor 1990-
2001 de la 10,4 mil. tep până la 1,9 mil. tep, cu o creştere moderată până la 2,52 mil. 
tep în anul 2005, a condus la diminuarea impactului sectorului energetic în ansamblu 
asupra mediului înconjurător începând cu anul 1990. Valoarea indicatorului 
emisiilor de CO2 în Moldova în această perioadă s-a redus cu circa 70% [3, p.63]. 

Creşterea eficienţei energetice la consumatori în Republica Moldova se 
preconizează prin lansarea unui set larg de acţiuni: 1) Acţiunile generale care 
vizează managementul de stat al conservării energiei, instituirea mecanismelor şi 
instrumentelor juridice, tehnico-normative, economice, fiscale, administrative, 
informaţionale, educaţionale adecvate; 2) Acţiunile specifice care cuprind o serie de 
programe (proiecte) sectoriale ce se referă la educaţie şi instruire, reciclarea 
consumatorilor din diverse sectoare ale economiei naţionale: realizarea unor 
programe de conservare a energiei la nivel local: în agricultură, comerţ, gospodăria 
comunală, transporturi, construcţii, industrie, servicii, localităţi etc.; 3) Acţiunile în 
domeniul sectorului energetic pornesc de la imperativul reducerii costurilor 
producţiei, transportării şi distribuţiei energiei electrice, termice şi de gaze care, 
odată fiind atinse, asigură şi eficienţa energetică. 

Problema esenţială a acestui sector este securitatea energetică ca una dintre cele 
mai dificile probleme pentru Republica Moldova. În contextul dezvoltării durabile 
sectorul energetic va trebui remodelat ţinându-se cont de următoarele imperative: 
fiabilitatea satisfacerii cerinţelor societăţii la preţuri rezonabile; reducerea 
consumurilor specifice (la unitatea de materie primă, de produs, de timp etc); 
abandonarea tehnologiilor energofage; restructurarea economiei, schimbarea 
modelelor de consum [5, p. 66]. 

În conformitate cu obiectivele politicii energetice, obiectivul general privind 
mediul specific pentru politica energetică este reducerea impactului procesului de 
producere şi utilizare a energiei asupra mediului. Obiectivul în cauză urmează a fi 
atins în principal prin următoarele: 

• promovarea activităţilor de sporire a eficienţei energetice în toate 
domeniile; 

• sporirea ponderii cantităţii de energie produsă din surse regenerabile. 
Obiectivele strategice ale politicii energetice naţionale.  Misiunea statului în 

domeniul energiei în perioada de lungă durată este de a crea şi asigura condiţiile 
necesare pentru o activitate eficientă a companiilor din sectorul energetic, indiferent 
de forma de proprietate, pentru alimentarea fiabilă şi calitativă a consumatorilor cu 
energie, la preţuri rezonabile şi cu un  impact acceptabil asupra mediului înconju-
rător şi sănătăţii omului. Obiectivele strategice ale politicii energetice naţionale în 
perioada de lungă durată sunt:  

• asigurarea securităţii energetice; 
• promovarea eficienţei energetice, economice şi utilizarea resurselor 

energetice regenerabile; 
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• liberalizarea pieţei energetice şi restructurarea complexului energetic în 
contexul cerinţelor integrării în sistemul energetic european. 

În vederea atingerii acestor obiective strategice în termenul stabilit urmează a 
fi realizate următoarele: 

Obiective de securitate energetică: 
• fortificarea interconexiunilor energetice cu Ucraina şi România; 
• aderarea sistemului naţional electoenergetic şi de gaze naturale la 

Tratatul Comunităţii Energetice; 
• aderarea la UCTE; 
• îmbunătăţirea climatului pentru investiţii în generarea de energie 

electrică; 
• diversificarea genurilor de combustibil, utilizaţi pe teritoriul ţării, precum 

şi a căilor de import a resurselor energetice; 
• fortificarea rolului Republicii Moldova ca ţară importantă de tranzit a 

gazelor naturale şi energiei electrice; 
• majorarea, în măsura posibilităţilor, a capacităţilor economic competitive 

de producere a energiei electrice; 
• exportarea resurselor de petrol şi gaze naturale din sudul ţării. 
• Obiective orientate spre eficienţa economică şi energetică, realizate în 

parte prin promovarea concurenţei pe pieţele energetice: 
• majorarea eficienţei energetice la producerea, transportul, distribuţia şi 

furnizarea energiei şi combustibililor; 
• diminuarea costurilor şi formarea unor preţuri la energie şi combustibili 

care să reflecte preţul de cost; 
• implementarea unor tehnologii energetice eficiente care au un impact 

redus asupra mediului; 
• lichidarea datoriilor şi stabilizarea situaţiei financiare a întreprinderilor 

complexului energetic; 
• atragerea investiţiilor private în reabilitarea şi construcţia obiectivelor 

energetice; 
• implicarea resurselor energetice proprii, inclusiv a celor regenerabile, în 

balanţa de consum; 
• promovarea unei politici consecvente de conservare a energiei la nivelul 

consumatorilor. 
Obiective ecologice pe termen lung: 

• alinierea la normele şi standardele europene de restricţionare şi eliminare 
a emisiilor în mediul înconjurător; 

• implementarea legislaţiei UE conform prevederilor Tratatului 
Comunităţii Energetice. 

Politica statului în domeniul energetic include diverse elemente în 
următoarele direcţii:  

1) securitatea furnizării de energie pentru dezvoltarea economică; 
2) formarea pieţei energetice interne şi a mixului adecvat de energie; 
3) conservarea energiei şi majorarea eficienţei energetice; 
4) protecţia mediului înconjurător; 
5) reglementarea setorului energetic; 
6) atragerea investiţiilor în dezvoltarea sectorului energetic. 
O condiţie obligatorie pentru dezvoltarea în continuare a sectorului energetic 

este formarea unui cadru  de măsuri legislative, organizaţionale, regulatorii, 
financiare şi fiscale care ar transmite semnale economice corecte atât furnizorilor şi 
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consumatorilor de energie şi resurse energetice, cât şi investitorilor în vederea 
încurajării investiţiilor şi activităţilor în sectoarele de bază ale acestui complex.  

În perspectivă se prevăd, de asemenea, un şir de măsuri şi în sectorul 
combustibilului lichid şi solid. Este ştiut, că necesarul de combustibil tradiţional 
lichid şi solid este acoperit în mare măsură din surse de import, cu excepţia lemnelor 
şi deşeurilor lemnoase din silvicultură şi sectorul agrar.  

Piaţa internă a produselor petroliere este liberalizată totalmente şi asigurată 
integral de către agenţi economici privaţi, titularii de licenţă la importul şi 
comercializarea acestor produse. În prezent consumul anual pe ţară este de circa 600 
mii tone produse petroliere (motorină, benzină). Cei mai mari importatpori sunt: 
Lukoil-Moldova, Petrom-Moldova, Tirex-Petrol, Rom-Petrol şi Valexchim, care 
acoperă circa 80% din piaţa produselor petroliere. Capacitatea ţării de stocare a 
produselor petroliere constituie 600 mii tone [3, p.75]. 

Strategia energetică a Republicii Moldova în perioada până în anul 2020 prevede 
realizarea diverselor măsuri şi elemente importante de politică energetică în 
următoarele domenii [3, p.65-77]: 

• legislaţia de bază ce urmează a fi elaborată şi implementată în ţară în 
vederea asigurării obiectivelor strategice energetice;  

• realizarea unor elemente importante menite să asigure securitatea furnizării 
de energie pentru dezvoltarea economică; 

• formarea pieţei energetice interne şi a mixului adecvat de energie; 
• conservarea energiei şi majorarea eficienţei energetice; 
• protecţia mediului înconjurător; 
• reglementarea sectorului energetic; 
• atragerea investiţiilor în dezvoltarea şi modernizarea sectorului energetic; 
• planificarea dezvoltării durabile a diferitelor subsectoare energetice: sectorul 

electroenergetic; sectorul termoenergetic; sectorul gaze naturale; sectorul 
combustibilului lichid şi solid; alte aspecte: educaţia şi instruirea cadrelor; 
stimularea cercetărilor şi dezvolltării; dezvotarea tehnologiilor informa-
ţionale etc. 

Concluzie. Evenimentele descrise mai sus demonstrează că energia şi mediul 
nu pot fi privite izolat şi că protecţia mediului este un criteriu de evaluare a 
politicilor energetice viitoare. 
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EVOLUŢIA RELAŢIILOR COMERCIALE DINTRE  
REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA  

 
Il ian GALBEN,  doctorand ULIM 

In this article the author analyzes the level of development of trade relations between the 
Republic of Moldova and Romania in the period after 1995, changes appeared in relation with 
Romania entering into the European Union. Is analyzed the balance of payments and are 
argumentum some proposals regarding increase of trade between these two countries. 

Relaţiile comerciale dintre Republica Moldova şi România sunt reglementate 
prin următoarele acte juridice: 

- Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la 
colaborarea economică şi schimburile comerciale; 

- Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 
înfiinţarea Comisiei interguvernamentale de colaborare economică, comercială şi 
tehnico-ştiinţifică; 

- Acord de comerţ liber între România şi Republica Moldova (care a încetat la 1 
ianuarie  2007 datorită intrării României în UE. În continuare relaţiile comerciale 
dîntre cele două ţări se vor desfăşura pe baza regimului vamal al UE şi Sistemului 
General de Preferinţe (plus) care acordă Republicii Moldova o serie de preferinţe); 

- Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 
evitarea dublei impuneri; 

- Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 
promovarea şi protejarea reciproca a investiţiilor. 

În aprilie 2003 Romănia şi Republica Moldova au hotărât înfiinţarea unei 
comisii interguvernamentale mixte moldo-române de colaborare economică, 
comercială şi tehnico-ştiinţifică. 

In perioada analizată relaţiile comerciale dintre România şi Republica Moldova 
au avut la baza Acordul de comerţ liber intrat în vigoare la 1 ianuarie 1995 şi  a cărui 
valabilitate a încetat la 1 ianuarie 2007 când România a devenit ţară–membră a 
Uniuni Europene. Începând cu 1 ianuarie 2007, schimburile comerciale dintre cele 
doua ţări se vor desfaşura pe baza regimului vamal al Uniunii Europene şi 
facilităţilor obţinute prin Sistemul General de Preferinţe (plus)  acordat de Uniunea 
Europeană. În noua situaţie creată de extinderea UE spre Est, Republica Moldova va 
beneficia de anumite facilităţi în relaţiiile comerciale cu România. 

Schimburile comerciale ale Republicii Moldova în 2005 se prezintă astfel: 
contul curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat în 2005 un 
deficit de 285 milioane dolari SUA, de 5,5 ori mai mare ca în 2004. Acest sold 
negativ provine din operaţiunile de comerţ exterior. Excedentul din venituri şi 
transferuri curente a înregistrat o creştere de 28,4% care a acoperit deficitul din 
comerţ exterior la nivel de 76,5%. Exporturile în 2005 s-au cifrat la 1091,3 milioane 
dolari SUA, înregistrând o creştere cu 10,8% faţă de 2004, ponderea exoprturilior în 
PIB fiind de 37,4%. Importurile s-au cifrat în 2005 la 2293 milioane dolari SUA, 
înregistrând o creştere cu 29,7% faţă de 2004. Ponderea importurilor în PIB fiind de 
78,5%, această proporţie s-a majorat cu 11,4% faţă de 2004. Deficitul balanţei 
comerciale în 2005 a înregidtrat -1201,7 milioane dolari SUA, crescând de 1,5 ori 
faţă de 2004. Din punct de vedere al exportului pe grupe tarifare, s-a înregistrat o 
scădere în 2005  la 700 grupe tarifare faţă de 1000 grupe tarifare în 1998.  

Gradul mare de concentrare a exporturilor previzionează o dependenţă a Republicii 
Moldova de exportul unui număr foarte mic de grupe tarifare printre care se poate 
exemplifica: produsele textile, agroalimentare şi altele. Ca urmare a faptului că 
Republica Moldova beneficiază de aşa-numitul sistem generalizat de preferinte, 
incepând de la 1 ianuarie 2006, peste 87 la suta din volumul exportului Republicii 
Moldova. Produsele care nu vor fi supuse taxelor vamale la export în ţările UE sunt: 
beneficiază de acces liber pe piaţa Uniunii Europene, fiind scutite de taxe vamale, 
întrucât produsele moldoveneşti care nu vor fi supuse taxelor vamale la exportul în tările 
UE, după 1 ianuarie 2007, sunt vinul, anumite preparate din carne, din peşte şi zăhar. 
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Vor exista anumite limite contigentate pâna la care Republica Moldova va putea exporta 
textile în Uniunea Europeană. Mărfurile româneşti exportate în Republica Moldova vor 
fi supuse taxelor vamale, ca şi alte produse din spaţiul comunitar. Taxele vor varia între 
5 şi 15 la sută la produsele chimice, maşini, aparate, echipamente electrice, mobilă şi 
textile. Taxe speciale vor fi aplicate pentru vinuri, produse alimentare sau animale vii. 

Dacă Uniunea Europeană va accepta pentru Republica Moldova în 2007 alte 
preferinţe comerciale autonome pentru poziţii de interes major (aproximativ 450 de 
poziţii tarifare), în acest context european Republica Moldova va putea beneficia de 
un tratament preferenţial la exportul către România.  

Importurile Republicii Moldova din România se cifrează la 52% din totalul 
importurilor care vor fi supuse taxelor vamale la import. Acest lucru va influenţa 
considerabil creşterea preţurilor mărfurile importate din România, va scădea 
probabil volumul importurilor din România în prima fază datorită reorientării spre 
alte pieţe, dar apropierea geografică va readuce în preferinţe România datorită 
distanţei foarte mici care favorizează importatorii din Republica Moldova prin 
cheltuielile mici pentru transportul mărfurilor.  

România este unul din principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova  
realizând o cotă de 11% din totalul schimburilor comerciale bilaterale. În anul 2005 
schimburile comerciale ale Republicii Moldova cu România au atins cifra de 369 milioane 
dolari SUA care se reflectă: în export 111,7 milioane dolari SUA şi în import 257,4 
milioane dolari SUA (tab. 1). În perioada ianuarie–laugust 2006 exportul Republicii 
Moldova către România a atins cifra de 90,8 milioane dolari SUA, înregistrând o creştere 
cu 25,2%. Această creştere se datorează în principal redirecţionării exporturilor de băuturi 
alcoolice către România. Alte categorii principale de mărfuri exportate către România 
sunt: materiale textile şi articole din acestea, produse alimentare, zahăr, tutun.  

Tabelul 1 
Dinamica schimburilor comerciale dintre Romania şi Republica Moldova 

 milioane dolari 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 

TOTAL 186,45 180,49 191,08 190.40 141,4 183,6 150,2 159,89 220,7 360,1 
EXPORT 81,92 100,65 128,66 128,60 101,0 142,3 111,5 109,63 136,9 257,4 
IMPORT 104,53 79,84 62,42 61,80 40,4 41,3 38,7 50,26 83,8 111,7 
SOLD -22,61 +20,81 +66,24 +66,8 +60,6 +101 +72,8 +59,47 +53,1 +135,7 

Sursa: conform datelor Anuarului statistic, România, 1995-2005 
  

Dinamica schimburilor comerciale dintre Republica Moldova şi România a avurt 
un curs ascendent pe toată perioada analizată. În anul 2003 s-a înregistrat o creştere 
de 42,5 milioane dolari pe total schimburi comerciale. Exportul românesc către 
Republica Moldova a înregistrat o creştere de 32,37 milioane dolari iar volumul 
importului s-a diminuat cu 20,73 milioane dolari SUA. 

Soldul balanţei comerciale este pozitiv în favoarea României. Reorietarea 
importurilor României spre alte zone se datorează situaţiei economice dificile a 
Republicii Moldova din cauza schimbărilor structurale ale tranziţiei. Acest fapt 
poate fi observat prin analiza decalajului dintre import şi export concretizat în soldul 
pozitiv al balanţei comerciale a României. Acest deficit comercial înregistrat de 
Republica Moldova în schimburile comerciale cu România se va mări în  2007, 
datorită încetării Acordului de Liber Schimb la 1 ianuarie 2007, dată la care 
România a devenit membru al Uniunii Europene  cu drepturi depline.  

Grupe de produse şi produse ale economiei româneşti cu şanse de export 
pe piaţa din Republica Moldova. Grupe de produse: produse minerale; 
produse chimice; materii textile şi articole din acestea. 

Produse: benzină, motorină, hârtie şi cartoane, inclusiv ambalaje, materiale plastice 
şi articole din acestea, fontă, fier, oţel şi articole din acestea, mobilă, băuturi alcoolice, 
apă minerală, ţesături tricotate sau croşetate, medicamente şi produse farmaceutice, fire 
şi fibre sintetice, îngraşăminte chimice, detergenţi, materiale de construcţii, ulei rafinat 
din floarea-soarelui, conserve din carne şi alte preparate din carne sau peşte, lână 
nespălată, sare iodată, cartofi, cereale, acuri şi vopsele, hârtie de ziar (tab. 2). 

142



 

Tabelul 2 
Ponderea Republicii  Moldova în comerţul exterior românesc în 2003 a fost de 0,5%  

(la export 0,77%, iar la import 0,35%) 
 

Nr. 
Crt Categoria de marfă EXPORT 

mil. $ (%) IMPORT 
mil. $ (%) 

 TOTAL, din care: 136,90 100% 83,78 100% 
1 Animale vii şi produse regn animal 0,23 0,2% 0,81 1,0% 
2 Produse ale regnului vegetal 2,93 2,1% 14,78 17,4% 
3 Grăsimi şi uleiuri anim./vegetale 1,43 1,0% 9,94 11,9% 
4 Prod. alimentare, băuturi, tutun 12,38 9,0% 13,73 16,4% 
5 Produse minerale 22,08 16,1% 5,28 6,3% 
6 Prod. ale ind. chimice şi conexe 13,29 9,7% 0,42 0,5% 
7 Mase plastice, cauciuc şi articole 11,48 8,4% 0,54 0,6% 
8 Piei, blănuri şi art. din acestea 0,25 0,2% 0,00 0,0% 
9 Lemn, cărbune lemn, împletituri 3,00 2,2% 0,04 0,0% 

10 Pasta, lemn, hârtie, carton 8,89 6,5% 3,40 4,1% 
11 Mat. textile şi articole din acestea 12,41 9,1% 2,74 3,3% 
12 Încălţăminte, pălării, umbrele 3,52 2,6% 0,39 0,5% 
13 Art. piatra, ipsos, ceramica, sticlărie 9,14 6,7% 7,01 8,4% 
15 Metale comune şi articole metalice 15,05 11,0% 23,16 27,6% 
16 Maşini, aparate, echipam. Electrice 15,15 11,1% 0,48 0,6% 
17 Vehicule şi echipam. de transport 0,97 0,7% 0,04 0,1% 
18 Aparate optice, foto, măsură 0,95 0,7% 0,05 0,0% 
19 Mărfuri şi produse diverse 3,39 2,5% 0,92 1,1% 
20 Alte mărfuri 0,31 0,2% 0,00 0,0% 

Sursa: conform datelor Anuarului statistic, România, 1995-2005. 
 

Evaluările exportului românesc s-au bazat pe o cercetare a pieţei Republicii 
Moldova, coroborată cu extrapolarea dinamicii structurii exporturilor şi a cererilor 
de ofertă înregistrate de pe  piaţă.  

Capacitatea de export scăzută a Republiciii Moldova se datorează competiti-
vităţii reduse a producţiei şi serviciilor economiei naţionale datorită ineficienţei 
manageriale, gradului redus de retehnologizare şi modernizare a producţiei, care 
generează costuri ridicate ce se reflectă în preţul produselor şi serviciilor. O barieră 
opozabilă creşterii capacităţii de export o constituie lipsa sistemelor internaţionale 
de standardizare şi certificare a calităţii, care reduce posibilitatea de folosire 
avantajoasă a preferinţelor comerciale acordate de Uniunea Europeană. Renunţarea 
la sistemele de subvenţionare a diverselor activitaţi industriale ar putea eficientiza 
intr-un anumit grad capacitatea de export, obligând agenţii economici să-şi 
eficientizeze activitatea şi să adopte  sistemele internaţionale de standardizare şi 
certificare a calităţii pentru a deveni rentabili pe piaţa externă. Ridicarea subvenţiilor 
ar mării competitivitatea în economia naţională care va fi reglată prin cele două 
pârghii importante ale economiei de piaţă, cererea şi oferta. O altă cale de creştere a 
capacităţii de export este atragerea de investiţii masive în economia naţională şi în 
mod special în ramurile industriale care produc produse cu valoare adăugată mare. 
Atragerea de investiţii străine constituie o sursă de echilibrare a balanţei de plăţi prin 
aducerea de venituri excepţionale în economie. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE WORLD 
 TRADE AND MOLDAVIAN EXTERNAL TRADE 

Iosif BELOUS, doctor conf , ULIM 
В статье дается анализ международной торговли не на основе обычной 

классификации ВЕК, а с использованием показателей, характеризующих ее структуру 
на базе использование таких критериев как технологическая интенсивность, так и 
факторов производства. Приводятся подсчеты на основе статистических данных по 
лидирующим странам и регионам, а также в целом по мировой торговле. 

В статье отмечается, что по данным критериям экономика Молдавии 
находятся в глубоком технологическом отрыве как по экспорту, так и по импорту. 
Это требует серьезных структурных изменений в ее экономике. 

Usually the external trade of a country is classified on the base of the Broad 
Economic Categories (BEC), which includes seven big positions (food and 
beverages, industrial supplies, fuels and lubricants, capital goods, transport 
equipments, consumer goods, goods not elsewhere specified). This classification 
covers 19 categories [1,10] 

This classification of export-import we can find in the statistical documents of 
the Republic of Moldova. 

But the present international trade has five basic reasons why it may take place 
between countries are the differences in technology, in resource endowments, in 
demand, the existence of economies of scale in production, of government policies. 

Traditionally, trade competitiveness is measured by shares in world exports. By this 
measure, 20 economies account for over three quarters of the value in world trade. The 
list is dominated by developed countries, led by the United States, Germany and Japan. 
However, if one focuses on those economies that have gained market share during 1985-
2006, another list emerges, a list containing mostly developing countries, lead by China, 
and also including a number of economies in transition. In other words, significant 
changes are taking place in world trade, and a number of developing countries and 
economies - in transition are among the principal beneficiaries. 

Trade patterns are changing significantly. These changes also reflect structural 
shifts in production caused by new technologies, new demand patterns, new 
logistical factors, new ways of organizing and locating production, new policies and 
new international trade rules and preferences. Perhaps the most important driver of 
the changing patterns of exports is technological progress. 

A broad classification of merchandise exports distinguishes between primary 
products and manufactures, with the latter further divided into four groups: 
resource-based, low-technology, medium-technology and high-technology products. 
Since information and communication technology products are an important part of 
the high-technology group, they are shown as a sub-category in some instances. It is 
assumed that technological sophistication rises across these categories: primary and 
resource-based products are at one end, high-technology products at the other. 

The "winners" are economies that have raised their world market shares by at 
least 0.1% over the period, ranked from the highest to the lowest by rise in market 
share. Growing market shares show dynamic competitiveness and reveal the ability 
of a country to keep up with changing technologies and trade patterns. 

It needs to be emphasized that export market shares are hard to gain and hard to 
sustain. A genuine improvement in international competitiveness can result from the 
upgrading of human resources or the use of improved technologies. On the other hand, 
market shares can also be gained because of temporary advantages such as preferential 
market access for labor-intensive, low-technology. Thus different factors can drive an 
increase in market share, some leading to sustained increases, others not. 

According the documents of OECD the trade may be divided into two groups; 
Technology Intensity and Factor Intensity. The first group includes: high-technology 
industries, medium-technology industries, medium-low-technology industries, low-
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technology industries. The second group includes raw material intensive goods, 
labour-intensive goods, capital-intensive goods, easy-to-imitate research-intensive 
goods, difficult-to-imitate intensive goods. 

The classification of the external trade according of its division on the base of 
these two groups may show a place of this or that country in the international 
division of labour on the one side and the level of technological development of a 
country on the other side. 

In our article we will show the situation in the World market in whole and the 
situation in the Moldova’s external trade in 2007, because this year was usual for it 
for during last 10 years. 

Trade by technology intensity [2, p.48] 
There is a breakdown in trade which focuses on either the technology level of 

products or over the intensity with which they used different factors of production. 
The technology breakdown has been developed by OECD and groups 

manufactory industries according to their skilled technology contact, on the basis of 
classification of industrial activities. 

Total manufactories are classified into: 
1. High technology - This industry includes information, aerospace technology; 

pharmaceuticals; medical, precision and optimal instruments; radio, television and 
communication equipment; office, accounting and computing machinery. The share of it 
in World Trade was in 2006 – 22.4% [5, 68]. In 1992-1997, the main winners from the 
developing world were countries from the S.E. Asia (excl China), having a market share 
of 22.9%, followed by US (18.7%) and Japan (14.8%). Analyzing the next period of 
1998-2006 the situation a little bit changed, that is - the first place was also occupied by 
the countries from S.E. Asia (excl China) (22.8%), then by US (19.9%) and the 
countries from the EU15 (13.1%) [3,60]. 

2. ICT (Part of high technology) the is Information and Communication 
Technology - in 1992-1997 the biggest ICT exporters were the countries from S.E. 
Asia (excl China) having a world market share of 26.8%, followed by Japan with 
16.3% and US with 16.2%. In 1998-2006, again countries from S.E. Asia (excl 
China) were the first that exported ICT products to the world, with a share of 26.8%. 
On the second place was US with 16.6% and on the third - Japan (12.8%).[3, 60] 

3. Medium-High Technology (MHT) - In this type of industry enter: 
electrical machinery and apparatus; motor vehicles, trailers and semi-trailers; 
railroad and .transport equipment; machinery and equipment, chemical excluding 
pharmaceuticals. The share in World Trade – 37.6% in 2006. In 1992-1997 the main 
world exporter of MHT was the EU15, with a world market share of 19.8%, 
followed by US and Japan having the same percentage, that is - 13.2. The same 
situation was practically occupied by these countries in 1998-2006: EU15 -19.9%, 
US - 13.9% and Japan - 11.6%. [3, 60] 

4. Medium-Low Technology (MLT) – building repairing of ships and Goats, 
rubber and plastics products, coke, refined petroleum products and nuclear fuel, 
other non-metallic mineral products, basic metals and fabricated metal products. The 
share of it in the World Trade was 18.8% in 2006, winners in the world trade with 
MLT were considered the countries from the EU15, having a share of 18.5%, 
followed by S.E. Asia (excl China) - 11.4% and Japan - 8.1% in 1992-1997. In 
1998-2003 the places changed by the followings: the EU15 had a world market 
share of 17.3% (being at the first place), then they were followed by S.E. Asia (excl 
China) - 11.9% and EU Neighbors - 10.3%. [3, 60] 

5. Low Technology (LT) manufacturing, n.e.c.; recycling, wood pulp, paper 
products, printing, publishing, food products, beverages, tobacco, textiles, textiles 
products, leather, footwear. The share in World Trade – 21.2% - This figure is more 
densely populated than the previous ones. As expected, there are a large number of 
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winners in activities with low entry barriers an frequent relocation in search of low 
wages. The countries from S.E. Asia (excl China) appear as the main winner, 
achieving a market share of 18.4%. In 1992-1997, on the second place is the EU15 
with 14.1% and on the third - Americas (excl US) which had a world market share 
of 9.1%. In the 1998-2003 period, the situation was quite the same: S.E. Asia (excl 
China) - 17.4%, the EU15 - 14.0%, Americas (excl US) - 9.8%. 

According the classification of Manufacturing industries based our Technology 
Intensity the export of Moldova in 2007 was the following: high-technology 
industries – 0%; medium-high-technology – 11.6%; medium-low-technology - 
13.9%, low-technology - 64.9% [3]. And what about the import the data is 
following: high and medium-high technology – 11.6%; medium-low – 37.9%; low-
technology – 36.3%. 

These figures has shown that the economy of the Republic of Moldova did not 
adopt in the stream of the technological development of the World and it needs a 
very strong structural changes. [7, own calculations]. 

Trade by factor intensity. [6, 23] 
The SITS based classification splits goods into categories which reflect the 

intensity in which factors of production are used. There are 5 categories: 
1.  Difficult to Imitate Research Goods (DIRG) - This breakdown includes 

plastics and primary forms, machinery and transport  equipment, professional, 
scientific and controlling instruments and apparatus, photographic apparatus, optical 
goods. The share of it in the World Trade was in 2006 – 26,2%. In 1992-1997 the 
countries which had the biggest exports with DIRG were the EU15, having a world 
market share of 19.8%, followed by US - 16.4% and Japan - 14.8%. In 1998-2006 
on the first place was the EU15 (19.7%), on the second: US - 18.1% and on the 
third: S.E. Asia (excl China) –13.5%. [3, 60] 

2. Easy to Imitate Research Goods (EIRG) - This breakdown includes: 
chemicals, inorganic chemical, medical and pharmaceutical products, plastics in 
non-primary forms, chemical materials and products, office machines and automatic 
data-processing machines, telecommunications and sound apparatus and equipment. 
The share of it in the World Trade was in 2006 – 18.3%. These kind of goods were 
exported worldwide first of all by the countries from S.E. Asia (excl China), having 
a total share of 18.4%, then by the EU15 - 14.5% and US - 14.1% in 1992-1997. The 
same situation took place in 1998-2006, when the first place in exporting EIRG was 
occupied by the countries from S.E. Asia (excl China), with a share of 17.8%, the 
second place by the EU15 - 15.1 and the third - US ( 1 4 . 5 % ) .  [ 3 ,  6 0 ]  

3. Capital Intensive Goods (CIG) - beverages and tobacco, electric current, 
dyeing, tanning coloring materials, essential oils, perfume materials, cleaning 
preparations, rubber manufactures, iron, steel, non-ferrous metals, road vehicles. The 
share of it in the World Trade in 2006 – 14.5%. The production of goods and 
services requires capital. Some goods require more capital - technical equipment and 
machinery - and are called capital intensive. Examples of these goods are cars, 
computers, and cell phones. So, in 1992-1997 the major exporting countries with 
CIG were the EU15 (15.9%), Japan - (12.9%) and Americas (excl US) - (11.9%). 
Meanwhile, in 1998-2006 the situation was different. The EU15 was in the first 
place to export CIG worldwide, reaching 15.6%, being followed by Americas (excl 
US) with 12.5% and Japan - 11.6%.[3, 60], 

4. Labor Intensive Goods (LIG) - textile fibers, manufactured goods classified 
chiefly by material, miscellaneous manufactured articles. The share of it in the 
World Trade was in 2006 – 17.4%. These goods require less equipment to produce 
and rely mostly on the efforts of the workers. Examples of these goods are shoes and 
textile products such as jeans. The major exporters in 1992-1997 were the countries 
from S.E. Asia (excl China), occupying 18.8% of the world market share, being 
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followed by the EU15 - 15.4% and US -8.0%. The situation differed in 1998-200 on 
the first place were the countries from S.E. Asia (excl China) - 17.8%, on the second 
the EU15 - 15.4 (was the same in the previous years) and - on the third - China 
(8.5%) (also here the labor force is very cheap). [3, 60] 

5. Raw Material Intensive Goods (RMIG) - foods and live animals, crude 
material, inedible, except fuels, mineral fuels, lubricants and related materials, 
animal and vegetable oils, fats and Waxes. The share of it in the World Trade was 
20,6%. These kinds of goods were primarily exported worldwide by Americas (excl 
US), reaching a share of 17.9%, being followed by the EU Neighbors (16.6%) and 
by the countries from S.E. Asia (excl China) (14.2%) in 1992-1997. The same 
situation approximately happened in 1998-2006: the first place - EU Neighbors 
(18.8%), the second - Americas (excl US) with 18.5% and on the third - the 
countries from S.E. Asia (excl China) (14.3%). [3, 60] 

According above – mentioned criteria Moldova exports had shown the following 
sharing: difficult to imitate research goods – 11.8%; easy-to-imitate – 2.5; capital intensive 
– 27; labor intensive - 38.3 and material intensive 20.4%. These figures has shown that the 
using of cheap labour resources is the most important part of the national economy. The 
second place is for the capital intensive industries first of all the processing of the 
agricultural products. And the next place takes place the material intensive industries, 
which is strongly connected with agricultural production [7, own calculations] 

And what about the import of Moldova we can see that raw material intensive 
goods takes the first place with 43.9%, the labour intensive goods – 15.3% the 
capital intensive – 10.8%; easy-to-imitate researches goods – 6.8 and difficult-to 
imitate goods – 23%. These figures has shown the dependency of Moldova on the 
import of shown materials first of all of energetic ones, but it does not ready to 
import a lot of capital intensive goods.[7, own calculations] 

And what about the difficult-to-imitate goods Moldova import first of all cars 
and agricultural equipment. 

The above-mentioned analyze of the export-import of Moldova can give an 
answer, that its economy is in the situation, which needs a deep structural changes if 
it intends to take its own place in the new international division of labour. 

   Sources:  
1.  UN “classification by broad economic categories”, NY. 2006 
2.  OECD. Measuring the information economy, 2006 
3.  European Economy, October 2006, N259 
4.  UNCTAD. “Trade and Development report” 2005-2006 
5.  UN, Comtrade 
6.  Yilmaz B. “Turkey’s competitiveness in the EU”, 2002 
7.  “Moldova in 2006”, statistical yearbook, 2007 
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THE INTERNAL MARKET OF THE EU AND FORMATION  
OF THE NETWORK ECONOMY 

Iosif  BELOUS, doctor conf , ULIM 
В статье излагается история формирования Единого Внутреннего Рынка 

Европейская Союза и как следствие создание Единого Экономического Сообщества. 
Отмечается, что Единый рынок сыграл и играет положительную роль в процессе 
экономической интеграции европейских стран. Особую роль здесь сыграл выделение 
единой валюты EURO. Это и усиление конкуренции между товаропроизводителями, 
смягчение рисков при сопоставление национальных валют, рационализация 
структуры экономики в условиях ужесточения конкуренции на мировом рынке. И в 
конечном итоге в создании Единого Экономического Сообщества. 

The EU and its member-states have been engaged in a process of market integration 
over a long period (1951). The key objective of it has been the removal of elimination of 
barriers between member-states markets. A cornerstone of this process was the adoption 
and implementation of a major legislative program. The single Market Program (SMP), 
resulting in the elimination of non - tariff trade barriers by lst January 1993. The removal 
of these barriers was targeted at creating a large integrated market for goods and services 
allowing the realization of the economies of scale. The fierce competition in the 
integrated market was expected to result in (a locative and production) efficiency gains. 
It was also aimed all providing increased incentives for European producers to invest in 
product and process innovations, thereby improving the dynamic efficiency of the 
European economy. For European consumers, the Internal Market was also seen as a 
source of benefits through wider choice and lower prices. 

The Internal Market had to be a place for a more dynamic, innovative and 
competitive economy at world level. The publication of the white Paper in the 
Single Market Program (SMP) in 1985 signaled the end of a period of euro-
pessimism associated with the political, economic and monetary crisis of the 1970s 
and early 1980s. The 1988 Cecchini Report delved into the structural weakness 
underlying the poor performance of the European economy. It lighted the fact that 
European industry had a relatively weak specialization in sectors with high growth 
potential. It was associated with especially low productivity levels in those sectors. 
The result was in substantial losses in world market export shares. 

At the time, the SMP initiative opened up perspectives for restoring confidence, 
increasing competition and improving the competitiveness of European enterprises. 

The SMP presented a comprehensive list of measures intended to eliminate 
physical, technical and fiscal non-tariff barriers to the movement of goods, services, 
capital and it planned to the movement of goods, services, capital and persons inside 
the Commodity. To this end, it planned to remove border controls, standardize 
Industrial regulations, open up government procurement, liberalize financial markets 
and establish the right to free establishment in other services, harmonize currency 
rates and generally remove barriers to competition between EC firms. The deadline 
for achieving the single market was set for end 1992. 

Since that time, the definitions of the Internal Market and the expectations towards it 
had been constantly changing, taking into account the newly global environment, While 
initially the measures foreseen in the SMP mainly concerned manufacturing industries, 
over time there has been a gradual widening of the SMP's scope. In following years 
precedents were set that liberalize cross-border delivery of services and freedom of 
establishment, culruihating in the much discussed services directive. This development 
reflected the increased economic importance and tradability of services. 

The success of the liberalization process in the network industries largely depended 
on market entry, including by competitors from abroad. These broader needs for market 
integration were reflected in the Internal Market Strategy, which set out the main policy 
objectives in the years following the completion of the SMP in 1992. 

1. Action Plan of June 1997 
2. New strategy for the Internal Market of 1999 
3. Strategy for the Internal Market: privities 2003-2006 [1, 5] 
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The next major step in Economic integration was the creation of an Economic 
and Monetary Union (EMU) in 1999 and the introduction of euro coins and bills in 
2002. The remain of this section explains that not only-the EMU complements the 
Internal Market but also the Internal Market is essential for the smooth functioning 
of EMU.[2, 12] 

The creation of the single currency implies a direct reduction in trade barriers 
through the elimination of the cost of exchange rate transactions themselves and the 
elimination of the risks associated with exchange rate movement. In addition, it 
facilitates cross-border comparisons of prices, thereby enhancing market 
transparency and increasing competitive pressures. 

The creation of the EMU has reinforced the integration and the competition 
efforts of the Internal Market by reducing the costs of cross-border activities. That is 
to eliminate of the costs of managing multiply currencies and of exchange rate risks. 
And it led the increasing of the transparency of prices. 

However, the relations between EMU and the Single Market go in both 
directions. A well functioning and flexible Internal Market which allows for a rapid 
market based adjustment in the case of shocks in essential for a smooth functioning 
of EMU. More competitive product markets are essential is ensuring price and wage 
flexibility in EMU. 

The integration effects of the Euro are the following: 
1. Reduction of transaction costs: A single currency allows exporters or 

customers to save on the transaction costs associated with the management of 
multiple currencies. Transaction costs include conversion changes on the spot 
exchange rate market, the cost of hanging against currency fluctuations, whose 
multiple currencies and banking changes on cross-border payments. 

2. Elimination of exchange rate risks: The competitive positions of 
companies can no longer be overturned by exchange - rate movements but will 
reflect productivity, cost and inflation differentials this makes a big difference with 
the past where hedging was the mean to reduce exchange rate risks. In practice, 
exporters can't insure themselves adequately against all forms of exchange rate risks. 
In particular, hedging can be more costly, for currencies which are not trade 
intensively on world financial markets. In addition, available hedging instruments 
are essentially of a short-term nature. Trade is mainly affect by medium to long-term 
fluctuations, in real exchange rates against which hedging in difficult. 

3. Increased market transparency: The elimination of the national currencies 
and the introduction of a single currency make the prices of the participating 
Member States directly comparable. It thereby enhances cross-border competition 
and increases trade flows. This greater price transparency should allow: 

1) a reduction in information cost and facilitated cross-border arbitrage; 
2) a better allocation of capital and of available resources; 
3) a better exposure of the costs of structural rigidities as reflected in relative 

prices international; 
4) a more effective comparison of balance sheets, muggers a quisitions and 

alliances at Union level. 
A well functioning and flexible Internal Market which allows for a rapid Market 

bases adjustment to correct asymmetric shocks has, thus, gained in importance with 
establishment of the EMU. 

In parallel with the integration processes which were connected with the 
formation of EMU several rounds of enlargements have taken place and the led to 
the expansion of the single Market. The recent accession of 10 new Members 
substantially increased the size of the International Market, while constituting at the 
same time a challenge to its proper functioning. On the one hand, the accession of 
this countries has increased the pool of consumers(100 mil.) and has provided firms 
with additional of port unities to draw on a wider range a comparative advantages 
characterizing the different Member states. This is a source of further dynamism and 
efficiency in the 2nd Market. On the other hand, while the economic charges induced 

149



 

by this enlargement have been absorbed quite smoothly and there is no evidence of 
disruptive imports on the product and labour markets. The increased divergence the 
risks of tensions within the International Market, such as in the areas of the opening 
up of services markets, tax competition and migration flows.[3, 18] 

Hence, enlargement contributes to a more dynamic and efficient International 
Market leading to a stronger European economy that is better equipped to face the 
increasing global competition. 

The consolidation of the 2nd Market and the introduction of the EURO are 
expected to delive welfare gains that result associates profound micro-economic 
changes, notably in terms of competition pressure, price setting behavior of firms 
and changes in specialization patterns. 

The reduced barriers to cross-border flows of products and factors and the 
associated increase in price transparency across Member States reinforce 
competition pressures within the EU and contribute to higher productivity levels and 
greater competitiveness. There are3 main channels for it: 

1) increased allocative efficiency, which results from forcing firms to set prices 
lower and closer to marginal costs, reducing monopoly rents and distortions in the 
allocation of resources while pushing total output closer to the social optimal level; 

2) increased productive efficiency due to the fact that in efficiencies are more 
strongly penalisue in the market place; 

3) enhanced dynamic efficiency, which results from the greater incentives to 
invest in the adoption and development of product and process innovations. 

The better understanding of full import of integration on economic performance, 
a distinction is made between short-term effects on the permeability of markets, 
medium-term effects on the behavior of firms and long-term effect on the 
organization of industry, the picture of the economy and innovation performance 

1) Competition effects. 
The removal of barriers to intra- EU products and factor flows facilitates firm 

entry and the introduction of new brands in the various national markets, leading to 
an increase in inter-brand competition. This results in an increase allocative 
efficiency and declining prices and profit margins. 

The EMU by increasing cross-border price transparency and increasing intra-
brand competition has further reduced firms' ability about market power via price 
discrimination strategies. 

This effect is further reinforces by the growing importance of electronic 
commerce that cross-border costs. 

2) Firms' behavior 
In reaction to the increased competition pressure and to restore their profit 

margins firms may decide to modify their strategy in different ways: 
1) by reducing production costs, which can be achieved by concentrating on the 

activities where then competitive position is strongest(core business) or by 
exploiting further economies of scale by expanding in new geographical markets- 

2) by regaining market power via increasing product differentiation 
As this requires costly investments, the latter strategy is also likely to lead firms 

to concentrate resources on core business activities. 
3) Effects on the structure of industry. 
The long-term implications of the changes in the behavior of firms are not 

straightforward: Industrial concentration levels, within each Member State, are 
likely to decline as firms from other Member States enter the Market. However, at 
EU level, concentration may increase because mutual entry does not lead to an 
increase in the total member of firms Nevertheless, firms are expected to compete 
more intensely across borders. 

The formation of the Internal Market is the base of the foundation of the 
European Network Economy. 

Europe is gradually but steadily moving towards a Network Society, 
characterized by economical integration, political coordination, regional autonomy 
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and mobility of people. Networks connect people and places and are able to generate 
socio-economic added value through synergy and interaction. 

Such networks may be physical, non-material, organizational or club-oriented in 
nature, exhibiting a wide spectrum of multi-layer configuration. 

Networks have mainly evolved on a local and national scale with standards 
varying according to local policies and requirements. Recently lack of compatibility 
and capacity of systems have become key constraints to future development. This 
issue is even a problem where there is no physical infrastructure, (e.g. airlines). The 
main feature of networks is actor dependency through physical and non-physical 
interaction. Naturally networks need an intelligent technological architecture, but 
their potential is largely determined by clever human decisions, so that social 
sciences have a clear role in network analysis. 

The attempts towards improving the physical network infrastructure may not be 
sufficient to overcome the more divisive non-physical barriers between countries and 
regions as language or cultural barriers based on tradition and historical heritage. 

In particular the unification of Germany and the recent opening of the borders to 
Eastern Europe have demonstrated that bridging these non-physical gaps can take 
much longer than re-integration of transport and communication networks, even 
though this alone may require decades. There is apparently tension between 
potentiality and bottlenecks in the European restructuring process. 

The emerging European network is not uniform, even not equally accessible, but 
is characterized by dialectic between integration and disintegration , which might 
erode the integration benefits.[4, 6] 

Examples are: 
1) political conditions, notably economic openness. Vs. Closure caused by civil wars. 
2) Socio-psychological motives, in particular a sense of locality. Vs. European 

citizenship. 
3) Institutional considerations, characterized by the decline of the nation-state. 

Vs. The strive for regional independence. 
4) Industrial interests, asking simultaneously for free competition. Vs. 

European protectionism. 
These observations call for due attention to be given to network behavior as a 

research theme, networks are not unfamiliar territory. There exist approaches in mathe-
matical topology, electrical engineering, hydrology, transport and information science 
and operation research which threat networks as directed graphs which fixed capacity 
carrying flows of different speed, intensity and direction. However these network 
concepts are too limited to capture the complexity of interaction between network flows 
and the behavior of the human actors operating and communicating over them. 

In the context of regulatory policy on networks the role of governments is of 
utmost importance. Most decisions regarding European networks are taken by 
national governments through well-established procedures. As transnational 
European networks evolve many decisions have to be taken by international 
agencies. Networks generate synergy through spatial interaction. Transportation 
fulfils a key role in modern societies, not only for road users, but also for many other 
actors: public authorities, network operators. 

The formed Single Internal Market and European Network Economy and their 
effectiveness world be examined during the present World financial crises. 

   Sources: 
1. European Commission, “Internal Market Scoreboard”, 2006 
2. Baldwin R. “The Euro’s Trade Effects”, ECB working paper, N594, 2005 
3. European economy, January 2007, N271, 18 
4. Copenhagen Economics, “Market Opening in Network industries”, 2005 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Олга БЛАГОРАЗУМНАЯ, д.э., конф. (ULIM) 
In conditions of crisis the most complex and responsible part in company 

management is research of the finantial condition and determination of ways to 
eliminate disadvantages that have been found. 

В условиях кризиса наиболее сложным и ответственным звеном в 
управлении предприятием является исследование его финансового состояния 
и определение путей устранения выявленных недостатков.  

Менеджеры предприятий должны быстро реагировать на изменения 
внешних и внутренних условий функционирования предприятий,  чтобы не 
попасть в кризисную ситуацию. В наиболее общем виде кризисные явления, 
обусловленные воздействием  внешних и внутренних факторов, 
классифицируются  по следующим основным причинам  их возникновения: 

- внезапно наступившие  непредвиденные события  во внешней среде 
(изменение политической ситуации в государстве, изменение налогового 
законодательства и цен, колебания валютного курса и т.д.); 

- изменения отношений субъекта управления с его контрагентами; 
- изменения внутри  субъекта управления. 
Эффективное управление финансовой деятельностью основывается на таких 

его элементах как анализ и прогнозирование. Финансовый анализ позволяет 
определить основные тенденции в развитии предприятия, выявить факторы и 
резервы повышения его финансовой прочности, ликвидности и рентабельности. 
Посредством финансового прогнозирования деятельности предприятия представ-
ляется возможным реализовать некоторые замыслы, идеи, проекты относительно 
эффективного функционирования предприятия в будущем.  

Комплекс вопросов, связанных с осуществлением финансовой  деятель-
ности предприятия, требуют уточнения отдельных экономических категорий 
(понятий) а также  изучения  особенностей этой деятельности.  

Характеризуя экономическую сущность финансовой  деятельности, сле-
дует подчеркнуть, что в экономической литературе это понятие трактуется по-
разному. Однако мнения специалистов в области финансового менеджмента  
сводятся к тому, что основой управления финансовой  деятельностью и ее 
объектом являются финансы.  

В наиболее общем виде финансы представляют собой систему экономи-
ческих отношений отдельных субъектов хозяйствования - юридических лиц, 
связанных с формированием, распределением и использованием денежных 
средств в процессе осуществления ими хозяйственной  деятельности [1, с.14].   

В условиях рыночной экономики финансовые ресурсы приобретают перво-
степенное значение, поскольку это единственный вид ресурсов предприятия, 
трансформируемый непосредственно и с минимальным временным лагом в 
любой другой вид ресурсов [5, с.19].  

Финансы предприятия  выполняют  ряд функций, основными из которых 
являются: ресурсообразующая, распределительная и контрольная.  Эти 
функции реализуются в процессе финансовой  деятельности предприятия, 
которая   осуществляется на всех этапах ее жизненного цикла – от момента  
рождения предприятия  до момента ее ликвидации.  

Управление финансами предприятия или финансовый менеджмент 
заключается в действиях по приобретению, финансированию и управлению 
активами, направленных на реализацию определенной цели [4, с.20]. Отсюда 
можно сделать вывод, что финансовую деятельность предприятия  можно 
отнести к  следующим трем сферам  операций с активами: инвестиции, 
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финансирование и управление ими. Следовательно, в рамках финансового 
менеджмента рассматриваются и решаются три важнейших вопроса: 

• Сколько необходимо инвестировать средств в активы предприятия, 
чтобы создать  условия ее эффективного функционирования в будущем?   

• Где найти  средства для финансирования бизнеса и какой должна быть  
структура  источников финансирования  с позиции минимизации их стоимости?  

• Как управлять имуществом предприятия, чтобы обеспечить его 
финансовую  устойчивость, ликвидность, платежеспособность и рентабельность?  

Объемы финансовой деятельности, ее цель и задачи зависят от субъекта и 
объекта этой деятельности. Применительно к разработке финансовой политики и 
управлению финансами предприятия  следует уточнить понятия «субъект»  и 
«объект». Автор книги  «Финансовая политика государства и предприятия» 
Большаков С.В.  уточняет эти понятия. Кроме того, автор классифицирует  
субъекты по определенным признакам,  а также конкретизирует  цели и задачи  
финансовой деятельности предприятия на современном этапе.[2, c.36]  

 Субъекты финансовой деятельности - резиденты в зависимости от 
формы собственности  подразделяются на две основные категории:   

• предприятия, фирмы, компании частной и иных негосударственных 
форм собственности;  

•  государственные предприятия, фирмы, компании, акционерные общества. 
  Все так называемые смешанные предприятия фактически подпадают 

под эти две категории. В первой - предприятия негосударственного сектора, 
т.е. приватизированные государственные и муниципальные предприятия. 
Количество этих предприятий  является преобладающим. 

В повседневной деятельности все субъекты управления испытывают на себе 
влияние внешних и внутренних факторов, которые необходимо постоянно 
отслеживать и учитывать. При этом  одним из наиболее важных инструментов 
является постоянно проводимый  мониторинг (исследование). В процессе 
мониторинга накапливается информация, которая позволяет своевременно 
определить потенциальные кризисные явления  и ситуации [6, c.8].  

 Объектами финансовой деятельности и финансовой политики 
выступают те многообразные финансовые отношения предприятий, которые 
составляют содержание финансов предприятий.  

Перспективное финансовое прогнозирование включает в себя построение 
прогнозных показателей  на основе набора предположений об условиях 
деятельности предприятия  и его  целевых установок.  

Рассмотрим упрощенный вариант прогнозирования важнейших финансо-
вых показателей на базе операционного анализа взаимосвязи «Издержки - 
Объем - Прибыль». 

Процедура этого метода основана на следующих  предположениях: 
1) Изменение  доходов от продаж (увеличение, уменьшение) всегда 

порождает  более сильное изменение прибыли. Именно в этом проявляется 
действие операционного рычага. В этом смысле изменения издержек произ-
водства и  операционной прибыли  необходимо  рассматривать   на основе их 
зависимости от объема продаж.  

2) Переменные затраты (материальные и затраты на оплату труда основных 
производственных рабочих), входящие  в состав себестоимости  изменяются 
пропорционально  или в прямой зависимости  от изменения  объема 
предполагаемых продаж. В отдельных случаях, когда планируется рост цен на 
конечную продукцию,  темпы роста переменных затрат  могут быть ниже. 

3) Постоянные расходы остаются относительно  стабильными на заданном 
интервальном  промежутке времени. Хотя не исключается, а в отдельных 

153



 

случаях оговаривается,  некоторая динамика постоянных расходов (например,  
административно-управленческих)  в сторону повышения.  

Практически данный метод предполагает моделирование некоторых 
показателей для формы №2 «Отчет о финансовых результатах» и позволяет 
рассчитать как количественные, так и качественные показатели. В данном случае 
к количественным можно отнести: прибыль, себестоимость продукции, маржи-
нальную прибыль, порог рентабельности и др. К качественным показателям,  
которые рассчитываются на основе этого метода относятся: норма маржиналь-
ного дохода (рентабельность по маржинальной прибыли), сила воздействия 
операционного рычага (СВОР), запас финансовой прочности  (ЗФП),  и др. 

Финансовый прогноз в практическом аспекте должен быть численно выражен  
набором показателей, являющихся ключевыми  для принятия эффективных  
управленческих решений. Эффективные решения с позиции  управления 
финансовой деятельностью предприятия  представляют собой такие решения, 
которые  можно отслеживать с  определенной регулярностью во времени.  
Наиболее точным и регулярным источником информации, позволяющим 
контролировать выполнение прогнозных параметров и показателей,  является 
система бухгалтерской отчетности, состоящая из взаимосвязанных отчетов: 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении 
денежных средств и отчет о движении капитала. В этой связи финансовое 
прогнозирование предполагает моделирование финансовых отчетов по формам 
максимально приближенным к современным стандартам бухгалтерского учета. 

В соответствии со стандартами бухгалтерского учета  баланс содержит три 
основных элемента, связанных непосредственно с оценкой финансового 
состояния предприятия, а именно: активы; собственный капитал;  обяза-
тельства. В прогнозно-аналитической практике  баланс моделируется после 
составления отчета о финансовых результатах.  

Все показатели Отчета о финансовых результатах можно подразделить на три 
группы: доходы; расходы; финансовые результаты (разница между доходами и 
расходами). Анализ соотношения доходов с расходами позволяет оценить 
резервы увеличения собственного капитала предприятия. Отчет о финансовых 
результатах может быть составлен  в упрощенной форме, не выделяя такие 
расходы как коммерческие, административно-управленческие и др. Именно по 
такой форме и предполагается разработка прогнозной модели отчета.  

Отчет о движении денежных средств – это одна из основных форм 
финансовой отчетности, в которой отражаются все изменения в финансовых 
ресурсах предприятия с точки зрения поступления и выбытия денежных 
средств за соответствующий отчетный период. Информация, содержащаяся в 
прогнозном отчете, позволяет оценить способность предприятия накапливать 
денежные средства  на определенный период. 

Отчет о движении собственного капитала практически является повто-
рением  3 раздела бухгалтерского баланса «Собственный капитал». Поэтому 
прогнозирование этого отчета  осуществляется в рамках моделирования 
баланса предприятия  на перспективу.  

Финансовый прогноз на основе моделирования бухгалтерской отчетности  
представим в виде следующих этапов: 

1. Сначала прогнозируется Отчет о финансовых результатах.   
2. Моделирование статей баланса  предприятия следует начать с долго-

срочных активов, остающихся относительно стабильными на протяжении  
длительного периода.  

3. Затем проводится моделирование прогноза долгосрочных источников 
финансирования: собственного капитала и долгосрочных обязательств. 

4. Провести расчет нормируемых краткосрочных активов (запасов и 
дебиторской задолженности) 
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5. На последнем этапе определяются  остатки денежных средств на конец 
каждого планируемого года. 

Для правильного прогнозирования и планирования показателей деятельности 
предприятия необходимо вначале провести финансовый анализ деятельности 
предприятия и определить причины возникновения кризисных ситуаций.  

В содержательном плане финансовый анализ можно представлять как 
процесс, заключающийся в идентификации, систематизации и аналитической 
обработке доступных сведений финансового характера, результатом которого 
является предоставление пользователю рекомендаций, которые могут служить 
формализованной основой для принятия управленческих решений в отношении 
данного объекта анализа.  Ретроспективный анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия позволяет выявить резервы и разработать научно-
обоснованный прогноз на будущее с учетом антикризисных мероприятий.   

Эффективное управление финансовой деятельностью предприятия обес-
печивается реализацией ряда принципов, основными из которых являются:  

1. Интегрированность с обшей системой управления предприятием. В 
какой бы сфере деятельности предприятия не принималось управленческое 
решение, оно прямо или косвенно оказывает влияние на формирование 
денежных потоков и результаты финансовой деятельности.   

2.Комплексный характер формирования управленческих решений. Все 
управленческие решения в области формирования, распределения и использо-
вания финансовых ресурсов и организации денежного оборота предприятия 
теснейшим образом взаимосвязаны и оказывают прямое или косвенное 
воздействие на результаты его финансовой деятельности. Поэтому финансовый 
менеджмент должен рассматриваться как комплексная управляющая система, 
обеспечивающая разработку взаимозависимых управленческих решений.  

3.  Высокий динамизм управления. Даже наиболее эффективные управ-
ленческие решения в области формирования и использования финансовых 
ресурсов и оптимизации денежного оборота, разработанные и реализованные 
на предприятии в предшествующем периоде, не всегда могут быть повторно 
использованы на последующих этапах его финансовой деятельности. Поэтому 
финансовому менеджменту должен быть присущ высокий динамизм, 
учитывающий изменение факторов внешней среды, форм организации 
производственной и финансовой деятельности.  

4. Многовариантность подходов к разработке отдельных управленческих 
решений. Реализация этого принципа предполагает, что подготовка каждого 
управленческого решения в сфере формирования и использования финансовых 
ресурсов и организации денежного оборота должна учитывать альтернативные 
возможности действий. Выбор альтернативы для реализации должен быть 
основан на системе критериев, определяющих финансовую стратегию или 
конкретную финансовую политику предприятия.  

5. Ориентированность на стратегические цели развития предприятия. 
Какими бы эффективными не казались те или иные проекты управленческих 
решений в области финансовой деятельности в текущем периоде, они должны 
быть отклонены, если они вступают в противоречие с главной целью 
деятельности предприятия, стратегическими направлениями его развития.   

Эффективный финансовый менеджмент, организованный с учетом изложен-
ных принципов, позволяет формировать ресурсный потенциал высоких темпов 
прироста производственной деятельности предприятия, обеспечивать постоянный 
рост собственного капитала, существенно повышать его конкурентную позицию 
на товарном и финансовом рынках, обеспечивать стабильное экономическое раз-
витие в стратегической перспективе. С учетом изложенных принципов управ-
ление финансовой деятельностью предприятия формируются ее цели и задачи. 
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В процессе финансовой деятельности предприятия  могут преследовать 
разные цели. Однозначной трактовки цели финансовой деятельности пред-
приятия не существует. Обычно она связывается с максимизацией финан-
сового результата,  в качестве которого выступает прибыль, как сальдо счета 
прибылей и убытков.  

В качестве цели финансовой деятельности предприятия может также 
выступать удовлетворение потребностей рынка данного товара. Дело в том, что 
высокий объем продаж и финансовый результат деятельности предприятия не 
может быть достигнут без признания потребителем продукции ее общественной 
полезности. Такое признание фиксируется путем акта купли-продажи товара на 
рынке. Следовательно, для дальновидных и солидных производителей на первый 
план могут выходить задачи удержания рыночной доли своей марки товара, а 
также попытка завоевания рынка путем систематического увеличения объема 
продаж. Это предопределяет целенаправленное использование значительной и 
нередко постоянно возрастающей доли финансовых ресурсов предприятия на 
разработку принципиально новых образцов и продукции с улучшенными 
потребительскими свойствами. 

 Цель финансовой деятельности, как максимизация финансового резуль-
тата в виде прибыли, становится производной от описанного подхода к 
определению цели финансово-хозяйственной деятельности. Цель финансовой  
деятельности может зависеть от финансового состояния предприятия. Плохое 
финансовое состояние ставит задачу его улучшения. На первый план выходят 
вопросы достижения финансовой устойчивости на базе поддержания 
платежеспособности и достижения ликвидности баланса. Финансовую же 
устойчивость, как и более широкое комплексное понятие финансового 
состояния предприятия, нельзя связывать только с наличием прибыли. Здесь 
важным моментом, как уже отмечалось, является методический и 
практический подход к распределению прибыли на потребление и накопление.   

Характеризуя общепринятую в рыночной экономике вышеизложенную 
главную цель финансовой деятельности, следует отметить, что она вступает в 
противоречие с весьма распространенным у нас мнением о том, что главной 
целью финансовой деятельности предприятия является максимизация 
прибыли. Дело в том, что максимизация рыночной стоимости предприятия 
далеко не всегда автоматически достигается при максимизации его прибыли. 
Полученная высокая по сумме и уровню прибыль может быть полностью 
израсходована на цели текущего потребления, в результате чего предприятие 
будет лишено основного источника формирования собственных финансовых 
ресурсов для своего предстоящего развития. Кроме того, высокий уровень 
прибыли предприятия может достигаться при соответственно высоком уровне 
финансового риска и угрозе банкротства в последующем периоде, что также 
может обусловить снижение его рыночной стоимости. Поэтому в рыночных 
условиях максимизация прибыли может выступать как одна из важных задач 
финансового менеджмента, но не как главная его цель. 

В процессе реализации своей главной цели управление финансовой  
деятельностью направлено на решение следующих основных задач.  

1. Обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов 
в соответствии с задачами развития предприятия в предстоящем периоде. Эта 
задача реализуется путем определения общей потребности в финансовых 
ресурсах предприятия на предстоящий период, максимизации объема 
привлечения собственных финансовых ресурсов за счет внутренних 
источников, определения целесообразности формирования собственных 
финансовых ресурсов за счет внешних источников, управления привлечением 
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заемных финансовых средств, оптимизации структуры источников 
формирования ресурсного финансового потенциала. 

2.Обеспечение наиболее эффективного использования сформированного 
объема финансовых ресурсов в разрезе основных направлений деятельности 
предприятия. Оптимизация распределения сформированного объема финан-
совых ресурсов предусматривает установление необходимой пропор-
циональности в их использовании на цели производственного и социального 
развития предприятия, выплаты  

3. Оптимизация денежного оборота. Эта задача решается путем эффектив-
ного управления денежными потоками предприятия в процессе кругооборота 
его денежных средств,  обеспечением  синхронизации объемов поступления и 
расходования денежных средств по отдельным периодам, поддержанием 
необходимой ликвидности его оборотных активов. Одним из результатов 
такой оптимизации является минимизация среднего остатка свободных 
денежных активов, обеспечивающая снижение потерь от их неэффективного 
использования и инфляции. 

4. Обеспечение максимизации прибыли предприятия при предусматри-
ваемом уровне финансового риска. Максимизация прибыли достигается за 
счет эффективного управления активами предприятия, вовлечения в хозяй-
ственный оборот заемных финансовых средств, выбора наиболее эффективных 
направлений операционной и финансовой деятельности. При этом, для 
достижения целей экономического развития предприятие должно стремиться 
максимизировать не балансовую, а чистую прибыль, остающуюся в его 
распоряжении, что требует осуществления эффективной налоговой, 
амортизационной и дивидендной политики.  

5. Обеспечение минимизации уровня финансового риска при предусматри-
ваемом уровне прибыли. Если уровень прибыли предприятия заранее задан, 
важной задачей является снижение уровня финансового риска, обеспечивающего 
получение этой прибыли. Такая минимизация может быть обеспечена путем 
диверсификации видов операционной и финансовой деятельности, а также 
портфеля финансовых инвестиций; профилактикой  отдельных финансовых 
рисков, эффективными формами их внутреннего и внешнего страхования. 

6.  Обеспечение высокого  уровня  финансовой устойчивости и платеже-
способности или так называемого финансового равновесия предприятия на 
всех этапах его развития.  Такое равновесие обеспечивается формированием 
оптимальной структуры капитала и активов, эффективными пропорциями в 
объемах формирования финансовых ресурсов за счет различных источников, 
достаточным уровнем самофинансирования инвестиционных потребностей. 

В условиях нестабильной экономики, замедления платежного оборота и 
других негативных явлений внешнего характера возросла роль  антикризисного 
управления, т.е. решения комплекса задач связанных с предотвращением 
банкротства предприятия. С позиции финансового менеджмента банкротство 
характеризует реализацию катастрофических рисков  предприятия в процессе его 
финансовой деятельности, вследствие которой оно неспособно удовлетворить в 
установленные сроки, предъявленные со стороны кредиторов требования и 
выполнить обязательства перед бюджетом. 

Хотя банкротство предприятия является юридическим фактом,   в его 
основе лежат преимущественно финансовые причины. К основным из этих 
причин относятся: 

1.Серьезное нарушение финансовой устойчивости предприятия, препятст-
вующее нормальному осуществлению его хозяйственной деятельности.  

2. Существенная несбалансированность в рамках относительно продолжи-
тельного периода времени объемов его денежных потоков. Реализация этого 

157



 

катастрофического риска характеризуется продолжительным превышением 
объема  отрицательного денежного потока над положительным и отсутствием 
перспектив перелома этой негативной тенденции. 

3.Продолжительная неплатежеспособность предприятия, вызванная низкой 
ликвидностью его активов.  

Характер рассмотренных причин  показывает, что финансовая несостоя-
тельность предприятия, определяющая юридический факт его банкротства, во 
многом является следствием неэффективного финансового менеджмента. 

Все рассмотренные задачи управления финансовой деятельностью предприя-
тия, включая и антикризисное управление, теснейшим образом взаимосвязаны, 
хотя отдельные из них и носят разнонаправленный характер (например, обеспе-
чение максимизации суммы прибыли при минимизации уровня финансового 
риска; обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов и 
постоянного финансового равновесия предприятия в процессе его развития и т.п.). 
Поэтому в процессе управления финансовой деятельностью  отдельные задачи 
должны быть оптимизированы между собой для наиболее эффективной 
реализации его главной цели – максимизации богатства владельцев.  

Таким образом, посредством прогнозирования, можно управлять 
финансовой  деятельностью предприятия, активно влиять на финансовые 
результаты и состояние предприятия в будущем. 
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PRACTICI INTERNAŢIONALE IN ACORDAREA 
SUPORTULUI SECTORULUI AGRICOL 

 
Stela COROBCEANU, doctorand, USM 

The article is presenting some examples of the measures applied for sustainable 
development of the agricultural sector  in Europe, giving a general view on persisting 
challenges for Moldovan agriculture. 

În perioada când reforma agrară fundamentează relaţiile în sectorul agricol, este vital 
necesară elaborarea unei viziuni strategice de lungă durată asupra aplicării instrumentelor 
de susţinere directă şi indirectă şi la diferite nivele a sectorului agricol în special şi a 
mediului rural în general. 

Multitudinea de argumente Pro-susţinerea sectorului agricol urmează a fi 
categorizată reieşind din aspectele ce ţin de (i) dizolvarea barierelor comerciale şi 
liberalizarea pieţelor, cu alte cuvinte – elementele, ce ţin de comerţul exterior. În 
acest context se prevede nu numai de securitatea alimentară, dar şi de importanta 
aplicării eficiente a mecanismelor de substituire a importului produselor agricole 
prin propunerea pe piaţă a produselor autohtone competitive. Aplicarea lor ar rezulta 
în redresarea situaţiei economice legate de deficitul comercial enorm stabilit mai 
ales in ultima perioadă; (ii) garanţia stabilităţii politice si sociale reprezintă încă un 
aspect important – avem în vizor cca. 60 % din populaţie, care locuieşte în spaţiul 
rural al republicii. Veniturile joase în sectorul agricol, defavorizarea socială a 
agricultorilor amplifică condiţiile nefavorabile de viaţă la sate. Acest lucru în 
formulă multiplicativă generează migraţiunea, reduce capacitatea de cumpărare la 
sate, duce la pierderea calificării cadrelor în sector; (iii) dezvoltarea infrastructurii 
rurale şi menţinerea comunităţilor rurale, reprezintă o caracteristică obligatorie a 
eficienţei economice; (iv) protecţia mediului în contextul stimulării procesului de 
utilizare corectă şi inofensivă a resurselor naturale. 

Fiind lipsită de surse importante financiare şi suport instituţional eficient, agricultura 
în Republica Moldova resimte o necesitate acută în mijloace de suport materiale şi 
intangibile, fapt care are o însemnătate majoră în contextul competitivităţii produselor 
agricole pe piaţa interna şi cea internaţională. Un aspect extrem de important în 
stimularea dezvoltării sectorului îl reprezintă politica agrară în domeniul susţinerii 
financiare a sectorului. Sinteza tuturor mijloacelor publice, destinate susţinerii sectorului 
agrar în Republica Moldova în ultimii ani denotă o pondere extrem de joasă a acestor 
surse vis-a-vis de volumul producerii agricole – în mediu  3-4 %.  

Urmează să ţinem cont şi de faptul că nu toate aceste mijloace reprezintă o 
susţinere directă acordată nemijlocit agricultorilor, ci includ şi alte cheltuieli 
relevante agriculturii. Fondurile de susţinere a agriculturii şi valoarea proiectele 
investiţionale pe parcursul perioadei din ultimii 5 ani, fiind raportate la volumul 
producerii se cifrează în jur de 1 %. Pentru comparaţie, sunt prezentate datele 
generale privind asistenţa acordată agricultorilor în Uniunea Europeană, calculate în 
baza metodicii OECD. Metodica respectivă a fost aleasă reieşind din faptul, că, spre 
deosebire de metodicele aplicate de OMC, prevede neglijarea clasificării 
intervenţiilor în dependenţă de nivelul lor de influenţa asupra distorsiunilor, şi deci 
indicatorii includ valoarea globală a asistenţei acordată agriculturii.  

Valoarea absolută a ajutorului acordat agricultorilor din ţările Uniunii Europene 
(Total Support Estimate) in a.2003 a atins valoarea de 121.9 miliarde Euro. 
Ponderea cea mai mare o reprezintă suportul acordat producătorului PSE (PSE: 
Producer Support Estimate51), care s-a cifrat la 108.2 miliarde Euro ceea ce 
                                                
51 PSE: Indicatorul care generalizează transferurile anuale monetare în folosul fermierilor, menite să 
menţină preţurile pe piaţa internă la un anumit nivel sau plăţile efectuate în baza suprafeţelor cultivate, 
nr. de animale agricole sau veniturile fermierilor. Spre deosebire de AMS (Aggregate Measurement of 
Support) utilizat de OMC acest indicator nu diferenţiază măsurile conform boxelor de influienţă. 
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constituie 44.5 % din valoarea totală a producţiei agricole la preţurile de ieşire din 
ghişeul producătorului, accentul făcându-se pe susţinerea preţurilor de piaţă (Market 
Price support52)– 60.6 miliarde Euro (sau 56 % din PSE) şi plăţile bazate pe aria de 
prelucrare sau efectivul de animale – 29.6 miliarde Euro (sau 27 % din PSE); 
serviciile generale (GSSE General Services Support Estimate) – doar 9.6 miliarde 
Euro (sau 8% din PSE); iar transferurile de valoare (Transfers to consumers from 
taxpayers) aveau o pondere de mai puţin de 2 % (fig.1).  
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Fig.1. Ponderea asistenţei acordate producătorilor agricoli în volumul total 

al producţiei, Uniunea Europeană (15), % 
 
Astfel, accentul major se face pe instrumentele de susţinere nemijlocită a agri-

cultorului53. în 2007, suportul acordat fermierilor din ţările OECD prin politicile 
agricole a scazut simţitor şi se cifrează la 23% din veniturile brute ale acestora, ceea 
ce reprezinta şi o diminuare simţitoare în raport cu respectivul nivel de 26% din 
2006 sau 28% in 2005 (fig.2). 

Ministerele de resort ale ţărilor membre UE au venit la un comun acord privind 
inde pendenţa dintre asistenţa acordată producătorilor agricoli şi tipurile de 
producţie agricolă. Efectuând o evaluare a Politicii Agricole Comune- PAC 
(Common Agricultural Policy - CAP) s-a ajuns la concluzia că această măsură va 
permite o reducere simţitoare a efectului de distorsiune perceput pe piaţa 
internaţională şi totodată va permite o creştere a veniturilor gospodăriilor agricole. 

Reforma prevede anumite provizioane pentru o mai bună ţintire a diferitor 
grupuri de întreprinderi agricole, reparînd situaţia când accesul preferenţial la 
subvenţii îl deţin în preponderenţă fermierii mai mari şi mai de succes.  

Cheltuielile conform PAC între anii 2009 şi 2013 pentru 25 de ţări va creşte nu 
mai mult de 1% pe an şi au scazut simţitor, de la piscul înregistrat in anii 70 de 
cca.70% din bugetul UE, pînă la cca.34% pînă in 2013. După atingerea acestui 
plafon va fi aplicat mecanismul special de disciplină financiară, care va reduce 
automat toate alocările de mijloace în aceste scopuri. La Summitul de la Copenhaga 
din 13 Decembrie 2002, au fost stabilite provizioanele pentru extinderea UE , iar 
cotele de producere, recolta de referinţă şi suprafeţele au fost stabilite în baza datelor 
istorice, şi s-a convenit că noile state membre vor beneficia de 25% din bugetul total 
de plăţi stabilit pentru UE-15, crescând gradual la 100 % până în anul 2013. Pe 
parcursul acestor faze ţările respective vor complementa fondurile UE pentru plăţi 
directe prin contribuţiile naţionale (fig, 3).  
                                                
52 Indicatorul se calculează prin multiplicarea valorii absolute a diferenţei dintre preţul pe piaţa internă 
şi internaţională la hotarul ţării respective prin volumul producerii agricole interne 
53 Sursa - Producer and Consumer Support Estimates, OECD Database  
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Fig. 3.. Cheltuielile în agricultură, % faţă de PIB 
 
Generalizând cele prevăzute în modificarea Politicii Agricole Comune se poate 

conclude că direcţia generală este de micşorare a distorsiunilor pe piaţă, decuplând 
plăţile de la tipurile de producţie. Se îmbunătăţeşte eficienţa transferului de venituri. 
Si acest beneficiu va fi maximalizat în cazul, când ţările membre vor conştientiza 
importanţa aplicării absolute a aceste măsuri, fără restrângerea, legată de tendinţa de 
menţinere a suprafeţelor de cultivare la nivel regional (problematica managemen-
tului pământului cultivat). 

Indiciu principal care permite estimarea nivelului de susţinere a sectorului 
agricol este raportul dintre mărimea absolută a tuturor tipurilor de suport acordat de 
către stat şi volumul de producere agricolă sau faţă de Produsul Intern Brut 
înregistrat în perioada de referinţă .  

Astfel, sectorul agricol din ţările economic dezvoltate contunuie să fie intens 
protejat şi subvenţionat. În anul 2003 suportul global acordat agriculturii de către 
guvernele a 30 de ţări membre OECD54 s-a scontat la 229 miliarde Euro sau 32 % în 

                                                
54 Ţările Membre OECD: Australia: 7 Iunie 1971, Austria: 29 Septembrie 1961, Belgia: 13 Septembrie 
1961, Canada: 10 Aprilie 1961, Republica Cehă: 21 Decembrie 1995, Danemarca: 30 Mai 1961, 
Finlanda: 28 Ianuarie 1969, Franţa: 7 August 196, Germania: 27 Septembrie 1961, Grecia: 27 
Septembrie 1961, Ungaria: 7 Mai 1996, Islanda: 5 Iunie 1961, Irlanda: 17 August 1961,  Italia: 29 
Martie 1962, Japonia: 28 April 1964, Coreea: 12 Decembrie 1996, Luxemburg: 7 Decembrie 1961, 
Mexic: 18 Mai 1994, Olanda: 13 Noiembrie 1961, Noua Zelandă: 29 Mai 1973, Norvegia: 4 Iulie 1961, 
Polonia: 22 Noiembrie 1996, Portugalia: 4 August 1961, Republica Slovacă: 14 Decembrie 2000, 

Fig. 2. Suportul acordat agriculturii în tările membre UE 
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raport cu totalul veniturilor agricultorilor, ceea ce constituie o descreştere în raport 
cu cele 37%, care erau acordate la începutul anilor 90 (fig.4). 
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Fig.4. Structura suportului acordat agriculturii în ţările OECD 

 
Tendinţa generală se exprimă prin schimbarea accentului de la formele de 

suport, care distorsionează producerea şi comerţul la cele mai puţin „ofensive”, 
ponderea acestora în totalul subvenţiilor descrescând de la 90 % (nivel înregistrat la 
sfârşitul anilor 1980) până la 75 % în 2003, dar rămânând totuşi extrem de înalt.  

Se consideră că politicile agricole bazate pe susţinerea atât de intensivă a 
sectorului continuă să impună în modul cel mai ineficient o presiune suplimentară 
asupra consumatorilor şi plătitorilor de impozite, demotivând totodată 
competitivitatea producătorilor şi penalizând furnizorii de produse agricole, 
proveniţi din ţările mai puţin dezvoltate.  

Nu numai citarea valorii absolute a mijloacelor bugetare, destinate susţinerii 
sectorului agricol este importantă, dar si analiza comparativă a metodelor aplicate în 
Republica Moldova în comparaţie cu experienţa altor ţări, inclusiv a celor, care fac 
parte din OMC şi îşi confomează politicile sale agricole la cerinţele organizaţiei. 
Experienţa ţării noastre include un şir de instrumente aplicate anterior – 
subvenţionarea încrucişată a întreprinderilor neprofitabile din sector prin 
redistribuirea centralizată a fondurilor, acordarea generoasă a creditelor de lungă 
durată la condiţii extrem de favorabile, investiţii capitale nefezabile, dependenţa de 
preturile la principalele componente ale costurilor de producere agricolă - energia 
electrică, combustibilul, îngrăşămintele, etc. care au distorsionat totalmente piaţa şi 
dezorientat producătorii, aflaţi fără experienţa analitică şi capacitate de a capta 
semnalele peţii. Problema era amplificată şi de relaţiile cu consumatorii industriali 
de producţie agricolă, care prin gigantizmul promovat în timpurile de atunci creau o 
cerere neacoperita care a disproporţionat piaţa de desfacere a producţiei agricole. 

Concluzia generală privind evoluţia din ultimii ani a sectorului agricol din 
Republica Moldova este că politicile agricole aplicate nu au favorizat îndeajuns 
modernizarea tehnică a agriculturii, perfecţionarea cadrelor în sector, dezvoltarea 

                                                                                                                         
Spania: 3 August 1961, Suedia: 28 Septembrie 1961, Elveţia: 28 Septembrie 1961, Turcia: 2 August 
1961, Marea Britanie: 2 Mai 1961, Statele Unite: 12 Aprilie 1961 
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infrastructurii specifice; nu s-a atras atenţia cuvenită dezvoltării pieţelor de 
desfacere, stimulării exporturilor, protecţiei pieţei interne de penetrarea cu produse 
necalitative etc. Influenţa hotărâtoare asupra actualei situaţii din agricultură o are 
ineficienţa strategilor în domeniu. Insuficienţa drastică a investiţiilor a redus stocul 
de capital. Lipsa unei politici ferme de sprijin constituie şi până-n prezent un 
impediment major în capitalizarea activelor agricole şi în modernizarea acestora.  

Urmează totuşi a fi apreciată latura pozitivă a politicii agricole, care conţine o 
serie de elemente ce vizează soluţii pentru revigorarea ramurii, precum ar fi măsurile 
de suvenţionare a dobânzii creditelor acordate agricultorilor, implementarea în 
ramură a diverselor formule de microfinanţare, schiţarea măsurilor de revitalizare a 
sistemelor de irigare în republică, inclusiv aşa-numita irigare mică, susţinerea 
plantaţiilor noi viticole şi lansarea iniţiativei de susţinere a plantaţiei nucului, 
implementarea unui şir de proiecte de creştere a capacităţii competitive a sectorului 
agricol autohton, etc. 
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CLASE DE CRITERII ŞI MODELE  DE DECIZII MANAGERIALE 
Costică NAN,  drd.ULIM  

The author comes with the message that the managerial decisions taken in the various 
organizations are well-defined by the selected decision-making criteria. It states that as 
decision-making problems are more complex, the use of aggregate criteria becomes more 
necessary. Of the multitude of existing classifications for decision-making criteria was taken 
as representative the one that divides them into deterministic and non-deterministic criteria. 
In author’s opinion, deterministic criteria are applicable to systems in which prevails the 
technical and technological parts of the economic processes. Non-deterministic criteria are 
applicable under conditions of risk and, respectively, under the uncertainty conditions.  

Orice problemă decizională se raportează întotdeauna la unul sau mai multe 
criterii (implicite sau explicite), iar o decizie poate fi mai bună comparativ cu alta, 
raportându-se la un criteriu. 

Alegerea criteriului este fundamentală pentru proiecţia oricărui sistem din cel 
puţin trei motive: 
este evident şi nu necesită nici un fel de demonstraţii faptul că utilizarea de criterii 
greşite va conduce inevitabil la concluzii greşite; 
poate fi afectată însăşi proiectarea şi utilizarea modelului, deoarece binomul criteriu 
-model este puternic intercorelat; 
cu cât problemele decizionale sunt mai complexe, cu atât utilizarea de criterii 
agregate devine mai necesară, or, agregarea de criterii care pot fi antagonice 
diminuează consistent conţinutul concluziilor. 

Din multitudinea de clasificări existente pentru criteriile decizionale s-a 
considerat ca reprezentativă cea care le departajează în criterii deterministe şi 
criterii nedeterministe. 

1. Criteriile deterministe 
Frecvent utilizate ca nişte criterii deterministe sunt: profitul total maxim, 

valoarea maximă curentă şi valoarea minimă absolută (a erorii). 
Profitul total maxim (sau varianta acestuia, profitul mediu maxim) este un criteriu 
utilizat prin excelenţă în teoria stocurilor cu orizont de planificare infinit, în teoria 
planificării optimale. 
Valoarea maximă curentă este un criteriu determinist utilizat în special în domeniul 
investiţiilor şi al politicii de înlocuire. 

Să presupunem că o firmă îşi propune să realizeze o investiţie şi că decizia se 
bazează numai pe aspectele economice ale investiţiilor; fie tiA  venitul net pe care se 
scontează la sfârşitul perioadei t  în varianta j  ),...,2,1;,...,2,1( pjnt == . 

Criteriul utilizat de echipa managerială este cel al venitului actualizat a cărei 
relaţie de calcul este redată în formula: 
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 Mai explicit, valoarea curentă a unor valori viitoare este redată de relaţia: 
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unde: 
 Ai - venitul net la sfârşitul fiecărei perioade “t”; 
 i -   rata dobânzii (i>0); 
 P - valoarea curentă (actualizată). 

Dacă se înmulţesc ambii membri ai relaţiei (2) cu 
∏ +
=
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t
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rezultă: 
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 Comparând (3) cu (1) obţinem: ∏ +=
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 Cu alte cuvinte, P reprezintă valoarea întregii cheltuieli investiţionale 
exprimate în preţurile curente ale momentului iniţial. 

 Cum fiecare variantă investiţională poate avea un anumit venit net 
actualizat, se va alege, evident, varianta pentru care: 

{ } pjjVV n ,...,2,1;max ==                              (5) 
Principalele inconveniente în raport cu acest criteriu se referă la faptul că, 

pentru întregul orizont de timp, rata dobânzii trebuie să fie nu numai cunoscută, ci 
constantă, iar veniturile curente ( nV ) să fie de asemenea cunoscute exact. 

c) Criteriul valorii minime absolute a erorii se prezintă, de regulă, sub două 
forme: minimizarea sumei valorii absolute a erorilor de-a lungul întregului proces şi 
minimizarea valorii absolute a erorilor finale, fiind aplicabil sistemelor în care 
predomină partea tehnică şi tehnologică a proceselor economice. 

2. Criterii pentru sisteme nedeterministe 
Atât ştiinţa, dar mai ales practicienii,  sunt tot mai mult preocupaţi de ideea unor 

estimări cât mai corecte a stărilor viitoare ale unei organizaţii socioproductive în 
condiţiile unui mediu tot mai complex şi dinamic. 

Aleatoriul a devenit singura certitudine şi aceasta pentru că “graniţele” 
cunoaşterii noastre extind mult mai repede cunoştinţele dobândite, astfel încât 
distanţa dintre posibilităţi şi dorinţe creşte sistematic.  

Apare astfel evidentă implicarea în toate domeniile, în general, şi în economie, 
în special, a ceea ce ştiinţa denumeşte risc şi incertitudine. 

F.Knight55 consideră două forme de risc: riscul propriu-zis, indus de legea 
numerelor mari şi posibil a fi aproximat pe baza experienţei şi incertitudinea, 
indusă de fenomene externe, în timp ce Horst Albach considera că riscul este o 
formă a incertitudinei care la rândul ei este obiectivă şi subiectivă. 

Susţinem opiniile conform căreia riscul este o formă a incertitudinii având trei 
forme de manifestare: 
incertitudinea de gradul I (sau riscul) - face referire la acele situaţii când se cunosc 
rezultatele acţiunilor cu probabilităţile asociate evenimentelor (stărilor naturii); 
incertitudinea de gradul II (propriu-zisă) - când pot fi prevăzute doar rezultatele 
posibile (dar nu şi probabilităţile asociate); 
incertitudinea de gradul III (sau ignoranţa) apare atunci când nu se cunosc nici 
probabilităţile de apariţie a evenimentelor, nici rezultatele, fără a dispune de o 
informaţie asupra viitorului. 

Se poate considera că certitudinea (specifică sistemelor deterministe) este un caz 
particular al aleatorului (se cunosc cu certitudine rezultatele şi evenimentele ce vor fi 
manifestate pe un orizont de timp dat). 

Principalii factori care pot influenţa negativ calitatea procesului decizional în 
sensul creşterii incertitudinii şi riscului pot fi consideraţi următorii: 

• mediul înconjurător - poate determina în mod hotărâtor modificarea 
acţiunilor oricărui decident prin manifestările tot mai neprevizibile şi cu o 
tendinţă catastrofică tot mai pregnantă; 

• diminuarea accelerată a resurselor de materii prime şi energie într-un ritm 
pe care rezultatele cercetărilor privind materializarea soluţiilor alternative nu 
îl poate susţine; 

• factori subiectivi rezultaţi din tendinţele actuale de corporatizare, mon-
dializare şi informatizare a tuturor componentelor vieţii economico-sociale; 

• factori subiectivi rezultaţi din modelarea neadecvată a proceselor 
economice. Considerarea influenţei unor factori de risc şi incertitudine poate 
fi privită cel puţin sub două aspecte: 

                                                
55 Knight F.. Risk. Uncertainly and Profit. -New York, 1995, p.173.  
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• primul se raportează la problema alegerii variantelor de decizie; 
• al doilea face trimitere la estimarea unor parametri sau indicatori economici; 

literatura de specialitate tratează problema mai ales sub incidenţa primului aspect 
prin intermediul unor criterii nedeterministe în timp ce pe parcursul lucrării va fi 
analizat dominant al doilea aspect. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, prezentăm în consecinţă criteriile 
nedeterministe în condiţii de risc şi respectiv în condiţii de incertitudine. 

 2.1. Criterii nederministe în condiţii de risc 
În studiul criteriilor pentru sistemele nedeterministe mulţi autori au scos în 

evidenţă diferenţa dintre deciziile riscante şi cele incerte; dacă prima categorie 
implică cunoaşterea funcţiei de distribuţie a probabilităţii variabilei sau variabilelor 
implicite, a doua categorie presupune un anumit grad de ignoranţă. Diferenţa este 
desigur utilă, dar mai ales pentru discuţii pedagogice, însă confuziile nu vor întârzia 
să apară; fără a mai insista asupra acestor aspecte enunţăm cel mai utilizat criteriu 
nederminist (în condiţii de risc) atât în tehnică, domenii ştiinţifice, cât mai ales în 
economie şi anume: 
Criteriul minimizării erorii medii pătratice este un criteriu standard în analiza şi 
sinteza sistemelor aleatoare (stochastice), fiind de asemenea utilizat şi în analiza 
sistemelor deterministe. 

Nu se va insista asupra prezentării detaliate a suportului matematic a acestui 
criteriu (literatura de specialitate abordând acest subiect în forme aproape complete 
de analiză); sintetic, esenţa criteriului pleacă de la celebra problemă a trasării unei 
drepte printr-un “nor” de puncte astfel încât suma pătratelor distanţelor de la 
punctele date la dreaptă să fie minimă.  

Fie: ii bxay +=,
                                                                   (6)  

unde ,
iy  reprezintă valoarea reală a variabilei dependente dacă sistemul nu are 

erori; dacă valoarea reală este iy  evident, diferenţa dintre acestea va fi eroarea: 
)( iiIii bxayyye +−=−=                                   (7) 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

Fig. 1. Graficul minimizării erorii medii pătratice 
  
 Criteriul cere minimizarea erorilor pătratice în funcţie de doi parametri 

necunoscuţi a şi b; 

[ ]∑ ∑ +−== 2)(min2min),(min ibxaiyiebaG                                      (8) 

 Parametrii necunoscuţi a  şi b  se determină din sistemul: 

x 

y 
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b). Criteriul minimizării pierderilor finale este utilizat ori de câte ori avem 
erori intermediare neglijabile, dar eroarea finală este semnificativă (cum ar fi, 
spre exemplu, inflaţia pentru care se fixează un anumit nivel pentru sfârşitul 
anului(graficul cu linie continuă), dar traiectoria reală (linia punctată) duce la 
eroarea Ef (chiar dacă în fiecare trimestru abaterile erau considerate a fi suficient de 
mici). 

 
                                       fE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Minimizarea pierderilor finale în funcţie de erori 

 
c) Maximizarea câştigului (profitului) mediu reprezintă o generalizare a 

echivalentului său determinist şi anume, maximizarea pe un orizont de timp a 
câştigului mediu; aplicarea acestui criteriu implică utilizarea procedurii de selecţie 
repetată ceea ce face ca frecvent aplicarea acestui criteriu să fie contestată, când 
premisa selecţiilor repetate este ea însăşi contestată. 

d) Criteriul optimizării probabilităţii unui anumit eveniment se aplică pentru 
acele procese în care interesează anumite evenimente din teoria echipamentelor (rata 
defectării, mentenabilitatea, etc.); dacă evenimentul ce interesează are probabilitatea 
de apariţie “p”, atunci se va alege decizia care minimizează (sau maximizează) 
această probabilitate în funcţie de un alt eveniment.  

e) Satisfacerea unui nivel de încredere cunoscut: pentru un “nivel de 
încredere” dat (L) se aleg variante care maximizează probabilitatea, astfel încât 
rezultatul să conducă la un nivel L1>L (dacă o asemenea variantă există). Din alt 
punct de vedere, problema se poate pune şi astfel: pentru un nivel satisfăcător dat 
pentru L privind comportamentul unei anumite mărimi, să se optimizeze acest nivel 
în raport cu altă mărime. 

Spre exemplu, în anumite cazuri performanţa unui sistem tehnic este 
satisfăcătoare dacă atinge o anumită valoare de siguranţă în funcţionare (S); 
obiectivul este optimizarea performanţei sistemului faţă de o altă mărime (cum ar fi 
minimizarea costului de întreţinere sau a costului total), astfel încât siguranţa în 
funcţionare a sistemului să fie cel puţin egală cu S. Criteriul este de asemenea 
specific oricărei probleme de verificare a ipotezelor statistice. 

2.2. Criteriile nedeterministe în condiţii de incertitudine 
În raport cu cele deterministe, aplicabile în general la nivel microeconomic şi în 

condiţii statice, realizează legatura dintre cercetarea operaţională şi cercetarea 
viitorului, deoarece elementul previzional este etapa primară a modelării 
operaţionale în ansamblul eforturilor dificile de modelare pe baza cercetării 
operaţionale a spectrului de strategii posibile. 
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Cercetarea operaţională furnizează atât obiective optimale, cât şi criteriile de 
apreciere a compatibilităţii diferitelor rezultate. 

Pentru criteriile nedeterministe conceptul fundamental este cel de utilitate 
(asupra căruia nu se va insista în prezentul articol, existând suficiente materiale la 
această temă). 

Premisele de la care se pleacă sunt următoarele: 
• există “ n ” variante (viitoare) posibile ),...,,( 21 nVVV  de acţiune; 
• se pot adopta “ m ” decizii ),...,,( 21 mDDD  funcţie de resurse, interese, 

legislaţie etc.; 
• eficienţa oricărei strategii se poate aprecia prin intermediul unei funcţii 

speciale denumită “funcţie de utilitate”, astfel încât, pentru orice cuplu 
( jj DV , ), mjni ,1,,1 ==  există utilitatea iju  (a strategiei “ jD ” 

corespunzător variantei “ jV ”); mulţimea utilităţilor uij formează un tabel 
matriceal (m linii şi n coloane) de forma: 

Tabelul 1 
Utilitatea variantelor strategice în funcţie de diferite criterii 

          V1 V2 .   .   .   .   . Vj .   .   .   .   . Vn 

D1 u11 u12 .   .   .   .   . u1j .   .   .   .   . u1n 

D2 u21 u22 .   .   .   .   . u2j .   .   .   .   . u2n 

. . . . . . . 
DI ui1 ui2 .   .   .   .   . uij .   .   .   .   . uin 
. . . . . . . 
Dm um1 um2 .   .   .   .   . umj .   .   .   .   . umn 

 

În practică, cel mai adesea utilitatea măsoară câştigul sau pierderea (şi poate, de 
aici şi frecvenţa utilizării acestui concept). 

Cele mai utilizate criterii nedeterministe sunt următoarele: 
a) Criteriul Laplace se aplică deciziilor luate în condiţii de incertitudine 

("dintr-un foc"). 
Să presupunem că într-o întreprindere, managerul departamentului tehnic şi de 

producţie este pus în faţa a două alternative: 
continuarea producţiei cu dotările existente (decizia D1) sau 
cumpărarea de dotări tehnice productive noi (decizia D2). 

Piaţa se poate găsi în una din următoarele stări: 
starea S1: declin; 
starea S2: staţionară; 
starea S3: creştere a cererii τK. 

Consecinţa oricărei decizii va fi fie un anumit profit suplimentar fie o anumită 
pierdere. 

Criteriul Laplace are la bază aşa numitul principiu al motivării insuficiente, stările 
posibile de apariţie a evenimentelor având aceeaşi probabilitate; în aceste condiţii 
decizia luată vizează fie profitul mediu maxim, fie pierderea medie minimă. 

În general, fie variantele nV,....,V,V 21  având posibilităţi de apariţie egale 

( )n1,j
n
1

jp == ; pentru fiecare decizie Di ( m1,i = ) şi în raport cu fiecare 

Vj 
 Di 
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variantă Vj ( n1,j = ) se pot obţine utilităţile ui1, ui2, ...... , uin cu probabilităţile 

( )n1,j
n
1

jp == . 

Utilitatea medie va fi: 
 

∑
=

∑
=

=
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1j

n

1j iju
n
1

ijujp              (10) 

 Dacă utilitatea medie este de tip pierdere evident că se va alege acea 
decizie Di pentru care (10.) este minim adică: 

 







∑
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min                           (11) 

iar dacă utilitatea este de tip cîştig atunci se recomandă alegerea acelei strategii 
Di pentru care se va realiza: 

            




 ∑

≤≤ iju
n
1

mj1
max                (12) 

b) Criteriul Savage (minimax) porneşte de la noţiunea de "regret" definit ca 
fiind diferenţa dintre cea mai bună plată posibilă în raport cu toate stările (variantele) 
şi plata efectivă în condiţiile unei decizii luate astfel încât decizia optimă va fi cea 
care reduce la minim regretul maxim posibil. 

Altfel spus, presupunând utilitatea de tip câştig, notată uij, se construieşte o 
utilitate derivată de forma:  

( ),m1;j,n1i,ijuiju
jijk ==−= max             (13) 

Locul matricei utilităţilor va fi luată acum de matricea regretelor de elemente 
kij ( m1,j;n1,i == ). 

Potrivit acestui criteriu, va trebui selectată acea strategie, conform căreia optimul 
corespunde deciziei Di pentru care se realizează: 

 







ijk
j

max
i

min                          (14) 

c) Criteriul Hurwicz reprezintă o încercare de a formaliza şi a da expresie 
"gradului de optimism" subiectiv; acesta este reprezentat de un procent "r", r∈[0,1]. 

În cazul optimismului, deciziei Di i-ar corespunde o recompensă maximă ( )i,ju , 
iar pesimismului ( )i,ju ; cele două posibilităţi se află simultan în calcul prin 
intermediul probabilităţii "r" respectiv(1-r), iar decizia aleasă este cea pentru care 
câştigul rezultant este maxim. 

 
Altfel spus, fie: 
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Prin alegerea strategiei Di pentru care efectul pozitiv estimat va fi maxim, 
câştigul va fi: 

 ( )[ ]iur1irU
i

−+max                                 (16) 

respectiv, pentru minimizarea pierderilor, criteriul va fi  
( )[ ]iUr1iru

i
−+min                      (17) 

d) Criteriul Wald se aplică atunci, când se pleacă de la premisa conform căreia 
utilitatea reprezintă o pierdere. 
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Aplicarea criteriului implică adoptarea acelei decizii care să asigure minimul de 
pierdere, ceea ce înseamnă prudenţă, astfel încât să existe protecţie (rezerve) în 
raport cu situaţia cea mai nefavorabilă. 

Cu alte cuvinte, dacă se alege strategia Di (1 ≤ i ≤ m), atunci în funcţie de 
apariţia situaţiilor V1, V2, ...... , Vn se poate pierde  Ui1, Ui2, ...... , Uin , cazul în care 
situaţia cea mai defavorabilă ar furniza o pierdere maximă egală cu: 

 ijU
ni1 ≤≤

max                                   (18) 

Strategia aleasă va fi cea care va conduce la cea mai mică pierdere din cele 
considerate maxime, adică: 

 






≤≤≤≤ ijU
ni1ni1

maxmin                                   (19) 

Dacă utilitatea ar reprezenta un câştig, printr-un raţionament asemănător decizia 
optimă va fi aceea pentru care vom avea: 








≤≤≤≤ ijU
ni1ni1

minmax                                     (20) 
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The food security makes part from every country's security in the world in that 
from its side to the global security. To ensure food security of population of the country 
is the first obligation of this country. The state should use resources efficient and 
rational otherwise it puts in danger the existence of the country and its population. One 
of the main problems is the food security, the supply of the population with basic 
agricultural products and its quality. All the countries of the world are confronting this 
problem. It sounds paradoxical, in the present, in the informational society, many 
countries have this problem. That is why the food problem can lead to instability in the 
world. The ensuring of the food security for all individuals contributes to the social 
silence of every country, to stability and prosperity. 

Omenirea a fost şi este în lupta continuă pentru hrană. Foametea a fost o 
problemă generală a omenirii pe parcursul întregii istorii. Cauzele foametei au fost 
secetele cumplite, războaiele, de asemenea foametea a dus la izbucnirea unor 
revoluţii. Foametea a determinat în diferite perioade moartea a milioane de oameni. 
Moartea prin foamete a fost prezentă din cele mai vechi timpuri şi a continuat în 
secolul nostru şi continua şi astăzi. 

Organismul uman pentru a supravieţui şi a-şi îndeplini măcar principalele 
funcţii vitale are nevoie de 42 de elemente nutritive, altfel în lipsa acestora 
organismul uman degradează. Degradarea prin foame nu se manifesta doar în fizicul 
omului ci şi la nivelul activităţii psihice. Astăzi conform statisticilor FAO 14 %, 
adică 861.6 milioane locuitori din populaţia planetei suferă de deficit alimentar iar 
un număr foarte mare dintre aceştia sunt copii ce nu depăşesc vârsta de 5 ani. 

Foametea este o problema majoră a securităţii alimentare şi a securităţii 
generale în epoca contemporană deoarece implică mai mult sau mai puţin toate 
statele lumii şi afectează domenii largi ale vieţii social-economice Soluţionarea 
acestei probleme globale s-ar putea realiza doar prin cooperare internaţională, la care 
ar trebui sa participe toate ţările atât cele sărace cât şi cele bogate.  

Plasându-se (conform datelor Băncii Mondiale ) pe ultimul loc în Europa după 
venituri pe cap de locuitor, Republica Moldova, în perioada de reformare devine tot 
mai des un obiect de studii privind sărăcia, malnutriţia şi alte fenomene 
socioeconomice negative. În acest context, abordarea problemei securităţii 
alimentare a ţării se reflectă ca o necesitate neîndoielnică. 

Securitatea alimentară naţională poate fi asigurată inclusiv prin fabricarea 
produselor alimentare suficiente şi nutritive pentru toate categoriile de populaţie, 
garantând o viaţă sănătoasă şi o activitate productivă de muncă. 

Tabelul 1 
Producţia principalelor produse agricole pe cap de locuitor, kg 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Cereale (în greutate după finisare) 603 532 724 714 446 831 789 639 252 
Floarea soarelui 71 74 70 88 108 93 92 106 43 
Sfeclă de zahăr (industrială) 254 259 299 312 182 253 276 328 171 
Cartofi 90 91 106 90 84 88 105 105 56 
Legume 134 100 123 109 100 87 108 132 62 
Fructe şi pomuşoare 37 70 87 90 171 119 107 92 77 
Carne (în masă după sacrificare) 29 24 23 24 23 24 24 27 30 
Lapte 162 158 160 167 164 174 183 175 169 
Ouă, buc. 152 158 170 185 171 185 212 213 197 
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Producţia principalelor produse agricole pe cap de locuitor în anul 2007 a suferit 
o reducere esenţială comparativ cu anii anteriori (tabelul 1), înregistrând o descreştere 
asupra tuturor grupelor de produse, ca excepţie fiind doar producţia de carne care s-a 
mărit cu 11,1% comparativ cu anul 2006. Cu toate că la moment securitatea alimentară a 
Moldovei nu este ameninţată, fiind influenţată doar ocazional de factorii negativi, ea însă 
poate fi subminată puternic într-o perioadă relativ scurtă de timp. 

Efectuând o analiza asupra volumului producţiei cerealiere produse pe cap 
de locuitor se observă o diminuare esenţială în anul 2007 cu 60,5% faţă de anul 
2006, sau cu 68,1% faţă de anul 2005 (figura 1).  

 
Figura 1. Volumul producţiei cerealiere produse pe un cap de locuitor, kg 

Reieşind din faptul că problema în cauză este una multilaterală, sunt 
accentuate aspectele de bază ale asigurării securităţii alimentare a ţării.  

Întâi de toate, se cere să fie menţionat faptul că, pe întreaga perioadă de 
reformare, consumul celor mai valoroase produse alimentare pe cap de locuitor în 
Republica Moldova a fost şi rămâne în permanentă micşorare (Tabelul 2). 

Tabelul 2 
Consumul produselor alimentare pe locuitor (kg) 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Coşul 
minim 

alimentar  

Norma 
fiziologică 
de consum 

Carne şi produse din 
carne recalculate în 
carne, inclusiv slănină şi 
subproduse în expresie 
naturală) 

58,0 23,0 23,6 24,0 26,6 26,5 31,6 28,8 37,0 27,84 44,0 

Lapte şi produse lactate 
(recalculate în lapte) 

303,0 165,2 152,8 154,6 167,3 164,4 166,2 154,2 179,0 141,0 240,0 

Ouă, bucăţi 203,0 107,2 132,7 138,8 158,1 158,3 161,7 162 180 229,20 280,0 
Cartofi 69,0 67,8 53,4 65,4 67,7 69,2 62,9 61,9 50,1 90,84 93,0 
Legume şi bostănoase 112,0 86,3 83,1 103,5 99,4 106,6 88,1 88,3 59,1 122,16 150,0 
Fructe , pomuşoare şi 
struguri (fără prelucrare 
în vin) 

79,0 59,7 31,8 33,0 38,0 43,0 38,4 25,1 28,0 79,44 80,0 

Produse de panificaţie 
(pâine şi paste făinoase 
recalculate în făină) 
făină, crupe şi 
leguminoase  

 
171,0 

 
135,0 

 
133,9 

 
139,4 

 
140,6 

 
132,8 

 
145,5 

 
137,5 

 
128,7 

 
138,60 

 
144,0 

*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.115 din 7 septembrie 2000, pag.22. 
** Datele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică 
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Deşi consumul produselor alimentare pe cap de locuitor în perioada analizată 
s-a micşorat considerabil, o mare parte din aceste produse provin din import, 
ritmurile de creştere ale cărora în ultimii ani, depăşesc cu mult ritmurile de creştere 
a exportului produselor respective. 

 Fiind apreciat sub aspect natural, fenomenul subalimentaţiei este confirmat 
prin mai mulţi indicatori valorici. Aproximativ 40 la sută din populaţia ţării se află 
sub limita sărăciei, evoluată la nivel internaţional în sumă de 2,15 dol. SUA pe cap 
de locuitor, zilnic (conform capacităţii de paritate de cumpărare). Conform 
aceleiaşi surse de informare, majoritatea covârşitoare a persoanelor, aflate sub 
fenomenul subalimentaţiei, sunt locuitorii satelor, de obicei, de vârstă înaintată. 

Instrumentul principal pentru a asigura securitatea alimentare la nivel de 
gospodărie se realizează prin asigurarea pâinii la un preţ scăzut disponibil 
consumatorilor din zonele urbane. Obiectivele de politici curente nu fac diferenţa 
între acei care sunt neasiguraţi alimentar cronic şi cei care trec printr-o etapă dificilă 
temporară. Insecuritatea alimentară cronică include acele sectoare unde populaţia are 
un venit scăzut, care duc lipsă de active şi/sau resurse la nivel de gospodărie pentru a 
produce sau obţine altfel acces la necesităţile alimentare de bază ale gospodăriei. 
Insecuritatea alimentară cronică rezultă din problemele structurale (datorită 
incapacităţii de generare a veniturilor şi, respectiv lipsa accesului la cereale şi alte 
produse alimentare de bază) şi ele la rândul lor nu pot fi înlăturate de sine stătător 
prin intervenţii de subvenţionare a preţului la pâine, dar printr-un set de pârghii de 
intervenţie care ar contribui la consolidarea mediului, reducerii distorsiunilor de pe 
piaţă, ceea ce în rezultat ar facilita accesul persoanelor la cereale şi alte produse 
alimentare şi ar contribui la creşterea veniturilor pe pieţele agricole pentru 
producători, precum şi asigurarea necesităţilor sociale. 

Insecuritatea alimentară temporară se referă la acele gospodării care, în 
circumstanţe normale, pot produce sau obţine acces la necesităţile lor de bază 
alimentare, însă sunt vulnerabile în cazurile în care şocurile externe afectează 
sistemele de producţie a produselor alimentare sau reţelele de distribuţie a 
produselor alimentare pentru o perioadă scurtă de timp. După natura lor, 
evenimentele ce duc la formarea insecurităţii alimentare temporare, deseori sunt de 
scurtă durată, precum este sezonul curent de producere a cerealelor şi odată cu 
revenirea condiţiilor la normal, de obicei populaţia afectată poate să-şi recupereze 
securitatea alimentară în mod rapid. Astfel, insecuritatea alimentară temporară poate 
necesita intervenţii unice, care susţin şi formează rapid activele gospodăriilor. 

Conform informaţiilor sus menţionate, securitatea alimentară necesită nu doar 
aprovizionare adecvată cu produse alimentare la nivel agregat, ci şi capacitate 
suficientă de achiziţionare a gospodăriilor/persoanelor pentru a solicita niveluri 
adecvate de produse alimentare. Această abordare recunoaşte complementaritatea 
producerii autohtone şi comerţului internaţional. De aceea, pentru a asigura 
securitate alimentară, este necesar de a asigura dezvoltarea unei economii rurale 
robuste şi creşterea suficientă a veniturilor gospodăriilor rurale. Măsurile care 
generează distorsiuni pe pieţele rurale şi ulterior o funcţionare slabă a economiei 
rurale pot spori insecuritatea alimentară şi sărăcia la nivel de gospodărie.  

Sărăcia rurală din Moldova depinde în special de venitul rural, care este 
generat de: profiturile obţinute din prelucrarea terenurilor agricole proprii sau 
arendate, venitul câştigat din activitatea agricolă şi neagricolă, precum şi transfer-
rurile, atât cele oficiale de stat cât şi remitenţelor private de peste hotare. Astfel, deşi 
au fost întreprinse acţiuni pentru liberalizarea atât a pieţelor funciare cât şi multor a 
pieţe a substanţelor de fertilizare, preţurile de vânzare ale producătorilor agricoli şi 
respectiv veniturile agricole au înregistrat o tendinţă de scădere pe parcursul 
ultimelor 5 ani datorită controalelor administrative periodice pe pieţele de producţie, 
în special pentru cereale, prin impunerea interdicţiilor la exporturi şi controlul 
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preţurilor la pâine. Cu atât mai mult, o consecinţă indirectă este reducerea numărului 
de intermediari şi concurenţei în reţeaua de comercializare a cerealelor, care poate 
micşora mai mult preţurile şi respectiv venituri rurale. În plus plăţile de arendă, care 
deseori se bazează pe plăţile în natură cu recoltă au fost, de asemenea, afectate 
negativ de şocurile generate de perturbări climaterice şi evoluţiile pe piaţa internă. 
Impactul mixt al acestor rezultate a fost reducerea motivaţiei producătorilor de a 
investi în mijloace de sporire a productivităţii, cum ar fi seminţele şi îngrăşămintele, 
precum şi respectarea corespunzătoare a rotaţiei culturilor. Aceasta a rezultat în 
degradarea terenurilor şi scăderea producţiei cerealelor în ultimii ani. 

Ca rezultat al analizei datelor prezentate, se poate de concluzionat faptul că: 
♦ în toată perioada de reformare a sectorului agroalimentar, nivelul de securitate 

alimentară a ţării a fost în permanentă scădere; 
♦ consumul tuturor grupurilor de produse alimentare pe cap de locuitor se află sub 

norma fiziologică de consum. 
♦ securitatea alimentară a ţării la etapa actuală este asigurată tot mai pronunţat prin 

extinderea importului; 
♦ în scopul soluţionării problemei subalimentaţiei şi substituirii importului masiv 

al produselor agroalimentare este necesară întreprinderea unor măsuri urgente de 
creştere a volumelor de producere a produselor de origine animală, precum şi a 
legumelor, fructelor, produselor cerealiere şi altor produse de înaltă valoare 
nutritivă. 
În prezent în întreaga lume există dovezi empirice considerabile care demon-

strează că creşterea şi productivitatea agricolă pot contribui enorm la reducerea 
sărăciei. Situaţia din Moldova este caracterizată de un declin continuu în producti-
vitatea culturilor agricole, un climat investiţional nefavorabil, precum şi nesiguranţa 
politicilor din cadrul sectorului. Aceştia sunt unii din factorii cauzali ce au contribuit 
la creşteri moderate a sărăciei rurale în Moldova, în ciuda creşterii economice şi 
remitenţelor sporite. 
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ABORDĂRI PRACTICE ŞI TEORETICE ALE  
PROBLEMELOR ESENŢIALE ÎN DEZVOLTAREA  

ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA 
Ana SOLTAN, lect.sup., ULIM  

 
Résumé. Le PIB, l’inflation, et le niveau de chômage sont quelques indicateurs, l’étude 

desquels explique la situation réelle dans un pays. La situation  économique de la RM 
dépende de plusieurs facteurs comme économiques que politiques : le taux d’intérêt, 
l’inflation, le taux te change sur le plan interne et externe. Le complexe agroindustriel étant 
un des plus important dans notre pays nécessite des grands changements comme dans le 
développement des facteurs de production, que dans le développement du facteur humain. 

Dezvoltarea socioeconomică a Republicii Moldova este influienţată de un şir de 
factori exogeni (problema Transnistriei, interesele geopolitice ale unor ţări în 
Republica Moldova, politicile economice ale ţărilor partenere Republicii Moldova în 
relaţiile economice internaţionale, rata bancară mondială, inflaţia din ţările 
partenenere, deprecierea USD şi a EUR, interesele structurilor monetare 
internaţionale în Republica Moldova în defavoarea Republicii Moldova etc.) şi 
endogeni (lipsa principiilor, conceptului şi programelor economice adecvate situaţiei 
economice din Republica Moldova, penuria de specialişti constructivi în structurile 
de guvernare inclusiv în structurile economice ale Republicii Moldova, crearea 
condiţiilor de funcţionare a economiei tenebre, lipsa criteriilor de apreciere a 
activităţilor structurilor guvernamentale şi, deci, a controlului calităţii guvernării 
etc.). Complexitatea economiei Republicii Moldova, impactul factorilor destructivi 
de provenienţă din exterior şi din interior a generat în Republica Moldova 
degradarea societăţii, reducerea cererii, creşterea şomajului, a inflaţiei, reducerea 
indicatorilor macroeconomici, miezoeconomici, microeconomici.  

 În anul 2005 Produsul Intern Brut (PIB), conform datelor oficiale a constituit 
36,755 mlrd. lei. În anul 2006 PIB a crescut (conform datelor oficiale) cu 4%, adică a 
constituit 36,755 x 1,04=38,225 mlrd. lei. Conform raportului „Informaţie Operativă”, 
PIB în anul 2006 a constituit nu 38,225 mlrd. lei, ci 44,1 mlrd.lei (?). Preţurile în anul 
2006 s-au majorat cu 14,1% deci PIB real a constituit 38,225: 1,141=33,5 (mlrd.lei), 
adică PIB s-a diminuat în anul 2006 cu (36,755-33,5):36,755 x100%≈8,9%. 

Inflaţia nu poate fi apreciată univoc:este bună sau nu. Inflaţia poate fi definită cu 
un „impozit” suplimentar a tuturor posesorilor de bani. Cine dispune de bani este 
supus acestui „impozit” , cine nu – nu este afectat. Inflaţia până la un anumit nivel 
(2-3% anual) este un „rău” bun, contribuie la accelerarea ciclurilor producere-
consum. Inflaţia care depăşeşte nivelul raţionalului economic generează afectări 
sociale, creează premise pentru creşterea ratei bancare, deci, reducerea investiţiilor, 
a locurilor de muncă, creşterea şomajului. Inflaţia în Republica Moldova, inclusiv 
cea economic justificată (2-3%), este prezentă în dezvoltarea economiei Republicii 
Moldova, fiindcă ea, inflaţia, este importată, nu este determinată de deficitul bugetar 
naţional, ci de deficitul bugetar din ţările partenere Republicii Moldova în relaţiile 
economice. În aşa mod, Republica Moldova suportând impactul inflaţionist, 
contribuie la soluţionarea problemelor economice  din ţările străine. 

PIB în anul 2006, în preţurile anului 1999, a constituit 18 mlrd. lei, per capita – 
5455 sau în dolari SUA – 5455: 10,52=518 dol anual, lunar 518:12=43 dolari SUA. 
Deci, PIB al Republicii Moldova  nu acoperă necesităţile, nevoile populaţiei. 
Producerea redusă generează cerere redusă. În Republica Moldova unii aduc bani, 
lucrând la „negru” peste hotare, alţii „aduc mărfuri” (importul) care „trimit” banii 
înapoi de unde veniseră. 

Complexul agroindustrial al Republicii Moldova, fiind o structură de integrare a 
activităţilor în agricultură, în industria de procesare a materiei prime agricole, în 
industria uşoară, farmaceutică, cosmetică etc., este în atenţia cercetătorilor ştiinţifici, 
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practicienilor, autoritătăţilor, ţărilor devenite parteneri economici ai Republicii 
Moldova. Complexul agroindustrial în permanenţă îşi perfecţionează metodele de 
organizare, tehnologiile de producere, structura produsului final, se conformă 
evolutiv exigenţelor UE.   

Procesele economice din complexul agroindustrial nu sunt rigide. În complex 
este solicitată: 

- modificarea tradiţiilor seculare în producerea materiei prime agricole, aliniate 
la tehnologiile de producere moderne; 

- perfecţionarea şi dezvoltarea cunoştinţelor agricole ale specialiţtilor în 
domeniu, ale populaţiei rurale care se ocupă cu activităţile agricole; 

- majorarea remunerării muncii în agricultură, creării potenţialului necesar 
pentru dotarea producătorilor agricoli cu tehnica eficientă; 

- activităţi suplimentare (irigare, soiuri şi sorturi de culturi agricole) pentru 
evitarea consecinţelor anilor secetoşi; 

- metode moderne de menţinere a fertilităţii terenurilor destinate activităţilor agricole; 
- programe de diversificare  şi eficientizare a structurii produsului final din agricultură; 
- crearea soiurilor de plante agricole, de rase de animele domestice cu un 

potenţial productiv înalt; 
- diminuarea costurilor de producere, creşterea cotei remunerării muncii în 

structura cheltuielilor în activităţile agricole; 
- renovarea sistematică a parcului de mijloace de producere în baza studiului de 

fezabilitate respectiv; 
- excluderea din tehnologiile agricole a excesului de îngrăşăminte minerale, 

organice care transformă produsul final în produse nocive; 
- organizarea producerii agricole, a structurii plantelor agricole, a creşterii 

animalelor domestice în baza cererii de piaţă internă, mondială. 
Acetea şi multe alte probleme nu pot fi soluţionate fără intervenţia structurilor 

guvernamentale, fără crearea unor mecanisme economice în complexul 
agroindustrial, fără suportul politicii agrare din ţară, fără protecţia producătorului 
agrar autohton în relaţiile economice export - import. 

Problema este complexă dintr-un şir de considerente. 
În primul rând cuprinde nivelul macro de conducere, miezo de conducere şi 

micro de conducere; este influienţată de factori exogeni, endogeni, de succesele, 
insuccesele în managementul strategic care stabileşte divizarea muncii la nivel 
naţional, mondial; inovaţional - generator de idei, produse intelectuale, producător 
de tehnică şi tehnologii noi; informaţional, care pune la dispoziţia agricultorilor (şi 
nu numai) informaţiile despre cerere şi ofertă; agroalimentar, care contribuie la 
transformarea materiei prime agricole într-un produs nou, cu calităţi şi utilităţi noi. 

Creşterea economică presupune nu numai indicatorii cantitativi şi calitativi ai 
economiei, dar şi aspectele sociale, calitatea vieţii, a mediului ambiant [Arndt H 
„Avântul şi declinul creşterii economice”, Spirit, 1965, p.34 ]. Tratarea complexă a 
problemei permite eficientizarea durabilă a factorilor de producţie, asigură creşterea 
economică de lungă durată. 

Transformările în economia Republicii Moldova au fost inevitabile. Inevitabile 
au fost şi anumite insuccese ale ţării în perioada de transformări. În ce măsură 
insuccesele au putut fi justificate şi care au putut fi evitate depinde de scopul 
analizei economice. Dacă în analiză sunt incluşi factorii politici, concluziile nu pot fi 
imparţiale. Un deosebit fiasco în procesul de transformări a suferit CAI (complexul 
agroindustrial). Şi fiindcă „orice activitate utilă a omului începe cu o satisfacere a 
nevoilor alimentare, ca primele şi cele mai importante cerinţe ale omului” 
[Koshimira Sh, Theory of capital reproduction on acumulation, Jessi G, Schord (ed.) 
London, 1975, p.146], în societate a fost menţinută pentru o lungă perioadă o 
situaţie tensionată. De la CAI se cere calitate, cantitate şi securitate alimentară din 
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partea societăţii; CAI pentru dezvoltarea sa are nevoie de CERERE la nivelul 
preţurilor care acoperă cheltuielile agriculturii şi ar asigura un potenţial de 
dezvoltare a agriculturii. Agricultura trebuie să se conforme cerinţelor societăţii; 
societatea trebuie să creeze premisele necesare de dezvoltare agriculturii.  

Cererea corelează cu preţul şi cu calitatea produselor agricole; oferta produselor 
agricole corelează cu preţul, cu potenţialul productiv al agriculturii. Agricultorul îşi asigură 
succes prin cantitatea şi calitatea produselor agricole solicitate de consumatori, utilizând în 
cantităţi admisibile îngrăşămintele organice, minerale; prin promovarea managementului 
calităţii produselor finale, modernizarea tehnologiilor productive, utilizarea tehnologiilor 
computerizate de informare; prin gestionarea raţională a resurselor naturale, crearea unor 
forme noi de organizare inclusiv ajustarea integraţionistă a suprafeţelor cu destinaţie 
agricolă; prin perfecţionarea structurii produselor finale. 

Problemele agriculturii Republicii Moldova au fost multiplicate de factorii 
politici exogeni. În ţările ce au pornit pe calea reformelor, condiţiile macroeco-
nomice au fost diferite: „În Cehia şi Slovacia inflaţia şi datoria externă erau la un 
nivel redus, însă structura economiei a fost tipică unei economii centralizate; 
Ungaria şi Polonia au stimulat dezvoltarea sectorului privat, încercând să găsească 
noi pieţe de desfacere a producţiei în Europa de Vest, Asia” [Giersc H, Paque K-H, 
Schieding H. Patru decenii de economie de piaţă în Germania, Tehnica-Info, 
Chişinău 2000, p.143]. Fiecare  ţară şi-a găsit traiectoria sa de dezvoltare. Polonia 
prin „terapia de şoc” şi-a stabilizat preţurile, însă „având o povară economică veche, 
ţara rămâne cu datorii mari, cu probleme în obţinerea solvabilităţii în faţa 
creditorilor vest-europeni” [Anghel Florin. Aderarea ţărilor din Europa Centrală şi 
de Est la UE // Economica nr.3, B.2001, p.27].  

Republica Moldova a iniţiat reformele economice cu datorii externe nule, 
datoriile au apărut pe parcursul anilor de tranziţie. Economistul Maria Ciubotaru 
[Ciubotaru M. Optimizarea macroeconomică a Republicii Moldova: elaborarea 
sistemului de stimulare. Teză de doctor habilitat în ştiinţe economice. - Chişinău, 
p.237 ] consideră că liberalizarea preţurilor a dus la majorarea profitului agenţilor 
economici. În consecinţă s-a majorat impozitul pe venit, s-a redus deficitul bugetar. 
Cota - parte a profitului în PIB în majoritatea ţărilor a fost în creştere, fapt care a 
stabilizat situaţia financiară. Reducerea producţiei sub influenţa  factorilor exogeni a 
provocat deficitele bugetare şi deci s-a înregistrat o reducere a veniturilor legale 
bugetare. Impozitele pe venit au contribuit la reducerea profitului. Însă chiar şi 
impozitele pe venit majorate, din cauza declinului în sfera productivă, n-au asigurat 
cheltuielile din bugetul de stat în special salariile în ramurile ocrotirii sănătăţii şi a 
învăţământului din Republica Moldova. Acestea la rândul său au generat o serie de 
afecţiuni: s-au devalorizat profesiile; societatea a fost decapitată de intelecturi; 
cererea pe piaţă s-a redus considerabil şi, deci, a influinţa negativ asupra producţiei.  

Conform [Colloque, Sur l’agriculture et le monde rural, dans nn „Europe 
nouvelle”, Conseil de l’Europe, Assemblée Parlementaire, Commission de 
l’agriculture, Strasbourg, 1992, 432 p.] „realizarea stabilităţii macroeconomice prin 
reformele fiscale şi reducerea cheltuielilor publice a generat un deficit bugetar mai 
mic decât reducerea ponderii veniturilor statului în PIB. În Cehia şi Slovacia, unde 
veniturile s-au redus mai considerabil, deficitul bugetar s-a micşorat doar cu 2%. Pe 
parcurs, în Cehia a fost realizat un excedent bugetar nesemnificativ, iar în Slovacia, 
unde reforma mult timp a staţionat, deficitul bugetar a constituit 8% din PIB, 
înregistrând o majorare cu cea de până la destrămarea federaţiei”. 

În Republica Moldova cu un potenţial economic redus, cu resurse de tot felul 
importate, cu relaţii „monopol”, „monopson” sunt atestate ambele alternative: 
creşterea veniturilor în buget din contul impozitelor de la produsele de import. 
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În forma agregată, PIB (Y) este o funcţie de capital (K), de muncă (L), adică, Y 
= F (K,L). PIB exprimat sub forma funcţiei de producţie, în spaţiu şi în timp, are 
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Şi doar pentru perioade scurte de timp, în anumite momente, legate de 
„explozia” progresului tehnologic, PIB poate fi exprimat prin funcţia logistică   
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Fig. 1. Evoluţia PIB 
 
În intervalele (0;K1), (K2, K) PIB îşi menţine proprietăţile (1); în intervalul (K1, 

K2) legat de implementarea unor tehnologii productive eficiente, funcţia de 
producţie are proprietăţile: 

0;0 2

2

>
∂
∂

>
∂
∂

K
Y

K
Y

          (2) 

 
Proprietăţile (2) sunt sporadice şi provizorii; proprietăţile (1) sunt caracteristice 

dinamicii PIB. Sub impactul factorilor K şi L PIB este în creştere (Fig. 2,3). 
 
 
 
  
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Creşterea PIB sub impactul                  Fig.3. Creşterea PIB sub   
impactul factorului K                                                    factorului L 
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Eficienţa fiecărei unităţi de capital, de muncă este în descreştere:  ...)(
3

)(
2

)(
1

kkk ∆>∆>∆                  
...)(

3
)(

2
)(

1
LLL ∆>∆>∆   Aceste evoluţii pot fi exprimate grafic (Fig. 4,5). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.Eficienţa capitalului este în descreştere   Fig.5. Eficienţa mincii este în descreştere      
 
Oferta de capital (K), de muncă (L) în ţara A, la moment sunt constante şi 

constituie K1 şi L1. Eficienţele factorilor de producţie (cererea) şi ofertele  K1 şi L1 
determină preţul factorilor de producţie (Fig. 6,7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
Fig.6. Preţul capitalului                                      Fig.7. Preţul muncii 
 
În figurile 7 şi 8 
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Fig.11.  Deficitul, surplusul de muncă 
 

Deci, factorii capital, muncă, antrenaţi în crearea PIB sunt restricţionaţi de 

valorile =
∂

∂
K

LKY ),(
P
Pk  ;   =

∂
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L
LKY ),(

P
PL . Rezultatele pot fi interpretate grafic 

(Fig.8,9). 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8. Cuantumul optim al capitalului 
 antrenat în producerea PIB       

 
 
 
 
 

Fig.9. Cuantumul optim al muncii 
antrenat  în producerea PIB                

 
Cuantumul optim al capitalului, al muncii este determinat de eficienţa economică  
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PL , însă ofertele de capital K1 şi L1 comparativ cu valorile 

 economic determinate K* şi L* se pot situa respectiv „în dreapta”, şi în „stânga”  
necesarului economic (Fig. 10,11).                                                                             
 
 

 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fig.10. Deficitul, surplusul de capital 
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Dacă în ţară oferta de capital K1, de muncă L1  sunt sub nivelul optim K* ; L*, 
atunci ţara are nevoie de importul de capital, de muncă respectiv în mărime de (K*- 
K1), (L* -L1);  dacă K2> K*‚ ţara are nevoie să-şi reducă cheltuielile pentru crearea 
fondurilor productive, să exporte capitalul; dacă oferta muncii L2 depăşeşte 
necesarul optim, atunci în ţară apare şomajul firesc care nu poate fi depăşit decât 
prin exportul muncii. 

Cuantumul şomajului firesc (L2- L*), fiind depăşit, generează mai multă masă 
monetară decât diferenţa (L2- L*) contribuie la creşterea PIB, în sumă de 

0
)2(

<−
P
P

P
P LL . 

Deci, reducerea şomajului firesc generează inflaţia; reducerea inflaţiei generează 
creşterea şomajului. 

 
Să examinăm speranţa matematică a inflaţiei, să stabilim pierderile societăţii, dacă 

sistematic nivelul preţurilor creşte. Pierderile în acest caz sunt  multiple: creşterea 
nominală a cantităţii de bani, menţinând însă acelaşi nivel după puterea de cumpărare, îl 
trece pe consumator la o scară de impozitate mai ridicată şi deci consumatorul îşi reduce 
potenţialul de cumpărare; creşterea ratei inflaţiei contribuie la creştera ratei bancare 
nominale, care în consecinţă atrage mai mulţi bani în conturile bancare şi deci în 
circulaţie cantitatea de bani se reduce, preţurile vor creşte; creşterea preţurilor este 
echivalentă cu micşorarea unităţii de măsură a bunurilor, serviciilor, generează 
recalculări în studiile de fezabilitate, în operaţiile bancare, în evidenţele veniturilor, 
cheltuielilor, reducerea provizorie a vitezei de comercializare etc.; creditele bancare de 
lungă durată se reduce; masa monetară creşte. 

Din ecuaţia teoriei cantitative a banilor  MV=PY, unde M - masa monetară; V - 
viteza circulaţiei banilor; P - preţul mediu; Y - volumul producţiei, determinăm   

V
YPM ⋅

=  . 

Creşterea masei monetare este generată de evoluţia vitezei de circulaţie a 
banilor, de nivelul preţurilor, de creşterea producţiei. Aspectele enumerate pot fi 
cuantificate prin diferenţiala totală: 

V
V
MY

Y
MP

P
MM ∆

∂
∂

+∆
∂
∂

+∆
∂
∂

=∆ ,   

adică     V
V
PYY

V
PP

V
YM ∆−∆+∆=∆ 2 . 

Determinăm procentul creşterii masei monetare M cu Δ M sub impactul vitezei 
de circulaţiei a banilor, creşterii preţurilor, a producţiei:  

÷∆+÷∆=
∆ Y

V
P

V
PYP

V
Y

M
M

−
V
PY

÷∆V
V
PY

2 V
PY

 . 

 De unde obţinem: 
V
V

Y
Y

P
P

M
M ∆

−
∆

+
∆

=
∆

 

Creşterea preţurilor  este generată de creşterea masei monetare; de politica 
monetară, de reducerea producţiei, de creşterea vitezei de circulaţie a banilor. 

În formă analitică afirmaţi poate fi scrisă:  
V
V

Y
Y

M
M

P
P ∆

+
∆

−
∆

=
∆

. 

Creşterea masei monetare(
M
M∆

) este reglată de către Banca Naţională a ţării; 

creşterea vitezei de circulaţie a banilor de regulă, este slab influenţată de introducera 
bancomatelor, de activităţile publicitare ale vânzătorilor şi poate fi considerată 
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constantă, adică ΔV=0; de creşterea, descreşterea producţiei. Producţia, la rândul 
său, depinde de nivelul preţurilor la materialele, sursele energetice importate. 
Importul componentelor cu preţuri majorate  determină creşterea preţurilor la 
produsele autohtone. În acest caz inflaţia este importată. Banca Naţională, prin 
creşterea ofertei de bani, contribuie la creşterea preţurilor. Aparent se creează iluzia 
că  Banca Naţională trebuie să reducă masa monetară aflată în circulaţie pentru a 
frâna creşterea preţurilor. 

Modificarea nivelului producţiei este determinată de modificarea volumului 
producţiei (reducere sau creştere), de modificarea nivelului preţurilor; modificarea 
PY este egală cu suma modificărilor preţurilor (P), producţiei (Y). Aici pot fi 
efectuate nişte calcule. Pentru examinarea tuturor variantelor vom examina valorile 
deflatorului în dependenţă de modificarea volumului producţiei, de modificarea 
preţurilor (tabelul 1). 

Tabelul 1 
Modificările factorilor ce determină deflatorul 

PNB Preţul P+ΔP P P-ΔP 
Y+ΔY (P+ΔP)( Y+ΔY) P( Y+ΔY) (P-ΔP) ( Y+ΔY) 

Y (P+ΔP)Y PY (P-ΔP)Y 
Y-ΔY (P+ΔP)( Y-ΔY) P( Y-ΔY) (P-ΔP) ( Y-ΔY) 

 
În anul de bază PNB poate fi în 9 variante posibile (tabelul 1). Să analizăm 

fiecare din aceste variante. 
 
Varianta Y=(P+ΔP)( Y+ΔY). În anul supus analizei, în comparaţie cu anul de 

bază, au crescut şi preţurile, şi PNB. Creşterea aparentă a PNB poate fi considerată 
de determinarea diferenţei PNB nominal ( )(nY ) şi PNB real ( )(rY ),  adică,  

)()()(
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)()(
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rn YYPYYPPYY ∆+−∆+∆+=−=∆ ∑∑
==
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  În anul de bază PNB a constituit i

m

i
iYP∑

=1
; în anul considerat volumul PNB a 

crescut cu iY∆  pentru produsul i, i=1,2,...m. În preţurile anului de bază, creşterea 

reală a PNB constituie  i
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i YYP ∆+∑
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volumului PNB- )(
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i
i YYP ∆+∆∑

=

.   

Inflaţia este volumul creşterii aparente a PNB în anul analizat la o unitate de 
PNB din anul de bază, adică:    
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La nivelul miezoeconomic inflaţia  I=d-1.  
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În varianta (1.1) PNB real creşte (fig.12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.12. Evoluţia PNB în varianta (1.1) 
 
Varianta P( Y+ΔY). În anul analizat, în comparaţie cu anul de bază, creşterea  

preţurilor pentru toate produsele din PNB este nulă.  
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Fig.13. Evoluţia PNB în varianta (1.2) 
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În varianta (1.3) PNB real este mai mare decît nominalul acestuia (fig.14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.14. Evoluţia PNB în varianta (1.3) 
 
 Inflaţia este negativă, coeficientul de deflaţie este mai mic decît unu. 
 
Varianta (P+ΔP)Y. În anul considerat, PNB s-a menţinut la nivelul anuluide 

bază (Y= 0Y ), preţurile s-au majorat. Coeficientul de deflaţie   
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În anul considerat PNB nominal este mai mare decât PNB real (Fig.15); inflaţia 
este pozitivă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.15. Evoluţia PNB în varianta (2.1) 
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Varianta PY. În anul considerat n-au intervenit modificări:  0Y = )(nY = )(rY ; 

coeficientul de deflaţie  1)
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1
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i

m

i
i

i
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Y
Yd ;   inflaţia I=0. 

Varianta (P-ΔP)Y. În varianta (2.3) PNB s-a menţinut la nivelul anului de bază, 

preţurile s-au redus .PNB nominal: i

m

i
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n YPPY ∑
=

∆−=
1

)( )( ; este mai mic decât PNB 

real: i
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)(  (Fig.16) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.16. Evoluţia PNB în varianta (2.3) 
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Inflaţia (creşterea aparentă) este negativă, coeficientul de deflaţie este mai mic 

decât unu. 
 
Varianta (P+ΔP)(Y-ΔY). În anul considerat, PNB nominal: 
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PNB s-a redus, preţurile s-au majorat. 
 
În varianta (3.1) PNB nominal este mai mic decât PNB real (Fig.17) 
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Fig.17 Evoluţia PNB în varianta (3.1) 
 
Varianta P( Y-ΔY). În anul considerat preţurile s-au menţinut, volumul PNB s-a redus.  
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Varianta(P-ΔP) ( Y-ΔY). În anul considerat  s-au redus şi preţurile şi volumul 
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inflaţia este negativă, PNB nominal este sub PNB real (Fig.18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.18. Evoluţia PNB în varianta (3.3) 
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În varianta (3.3) reducerea preţurilor generează reducerea inflaţiei cu ponderea 
reducerii PNB. 

Să presupunem că într-un anumit interval de timp nivelul şomajului constituie Ş 
şi este o mărime aleatoare avînd repartiţia (tab.2): 

Tabelul 2 
 

r% 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 

p(r) 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,2 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

r 
p(

r)
 

0,
00

15
 

0,
00

22
 

0,
00

3 

0,
00

39
 

0,
00

49
 

0,
00

6 

0,
00

72
 

0,
01

7 

0,
00

81
 

0,
00

76
 

0,
00

60
 

0,
00

52
5 

0,
00

44
 

0,
00

34
5 

0,
00

24
 

0,
00

12
5 

 
Ştiind că în cazul depăşirii nivelului şomajului firesc economia naţională suportă 

pierderea unitară de 1c  % din PIB în cazul când şomajul în economia naţională este 
sub nivelul şomajului firesc, economia naţională suportă pierdere unitară de 2c  % 
din PIB. Care ar trebui să fie nivelul şomajului în ţară şi care ar fi pierderile minime 
ale economiei naţionale?   

Speranţa matematică a nivelului şomajului (EŞ): EŞ=8,415%. 
Pierderile economiei naţionale sunt constituite din două părţi:  

 

a) 1c  [(8,415-5)0,03+(8,415-5,5)0,04+( 8,415-6)0,05+( 8,415-6,5)0,06+( 8,415-
7) 0,07+(8,415-7,5)0,08+(8,415-8)×0,09]; 

b) 2c  [(8,5-8,415)0,2+(9-8,415)0,09+(9,5-8,415) 0,08+(10-8,415)0,06+(10,5-
8,415)0,05+(11-8,415)0,04+(11,5-8,415)0,03+(12-8,415)0,02+(12,5-8,415)0,01] 

 

 Dimensiunea optimă a nivelului şomajului este soluţia ecuaţiei: 
21

2

0

)(
cc

cdrrp
s

+
=∫ . 

În acest scop vom aplica o teoremă din analiza matematică care poartă 
denumirea de „teoremă a diferenţierii sub semnul integralei”. Ea poate fi formulată 

după cum urmează: dacă se dă funcţia  ∫ ∂=
b

a

YYXfxy ),()( , unde a şi b sunt 

mărimi constante, atunci derivata acestei funcţii este dY
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ceea ce înseamnă că derivata integralei se obţine prin diferenţierea funcţiei de sub 
integrală. Menţionăm că g(x) este o funcţie de o variabilă x care sub semnul 
integralei îndeplineşte rolul de parametru. După calcularea integralei definite, 
variabila Y dispare dacă limitele de integreare a şi b depind de variabila X şi funcţia 

g(x) are forma ∫ ∂=
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YYXfxg , atunci derivata funcţiei g(x) capătă aspectul:  
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Această teoremă se aplică, de regulă, în cazurile în care mărimile a şi b sunt 
finite.Trecând la limită se poate demonstra că ea este valabilă şi pentru limite de 
integrare infinite. 
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probabilitatea că nivelul şomajului firesc este mai mare decât cel curent; integrala 
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drrf )(  este probabilitatea faptului că s<r, adică probabilitatea că nivelul 

şomajului firesc este depăşit de cel curent.  

Prin urmare: 
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. Coeficientul optim al „riscului” p  şi coeficientul 

optim de „încredere” satisfac relaţia: 2c p= 1c (1-p),  care poate fi interpretată astfel: 

coeficientul optim al „riscului” →  
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Politicile economice au de soluţionat una dintre cele mai importante probleme: a 
minimiza nivelul şomajului, a inflaţiei. Conform ecuaţiei Phillips, nivelul şomajului, 
a inflaţiei depind de trei factori: de speranţa matematică a inflaţiei; de devierile 
şomajului, de speranţa matematică a şomajului; de reducerea considerabilă a ofertei.  

Conform lucrării lui Okun Arthur, Efficient Disinflasionary Policies// American 
Economic Review 68, p.348-352 şi a lui Gordon Robert, Steven R. King, Output 
cost of Disinflation in Traditional and Vector Autoregressive Models// Brookings 
Papers on Enonomic Activity nr.1, 1982, p. 205- 245. Reducerea inflaţiei cu 1% 
generează reducerea PNB cu 5%; reducerea şomajului cu 1% generează reducerea 
PNB cu 2%; reducerea inflaţiei cu 1% generează creşterea şomajului cu 2,5%; 
reducerea şomajului cu 1% generează creşterea inflaţiei cu 0,4%. Pornind de la 
aceste relaţii, pentru Republica Molova reducerea inflaţiei de la 14,5% în anul 2007 
până la 9,5% în anul 2008 va genera o reducere a PNB cu 4%. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И КОНЦЕПЦИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КАРЬЕРЫ 

 
Татьяна ЧЕРГА, ст.преподаватель, ULIM 

Abstract: Over the last 5-7 years the scientific views as the base of the management 
career researches have changed radically. As a replacement of the ideas about career 
promotion which is carried out in one - two organizations, in the stable environment, 
assuming linear model of career growth with an estimation of the success expressed in 
increase of wages, the new approach to researches in this area comes. These changes are 
examined in present article. 

Key words: management, career, organization, planning, research. 
За последние 80 лет управленческой карьере были посвящены более 1450 

научных статей, сообщений, книг. Анализ литературных источников показал, 
что основная часть работ посвящена возрастному аспекту карьеры. Около 47% 
работ в той или иной степени касаются возрастного развития в рамках 
карьеры, 12% — связаны с планированием карьеры. В два раза большее 
количество работ делают акцент на особенности карьеры женщин (16,7%), чем 
освещающих специфические вопросы, касающиеся карьеры мужчин (7%). 
Мотивационным аспектам карьеры посвящены 5% работ. Плохо изученным 
является регресс, который рассматривается в 1% всех работ. За последние 5–7 
лет коренным образом изменились научные взгляды, являющиеся основой 
исследований управленческой карьеры.  

На смену представлениям о карьерном продвижении, которое осущест-
вляется в одной - двух организациях, в стабильной среде, предполагающем 
линейную модель карьерного роста с оценкой успеха, выражающегося в 
повышении заработной платы, приходит новый подход к исследованиям в 
этой области. При этом, хорошо организованная работа во всех сферах 
управления персоналом, позволяющая фирме не только обеспечивать себя 
квалифицированными работниками, но и строить на этой основе целостную 
политику подготовки и продвижения работников внутри фирмы, определяется 
как внутрифирменный рынок труда.  

Для создания эффективной системы управления деловой карьерой 
сотрудника в организации должны быть созданы три взаимосвязанные 
подсистемы внутри организации, которые представлены автором на рис.1 

 
Рис.1. Составляющие системы управления карьерой 

 
1. Подсистема исполнителей содержит сведения о способностях, 
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интересах, мотивах сотрудников;  
      Пути карьерного роста представляют собой последовательность 

должностей, на которых необходимо поработать, прежде чем занять целевую 
должность, а также набор средств, необходимых для приобретения требуемой 
квалификации — курсов, стажировок и др.  

2. Подсистема работ — содержит информацию о всевозможных заданиях, 
проектах, индивидуальных ролях, исполнение которых необходимо для 
организации;  

Особенно большое внимание в контексте проблем планирования карьеры 
уделяется психологическим аспектам обучения и самообучения, т. е. средствам 
реализации планов. Разрабатываются программы обучения и самообучения, 
направленные на постоянное изменение поведения, деятельности. Например, 
проводится обучение формирования уверенности в себе, способности утверждать 
свои права, не нарушая при этом прав других людей; умений менеджера строить 
взаимоотношения с подчиненными, осуществлять эффективные коммуникации 
внутри организации и за ее пределами.  

3. Подсистема информационного обеспечения управления — объединяет 
сведения об исполнителях, работах и принятой практике перемещения 
сотрудников, назначения их на определенные виды работ и должностей.  

Наличие этих трех подсистем дает возможность создать 
внутрикорпоративный рынок труда, проводить открытые конкурсы на подбор 
исполнителей под определенные виды работ и предоставлять сотрудникам 
открытую информацию о возможных траекториях их движения в организации. 
Создание подобной системы дает возможность реализовать маркетинговый 
подход к персоналу, в рамках которого появляется возможность совместить 
интересы сотрудников, ориентацию на реализацию своих интересов и 
потребностей с интересами организации, включающие в себя и цели товарного 
и финансового маркетинга. При этом, создание внутрифирменного рынка 
труда позволяет фирме в определенной мере быть независимой от колебаний 
внешнего рынка трудовых ресурсов. Однако формировать такой рынок в 
полном объеме, как правило, могут позволить себе только крупные 
корпорации, имеющие возможности ориентироваться на сохранение и 
развитие потенциала каждого сотрудника и создающие для этого условия. 

     Первостепенной по значимости теоретической и практической 
проблемой является проблема создания механизма управления карьерой. 
Разрабатываются психолого-организационные принципы роста менеджеров, 
теоретические модели психологического обеспечения планирования карьеры. 
Изучение карьеры предполагает выявление закономерностей движения 
человека в организационной системе. При этом использовались два подхода в 
исследованиях карьеры: статистический и организационный. Они  
представлены автором на рис.2. 

 
Рис.2  Подходы в исследованиях карьеры. 

        
     В рамках статистического подхода количественные характеристики 

дополняются описанием профессионально-должностных требований, однако 
основными являются временные показатели: скорость и темп должностного 
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роста, время достижения определенного должностного уровня, 
управленческий возраст. Управленческий возраст, или, как его иногда 
называют, коэффициент успеха, позволяет соотнести степень продвижения по 
уровням иерархии системы управления и возраст руководителя.  

 Вторым подходом к исследованию управленческой карьеры является 
организационный подход. Рассматриваются связи между типом организации и 
типом карьеры, влияние на особенности карьеры таких организационных 
переменных, как структуры компаний и технологии.                                 

     На современном этапе на смену разрозненным психологическим 
исследованиям карьеры приходят обобщающие концепции. Они изучают карьеру 
как процесс социализации, карьеру как смену жизненных периодов, карьерные 
модели обучения и развития и другие. Основные карьерные теории: турнирная 
теория, рассматривает карьерное продвижение как участие в турнире, в котором 
выигрыш влечет за собой получение награды в виде должностей, материальных 
вознаграждений, расширения влияния; теории организационной социализации; 
статистико-ресурсные теории; теории взаимодействия с менторами; теория 
неформальных социальных сетей; теории лидерских черт (качеств).  

     При этом, изменчивая внешняя среда, высокая вероятность потери 
работы, глобализация экономики, изменения организационных структур и 
организаций в целом предполагают выход за рамки традиционных карьерных 
моделей. Например, теории стадий карьеры основаны преимущественно на 
таком методе исследования, как интервью. Но они  не учитывают специфику 
карьерного роста женщин и не учитывают противоречий, связанных с 
особенностями субъективного возраста по сравнению с хронологическим.                                                                                                                                                         

     Вместе с тем, на смену преобладавшим до 1992 г. таким направлениям 
исследования карьеры, как социализация, демографические аспекты карьерного 
продвижения, конфликт: управленческая деятельность — семья, методы оценки 
внутренней и внешней удовлетворенности работой, пришли исследования, более 
тесно увязанные со стратегиями развития организаций.  

     Итак, обобщенные представления об управленческой карьере, 
сложившиеся в управлении и в такой научной области, как исследование 
карьеры, сводятся к картине движения в системах управления менеджера, 
отличающегося относительно устойчивыми свойствами, совокупность 
которых, проявляясь в конкретных условиях, определяет параметры 
карьерного продвижения. 

     Таким образом, карьера менеджера в системе управления необходимым 
образом сопровождается развитием личности, а развитие личности есть 
предпосылка наличия или отсутствия карьерного продвижения. То есть, 
психология управленческой карьеры предполагает рассмотрение не только 
психологических аспектов самого движения, но, прежде всего, динамики 
развития личности менеджера при карьерном движении.  
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IMPACTUL ISD ŞI A COMERŢULUI ASUPRA CREŞTERII 
ECONOMICE – O ABORDARE ECONOMETRICĂ 

 
Marcel CHISTRUGA, drd., ULIM 

Abstract. This article is an attempt to reveal the connections between investment process 
and exports from one side and economic growth from another side. The analysis starts with a 
production function for Republic of Moldova. First, it is calculated the influence with Least 
Squares and after that with a VAR approach. The results are related to economic theory and 
are revealing some effects of the investment accelerator in the long run. 

Spre deosebire de celelalte ţări candidate la UE, evoluţia PIB  real nu a fost 
decât una temporar ascendentă după colapsul iniţial. Acesta s-a majorat numai între 
2000 şi 2005, ca urmare a creşterii investiţiilor, a consumului privat şi a 
remitenţelor. După 2005 ritmurile de creştere s-au înrăutăţit. Reluarea unei creşteri 
creşterii economice începând cu anul 2000 a fost generată de expansiunea 
exporturilor şi de sporirea formării brute de capital fix atât prin construcţii noi, dar şi 
prin un influx mare de venituri de la cetăţenii de peste hotare. 

Conform datelor statisticii oficiale, economia Moldovei, începând cu anul 2000,  
s-a plasat pe o traiectorie ascendentă,  când s-a marcat o creştere a PIB cu 2,1% faţă 
de anul precedent. În anii următori (până în anul 2006) s-au consemnat creşteri 
majore, media anuală fiind de 7,1%, iar cea mai  mare performanţă fiind înregistrată 
în anul 2002 – 7,8%. Însă în anul 2006 PIB a înregistrat o majorare de doar 4% faţă 
de anul 2005, fiind influenţat de impactul negativ al embargoului Rusiei la exportul 
vinului şi a altor produse din Moldova, care, la rândul său, a dus la diminuarea 
procentului de creştere a PIB cu 1,6 puncte procentuale.  

Cazul privind embargoul la vinurile moldoveneşti dovedeşte încă odată  cât este de 
fragilă şi dependentă de şocurile externe economia naţională. Prin urmare, este cert 
faptul că deşi în perioada de relansare a economiei naţionale s-au semnalat mai multe 
progrese semnificative, dezvoltarea ulterioară a economiei ţării poate fi perturbată de 
dezechilibrul şi constrângerile impuse în perioada crizei din anii ‘90, de apariţia a noi 
situaţii nefavorabile pe pieţele externe cu care Moldova are legături strânse.  

Creşterea acumulării de capital s-a produs cu un anumit decalaj temporal faţă de 
celelalte economii aflate în tranziţie. Astfel, cele mai avansate ţări în domeniul 
reformelor structurale au înregistrat o creştere medie a investiţiilor de 7,1% între 
1995-2000, faţă de 2,42 % în cazul Republicii Moldova (media reală pentru anii 
1995-2007 este de doar 5,1 %), ceea ce le-a influenţat pozitiv rata de creştere 
economică pe termen mediu. Mediul de afaceri mai puţin favorabil şi prelungirea 
perioadei de instabilitate macroeconomică explică de asemenea ritmul redus de 
creştere în Moldova. 

În acest context, analiza evoluţiei PIB pe locuitor şi a productivităţii 
macroeconomice (ambele prin raportare la media UE) constituie dovezi ale ritmului lent 
al procesului de creştere reală. Astfel, se impune o analiză a descompunerii ratei de 
creştere economică pentru a înţelege mai bine o eventuală influenţă a acesteia. 

Factorii creşterii economice în Moldova pot fi individualizaţi, realizând 
descompunerea evoluţiei PIB real, în condiţiile unei funcţii de producţie naţionale de 
tip Cobb-Douglass. Aceştia se referă la acumularea factorilor de producţie (capital şi 
muncă) şi la productivitatea totală a factorilor (TFP), care reprezintă partea din 
creştere datorată progresului tehnologic. 

Dacă funcţia de producţie este Y = PTF ×Kα ×L1-α , unde α reprezintă 
contribuţia K la realizarea venitului, atunci modificarea PIB real este dată de 
următoarea relaţie: 

 Δ%Y = α × Δ% K + (1 − α ) × Δ% L + Δ% PTF. 
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Îmbunătăţirea productivităţii a constituit cea mai importantă sursă a creşterii 
economice în Moldova, în perioada de tranziţie, însă rezultatele ar putea fi totuşi 
supraevaluate.1 

 În ceea ce priveşte contribuţia factorului capital, aceasta a fost negativă în 
perioada 1990-2000, ca urmare a reducerii investiţiilor în condiţiile colapsului 
economiei planificate. Rata investiţiilor în PIB a avut o evoluţie stabilă, astfel atât în 
perioada de recesiune de până în 2000, cât şi în perioada de după, ea a avut o medie 
de  27% din PIB. 

Creşterea economică s-a datorat în întregime utilizării mai eficiente a capitalului 
şi a forţei de muncă în urma proceselor de restructurare a economiei.  

Creşterea productivităţii nu este una sustenabilă, fără un proces masiv de 
investiţii. Începând cu anul 2000, se observă un impact suplimentar semnificativ şi 
din partea acumulării de capital. Dacă aceasta va spori în perioada următoare, iar 
declinul în ocupare va stopa, atunci se estimează o contribuţie superioară a TPF.  

Tabelul 1 
Descompunerea ratei de creştere în Moldova (1991-2007) 

Perioada Creşterea 
reală 

Raportul 
Investiţii/PIB 

Contribuţia 
K 

Contribuţia 
L Contribuţia TFP 

1991-1995 -2,6 25,8 -1,2 0,1 -1,5 

1996-2000 2,9 32,3 5,6 0,1 -2,9 

2001-2007 6,2 38,4 5 1,3 -0,1 
Sursa: Calculele autorului. 

 
De menţionat că în unele perioade analizate, creşterea puternică a PIB real s-a 

realizat pe fondul scăderii populaţiei ocupate, ceea ce a indus creşterea productivităţii. 
Dar aşa şi s-a întâmplat, contribuţia capitalului şi-a revenit odată cu redresarea 
investiţiilor, punctând 5%. O redresare a avut-o factorul muncă, totalizând 1,3%, acest 
fapt este puţin straniu în condiţiile în care productivitatea factorilor e negativă (dar, în 
creştere). Cel mai probabil, acest fapt se explică prin unele omisiuni. Dar şi prin faptul 
că ramurile care au cea mai mare competitivitate şi respectiv, s-au dezvoltat cel mai 
mult, sunt consumatoare de forţă de muncă. Pentru a mări producţia acestor industrii, 
este necesar a mări intrările de muncă (desigur, şi factorul capital). 

Pentru perioada următoare se aşteaptă ca ratele de creştere previzionate să fie 
susţinute de majorări ale acumulărilor în capital, precum şi ale productivităţii. 
Datorită unor rate semnificative de creştere a investiţiilor, se prevede ca stocul de 
capital să crească în medie cu 1-2%, în condiţiile unei rate de depreciere de 5% 
anual. Productivitatea totală a factorilor va înregistra o tendinţă similară, însă 
amplitudinea variaţiei acesteia ar putea fi mai redusă. Anul 2007 pare a fi ultimul an 
în care contribuţia productivităţii este negativă. 

Rolul capitalului uman. Una dintre sursele unei creşteri economice sustenabile, 
de factură endogenă, se referă la calitatea factorului uman. Deşi, la începutul 
perioadei de tranziţie, populaţia 

educată avea o pondere ridicată în Moldova, totuşi, adaptarea ei la mecanismele 
economiei de piaţă a decurs cu dificultate. De aceea a apărut un decalaj între 
structura specializărilor şi nevoile unei economii în tranziţie. În ceea ce priveşte 
contribuţia factorului uman la rata de creştere economică trebuie făcută o distincţie 

                                                
1 Funcţia de producţie de tip Cobb-Douglass este construită pe baza următoarelor ipoteze: pieţe 
competitive; randamente marginale descrescânde; factori de producţie recompensaţi în funcţie de 
contribuţia lor marginală; o pondere de 1/3 a capitalului la formarea venitului. În condiţiile unei 
ponderi ridicate a economiei subterane apare o lipsă de acurateţe în măsurarea inputurilor capital şi 
muncă; estimarea TFP este senzitivă inclusiv la erorile de măsurare. 
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între acumularea acestuia şi calitatea sa, reflectată de nivelul educaţiei. În acest sens, 
am examinat concluziile a două studii, unul dintre ele referindu-se la variaţia 
capitalului uman, iar celălalt la contribuţia efectivă a acestuia în economia 
moldovenească. Într-un studiu realizat de Banca Mondială (2005) s-a analizat 
descompunerea creşterii economice pentru România, Bulgaria şi Croaţia, în perioada 
1992-2004, incluzând şi rolul capitalului uman. Influenţa acestuia este surprinsă, 
utilizând următoarele metode: 

a) metoda-standard, unde influenţa calităţii forţei de muncă (care cuprinde 
populaţia 

civilă ocupată, inclusiv lucrătorii pe cont propriu) este neglijată; 
b) metoda cuantificării capitalului uman ca medie ponderată a grupurilor de 

lucrători 
în funcţie de nivelul educaţiei; 
Coeficient (nivel n) = coeficient (nivel 0) × (1+x) (diferenţa dintre numărul de 

ani de şcolarizare corespunzător nivelurilor n şi 0); 
• n-corespunde numărului de niveluri în pregătirea profesională (de bază – 

zero, secundar, superior, studii postuniversitare); 
• x-reprezintă creşterea de salariu ca urmare a majorării cu un an a instruirii; 
• coeficientul este 1 pentru cei cu educaţie primară; 
c) metoda ajustării numărului de ani de şcolarizare cu forţa de muncă, pentru 

fiecare nivel de educaţie (coeficientul reţinut pentru a evidenţia beneficiile 
şcolarizării suplimentare este de 0,06). 

Mărimea totală a forţei de muncă constituie suma populaţiei corespunzătoare 
fiecărui nivel de educaţie. În funcţie de cele trei metode descrise mai sus, s-au calculat 
ratele de creştere ale factorului muncă L, estimându-se de asemenea ratele de modificare 
ale capitalului şi ale PTF, aceasta din urmă atât pentru un coeficient alpha de 0,3, cât şi 
de 0,4 (acesta se referă la ponderea capitalului, la formarea venitului). 

Într-o altă abordare s-a luat în considerare o funcţie de producţie, specific modelului 
creşterii economice endogene, în vederea cuantificării influenţei factorului uman: 

Yt = eAt × Ktα × (Ht)1-α  
Ht se referă la calitatea factorului uman, aproximată ca produs între numărul 

mediu de ani de şcoală (pe locuitor) şi populaţia ocupată: Ht = Lt • skt. Ponderea 
celor care urmează cursurile de educaţie primară, secundară s-a redus, majorându-se 
însă umărul studenţilor.  

Ecuaţia de mai sus poate fi scrisă:  

 
Logaritmând ecuaţia (2), se obţine ln yt = At + α × ln kt. 
Pentru perioada 1991-2007 s-au obţinut următorii coeficienţi: 
a = 0,62, iar α = 0,33. 
Se observă că elasticitatea y (adică a venitului în funcţie de numărul anilor de 

studiu) este mai ridicată în raport cu K decât în cazul ipotezei standard (α = 1/3), iar 
în raport cu L de 0,34. 

Folosind aceste informaţii în realizarea descompunerii ratei de creştere 
economică, se obţin următoarele valori, incluse în tabelul 2: 

Tabelul 2 
Contribuţiile surselor tradiţionale şi ale capitalului uman la procesul de 

creştere 
 ∆%Y Contribuţia K Contribuţia H ∆%TFP 

1991-1995 -15,85 0,97 -0,75 -16,07 
1996-1999 0,43 1,45 -1,03 -0,85 
2000-2007 4,93 3,42 1,86 -0,35 
  Sursa: Calculele autorului 
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Îmbunătăţirea calităţii factorului uman este în măsură să asigure creşterea TFP şi 
să valorifice transferurile de tehnologie, aspect concretizat începând cu anul 2000 
(contribuţie pozitivă a capitalului uman de 1,86 puncte procentuale din ritmul de 
creştere economică medie de 4,93%). Astfel, deşi reducerea numărului persoanelor 
ocupate a influenţat negativ creşterea economică, totuşi, creşterea calităţii acesteia a 
compensat într-o anumită măsură acest efect. 

Sustenabilitatea procesului de creştere economică. Pe baza surselor creşterii 
analizate anterior, se poate estima evoluţia PIB, prin excluderea componentei ciclice 
a acestuia. În funcţie de ritmurile anuale de evoluţie ale PIB real se constată 
următoarea înlănţuire a decalajelor recesioniste şi inflaţioniste din economia 
moldovenească în perioada 1990-2007, (figura 1). Astfel, reformele înfăptuite după 
1996-1998 au permis realizarea unei dinamici pozitive a potenţialului productiv care 
a fost superioară evoluţiei PIB real până în anul 2001. 

Perioada 2000-2006 este una de uşoară expansiune, determinată într-o primă 
fază de creşterea consumului. Ajustarea acestui decalaj inflaţionist poate crea 
probleme pe termen scurt, în sensul alegerii dintre inflaţie şi şomaj. Totuşi, rata de 
creştere economică este mai apropiată de evoluţia PIB-ului potenţial, ceea ce asigură 
o stabilitate economică de durată. 

Dacă în perioada următoare se vor înregistra creşteri ale investiţiilor şi ale 
gradului de ocupare în economie, atunci este de aşteptat ca o rată mai ridicată de 
creştere economică să nu genereze presiuni inflaţioniste în economie. Acestea vor 
putea fi atenuate dacă se va promova un mix de politici restrictiv. Riscul care poate 
apărea este anticipat de modelul Solow, potrivit căruia creşterea gradului de 
înzestrare tehnică a muncii (raport dintre stocul de capital şi forţa de muncă) implică 
o rată de creştere economică din ce în ce mai mică. Pentru a evita o astfel de 
evoluţie, trebuie îmbunătăţită eficienţa economică, prin reformarea modului actual 
de producţie; transferurile de tehnologie, precum şi adaptarea acestora constituie 
condiţii ale încadrării pe o cale superioară de creştere. 
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Figura 1 Evoluţia PIB potenţial în Moldova 
Sursa: Calculul autorului 

 
Premisele dezvoltării economice pe perioada 2007-2013 pentru Moldova se 

bazează pe ipoteza că se va înregistra o creştere continuă şi sustenabilă a 
potenţialului intern de capital şi de forţă de muncă simultan cu trendurile manifestate 
la nivel mondial, şi anume: globalizarea, dezvoltarea tehnologiilor de comunicare şi 
informaţii, asigurarea protecţiei mediului. În aceste condiţii, proiecţiile 
macroeconomice estimează că produsul intern brut va putea spori în medie cu 5,5%, 
la începutul perioadei putând înregistra ritmuri peste medie, contribuind la reducerea 
decalajelor economice şi sociale. Creşterea economică trebuie să se bazeze pe 
cererea internă şi pe investiţii. Creşterea economică în următorii ani va fi susţinută 
de cererea internă, în timp ce exportul net va avea, în general, o contribuţie negativă, 
însă la un nivel redus faţă de anii anteriori. 
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În special, pentru a putea avea o coerenţă pe timp lung în creşterea economică 
este esenţial a deduce unele ipoteze, şi anume:  

• creşterea ratei de activitate a populaţiei active civile cu peste cinci puncte 
procentuale în perioada considerată; 

• reducerea ratei şomajului până la niveluri apropiate de cele considerate în 
literatură ca rată naturală a şomajului; 

• rată maximă a investiţiilor de 30% din PIB; 
• creşterea constantă şi susţinută a productivităţii totale a factorilor, ca urmare 

a procesului de asimilare de tehnologii performante şi amplificării capacităţii 
inovative a economiei moldoveneşti; 

• păstrarea unui grad ridicat de redistribuire a venitului naţional în favoarea 
populaţiei de natură să ducă la convergenţa veniturilor şi deci a nivelului de trai 
(care în ultimii ani s-a înrăutăţit). 

În condiţiile prezentate mai sus, în catul în care că se vor aplica politici pro-
active de stimulare a ocupării forţei de muncă, de creştere a investiţiilor şi de 
accelerare a inovării, se estimează că se pot atinge rate de creştere anuală medie a 
PIB de peste 5%. 

Astfel, în următorii 30 de ani, este posibilă triplarea PIB Moldovei, în termeni 
reali. În condiţii de dezvoltare intensivă, productivitatea totală a factorilor de 
producţie trebuie să reprezinte în principal efectele progresului tehnico-ştiinţific şi să 
aibă contribuţia cea mai mare. O restricţie importantă pentru realizarea unor ritmuri 
de creştere de peste 5% anual rămâne totuşi rata investiţiei, care nu trebuie să scadă 
sub 25% din PIB. La o rată a investiţiei sub acest nivel, creşterea PIB-ului potenţial 
nu depăşeşte în general valoarea de 2%. 
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MONAHISMUL ROMÂNESC ÎN FORMA CEA MAI VECHE 
 

Leonid OSTROFEŢ, magistru în teologie 
şi turism, lector superior, ULIM 

À partir de la constatation que la vie monacale s’est manifesté dès le début dans 
l’Église, représentant une forme de vie ecclésiastique authentique, la recherche 
scientifique en retrospective a constitué une prémisse nécessaire pour cette étude. Une 
telle investigation est nécessaire pour comprendre et pour exposer en détail nos 
connaissances actuelles sur la vie monacale en général et  faire des recherches et 
représenter plus profondément le monachisme dans notre pays et son rôle dans notre 
passé national, d’une part, avec le désir de faire disparaître certaines convictions 
érronées sur le monachisme et son rôle dans la vie chrétienne, d’autre part. 

Le but et les objectifs de l’étude de la thèse sont la recherche scientifique de 
l’évolution du mouvement monacal dans l’espace Carpato-Danubiano-Pontique et 
la description de son développement dès l’apparition jusqu’au présent 
conformément à la Théologie Ortodoxe. 

En conclusion nous pouvons affirmer que le Monachisme dans l’espace 
Carpato-Danubiano-Pontique et celui d’entre  Prout et Nistrou, représente une 
forme de vie ecclésiastique. Et tout cela, pas seulement parce que le Monachisme est 
né dans l’Église, mais  celui constitue lui-même l’Église. 

 
Pornindu-se de la constatarea că viaţa monahală s-a manifestat de la început în 

Biserică, fiind o formă de autentică viaţă bisericească, cercetarea lui în retrospectivă 
a constituit o premisă necesară pentru acest studiu. O asemenea cercetare este 
necesară pentru a înţelege şi a expune mai larg cunoştinţele pe care le avem până 
acum despre viaţa monahală în genere şi de a cerceta şi a reprezenta mai adânc 
monahismul în ţară şi rolul său în trecutul nostru naţional, pe de o parte, iar pe de 
altă parte, cu dorinţa de a combate unele păreri greşite despre monahism şi rolul său 
în viaţa creştină. 

Scopul şi obiectivele de studiu ale lucrării sunt cercetarea evoluţiei mişcării 
monahale în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic şi caracterizarea dezvoltării sale de 
la apariţie până în prezent în baza teologiei ortodoxe. 

Despre existenţa unui monahism în Ţările Române de la nordul Dunării, înainte 
de secolul al XIV-lea, când se întemeiază primele noastre mănăstiri mari, cu viaţă 
călugărească, avem prea puţine date documentare şi precise, iar puţinele pe care le 
avem sunt din surse străine. 

Dar, deşi lipsesc datele istorice, care ne-ar preciza timpul începuturilor 
monahismului în spaţiul românesc, totuşi putem deduce pe calea cugetării logice, 
sprijinită de unele indicaţii istorico-literare străine, adevărul incontestabil, că în 
ţările noastre a existat un monahism, cu multe secole mai înainte de călugărul 
Nicodim din secolul al XIV-lea despre care N. Dobrescu afirmă că „el (Nicodim) 
este cel ce a introdus viaţa călugărească la noi”2. 

Iar cu privire la originea monahismului nostru, afirmă Dobrescu, că „viaţa 
mănăstirească, monahismul, a fost introdusă la noi de la vecinii noştri ortodocşi 
Bulgarii şi Sârbii”3 şi că „până la mijlocul secolului al XIV-lea existaseră doar 
biserici, în care se adunau credincioşii la serviciul divin, dar nu şi mănăstiri”4. 

Dar aceste teorii ale lui Nicolae Dobrescu despre începuturile vieţii călugăreşti 
în ţările noastre nu sunt complete şi nu pot rezista în faţa criticii istorice de astăzi, 
fiind departe de realitatea istorică. Ele nu iau în consideraţie faptele istorice, apariţia 

                                                
2 N. Dobrescu.  Întemeierea mitropoliilor şi a celor dintâi mănăstiri din ţară, -Bucureşti, 1906, p. 59 şi 63. 
3 Idem, p. 59. 
4 Idem, p. 59-60. 
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creştinismului, dezvoltarea şi propagarea creştinismului în arealul românesc. Se ştie 
că poporul român s-a format ca un popor creştin.5 După Pogorârea Sf. Duh, sorţii au 
căzut pe Apostolul Andrei să propovăduiască în Asia, Pontul Euxin (Marea Neagră), 
sudul Dunării, cuvântul lui Dumnezeu6. El a întemeiat, împreună cu Sf. Ioan, 
comunităţi creştine în Antiohia, Efes, Elicori (numită pe timpul lui Traian, Niceea) 
până în Bizanţ, Dobrogea şi de-a lungul Dunării. El a pregătit calea spre răspândirea 
creştinismului. După anul 50 d. Hr., Sf. Andrei începe a doua sa călătorie. A mers în 
cetăţile pontice, în ţara alanilor, la Cherson, a propovăduit creştinismului câţiva ani 
triburilor traco-dacice şi sciţilor până la Nistru, Bug şi Nipru şi, mai ales, a înfiinţat 
comunităţi la Histria, Tomis, Calatis, Odessus. Până astăzi, o tradiţie pioasă arată că 
Sf. Andrei şi-a făcut o locuinţă în peşteră (valea Cosimcei), dar mai sigur la 
Basarab-Murfatlar, unde s-au descoperit celebrele bisericuţe rupestre7. 

Ştim că românii din nordul Dunării aveau o Biserică organizată într-o Mitropolie 
şi în mai multe episcopii canonice constatate documentar încă pe la anul 900 d. Hr. 
Nu se poate presupune deci, că asemenea organizaţie bisericească înfloritoare 
dependentă de Patriarhia din Constantinopol să fi fost lipsită cu desăvârşire de acea 
instituţie de viaţă religioasă superioară, care se numeşte monahism. 

Monahismul ortodox şi-a luat fiinţa după anul 732, odată cu supunerea Bisericii 
din nordul Dunării sub jurisdicţia Patriarhiei din Constantinopol.  

Această părere este confirmată de evenimentul politic al sec. XI-lea, când la 1020 
împăratul bizantin Vasile al II-lea trimite pe arhiepiscopul grec Ioan, la Ohrida, capitala 
Bulgariei, emiţând un act de orânduială a Bisericii, conform căruia, sub jurisdicţia 
Ohridei, va trece Vidinul, Silistra şi Vlahii (Românii) din Sudul şi Nordul Dunării8. 

Necesitatea existenţei unui monahism în nordul Dunării reiese şi din următoarele 
consideraţii de ordin istoric şi psihologic, referitoare la creştinismul neamului românesc: 

Istoria neamului românesc din vremurile străvechi denotă că poporul daco-român 
din arealul carpato-nistrean a moştenit de la strămoşii săi daci însuşirea preţuirii celor 
sufleteşti sau a „primatului sufletului”, mai presus de cele trupeşti şi trecătoare9. 

Despre o viaţă sihastrică se poate vorbi la noi cercetând mănăstirile „Saharna” şi 
„Ţipova” la străbunii noştri Daci şi Geţi. „Sihaştrii sau pustnicii daci, numiţi capnobati”, 
spre deosebire de mulţimea muncitoare care umbla cu capul acoperit de plete (comati) – 
trăiau în cea mai mare cumpătare, retraşi de lume, în păduri, pe malurile râurilor, 
hrănindu-se cu poame, fructe, ciuperci şi ferindu-se de sânge şi carne”10, întocmai ca şi 
călugării noştri pustnici sau sihaştri, pe care îi cunoaştem din vremurile mai târzii. 

Sihaştrii daci sau geţi purtau pe cap o căciulă împletită din fire de lână, cum e 
comanacul călugărilor noştri, duceau o viaţă mai mult contemplativă şi erau 
respectaţi de restul poporului ca o clasă socială superioară, aleasă”11. 

De aceea, strămoşii noştri daci sau geţi pot fi consideraţi, pentru râvna lor 
religioasă şi pentru evlavia lor cunoscută şi admirată de lumea antică – după cum ne 
mărturiseşte istoricul Strabo – „ca un fel de creştini înainte de creştinism”, formând 
prin sihaştrii lor „o insulă de reală înălţare morală” în mijlocul păgânismului brutal 
şi imoral al popoarelor din lumea de atunci”. 

Această înclinare sufletească, adânc religioasă, împreună cu tradiţia sihăstris-
mului, a moştenit-o şi neamul românesc de la daci, practicând-o în viaţa sa religioasă 
de la începutul existenţei sale ca popor. 

                                                
5 Moraru Anton. De ce moldovenii sunt români?. -Chişinău, 2007, p. 20. 
6 Diac. Petru David, Din istoria sfinţilor poporului roman. -Bucureşti, 1992, p. 4. 
7 Ibidem, p. 4. 
8 K. Tomas. Din istoria neamului românesc // Revista Luminătorul, nr. 9, 1920. 
9 S. Mehedinţi-Soveja. Creştinismul românesc. -Bucureşti, 1940, p. 39. 
10 Vezi, S. Mehedinţi.  Op. cit., p. 69. 
11 Idem, p. 106. 
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Monahismul la noi a fost deci o necesitate de manifestare a sentimentului adânc 
religios, moştenit de la daci şi nicicum dintr-un import al călugărilor veniţi aici, fie 
bizantini, bulgari, sârbi sau ruşi. 

În concepţia noastră, ar fi trebuit să ia în consideraţie şi influenţa Bizanţului, 
fiindcă teritoriul populat de români era controlat de Imperiul Bizantin. Călugării din 
spaţiul actual românesc din cele mai vechi timpuri, îndeosebi, schimnicii sau 
sihaştrii, trăind retraşi de lume, departe de zgomotul, ambiţiile şi vanităţile lumeşti, 
duceau o viaţă curată, de o seninătate morală neîntrecută, o viaţă dedicată numai 
perfecţionării morale şi mântuirii lor sufleteşti, prin smerenie creştinească, 
lepădându-se de sine, post şi rugăciune continuă pentru păcatele lor proprii şi ale 
oamenilor din lume. 

Monahismul românesc din cele mai cărunte timpuri a dat oamenilor din lume, de 
la Vodă şi până la umilul ţăran, pilde vii şi necontenite despre felul cum trebuie să 
aibă ei grijă de „primatul sufletului” şi de „socotelile cu veşnicia”, pregătindu-se 
pentru viaţa de dincolo de mormânt. 

De aceea, poporul român păstrează o amintire netrecătoare vechilor săi sihaştri, 
cântându-i în baladele sale religioase. 

Viaţa călugărească sihăstrească sau schimnică, este cea mai veche formă de viaţă 
monahală în arealul daco-român. Ea şi-a continuat existenţa în mod sporadic până 
spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, când dispăru din cauza împrejurărilor de ordin 
politic şi social din ţările româneşti, care au condiţionat schimbări şi în domeniile 
vieţii noastre bisericeşti. 

Munţii, codrii din zona Carpatică, Bucovina şi Moldova au fost pe vremuri 
locurile clasice unde sihaştrii noştri au trăit o viaţă plină de cumpănă, dar şi 
momente fericite de poezie creştină, înălţătoare de suflete. 

În încheiere subliniem că Monahismul în arealul Carpato-Danubiano-Pontic şi 
Pruto-Nistrean este o formă de viaţă Bisericească, de aceea nu numai că s-a născut în 
Biserică, ci constituie însăşi Biserica. 
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ROLUL CONDIŢIILOR DE LIVRARE ÎN DERULAREA  
TRANZACŢIILOR COMERCIALE INTERNAŢIONALE 

 
Natalia PALII, doctor în economie, ASEM 

Eduard FRUMUSACHI, doctor în economie 
Incoterms are internationally accepted commercial terms defining the respective roles of 

the buyer and seller in the arrangement of transportation and other responsibilities and 
clarify when the ownership of the merchandise takes place. 

Totalitatea întrebărilor ce ţin de dirijarea părţilor implicate în derularea unui 
contract comercial extern prevede posedarea cunoştinţelor în tehnici de negociere, a 
legislaţiei de profil în vigoare, a aspectelor vamale, a modalităţilor de asigurare, a 
uzanţelor de comerţ exterior etc. Astfel, alegerea condiţiei de livrare optimale 
reprezintă o importanţă majoră atât pentru exportator cât şi pentru importator. 

Condiţia de livrare reprezintă una dintre clauzele esenţiale ale contractului 
comercial extern de vânzare-cumpărare. Prin condiţia de livrare se confirmă 
transferul marfurilor şi al riscurilor de la vânzator la cumpărător. Momentul 
transferului proprietăţii marfii poate fi diferit de momentul transferului riscurilor, 
acest moment reflectându-se într-o gamă variată de modalităţi de livrare, 
materializate prin diferite uzanţe, care au devenit ulterior izvoare de drept comercial, 
facilitând negocierea şi încheierea contractelor comerciale între părţi. 

În comerţul internaţional, mai bine de 70 de ani, un loc aparte ocupă prevederile 
condiţiilor de livrare a mărfurilor (Incoterms). În anul  1928 Camera Internaţională de 
Comerţ de la Paris a elaborat şase condiţii de livrare sau termeni comerciali, care au avut 
drept scop simplificarea operaţiunilor de negociere a vânzării mărfurilor şi de incheiere a 
contractului comercial. Primele “Reguli INCOTERMS “ au fost publicate de către 
Camera Internaţională de Comerţ de la Paris în anul 1936. Ele cuprindeau patru clauze. 
Aceste reguli au avut mai multe ediţii, în urma cărora erau revizuite, sistematizate şi 
completate (1953, 1967, 1976, 1980, 1990). Ediţia actuală a Incoterms a fost publicată în 
“Publicaţia 560” a Camerei Internaţionale de Comerţ de la Paris la 1 ianuarie 2000. 
Necesitatea redactării permanente este impusă de necesitatea de adaptare a condiţiilor de 
livrare la tehnologiile moderne de comerţ. Pentru redacţia 2000 autorii au evitat la 
maxim utilizarea terminologiei care poate avea înţelegere multiplă. A fost evitată 
folosirea diferitelor formulări a unuia şi aceluiaşi termen. 

Regulile “INCOTERMS” au drept scop înţelegerea univocă a momentelor de 
transportare, ambalaj, asigurare şi perfectare vamală, precum şi reglementarea 
riscurilor de deteriorare a mărfii de către subiecţii comerţului internaţional. 
“INCOTERMS” se referă numai la problemele legate de drepturile şi obligaţiunile 
părţilor contractului de vânzare–cumpărare de mărfuri, cuprinzând numai aspectele 
de livrare. Ele nu pot fi utilizate la vânzarea–cumpărarea activelor nemateriale. 

Varietatea mărfurilor ce fac obiectul tranzacţiei internaţionale, modalităţile şi 
tehnologiile noi de transport, uzanţele internaţionale în vigoare pe plan internaţional 
şi naţional au impus redactarea “Regulilor INCOTERMS-2000” cu o generalitate 
relativă pronunţată care să permită aplicarea mai universală. Astfel, părţile 
contractante îşi vor putea alege un “termen” “INCOTERMS” cât mai apropiat 
scopurilor sale. Obligaţia cumpărătorului de a preciza locul unde să primească marfa 
(locul convenit) este materializată în “Regulile INCOTERMS – 2000” prin şirul de 
puncte înscrise dupa fiecare siglă “INCOTERMS”. 

Cumparatorul este obligat să precizeze “natura şi tipul ambalajului” cu care 
vanzătorul va trebui să protejeze marfa, şi care, de regulă, sunt condiţionate de 
modalitatea de transport convenită în contract. De asemenea, în contractul de vânzare 
internaţională a mărfurilor, părţile vor conveni şi preciza atât modalitaţile de transport, 
cât şi restul operaţiunilor ce vor fi necesare realizării deplasării mărfurilor la destinaţie 
(încărcarea şi descărcarea, depozitarea şi transbordarea, poziţionarea containerelor etc). 
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Precizările respective vor trebui să nominalizeze în responsabilitatea cui 
(vânzătorului/cumpărătorului) vor cadea efectuarea şi plata prestaţiilor respective. 

La etapa actuală există 13 condiţii de livrare care permit determinarea 
obligaţiunilor părţilor la transportare şi asigurare, la ambalare şi la încărcare–
descărcare. Setul de reguli determină momentul trecerii riscului de pierdere sau de 
deteriorare a mărfii de la vânzător la cumpărător, divizarea obligaţiunilor părţilor la 
obţinerea licenţelor şi la vămuire, precum şi modalitatea de anunţare a 
cumpărătorului cu privire la livrarea mărfii. Evident, de alegerea condiţiei de livrare 
depinde algoritmul divizării cheltuielilor între vînzător şi cumpărător. 

Condiţiile de livrare sunt divizate în patru grupe E, F, C şi D. 
Grupa E cuprinde doar un singur termen EXW - ...EX WORKS (...named place) 

Franco uzina(depozit)..locul convenit. Este cea mai avantajoasă condiţie de livrare 
pentru vânzător. Ea prevede obligaţiuni minimale pentru vânzător (producerea 
mărfurilor şi punerea lor la dispoziţia cumpărătorului) şi atribuie majoritatea 
obligaţiunilor cumpărătorului. În realitate EXW rareori se utilizează în înţelesul său 
teoretic pur. De obicei, utilizând această condiţie de livrare părţile contractante 
convin asupra faptului că cheltuielile de încărcare–descărcare vor fi atribuite 
vânzătorului. Pentru a evita unele situaţii de litigiu acest  moment trebuie să fie 
stipulat în contract sau în anexa acestuia. 

Grupa F cuprinde trei termeni: FCA...FREE CARRIER (...named place) franco 
carauş…locul convenit, FOB…FREE ON BOARD(…named port of shipment) 
Franco pe bordul navei…port de incarcare convenit, FAS…FREE ALONGSIDE 
SHIP(…named port of shipment) Franco de-a lungul navei…port de incarcare 
convenit. Litera F provine de la cuvantul “free”(engleza) sau “franco”(franceza). 
Grupa prevede, în general, că vânzătorul nu îşi asumă nici riscul, nici costurile 
pentru transportul principal, însă este obligat să predea mărfurile unui cărăuş 
nominat de cumpărător. Termenii FAS şi FOB pot fi utilizaţi numai la efectuarea 
transportării pe cale maritimă. 

Grupa C include 4 termeni: CFR…COST AND FREIGHT(…named port of 
destination) costurile şi navlul achitate pana la…portul de destinatie convenit, 
CIP…CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (…named place of destination) 
costurile şi asigurarea achitate până la…locul de destinaţie convenit, 
CPT...CARRIAGE PAID TO (...named place of destination) costurile achitate pana 
la …locul de destinatie convenit, CIF…COST, INSURANCE AND 
FREIGHT(…named port of destination), costurile, asigurarea şi navlul achitate pana 
la ..portul de destinatie   convenit.  Litera C provine de la cuvintele “cost or 
carriage”. Termenii grupei C pot fi divizaţi în două subgrupe: CFR şi CIF – pot fi 
utilizaţi numai la transportul maritim, CIP şi CPT – pot fi utilizaţi la toate tipurile de 
transport, inclusiv la transportul mixt. Termenii CIF şi CIP obligă vânzătorul să 
asigure marfa în folosul cumpărătorului şi să suporte toate cheltuielile de asigurare. 
Vânzătorul îşi asumă numai cheltuielile legate de transportul principal, dar nu îşi 
asumă riscurile după încărcarea şi expedierea mărfurilor. 

Litera D provine de la cuvantul “delivered”. Grupa D are 5 condiţii de livrare: 
DAF…DELIVERED AT FRONTIER(…named place) livrat la frontiera…locul 
convenit, DES…DELIVERED EX SHIP(…named port of destination) livrat, pe 
bordul navei…port de destinatie convenit, DEQ…DELIVERED EX QUAY 
(…named port of destination)  livrat, pe chei..port de destinatie convenit,  
DDP…DELIVERED DUTY PAID(…named place of desination), livrat, taxe 
vamale achitate…locul convenit, DDU…DELIVERED DUTY UNPAID (…named 
place of destination), livrat, taxe vamale neachitate …locul convenit. Vînzătorul îşi 
asumă toate riscurile şi cheltuielile aferente transportării mărfii pînă la destinaţie. 

Condiţiile de livrare au un rol important şi la aprecierea valorii în vamă a mărfii. 
Declaraţia vamală în detaliu cuprinde rubrica “Condiţia de livrare”. În conformitate 
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cu Legea “Cu privire la tariful vamal” valoarea în vamă (Vv) este formată din suma 
valorii facturale (Vf) şi a cheltuielilor aferente livrării mărfurilor până pe teritoriul 
Republicii Moldova (C). 

Vv = Vf + C 
Cheltuielile pentru livrarea mărfii importate includ: 

• costul transportului; 
• cheltuieli de încărcare, descărcare şi transbordare a mărfii, cheltuieli 

pentru depozitare; 
• costul asigurării, 

În cheltuielile de transport se includ şi adaosul pentru fraht, plata pentru 
perfectare la introducerea mărfii, cheltuielile pentru păstrarea mărfii, costul 
containerelor şi a paletelor, în cazul utilizării ca mijloc pentru deplasarea mărfii sau 
costul închirierii lor. În cheltuielile pentru transbordare şi reîncărcare pot fi incluse şi 
cheltuielile legate de serviciile expeditorului. 

Valoarea în vamă constituie baza de calcul a drepturilor de import–export, de 
aceea organele vamale atrag o atenţie deosebită actelor care certifică cheltuielile de 
transportare. Costul livrării mărfurilor trebuie să fie confirmat documentar, ceea ce 
ar dovedi organelor vamale corectitudinea datelor declarate. În calitate de 
documente confirmative pot fi prezentate actele utilizate în practica comercială: 

• contractul de livrare a mărfii; 
• factura eliberată de executorul contractului de livrare a mărfii; 
• actele bancare ce confirmă efectuarea plăţii pentru serviciile prestate 

conform contractului de livrare sau facturii dse livrare; 
Alegerea condiţiilor de livrare trebuie efectuată reiuşind din modalitatea de transport 

ce va fi utilizată. Părţile contractante trebuie să ţină cont de recomandările specifice 
fiecărui “termen” INCOTERMS  în ceea ce priveste alegerea modalităţii de transport: 

a) numai pentru transportul maritim şi pe căi navigabile interne: 
• Conditiile FAS..., FOB..., CFR..., CIF...; 
• Conditiile DES..., DEQ...; 
b) pentru toate modalităţile de transport, inclusiv pentru transportul mixt:                                                          
• Conditiile EXW…, FCA…, CPT…, CIP…; 
• Conditiile DAF..., DDU..., DDP...; 
Luând în consideraţie modificările care sunt făcute periodic în INCOTERMS, 

este important ca părţile contractante, introducând una din condiţiile de livrare în 
contractul de vânzare–cumpărare, să indice şi ediţia INCOTERMS care este la 
moment în vigoare. 
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POLITICA COMERCIALĂ REGIONALĂ A ROMÂNIEI 
 

Mariana GRODENSCHI, drd., ULIM (România),  
Luminiţa Costache ŢENEA, drd., ULIM (România) 

In the article is analyzed the Romanian policy within the World Trade Organization 
(WTO), with countries-members of the European Association of Free Exchange (AELS/SEE), 
of the European Union of Free Exchange (CEFTA), with the Commonwealth of Independent 
States (CIS), with Turkey, also with countries of Africa and Middle East, Asia and Oceania, 
with countries - members of the Organization for Economic Cooperation at Black Sea 
(OCEMN), and with different international financial-economic-banking institutions (OSCE, 
ONUDI, EBRD etc.). 

Politica comercială a României în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului 
România este membru originar al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) 

de la 1 ianuarie 1995. Având în vedere apartenenţa la OMC, este evident faptul că 
acordurile pe care le negociem pe plan internaţional nu trebuie să se abată de la 
regulile de bază ale comerţului internaţional, respectiv: 

• tratamentul clauzei naţiunii celei mai favorizate; 
• tratamentul naţional; 
• consolidarea taxelor vamale la import şi asigurarea protecţiei la frontieră, 

exclusiv prin intermediul taxelor vamale şi renunţarea la orice alte măsuri restrictive. 
Tot în această calitate, România are posibilitatea de a participa la negocierile 

comerciale organizate sub egida OMC, profitând astfel de rezultatele acestor 
negocieri, în direcţia liberalizării şi reglementării multilaterale a comerţului. 

Nu trebuie însă reţinute numai avantajele ce rezultă în urma negocierilor 
multilaterale, ci trebuie să se aibă în vedere, de asemenea, punerea în practică a 
angajamentelor pe care ni le-am asumat în cadrul multilateral. 

România, fiind un membru activ al OMC, aplică regulile acesteia în relaţiile 
comercile cu ţările–membre, pe cât posibil, ţinând cont, totodată, şi de aranjamentele 
comerciale şi de plăţi pe care le-a încheiat. 

În aceste condiţii, orice demers pe plan internaţional al României trebuie să ia în 
considerare aspectele menţionate mai sus şi să pornească de la necesitatea prezenţei 
ţării noastre la acordurile multilaterale şi plurilaterale din cadrul OMC, ceea ce-i 
permite să se integreze în regulile sistemului multilateral de comerţ. 

În plus, în calitatea sa de ţară în curs de dezvoltare, România beneficiază pe plan 
internaţional de o serie de facilităţi sau flexibilităţi. Astfel, produsele româneşti 
beneficiază pe diverse pieţe de o serie de reduceri sau scutiri de taxe vamale, în 
virtutea sistemelor preferenţiale vamale care funcţionează în lume, respectiv: 

a. Sistemul generalizat de preferinţe vamale (SGP) [8], în baza căruia ţările 
dezvoltate acordă României reduceri sau scutiri de taxe vamale la importul 
anumitelor produse originare din România. Ţările dezvoltate, care acordă unilateral 
României asemenea preferinţe, sunt: SUA, Canada, Australia, Noua Zeelandă. 
Japonia şi Federaţia Rusă. 

b. Sistemul global de preferinţe comerciale între ţările în curs de dezvoltare 
(SGPC) [7], negociat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi 
Dezvoltare (UNCTAD), în virtutea căruia România a acordat şi a primit o serie de 
concesii tarifare pentru produsele ce fac obiectul schimburilor comerciale între 
anumite ţări în curs de dezvoltare. 

c. Protocolul privind negocierile comerciale între ţările în curs de dezvoltare 
(Protocolul celor 16-P16),  negociat sub egida GATT [3], având ca obiectiv 
acordarea de preferinţe vamale în comerţul dintre ţările în curs de dezvoltare, 
membre ale acestui sistem preferenţial. 

În acelaşi timp, ca ţară în curs de dezvoltare, România beneficiază de o serie de 
facilităţi în cadrul rundelor şi negocieri comerciale multilaterale sau derogări de la 
anumite termene precise de aplicare a obligaţiilor rezultate din acest proces 
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(conţinutul mai redus al concesiilor tarifare, o perioadă mai lungă pentru aplicarea 
subvenţiilor la export, flexibilităţi în ceea ce priveşte mecanismelede antidumpng şi 
de salvgardare, derogări în ceea ce priveşte măsurile comerciale legate de investiţii, 
posibilitatea beneficierii de asistenţă financiară şi de formare profesională etc.). 

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor de acces ale produselor româneşti 
pe pieţele externe, aceasta se realizează prin valorificarea oportunităţilor/facilităţilor 
oferite de Acordul European, acordurile de comerţ liber, SGPC, SGP, P16 şi 
acordurile comerciale bilaterale. 

În prezent, România are încheiate acorduri de comerţ liber cu 38 de ţări. 
Volumul schimburilor comerciale cu aceste ţări acoperă circa ¾ din comerţul 
exterior al României. 

În examinarea oportunităţii demarării negocierilor [1] pentru încheierea unor 
acorduri de comerţ liber, România utilizează un set de criterii care derivă din 
evaluarea intereselor economice şi comerciale, din statutul de ţară candidată la 
aderarea în Uniunea Europeană (UE) şi de membră a Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului [4]. Acest set de criterii cuprinde: 

a) Îndeplinirea anumitelor obiective legate de promovarea schimburilor 
comerciale bilaterale. În acest sens, sunt luate în considerare elemente cum ar fi 
volumul comerţului reciproc, locul ocupat de partener în comerţul României, tradiţia 
schimburilor comerciale, necesitatea stimulării exporturilor, complementaritatea 
economiilor, rolul acordurilor de comerţ liber în asigurarea unui mediu de afaceri 
propice pentru cooperarea economică şi investiţii etc.; 

b)  Ţara parteneră trebuie să fi membru a OMC, pentru a se asigura respectarea 
aceloraşi reguli ale comerţului multilateral. Acesta nu este un criteriu pur teoretic, ci 
şi practic, deoarece cunoaşterea angajamentelor tarifare din OMC constituie un 
element de bază în procesul de negociere a concesiilor; 

c) Ţara parteneră trebuie să aibă un acord de comerţ liber sau un acord similar 
încheiat cu UE. Acest criteriu este determinat, pe de o parte, de necesitatea preluării 
aquisului comunitar în materie, iar pe de altă parte, de respectarea regulii de a nu 
oferi partenerilor concesii comerciale mai mari decât cele acordate de UE, în caz 
contrar aceştia putând cere compensaţii în momentul aderării României la UE. 

Deşi fiecare acord de comerţ liber reflectă particularităţile comerţului şi relaţiilor 
economice dintre parteneri, principiile de bază şi structura acestor acorduri sunt în 
general similare. 

Astfel, preambulul acordurilor de comerţ liber cuprinde un set de reguli generale 
şi principii cum ar fi: adeziunea la principiile economiei de piaţă; participarea la 
procesul de integrare economică regională, continentală sau internaţională; 
respectarea regulilor OMC. 

Principalul obiectiv al oricărui acord de comerţ liber este stabilirea graduală a 
unei zone de comerţ liber, de regulă în decursul unei perioade de tranziţie, în 
conformitate cu prevederile Articolului XXIV al GATT. 

În ceea ce priveşte produsele industriale, eliminarea taxelor vamale, a 
restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect echivalent se face de obicei progresiv, 
în decursul perioadei de tranziţie, ţinându-se cont de gradul de sensibilitate al 
ramurilor şi grupelor de produse. 

În legătură cu produsele agricole, datorită sensibilităţii deosebite a acestui sector, 
în majoritatea acordurilor de comerţ liber realizarea zonei de comerţ liber este 
parţială. De regulă, părţile convin asupra unor concesii tarifare limitate, sub forma 
unor reduceri sau eliminări de taxe vamale, fie pentru cantităţi nelimitate, fie în 
cadrul unor contingente tarifare sau majorate anual. 

Anumite acorduri de comerţ liber cum sunt cele dintre UE şi ţările asociate, 
conţin concesii separate pentru produsele agricole de bază, produsele agricole 
transformate şi produsele piscicole. 
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În situaţia în care există importante decalaje economice între statele–părţi ale 
unui acord de comerţ liber, există posibilitatea ca liberalizarea comerţului cu 
produse industriale să se desfăşoare asimetric. Trebuie menţionat că principiul 
asimetriei este mai rar aplicabil comerţului cu produse agricole. 

Mecanismele de liberalizare instituite prin acordurile de comerţ liber sunt însoţite de 
o serie de prevederi privind aspectele conexe, aspecte care asigură baza funcţionării 
normale a relaţiilor comerciale şi a cooperării economice, ca de exemplu: reguli de 
origine a mărfurilor, instrumente de apărare comerciale, reguli de concurenţă, achiziţii 
publice, ajutoare de stat, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, monopoluri, 
fiscalitate internă, dificultăţi ale balanţei de plăţi, rezolvarea diferendelor etc. 

Totodată, fiecare acord de comerţ liber conţine o clauză „evolutivă” care permite 
accelerarea sau adâncirea liberalizării convenite iniţial. 

Experienţa României în ceea ce priveşte funcţionarea acordurilor de comerţ liber 
desmontrează că acestea sunt instrumente utile în dezvoltarea schimburilor 
comerciale şi promovarea cooperării economice, îndeplinindu-şi cu succes rolul de 
„creator de comerţ”. 

Asemenea forme de integrare regională au statuat principiul în baza căruia, în 
relaţiile dintre parteneri, principiile şi regulile multilaterale trebuie respectate, orice 
prevedere a acestor acorduri reprezentând fie o reluare a celor din OMC, fie o 
întărire a acestora. 

România, la fel ca multe state, practică o politică comercială preferenţială cu 
caracter tarifar, ceea ce presupune acceptarea d reduceri sau chiar eliminarea taxelor 
vamale la unele importuri din state sau uniuni vamale cu care sunt încheiate anumite 
acorduri, creându-se astfel facilităţi importante ţărilor respective. 

Adoptarea unei astfel de politici nu este rezultatul voinţei importatorilor, ci un 
act deliberat al unui stat faţă de alt stat cu care au fost încheiate o serie de convenţii 
bazate pe considerente economico-comerciale obiective, ţinându-se cont de nivelul 
de dezvoltare diferit al forţelor de producţie. 

Totodată, politica României de integrare economică europeană vine să 
completeze procesul de participare a ţării noastre la sistemul multilateral de comerţ: 
pe de altă parte, liberalizarea relaţiilor comerciale în plan regional constituie o 
pregătire a participării la accelerarea liberalizării multilaterale, iar pe de altă parte, 
respectarea regulilor stabilite pentru comerţul în plan regional - având în vedere 
deplina lor conformitate cu regulile multilaterale - consacră o modalitate de întărire 
a regulilor convenite în cadrul OMC. De asemenea, textul Acordului de Asociere, ca 
de altfel al tuturor acordurilor de comerţ liber încheiate de România, conferă 
prevalenţă legată regulilor convenite în cadrul GATT şi OMC. 

Acordul European, baza relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi România 
 După anul 1990, Consiliul European a pus în discuţie posibilitatea extinderii 

Uniunii Europene prin cooptarea de noi membri dintre ţările Europei Centrale şi de 
Est. În acest scop, toate ţările candidate la aderare au încheiat Acorduri de asociere 
cu Uniunea Europeană, care prevăd instaurarea unei zone de comerţ liber şi 
modalităţile instituţionalizate de dialog între guvernele acestor ţări şi instituţiile 
comunitare, precum şi domeniile care fac obiectul noilor relaţii între cele două părţi. 
Iniţiativa extinderii Uniunii Europene a fost materializată oficial la Consiliul 
European de la Copenhaga, din 1993. 

Potrivit „criteriilor de la Copenhaga”, pentru a deveni membru UE, o ţară 
candidată trebuie să fi realizat: 

• stabilitatea instituţiilor ce garantează democraţia, statul de drept, drepturile 
omului şi protecţia minorităţilor; 

• existenţa unei economii de piaţă funcţionale, precum şi capacitatea de a face 
faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei din interiorul UE; 

205



 

• capacitatea de a îndeplini obligaţiile de membru UE, inclusiv cele privind 
obiectivele uniunii politice, economice şi monetare; 

• condiţiile de integrare prin ajustarea structurilor sale administrative, 
transpunerea legislaţiei UE în legislaţia naţională (adoptarea aquisului comunitar) şi 
aplicarea ei prin structuri administrative şi juridice adecvate. 

România a semnat Acordul de Asociere la Uniunea Eropeană (Acordul 
European) pe data de 1 februarie 1993. 

Acordul instituie Asocierea României la Uniunea Europeană şi stabileşte 
formele dialogului politic permanent şi cooperării economice între cele două părţi. 

Principiile generale ale acordului şi obiectivele procesului de asociere sunt 
următoarele: 
v crearea cadrului instituţional pentru realizarea unui dialog politic; 
v sprijinirea eforturilor României pe calea dezvoltării economice de piaţă şi 

consolidării democraţiei; 
v liberalizarea circulaţiei mărfurilor, serviciilor, capitalului şi persoanelor; 
v crearea cadrului pentru dezvoltarea cooperării economice, sociale, financiare 

şi culturale. 
- dialog politic (primul capitol); 
- circulaţia călătorilor, drept de stabilire, prestarea de servicii (capitolul IV); 
- plăţi, capital, concurenţă şi alte dispoziţii economice, armonizarea 

legislativă (capitolul V); 
- cooperarea economică (capitolul VI); 
- cooperarea culturală (capitlul VII); 
- cooperarea financiară (capitolul IX). 
Funcţionarea Acordului de asociere trebuie să permită economiei româneşti să se 

pregătească pentru momentul aderării; caracterul asimetric al concesiilor să 
determine orientarea exporturilor noastre de produse industriale către această 
destinaţie, să influenţeze pozitiv procesul de modernizare şi retehnologizare, de 
ancorare a producţiei naţionale în contextul concurenţei internaţionale. Totodată, 
respectarea regulilor internaţionale de comerţ trebuie să aibă rezultate benefice 
asupra comportamentului comercial al exportatorilor români. 

Ca viitor membru al Uniunii, România nutreşte convingerea că transferul de 
suveranitate către instituţiile europene pe care îl implică anumite decizii trebuie 
privit cu realism şi pragmatism (din perspectiva avantajelor pe care la oferă) şi nu 
trebuie să devină sursa pentru temeri obsesive de disoluţie a identităţii naţionale în 
urma integrării în UE. De aceea, tocmai modalitatea de garantare a trensparenţei şi 
echităţii procesului de integrare şi aprofundare va constitui panaceul pentru 
dispariţia reticenţelor privind aderarea la ideea aprofundării integrării europene. 

România este interesată să se integreze în structurile comunitare europene ţinând 
cont de forţa şi coerenţa UE în plan politic, economic şi social, fapt de natură să 
confere stabilitate şi securitate. Aspiraţia ţării noastre de a adera la UE este expresia 
identităţii de valori şi idealuri, a vocaţiei sale de ţară democratică ce aparţine, prin 
cultură şi civilizaţie, spaţiului unic european. 

Politica comercială a României cu statele–membre ale Asociaţiei Europene a 
Liberului Schimb AELS/SEE (Spaţiul Economic European) se derulează în baza 
acordului dintre România şi aceste state şi a angajamentelor agricole bilaterale la care se 
face referire în acord, semnat la Geneva la 10 decembrie 1992 şi a intrat în vigoare la 1 
mai 1993 la momentul aderării la UE, România va solicita să devină partea Acordului 
privind Spaţiul Economic European (SEE), în conformitate cu art.128 al SEE, şi va 
abroga Legea nr.19/1993 pentru ratificarea Acordului dintre România şi statele AELS şi 
a aranjamentelor agricole bilaterale la care se face referire în acord. În funcţie de statutul 
Elveţiei la momentul aderării României la UE se va analiza semnarea unui Protocol 
adiţional, similar cu cel semnat de noile state–embre UE. 
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Din analiza comparativă a legislaţiei româneşti şi a legislaţiei comunitare care 
reglementează relaţiile UE cu statele–memebre ale Acordului Central European de 
Liber Schimb (CEFTA), a rezultat că Acordul CEFTA are prevederi similare şi o 
construcţie asemănătoare cu cea a acordului de asociere, calendarele de dezarmare 
tarifară şi netarifară fiind însă diferite. Textul acordului CEFTA conţine toate 
prevederile uzuale ale unui acord de comerţ liber, referitoare la clauzele de 
salvgardare, proceduri de antidumping, concurenţă, ajutoare de stat, achiziţii 
publice, protecţia proprietăţii intelectuale, plăţi, dificultăţi ale balanţei de plăţi etc. 
La momentul aderării de noi membri la UE, România va semna Protocoalele de 
aderare a aspectelor comerciale ale acordului european dintre România, pe de o 
parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acesora, de altă parte, pentru a 
ţine seama de aderarea statelor–membre CEFTA la UE şi de razultatele negocierilor 
din cadrul OMC, inclusiv îmbunătăţirile regimului preferenţial existent. 

Începând cu 1 mai 2004, configuraţia CEFTA s-a schimbat ca urmare a aderării 
la UE a cinci ţări–membre (Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia şi Slovenia). Astfel, în 
cadrul CETFA se regăsesc în prezent doar România, Bulgaria şi Croaţia existând 
perspectiva ca la acest acord regional de comerţ liber să adere şi alte ţări din regiune. 
Din punctul de vedere al regimului comercial aplicabil produselor industriale, 
aderarea la UE a celor cinci ţări CEFTA nu a fost de natură să afecteze într-o măsură 
însemnată fluxurile comerciale, deoarece atât prevederile CEFTA, cât şi cele ale 
Acordului European instituind o asociere între România şi comunităţile europene 
(AE) conduseseră deja la eliminarea totală a taxelor vamale. Din punct de vedere a 
comerţului cu produse agricole, între sistemul de concesii din CEFTA şi cel din UE 
există deosebiri importante atât de structură, cât şi de conţinut. 

La momentul aderării Statelor Baltice la UE, România a semnat Protocoalele de 
adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului European dintre România, pe de o 
parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, 
pentru a ţine seama de aderarea acestor state la UE şi de rezultatele negocierilor din 
cadrul OMC, inclusiv îmbunătăţirile regimului preferenţial existent. În ceea ce 
priveşte Acordul de comerţ liber între România şi Lituania, acesta a denunţat deja 
Acordul în cauză (ca urmare a aderării la UE la data de 1 mai 2004). 

Politica comercială a României cu fostele ţări ale Comunităţii Statelor 
Independente. Legislaţia Uniunii Europene în domeniul relaţiilor comerciale 
internaţionale care reglementează relaţiile cu fostele state membre ale Comunităţii 
Statelor Independente (CSI) cuprinde: 

• Acorduri de parteneriat şi colaborare între Comunităţile Europene şi statele–
membre, pe de o parte, şi Federaţia Rusă, Kazahstan, Moldova, Ucraina, Kârghâz-
stan, Belarusi, Georgia, Uzbekistan, Armenia, Azerbaidjian, pe de altă parte; 

• Acorduri privind comerţul cu produse textile între UE şi statele–membre CSI; 
• Reglementări ale Consiliului UE privind aplicarea de scheme multianuale de 

SGP pentru produse agricole şi industriale originare din Armeia, Azerbaidjan, 
Belarusi, Georgia, Kazahstan, Uzbekistan, Federaţia Rusă, Tadjikistan şi Ucraina; 

• Decizii ale Consiliului UE privind încheierea unor acorduri sub forma unui 
schimb de scrisori stabilind sistemul de dublă verificare pentru anumite produse 
exportate din statele–membre CSI în Uniunea Europeană. 

Din analiza comparativă a legislaţiei româneşti şi a legislaţiei comunitare care 
reglememtează relaţiile UE cu statele–membre CSI rezultă următoarele: 

- în relaţiile României cu statele–membre CSI nu există acorduri sectoriale 
care să reglementeze separat comerţul cu produse textile şi produse siderurgice. 
Conform Acordurilor de colaborare comercială şi economic dintre România şi 
statele–membre CSI, nu sunt prevăzute restricţii în comerţul cu produse textile şi 
produse siderurgice; 
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- între România şi statele–membre CSI nu este instituit un sistem de dublă 
supraveghere pentru produsele exportate din statele–membre CSI în România. 

Din analiza comparativă a acordului de comerţ liber dintre România şi Republica 
Moldova  şi Acordul de parteneriat şi Cooperare între Republica Moldova, pe de o 
parte şi, Comunităţile Europene şi Statele–Membre, pe de altă parte, şi Acordului 
dintre Republica Moldova şi Comunităţile Europene privind comerţul cu produse 
textile rezultă că România acordă facilităţi mai mari decât UE în relaţiile comerciale 
cu Republica Moldova. România va respecta aquis-ul în vigoare la data aderării. 

Din analiza comaprativă a acordurilor dintre Guvernul României şi guvernele 
statelor–membre CSI cu privire la colaborarea comercial-economică şi Acordurilor 
privind aspectele comerciale dinre Comunităţile Europene, pe de o parte, şi 
Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, pe de altă parte, rezultă 
o compatibilitate limitată a legislaţiei (cu excepţia clauzei regimului naţiunii celei 
mai favorizate, acordurile dintre România şi statele–membre CSI nu mai cuprind 
nici o clauză comparabilă). 

În acest context se impune renegocierea/negocierea (bilaterală) a unor acorduri 
armonizate cu prevederile UE. 

Relaţiile României cu Kârgâzstanul au fost reglementate de Acordul între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Kârgzsstan cu privire la comerţ şi 
cooperare tehnico-ştiinţifică, semnat la 18.09.1992, care a expirat în 1997. În prezent 
nu există acorduri sectoriale bilaterale care să reglementeze separat comerţul cu 
anumite produse. În acest context s-ar putea solicita părţii kirghize, negocierea unui 
acord armonizat cu prevederile UE. 

În relaţiile cu Federaţia Rusă se impune armonizarea Acordului dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse cu privire la 
relaţiile comercial-economice şi colaborare tehnico-ştiinţifică, semnat la Moscova la 
data de 30.12.1991 cu acordul de parteneriat şi colaborare stabilind un parteneriat 
între Comunităţile Europene şi statele–membre, pe de o parte, şi Federaţia Rusă, pe 
de altă parte. 

În perspectiva aderării ţării noastre la UE şi având în vedere cele de mai sus, 
până la data aderării, România va trebui să armonizeze acordul româno-rus cu 
Acordul UE-Federaţia Rusă, inclusiv prin includerea în noul acord a prevederilor 
comunitare privind comerţul cu produse textile şi siderurgice. 

 Politica comercială a României cu statele fostei Republici Socialiste Federative 
Iugoslavia, cuprinde următoarele acorduri: 

• Acordul de aderare a Croaţiei la CEFTA care a intrat în vigoare la 1 martie 
2003; 

• Acordul de comerţ liber între România şi Republica Albania, intrat în vigoare 
la 1 ianuarie 2004; 

• Acordul de comerţ liber între România şi Republica Macedonia (FYROM), 
intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004; 

• Acordul de comerţ liber cu Serbia şi Muntenegru intrat în vigoare la 1 iulie 2004; 
• Acordul de comerţ liber România-Bosnia şi Herţegovina, intrat în vigoare la 1 

decembrie 2004. 
Relaţiile UE cu Federaţia Iugoslavă sunt reglementate de prevederile Acordului 

de Stabilitate şi Asociere între Comunităţile Europene şi statele–membre, pe de o 
parte, şi Federaţia Iugoslavă, pe de altă parte. 

Relaţiile UE cu Republica Croaţia sunt reglementate de prevederile acordului de 
stabilitate şi asociere între Comunităţile Europene şi statele–membre, pe de o parte, 
şi Republica Croaţia, pe de alta. 

În măsura în care Republica Croaţia va adera la UE, vor fi întreprinse aceleaşi 
măsuri ca şi în cazul membrilor CEFTA care aderă începând cu 1 mai 2004. În ceea 
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ce priveşte celelalte acorduri, acestea prevăd clauze de denunţare, fără a se solicita 
compensaţii, în situaţia în care una din ţările partenere va deveni membru UE. 

Politica comercială a României cu Turcia. În ceea ce priveşte relaţiile UE cu 
Turcia în domeniul relaţiilor economice internaţionale este reglementat de:  

• Acordul stabilind o asociere între UE şi Turcia; 
• Decizii ale Consiliului de Asociere UE-Turcia; 
• Decizii ale Comitetului pentru Cooperare vamală UE-Turcia; 
• La data de 1.06.1996, Turcia a semnat Acordul de Uniune Vamală cu UE. 
Relaţiile României cu Turcia sunt reglementate prin Acordul de comerţ liber 

între România şi Republica Turcia, intrat în vigoare la 1 februarie 1998, obiectivul 
său fiind acordarea reciprocă de către România şi Turcia a facilităţilor pe care părţile 
le practică în relaţia cu UE. Începând cu 1 ianuarie 2002, taxele vamale aplicate 
comerţului cu produse industriale dintre cele două părţi au fost complet eliminate. În 
comerţul cu produse agricole de bază, cele două părţi şi-au acordat reciproc unele 
concesii punctuale, conţinute în Anexa VII (concesii acordate de către România 
produselor originare din Republica Turcia, produselor originare din România). 
Concesiile pe care cele două ţări le-au convenit în domeniul comerţului cu produse 
agricole transformate sunt conţinute în protocolul C al acordului. Pentru a beneficia 
de tratamentul preferenţial, mărfurile trebuie însoţite de certificatul de origine 
„EUR1”. Acordul de comerţ liber are o structură similară Acordului de asociere a 
României la UE, iar la momentul aderării, România va prelua reglemntărle 
comunitare aplicate la acea dată de către UE în relaţia cu Turcia. 

 Politica comercială a României cu ţările din Africa şi Orientul Mijlociu. Din 
analiza comparativă a acordurilor semnate de România cu statele Africii şi 
Orientului Mijlociu şi legislaţiei comunitare rezultă următoarele: 

• Compatibiltate parţială a legislaţiei în vigoare, acordurile încheiate de către 
UE cu statele Africii şi Orientului Mijlociu având un grad mai înalt de elaborare şi 
complexitate; 

• Acordurile de cooperare semnate de România cu Statele Africii şi Orientului 
Mijlociu acoperă prin prevederile lor posibilitatea cooperării într-un număr sporit de 
domenii: cultură ştiinţă, învăţământ, turism, ştiinţele naturii, protejarea mediului, ener-
giei, transportului, telecomunicaţiilor, pregătirea cadelor, ştiinţa şi tehnologia agricolă, 
precum şi lupta împotriva terorismului, traficul de droguri, arme şi lucrări de artă; 

• Acordurile comerciale semnate de România cu statele Africii şi Orientului 
Mijlociu nu sunt preferenţiale; 

• Conform prevederilor acestor acorduri, părţile îşi acordă reciproc clauza 
naţiunii celei mai favorizate, se acordă scutiri de taxe vamale la anumite importuri 
temporare, nu sunt prevăzute reduceri sau scutiri de taxe vamale şi nu sunt instituite 
contingente la produsele care fac obiectul comerţului bilateral; 

• În acordurile semnate de România cu statele Africii şi Orientului Mijlociu 
nu sunt prevăzute clauzele specifice privind definirea conceptului de „produse 
originare” sau referitoare la metode de colaborare administrativă şi nici clauze 
specifice pe grupe de produse; 

• În relaţiile României cu statele Africii şi Orientului Mijlociu nu există acorduri 
sectoriale bilaterale care să reglementeze separat comerţul cu anumite produse. Conform 
acordurilor comerciale şi de cooperare economică dintre România şi statele Africii şi 
Orientului Mijlociu nu sunt prevăzute restricţii în comerţului bilateral; 

• România acordă unora dintre statele Africii şi Orientului Mijlociu facilităţi 
vamale în cadrul SGPC; 

• Toate acordurile semnate înainte de anul 1990, cu ţările din Africa şi 
Orientul Mijlociu aveau un caracter declarativ fiind semnate în scop politico-
propagandistic, fără a cuprinde clauze obligatorii referitoare la acordarea reciprocă a 
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unor facilităţi, care să contravină angajamentelor actuale ale României în cadrul 
OMC şi faţă de UE (o excepţie au reprezentat-o acordurile de credit, cliring şi barter, 
care nu mai sunt de actualitate); 

• Acordurile semnate după 1990 cu statele Africii şi Orientului Mijlociu 
respectă angajamentele asumate de România în cadrul OMC, iar clauzele acestora 
nu conţin prevederi contrare legislaţiei comunitare. 

În perspectiva armonizării legislative a legislaţiei româneşti cu aquis-ul comuni-
tar în domeniul relaţiilor economice internaţionale cu aceste state, considerăm 
oportun următoarele: 

- semnarea unui Protocol de aplicare a acordului privind comerţul şi dezvoltarea 
cooperării dintre UE şi Republica Sud-Africană. În aceste condiţii nu este necesară 
renegocierea în vederea modificării şi/sau completării documentelor care asigură în 
prezent cadrul juridic de desfăşurare a relaţiilor economice româno-sud-africane; 

- semnarea unui protocol de aplicare a Acordului euromediteranean de 
asociere dintre UE şi Republica Tunisia. În aceste condiţii nu este necesară 
renegocierea în vederea modificării şi/sau completării documentelor care asigură în 
prezent cadrul juridic de desfăşurare a relaţiilor economice româno-tunisiene; 

- semnarea unui protocol de aplicare a Acordului euromediteranean de 
asociere dintre UE şi Republica Arabă Egipt. În aceste condiţii nu este necesară 
renegocierea  în vederea modificării şi/sau completării documentelor care asigură în 
prezent cadrul juridic de desfăşurare a relaţiilor economice româno-egiptene; 

- semnarea unui protocol de aplicare a Acordului  euromediteranean de asociere 
dintre UE şi Republica Democrată Populară Algeriană. În aceste condiţii nu este 
necesară renegocierea în vederea modificării şi/sau completării documentelor care 
asigură în prezent cadrul juridic de desfăşurare a relaţiilor economice româno-algeriene; 

- semnarea unui protocol de aplicare a Acordului euromediteranean de 
asociere dintre UE şi Republica Liban. În aceste condiţii nu este necesară 
renegocierea în vederea modificării şi/sau completării documentelor care asigură în 
prezent cadrul juridic de desfăşurare a relaţiilor româno-libaneze; 

- ţinând cot de faptul că au avut loc negocieri româno-marocane pentru încheierea 
unui acord de comerţ liber, la definitivarea textului Acordului să fie avute în vedere 
prevederile Acordului euromediteranean care stabileşte o asociere între Comunitatea 
europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte; 

- preluarea integrală a legislaţiei comunitare care reglementează relaţiile UE 
cu regatul Hashemit al Iordaniei (Acordului euromediteranean de asociere dintre UE 
şi regatul hashemit al Iordaniei), Autoritatea Naţională Palestiniană şi Republica 
Arabă Siriană; 

- încheierea unor noi acorduri de cooperare economică, comercială şi tehnică 
(precum şi actualizarea celor existente) va ţine cont de prevederile legislaţiei 
comunitare care reglementează relaţiile cu ţara respectivă, pentru a evita 
renegocierea sau denunţarea acestuia dacă va include prevederi incompatibile cu 
aquis-ul comunitar specific; în acest sens este oportună introducerea unei clauze care 
să prevadă faptul  că, în momentul aderării, România va prelua politica comercială a 
UE, şi, în consecinţă, să nu solicite compensaţii din partea ţării partenere. 

La 1 iulie 2001 a intrat în vigoare Acordul de comerţ dintre România şi Statul Israel. 
În  relaţia dintre cele două ţări, pentru cea mai mare parte a produselor industriale, taxele 
vamale au fost eliminate la data intrării în vigoare a acordului. Pentru produsele 
considerate ca având un grad mediu de sensibilitate pe piţele celor două state părţi, 
taxele vamale au fost eliminate la 1 ianuarie 2002. La produsele industriale considerate 
cele mai sensibile la import, în anul 2003 cele două părţi îşi aplică reciproc taxele 
vamale reduse cu 80%, iar de la 1 ianuarie 2004 aceste taxe vor fi eliminate complet. 
Protocolul 1, anexă 1, acord stabileşte calendarele de liberalizare ce se aplică în comerţul 
cu produse industriale dintre România şi Statul Israel. În domeniul comerţului cu 
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produse agricole, dat fiind gradul mare de sensibilitate al acestor produse pentru pieţele 
celor două ţări, acordul stabileşte eliminarea sau reducerea taxelor vamale pentru unele 
produse agricole de interes la exportul fiecărei părţi, nelimitat sau în cadrul unor 
contingente tarifare. Protocolul 2 al acordului stabileşte aceste concesii. Pentru a 
beneficia de tratamentul preferenţial, mărfurile trebuie să fie însoţite de certificatul de 
origine „EUR 1”. Acordul de comerţ liber are o structură similară Acordului de asociere 
a României şi va prelua reglementările comunitare aplicate la acea dată de către UE în 
relaţia cu Israel (în prezent, UE şi Israel sunt părţi ale acordului euromediteranean de 
asociere dintre UE şi Statul Israel). 

Politica comercială a României cu ţările din Asia şi Oceania. Din analiza 
comparativă a acordurilor semnate de România cu statele din zona Asia-Oceania şi 
legislaţiei comunitare specifice rezultă: 

• În relaţiile cu Japonia funcţionează în prezent Acordul comercial şi de plăţi 
între Guvernul României şi Guvernul Japoniei şi Tratatul de comerţ şi navigaţie între 
România şi Japonia; având în vedere faptul că la momentul aderării România va 
prelua politica comercială a UE, considerăm oportună renegocierea acestor acorduri 
în vederea alinierii prevederilor lor cu aquis-ul comunitar specific; 

• Acordurile privind comerţul cu produse textile între UE şi statele din zona 
Asia-Oceania prevăd liberalizarea comerţului cu anumite produse textile, 
suspendarea de către Comunitate a aplicării restricţiilor cantitative la import (pentru 
anumite produse) sau interdicţia introducerii de noi restricţii cantitative, precum şi 
introducerea sistemului de dublă supraveghere; 

• România nu are incheiate acorduri sectoriale bilaterale care să reglementeze 
comerţul cu produse textile, ci statele din zona Asiei şi Oceaniei, acesta derulându-
se în cadrul stabilit de acordurile comerciale şi/sau de coperare economică, care nu 
prevăd restricţii, limite sau alte obstacole tarifare şi netarifare; 

• România nu a încheiat acorduri comerciale sau alte documente care să 
reglementeze relaţiile economice bilaterale cu Taiwan, insulele Canare, Republica 
Democrată Laos, Cambodjia, Macao, Insulele Comore, Republica Seychelle şi 
Republica Fidji. Aceste state au încheiat cu UE diverse acorduri/înţelegeri care 
reglementează diferite aspecte ale relaţiilor economice bilaterale. Aspectele 
reglementate de documentele bilaterale ale acestor ţări cu UE nu afectează şi nu vor 
afecta relaţiile economice ale ţării noastre cu aceste state sau cu UE. La data 
aderării, în urma notificării UE, prevederile din acordurile bilaterale ale acestor state 
cu UE se vor aplica în mod automat şi în relaţiile cu România, nefiind necesară o 
armonizare sau adaptare a legislaţiei româneşti. 

• În relaţiile cu RPD Coreeană trebuie notificat părţii nord-coreene că la data 
aderării României la UE se vor aplica la importul de textile din RPD Coreea 
prevederile legislaţiei comunitare; 

• În relaţiile cu RP Chineză nu există acorduri care să reglementeze separat 
comerţul cu produse textile, acesta desfăşurându-se în cadrul stabilit de Acordul 
economic şi comercial româno-chinez, acord ce nu prevede restricţii, limite sau alte 
obstacole tarifare şi netarifare în ceea ce priveşte comerţul cu produse textile; 

• Până la data aderării, România va trebui să preia actele normative comunitare 
care reglementează comerţul cu produse textile în relaţiile cu statele din zona Asiei 
şi Oceaniei; 

• UE are încheiate o serie de acorduri cu Indonezia, Mongolia, RP Chineză, 
Hong Kong şi Republica Coreea care nu se referă la aspectele comerciale (precum şi 
actualizarea celor existente) va ţine cont de prevederile legislaţiei comunitare care 
reglementeză relaţiile cu ţara respectivă, pentru a se evita renegocierea sau 
denunţarea acestuia dacă va include prevederi incompatibile cu aquis-ul comunitar 
specific; în acest sens, este oportună introducerea unei clauze care să prevadă faptul 
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că, în momentul aderării, României va prelua politica comercială a UE şi, în 
consecinţă, să nu solicite compensaţii din partea ţării partenere. 

Politica comercială a României cu Statele Unite ale Americii. Din analiza 
comparativă a legislaţiei comunitare şi  legislaţiei româneşti care reglementează 
relaţiile economice internaţionale cu statele Americii au rezultat următoarele: 

• În relaţiile cu SUA, a fost adoptată Legea nr. 375/2004 pentru ratificarea 
Tratatului între Guvernul României şi Guvernul SUA privind încurajarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2003, ale 
cărei prevederi vor evita încălcarea obligaţiilor de viitor membru al UE, pe de o 
parte, şi asigurarea unei siguranţe juridice a investiţiilor SUA, pe de altă parte; 

• În relaţiile cu Canada, în vederea asigurării conformităţii cu aquis-ul, a 
Acordului de Protecţie a Investiţiilor Străine, considerăm oportună renegocierea 
acestui acord în vederea alinierii prevederilor lor cu aquis-ul comunitar specific; 
totodată, ţinând cont de faptul că Acordul comercial dintre România şi Canada a fost 
semnat în 1971, se impune perfectarea unui nou acord, bazat pe principiile OMC şi 
prevederile legislaţiei comunitare; 

• În ceea priveşte relaţiile cu statele–membre ale Comunităţii Andine de Naţiuni 
(CAN-Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru, Venezuela), armonizarea legislativă (care 
se va realiza la data aderării) nu va crea probleme deosebite, volumul importului 
românesc din statele–membre CAN este relativ redus şi este format în marea 
majoritate din produse agroalimentare, precum şi diverse minereuri (de interes 
pentru economia naţională); 

• Prin intrarea în vigoare (1 iulie 2000) a Acordului de parteneriat economic, 
coordonare politică şi cooperare dintre UE şi Mexic s-au realizat promovarea 
comerţului de bunuri şi servicii şi încurajarea fluxului de investiţii reciproce, 
liberalizarea progresivă a schimbului de mărfuri; deschiderea pieţelor publice. 
Apreciem că desemnarea de către România a unui Protocol de aderare la acordul de 
parteneriat economic, coordonare politică şi cooperare dintre UE şi Mexic va avea 
efecte benefice asupra schimburilor comerciale bilaterale; 

• Relaţiile UE-Chile sunt reglementate de prevederile Acordului instituind o 
asociere înre Comunităţile Europene şi statele–membre, pe de o parte, şi Republica 
Chile, pe de altă parte. 

Menţionăm că, la momentul aderării, România va prelua integral legislaţia 
comunitară în vigoare în relaţiile cu statele Americii. 

Demararea procesului de negociere/renegociere/denunţare a acordurilor 
încheiate de România cu state terţe, în special cele în domeniul comerţului, al 
cooperării economice şi tehnice şi al investiţiilor, va permite României ca până la 
data aderării să-şi aducă în conformitate cu aquis-ul comunitar totalitatea acordurilor 
internaţionale încheiate cu state–terţe, în conformitate cu angajamentele asumate în 
cadrul capitolului 26 al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. 

Politica comercială a României în Organizaţia Cooperării Economice a Mării 
Negre. Cooperarea economică la Marea Neagră este un proiect iniţiat de Turcia în 1990 
şi sprijinit de România, având drept scop economic crearea unei zone de schimb 
economic care să cuprindă ţările riverane Mării Negre, iar drept scop politic creşterea 
încrederii în ţările din zonă, ţări riverane sau ţări situate în bazinul Mării Negre. 

Statele care au avut iniţiativa participării la această formă de cooperare regională 
au fost Turcia, Bulgaria, România şi fosta URSS, aceste ţări propunându-şi ca 
obiective accelerarea dezvoltării economice şi sociale a statelor–membre în 
perspectiva integrării lor în Uniunea Europeană. 

În iunie 1992, la Istanbul, este semnată de către 11 ţări (Albania, Armenia, 
Azerbaidjan, Bulgaria, Federaţia Rusă, Georgia, Grecia, Moldova, România, Turcia 
şi Ucraina) „Declaraţia de la Bosfor” (numită şi „Declaraţie cu privire la cooperarea 
economică a Mării Negre”) prin care se instituie o zonă liberă de circulaţie a 
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bunurilor şi persoanelor, de dezvoltare a resurselor energetice, de ameliorare a 
infrastructurilor economice şi, totodată, de protecţie ecologică. 

Din punct de vedere politic, s-a prevăzut rezolvarea pe cale paşnică a 
conflictelor din zonă. 

După cum se poate observa, la acestă înţelegere au aderat nu numai ţările riverane, 
ci şi cele care prin poziţia lor sunt antrenate în circuitul economic al regiunii. 

Dintr-o iniţiativă de cooperare, ea a fost transformată într-o organizaţie 
economică regională prin „Carta” pe care membrii au adoptat-o la 5 iunie 1998, 
cartă prin care iniţiativa de cooperare urma să îmbrace o formă instituţionalizată. 

Efectiv, Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN) a luat 
fiinţă la 30 aprilie 1999 (când, la Tbilisi, s-au reunit miniştrii afacerilor externe ai 
ţărilor–membre), ca urmare a depunerii instrumentelor de ratificare de către statele 
membre, inclusiv România. 

Astfel, OCEMN a devenit o structură regională de cooperare economică, obiectivul 
ei principal fiind intensificarea cooperării între membrii ei, ţinând cont de următoarele: 

- apropierea lor geografică (folosirea avantajelor care decurg din proximitatea 
geografică); 

- de caracterul complementar al economiilor lor naţionale şi, în particular; 
- de bogatul potenţial de resurse naturale şi umane (reprezentat de o piaţă de 

peste 350 milioane de consumatori). 
Totodată, începând cu data de 8 octombrie 1999, OCEMN a dobândit statutul de 

observator la ONU. 
OCEMN acoperă următoarele domenii: energie, turism, ştiinţă şi tehnologie, 

ocrotirea sănătăţii şi farmaceutică, reţele de transport, reţele electrice, promovarea şi 
protejarea investiţiilor, cooperare industrială şi comercială, finanţe şi bănci, schimb 
de date statistice şi informaţii economice, agricultură şi industrie alimentară, mediu, 
informaţii din legislaţie. Domeniile prioritare de cooperare sunt: comunicaţiile, 
transportul, energia, protecţia mediului, ştiinţa şi tehnologia, industria, agricultura, 
comerţul şi turismul. 

Forul de decizie al OCEMN este Consiliul  Miniştrilor Afacerilor Externe, care se 
întruneşte semestrial în ţara care deţine preşedenţia în exerciţiu. La reuniunile miniştrilor 
de externe, deciziile se adoptă prin consens pentru primirea unor noi membri, acordarea 
statutului de observator, crearea de noi mecanisme sau modifcarea structurii acestora, 
adoptarea sau modificarea regulilor de procedură şi a regulamentelor financiare. Pentru 
alte decizii este nevoie de o majoritate de 2/3 din voturile exprimate. 

În cadrul organizaţiei activează, de asemenea, o serie de grupuri de lucru care 
prezintă o importanţă deosebită în contextul cooperării economice regionale: finanţe-
bănci, comerţ şi dezvoltare economică, comunicaţii (cele 14 grupuri de lucru fiind: 
pentru agricultură şi agroindustrie – ţară coordonatoare, Georgia, în domeniul bancar şi 
financiar – ţară coordonatoare, Ucraina, pentru cooperare în domeniul combaterii crimei 
organizate- ţară coordonatoare, România, în domeniul comunicaţiilor – ţară 
coordonatoare, Turcia, pentru cooperarea în domeniul asistenţei în situaţii de urgenţă – 
ţară coordonatoare, Ucraina, pentru comerţ şi dezvoltare – ţară coordonatoare, Federaţia 
Rusă, pentru energie – ţară coordonatoare, Azerbaidjan, pentru protecţia mediului – ţară 
coordonatoare. Turcia, pentru schimb de date statistice şi informaţii economice – fără 
ţară coordonatoare, pentru sănătate şi farmacie – ţară coordonatoare, Federaţia Rusă, 
pentru ştiinţă şi tehnologie – ţară coordonatoare, Ucraina, pentru IMM-uri – ţară 
coordonatoare, Grecia, pentru turism – ţară coordonatoare, România, pentru transport – 
ţară coordonatoare, Azerbaidjan). 

Organizaţia nu reprezintă un cadru de relaţii comerciale preferenţiale între 
membrii sai, luând în considerare că aceştia au semnat la 7 februarie 1997 
„Declaraţia de intenţie a creării unei zone de liber schimb a Mării Negre”, obiectiv 
prevăzut pentru 2010. 

213



 

Între timp Organizaţia promovează cooperarea multilaterală cu privire la 
problemele de importanţă regională – cooperare economică, protejarea mediului 
înconjurător, lupta contre crimei organizate şi a terorismului – căutând să atragă 
atenţia investitorilor străini asupra potenţialului din regiune. 

În ceea ce priveşte cooperarea economică, organizaţia „a elaborat” o abordare 
comună a dezvoltării transporturilor feroviare şi rutiere, a porturilor şi liniilor 
maritime din regiune, precum şi conectarea lor la reţeaua europeană până în 2005. 

De asemenea, în cadrul organizaţiei au fost adoptate o serie de măsuri care 
privesc aspecte organizatorice, cât şi cooperare economică între statele–membre, 
precum şi relaţiile acesteia cu alte organizaţii şi instituţii internaţionale, printre care 
Uniunea Europeană, OSCE, Consiliul Europei, ONU, ONUDI, BERD, BEI, şi FAO. 

O altă direcţie de acţiune a organizaţiei o reprezintă asigurarea securităţii şi 
stabilităţii în regiunea Mării Negre, problematică abordată şi în cadrul Summitului 
NATO de la Istanbul (25 iunie 2004), ocazie cu care a fost adoptată „Declaraţia 
comună a miniştrilor afacerilor externe din statele membre OCEMN cu privire la 
contribuţia OCEMN la securitatea şi stabilitatea în regiunea Mării Negre”. 

În prezent, OCEMN cuprinde 12 state–membre (cele 11 menţionate anterior, 
plus Serbia şi Muntenegru), cereri de aderare fiind depuse de Macedonia, 
Uzbekistan şi Iran. 

Tototdată, există un număr de 10 observatori la OCEMN: Austria, Egipt, Israel, 
Polonia, Slovacia, Tunisia, Franţa, Germania şi Conferinţa cartei Energiei. 

Banca de Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre şi-a început activitatea în 1999 la 
Salonic (Grecia). Ea a fost înfiinţată în decembrie 1993, dar a fost inaugurată oficial în 
iunie 1999. Capitalul iniţial al Băncii a fost de 1 miliard Drepturi Speciale de Tragere 
(cca 1,3 miliarde dolari), din care România deţine o cotă de 13,5 la sută (al doilea nivel 
de participare după cel de 16,5 la sută al Federaţiei Ruse, Turciei şi Greciei). 

Banca este menită să asigure suportul financiar pentru implementarea proiectelor de 
cooperare în această zonă şi ea urmăreşte să devină principalul organism al Organizaţiei 
în ceea ce priveşte elaborarea, finanţarea şi punerea în practică a proiectelor regionale 
comune şi de furnizare a resurselor financiare statelor participante. 

Deoarece caracteristica majorităţii proiectelor promovate în cadrul OCEMN o 
reprezintă anvergura mare, ceea ce necesită mijloacele financiare ridicate, care 
depăşesc posibilităţile de finanţare de care dispune Banca de Comerţ şi Dezvoltare a 
Mării Negre în finanţarea acestor proiecte să fie atrase atât instituţiile financiare 
internaţionale, cât şi sectorul privat din ţările dezvoltate economic. 

În cadrul organismelor înrudite ale OCEMN, România deţine, în prezent, postul 
de vicepreşedinte al Băncii de Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre şi de director 
general adjunct al Centrului Internaţional de Studii privind Marea Neagră. 

Trebuie remarcat că încă de la constituirea OCEMN, România, ca stat–membru, 
s-a implicat în activităţile desfăşurate sub egida acestei organizaţii. 

În perspectiva aderării ţării noastre la UE, se impune, în prezent, identificarea 
proiectelor şi programelor comune cu UE, în avantajul ambelor părţi, în domenii 
prioritare, precum: transport, energie, combaterea crimei organizate, protecţia 
mediului, în care România alături de celelalte state–membre OCEMN şi candidate la 
aderarea la UE, are posibilitatea de a beneficia de un statut avantajos în atragerea de 
fonduri pentru derularea unor proiecte fezabile. 

România promovează ideea potrivit căreia lansarea şi realizarea de proiecte concrete 
vor consolida Organizaţia şi vor da un conţinut concret cooperării dintre statele–
membre, având în vedere că ţările care participă la cooperarea subregională din cadrul 
OCEMN sunt deosebit de eterogene din punctul de vedere al dezvoltării economice, al 
instrumentelor de politică comercială utilizate, al apartenenţei la Organizaţia Mondială a 
Comerţului (OMC), precum şi la alte forme de integrare regională. 
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De asemenea, cu ocazia întâlnirilor bilaterale cu statele şi instituţiile UE, ţara 
noastră a folosit prilejul pentru a promova ideea apropierii relaţiilor OCEMN cu UE 
şi recunoaşterii OCEMN ca interlocutor al UE (ideea susţinută de Consiliul 
Miniştrilor Afacerilor Externe). 

Această formă de cooperare regională demonstrează faptul că România este un 
participant activ la procesul de integrare regională, al cărui scop îl reprezintă 
promovarea intereselor şi aspiraţiilor comune europene şi euro-atlantice. 

În concluzie, politica României de integrare economică europeană vine să 
completeze procesul de participare a ţării noastre la sistemul multilateral de comerţ; 
pe de altă parte, liberalizarea relaţiilor comerciale în plan regional constituie o 
pregătire a participării la accelerarea liberalizării multilaterale, iar pe de altă parte, 
respectarea regulilor stabilite pentru comerţul în plan regional – având în vedere 
deplina lor conformitate cu regulile multilaterale – consacră o modalitate de întărire 
a regulilor convenite în cadrul OMC. Totodată, textul Acordului de Asociere, ca de 
altfel al tuturor acordurilor de comerţ liber încheiate de România, conferă prevalenţa 
legală a regulilor convenite în cadrul GATT şi OMC. 

Toate aceste forme active de integrare regională au statuat principiul în baza 
căruia, în relaţiile dintre parteneri, principiile şi regulile multilaterale trebuie 
respectate, orice prevedere a acestor acorduri reprezentând fie o reluare a celor din 
OMC, fie o întărire a acestora. 

Din prezentarea acordurilor şi convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care 
România este parte, se desprinde concluzia că politica comercială externă a 
României trebuie să ţină cont de faptul că, în prezent, circuitul economic 
internaţional se caracterizează prin elemente ce atestă existenţa unor orientări noi 
atât în ceea ce priveşte înţelegerea raportului dintre naţional şi internaţional, cât şi a 
raportului dintre economic şi politic. 
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DEZVOLTAREA PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ 
DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXUL INTEGRĂRII ÎN UE 

 
Ion C.RĂUŢ, drd., ULIM 

 
Market electricity analisis,indicate one competition market developed, with one 

mechanism commercial powerful, uhere competition is good, player in market is strong end 
quantity of energy transaction is large. 

 
Piaţa energiei electrice din România a parcurs, în primii săi ani de funcţionare, 

un proces complex de liberalizare, restructurare, reformă şi privatizare. 
Există însă şi reacţii adverse liberalizării motivate în special de faptul că, dacă 

liberalizarea va face energia electrică mai ieftină, atunci oamenii o vor utiliza în 
cantităţi mai mari, într-o manieră risipitoare, cu impact asupra mediului înconjurător. 

Ţinând cont de toate acestea, România şi-a asumat decizia de a liberaliza piaţa 
de energie electrică, apreciind că participanţii la piaţă vor îmbunătăţi mediul 
concurenţial. 

Din punctul de vedere al pieţei, ţinta ce trebuie atinsă este o piaţă concurenţială 
în mod real, lichidă din punct de vedere financiar şi cu un mecanism comercial 
funcţionând fară sincope şi în beneficiul tuturor celor implicaţi. 

I.  Date generale despre piaţa angro de energie electrică 
În cadrul pieţei angro de energie electrică işi desfăşoară activitatea următorii 

jucători: 
-  producătorii şi autoproducătorii de energie electrică; 
-  furnizorii; 
-  operatorii de reţea. 
Între aceştia au loc tranzacţii care au ca obiectiv: 
-  energia electrică; 
-  serviciile de sistem tehnologice; 
-  serviciile de sistem; 
-  serviciile de transport; 
-  serviciile de distribuţie. 
Piaţa angro de energie electrică are in componenţă pieţe specifice, în cadrul 

pieţei din Romania acestea  fiind urmatoarele: 
-  piaţa contractelor bilaterale; 
-  piaţa pentru ziua urmatoare; 
-  piaţa de echilibrare; 
-  piaţa serviciilor de system tehnologice. 
În cadrul pieţei angro de energie electrică participanţii sunt liberi să se angajeze în 

tranzactii bilaterale cu energie electrică, inclusiv în tranzacţii bilaterale de import–export. 
Pe piaţa pentru ziua următoare se încheie în fiecare zi de tranzacţionare tran-

zacţii ferme cu energie electrică active pentru fiecare interval de tranzacţionare al 
zilei de livrare corespunzătoare pe baza ofertelor transmise de participantii la PZU. 

Pe piaţa centralizată obligatorie de echilibrare Operatorul de transport şi sistem 
cumpără sau vinde energie electrică activă de la/către participanţii la piaţă, deţinatori 
de unitati/consumuri dispecerizabile în scopul compensării abaterilor de la valorile 
programate ale producţiei şi consumului de energie electrică. 

În cadrul pieţei centralizate de servicii de sistem tehnologice se face asigurarea 
unei cantităţi suficiente de servicii de sistem tehnologice disponibilă pentru 
operatorii de transport şi sistem, respectiv pentru operatorii de distribuţie. 
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  Fig.  1.  Structura pe tipuri de resurse a energiei livrate în reţele de 

producătorii cu unităţi dispecerizabile în 2007 (%) 
   Sursa: www.ANRE.ro 
 
Din fig. 1 se observă că resursa principală de producere a energiei electrice este 

cărbunele, urmată de apă apoi de combustibilii gazoşi, pe ultimul loc aflându-se 
combustibilii lichizi. 

Cotele de piaţă ale producătorilor de energie electrică realizate pe ansamblul 
componentelor pieţei angro de energie electrică în anul 2007 sunt prezentate în 
figura 2, fiind stabilite în funcţie de energia electrică livrată în reţele. 
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Fig. 2.  Cota de piaţă a producătorilor de energie din România în anul 2007 
   Sursa: www.ANRE.ro 
 

 

 
 

Fig. 3. Cotele de piaţă ale producătorilor de energie electrică care deţin mai puţin de 3% 
din totalul  pieţei angro de energie electrică din România în anul 2007 

  Sursa: www.ANRE.ro 
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Concentrarea unei pieţe este determinată de numărul de participanţi existenţi pe 
piaţă şi cotele de piaţă ale acestora pe piaţa respectivă. Puterea de piaţă şi gradul de 
exercitare al acesteia este dată de indicatori, pornindu-se de la premisa că un grad de 
concentrare al pieţei constituie un mediu prielnic pentru exercitarea puterii pe piaţă. 

a) C1 – cota de piaţă a celui mai mare participant la piaţă (exprimată în 
procente). 

Valorile lui C1 pot fi exprimate astfel: 
Valori mai mari de 20% pot fi îngrijorătoare pentru concurenţă. 
O valoare mai mare de 33,3% sugerează existenţa unei poziţii dominante pe 

piaţă. 
O valoare mai mare de 50% este interpretată ca indicând o poziţie de monopol. 
În producţia de energie din România, C1 are valoarea de 27,8%, deci aproape o 

poziţie dominantă destul de îngrijorătoare pentru concurentă. 
b) C4 – suma cotelor de piaţă ale primilor patru participanţi. 
Dacă valoarea tinde la 0, este concurenţă perfectă. 
Dacă valoarea este între 0 şi 50% piaţa este moderat concentrată. 
Dacă valoarea este între 50% şi 100% piaţa este excesiv concentrată. 
În producţia de energie din România C4 are valoarea de 62,4%. Aceasta indică 

o piaţa excesiv concentrată cu o concurenţă redusă. 
 

Indicatorul Hirschman-Herfindahl (HHI) 
 

 Pentru fiecare piaţă (p) indicele HHI se calculează prin însumarea pătratelor 
cotelor de piaţă: 

HHi(i,p) =   
În care: j=participantul la piaţa p; 
Qj(i,p) reprezintă cota de piaţă a participantului j, în intervalul i, exprimată în 

procente. 
Semnificaţia acestuia este: 

- HHI tinde la 0 – denotă o concurentă perfecta; 
- HHI mai mic de 1000 – indica o piaţă neconcentrată; 
- HHI cuprins între 1000 şi 1800 – indică o piaţă moderat concentrată; 
- HHI mai mare de 1800 – indică o piaţă excesiv concentrată; 
- HHI este de  10000 – denotă o piaţă de monopol; 
- HHI este mai mare de 1800 şi ca urmare a unei fuziuni, HHI creşte cu mai 

mult de 100 – indică un motiv de îngrijorare; 
- HHI este pentru piaţa producţiei de energie din Romania de 1404, ceea ce 

indică o piaţă moderat concentrată. 
 
Din analiza indicatorilor susmenţionaţi se observă ca piaţa producţiei de energie 

din România este moderat concentrată cu tendinţe de  piaţă excesiv concentrată. Piaţa 
producţiei de energie din România este în prezent o piaţă concurenţială, iar dezvoltarea 
de noi capacităţi de producţie ar duce la o mai mare concurenţă şi flexibilitate a acesteia. 
Acest lucru este benefic nu numai pentru piaţa producţiei de energie, ci coroborată cu o 
piaţă concurenţială a furnizorilor de energie, duce implicit la o creştere a beneficiilor  
consumatorilor finali de astfel de produse. 

Din analiza tabelului 1 se observă ca tările din Europa au o piaţă de 
producţie de energie electrică diversificată. Astfel, Danemarca are piaţa cu 
concurenţa cea mai mare şi cu concentrarea cea mai mică, urmate de Germania, 
Norvegia şi Olanda. În Europa, din punctul de vedere al concentrării, pieţei 
producţiei de energie electrică, România se află în jumătatea superioară a acesteia cu 
o concentrare moderată către o concentrare excesivă.  
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Tabelul 1 
Numărul de companii producătoare de electricitate 

 în intervalul 2003-2005 în Europa 
Numărul de companii ce reprezintă 95% din producerea de energie 

electrica 
 

Tări 
2003 2004 2005 

Belgia 2 3 3 
Bulgaria 13 14 14 
Danemarca >1000 >1000 >1000 
Germania >450 >450 >450 
Estonia 2 2 2 
Irlanda 5 3 4 
Grecia  1 1 1 
Franţa 4 4 4 
Italia 79 83 88 
Cipru 1 1 1 
Letonia 5 7 6 
Lituania 5 5 6 
Luxemburg 9 9 >12 
Ungaria 30 10 23 
Malta 1 1 1 
Olanda >87 >53 48 
Austria 34 39 53 
Polonia 31 54 70 
Portugalia 36 46 59 
România 11 12 12 
Slovenia 3 3 3 
Slovacia 6 6 6 
Finlanda 25 29 27 
Suedia 7 14 14 
Marea Britanie 22 20 17 
Croaţia 2 2 2 
Turcia 148 172 192 
Norvegia 161 165 175 
Cehia 20 17 18 
  Sursa: http://epp.eurostat. 
 La polul opus se afla Grecia, Malta şi Cipru cu o piaţă de monopol, urmate 
cu o piaţă excesiv concentrată de Belgia, Croaţia şi Estonia. Având în vedere nevoile 
crescute de energie electrică la nivel mondial şi european, obiectivele de creştere a 
numărului de capacităţi de producţie în România, este pe deplin justificat. 
  Bibliografie:  

1. http://epp.eurostat. 
2. www.ANRE.ro 
3. Codul comercial al Pieţei angro de energie electrică 
4. www.opcom.ro 

Recenzent: prof. univ., dr.  Ion POPESCU 
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EVAZIUNEA FISCALĂ – FUNCŢII, MIJLOACE DE 
CUANTIFICARE  ŞI FORME DE MANIFESTARE 

      Iulian HURLOIU. drd. 
Resumé. Le taille de l'économie parallèle (black economy) se trouve dans la limite 

d'entre 7 et 15 % du PIB en se trouvant dans les cadres approximatifs des autres pays. Cela 
présente ce qu'il n'y a pas méthode efficace de la lutte avec ce phénomène. Il y a 
simultanément deux tendances: l'élimination ou bien que la réduction des tailles des 
violations fiscales, et d'une autre partie soit difficile de mesurer les tailles de ce procès. Le 
phénomène donné est assez à haute intensivité de travail, néanmoins avec cela il faut lutter 
pour l'intérêt de toute la société 

Funcţiile  evaziunii  fiscale 
În  literatura de specialitate este precizată pentru evaziunea fiscală o funcţie 

generală, care are un caracter empiric şi a cărei valoare variază de la o ţară la alta şi 
de la o perioadă la alta. 

 Această funcţie se reprezintă astfel: 
    E = f (u, x, y)    (1) 

în care: 
 E - funcţia evaziunii fiscale; 
 u - o mărime reprezentativă a gradului de înclinaţie a contribuabilului spre 

evaziunea fiscală (ce depinde printre altele de cultură, de starea de sănătate 
economică şi socială a societăţii); 

x - o mărime reprezentativă a politicii fiscale (mărimea presiunii fiscale, 
permisivitatea legislaţiei fiscale, rigurozitatea aplicării acesteia); 

y - o mărime reprezentativă a variabilelor reale ale economiei (produs intern 
brut, venit naţional). 

 Având în vedere funcţia generală a evaziunii fiscale, se pot ilustra cazuri 
particulare, astfel dacă se presupune că înclinaţia contribuabilului spre evaziune 
fiscală se adaptează în mod spontan la orice modificare a politicii fiscal (mai ales 
prin variaţia presiunii fiscale şi a stricteţii aplicării legislaţiei fiscale), variabila “u” 
încetează a mai fi o variabilă independentă în funcţia evaziunii fiscale: 

       u = u (x) 
Funcţia evaziunii fiscale se modifică şi devine: 

 E = f (x,y)      (2) 
Deoarece variabilele reale x şi y se presupun a fi totdeauna constante pe perioade 

scurte de timp, relaţia (2) exprimă reacţia fenomenului evaziunii fiscale la variaţiile 
politicii fiscale. Este o relaţie de medie sau de lungă durată. 

Continuând logica de mai sus, se poate renunţa la a considera variabilele x şi y 
ca variabile exogene, admiţând că ele depind de politica fiscală, x.  

y = f(x) 
Funcţia evaziunii fiscale va avea forma: 

  E = f(x)    (3) 
Se cere făcută precizarea că relaţia este valabilă pentru o perioadă lungă de timp. 
Deci, verificarea empirică a formulelor expuse ridică probleme statistice 

complexe. Totuşi, pe bază de anchete statistice, se poate constata existenţa unei 
legături strânse între evaziunea fiscală şi variabilele enunţate cu ajutorul 
coeficienţilor de corelaţie. 

Alături de funcţia generală a evaziunii fiscale, literatura de specialitate acordă o 
mare importanţă unei alte funcţii a acesteia, elaborată prin prisma comportamentului 
uman. 

Necesitatea acestui tip de abordare se justifică prin faptul că, din punct de vedere 
economic, analiza pertinentă a evaziunii fiscale se realizează printr-o abordare a 
comportamentului uman. 

În sprijinul acestei abordări vin opiniile specialiştilor cu privire la relaţia dintre 
utilitatea marginală a banilor, impozite şi evaziune fiscală. 
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Aşa cum se ştie din economia politică, legea utilităţii marginale descrescânde spune 
că, cu cât creşte cantitatea dintr-un bun sau serviciu, cu atât va fi mai mică valoarea care 
se atribuie unităţilor adiţionale (suplimentare) din acest bun.  Desigur, legalitatea nu este 
uşor aplicabilă banilor (capitalului). Unitatea marginală a bunurilor scade pe măsura 
abundenţei acestora. În cazul bunurilor, însă, caracteristica ce-i face să se sustragă 
esenţei teoriei utilităţii marginale descrescânde este faptul că ei se pot economisi, se pot 
investi, ceea ce nu se întâmplă cu celelalte bunuri. 

Pe măsura acumulării bunurilor se ajunge la saţietatea individului, reducându-se 
din utilitate. Excepţie fac, de asemenea, şi bunurile imobile. 

Această caracteristică a banilor, împreună cu caracterul egoist al omului, care 
priveşte cu ochi răi tot ceea ce i se ia prin constrângere, face ca “gândirea” 
evazioniştilor, şi în consecinţă evaziunea fiscală ca atare, să  fie considerată, dacă nu 
legală, cel puţin “morală”, justificată.   

De aici apare permanenta tentaţie de împotrivire, prin această formă, a 
“confiscării” unei părţi din veniturile obţinute. 

Motivaţiile de ordin psihologic care îi determină pe unii contribuabili să 
participe la fenomenul de evaziune fiscală constau şi în faptul că omul raţional, 
conştient de periods vieţii, cu precădere a vieţii active, nu poate renunţa uşor la ceea 
ce consideră că i se cuvine, pentru nişte scopuri publice, nu întotdeauna înţelese de 
el, sau, de cele mai multe ori neevidente.  Neîncadrarea banilor în sfera de 
cuprindere a legii utilităţii marginale descrescânde, explică de ce marile evaziuni 
fiscale sunt realizate tocmai de cei cu patrimonii personale importante, care nu 
găsesc imorală acţiunea lor de a-şi mări aceste patrimonii, inclusiv pe calea evaziunii 
fiscale, expunându-se de multe ori unor riscuri foarte mari. 

Dincolo de ilegalitatea acestui fenomen şi de consecinţele pe care le implică în 
planul politicii fiscale, evaziunea fiscală, ca acţiune a individului, nu este lipsită de 
raţionalitate. Multe din dificultăţile cu care se confruntă oamenii pornesc de la 
relaţia utilitate (plăcere) – cost. Pe de o parte, în calitate de persoane private, 
oamenii doresc să obţină maximum de utilitate cu minimum de cheltuieli. Pe de altă 
parte însă, în calitate de persoane publice doresc obţinerea aceluiaşi minim de 
utilitate, dar, dacă se poate, fără nici un cost, în speţă, fără a plăti impozite sau 
impozite cât mai mici. 

Abordarea evaziunii fiscale prin prisma comportamentului uman le-a fost 
sugerată specialiştilor de lucrarea lui Gary Becker “Comportamentul uman - o 
abordare economică”. Economistul american face o analiză a evaziunii fiscale drept 
componentă a “crimei economice”, susutânând că ea este una din “marile industrii”. 

Odată cu creşterea rapidă a taxelor, se înregistrează o escaladare considerabilă a 
fenomenului de evaziune fiscală. Analiza care priveşte evaziunea fiscală ca pe o 
“crimă”, are în vedere pierderea socială din astfel de infracţiuni şi acele cheltuieli de 
resurse şi pedepse care minimalizează atare pierdere.  

Pentru determinarea modului optim de combatere a evaziunii fiscale se concepe 
un model care ţine seama de următoarele elemente: pagube, costul descoperirii 
evaziunii fiscale, numărul de infracţiuni. 

a) Pagubele  ce sunt comise prin comiterea evaziunii fiscale constau în sumele de 
bani care ar trebui să alimenteze bugetul şi care sunt sustrase de către contribuabili. 

Mărimea pagubelor provocate de evaziunea fiscală tinde să crească proporţional 
cu nivelul activităţii (evaziunii fiscale) potrivit relaţiei: 

  H = H(A)      (4) 
în care: 
H - mărimea pagubei provocată societăţii; 
A - nivelul activităţii (evaziunii fiscale).  
Pe de altă parte, valoarea socială a câştigurilor contravenienţilor din evaziunea 

fiscală tinde, de asemenea, să crească cu numărul de contravenţii: 
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  G = G (A)      (5) 
în care: 

G - valoarea câştigurilor obţinute de evaziunea fiscală. 
Pe baza celor două elemente de mai sus se poate determina pierderea societăţii 

din evaziunea fiscală  după relaţia: 
  D(A) = H (A) – G(A)        (6) 

b) Costul descoperirii evaziunii fiscale şi, în consecinţă, al pedepsirii 
infractorilor este cu atât mai mare cu cât cheltuielile pentru fisc, poliţie, justiţie ţi 
echipamente specializate este mai mare. 

În acest caz există relaţia: 
  C = C(I)      (7) 

în care: 
 C - costul descoperirii evaziunii fiscale; 
 I -  nivelul cheltuielilor ocazionate. 
Dacă se consideră funcţia “f” ca fiind cea care rezumă gradul de înzestrare 

împotriva evaziunii fiscale, este valabilă, următoarea relaţie: 
  I = f(u.m.c)                 (8) 

în care: 
u - consumul de resurse (energie) umană; 
m - consumul de resurse materiale; 
c - consumul de resurse financiare. 
c) Numărul de infracţiuni este, în opinia specialiştilor, invers proporţional cu 

creşterea posibilităţii de condamnare a unei persoane. 
A = A(p,f,w)      (9) 

        în care: 
A - numărul de infracţiuni de evaziune fiscală pe care le comite o persoană într-o 

perioadă dată; 
p - probabilitatea per infracţiune ca acea persoană să fie condamnată; 
f - pedeapsa per infracţiune; 
w - variabila care cuprinde toate celelalte influenţe (venitul din alte activităţi legale 

sau nelegale, frecvenţa arestărilor, înclinaţia persoanei de a comite o ilegalitate). 
În concluzie, trebuie menţionat faptul că nici una din funcţiile evaziunii fiscale 

(nici cea generală şi nici cea privată prin  prisma comportamentului uman) nu pot da 
măsura evaziunii fiscale printr-o cuantificare riguroasă, aceasta constituind subiectul 
unui paragraf viitor. 

 
Modalităţi  generale ale evaziunii  fiscale 
Evitarea căderii sub legea fiscală şi evitarea de a plăti impozitul se realizează 

prin trei modalităţi principale: 
• legislaţia fiscală permite ea însăşi evaziunea fiscală prin sistemul de 

evaluare forfetară a materiei impozabile (exemplu: în cazul impunerii veniturilor din 
activităţi independente pe bază de norme de venit); 

• abţinerea contribuabilului de a îndeplini activităţi, operaţiunea sau actul 
impozabil. Aceasta este frecventă la o fiscalitate excesivă (în domeniul producţiei şi 
comercializării alcoolului, produselor alcolice, produselor petroliere, în domeniul 
importului de produse de tutun, cafea etc.) pentru că rata marginală de impozitare devine 
ridicată iar contribuabilul preferă să se abţină de a furniza o unitate suplimentară de 
muncă. Evaziunea fiscală se produce astfel prin substituirea timpului liber exonerat 
muncii impozabile şi prin folosirea lacunelor legii. În acest caz evaziunea fiscală se 
rezumă la abilitatea fiscală, sau la modalităţile de a plăti mai puţin impozit; 

• folosirea de mijloace şi metode care încalcă flagrant legea fiscală; folosirea 
lacunelor sistemului fiscal, caz în care evaziunea fiscală se rezumă la alegerea 
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modalităţilor de a plăti impozite cât mai puţine în bugetul statului (în cazul zonelor 
devaforizate, utilizarea frauduloasă a scutirilor de impozite şi taxe pentru anumite 
activităţi şi/sau produse, respectiv impozitul pe profit, accize, TVA, taxe vamale etc.).  

În afara celor trei modalităţi de evitare a impozitului mai există una: evaziunea 
fiscală există când din surse certe de venituri ce pot fi atrase de la bugetul de stat, cei 
care formează cadrul legal, pentru atragerea lor, le ignoră cu bună ştiinţă. Se referă 
aici la o evaziune fiscală  apriorică. 

Evaziunea fiscală apriorică este o sursă de evaziune fiscală propriu-zisă, fiind de 
fapt un atu pentru cei care recurg la aceasta, atunci când măsurile de descurajare nu 
sunt eficiente. 

Legea sancţionează şi cazurile pentru nerespectarea reglementărilor fiscale în 
domeniul vamal prin declararea inexactă a valorilor ori prin sustragerea bunurilor de 
la o operaţiune de vămuire pentru neachitarea taxelor vamale sau prin diminuarea 
acestora sau pentru alte obligaţii fiscale. Practicarea de către importatori şi 
exportatori a diferitelor mijloace frauduloase pentru a se sustrage de la plata sumelor 
în valută ale statului constituie evaziune fiscală  valutară. 

Sustragerea devizelor cuvenite statului se practică astfel: 
♦ falsificarea declaraţiilor de import–export unde mărfurile sunt de calitate 

inferioară şi preţurile obţinute sunt mai mici decât cele reale; 
♦ compensaţii particulare; 
♦ tarife vamale insuficient de precise; 
♦ transferuri de devize în şi din alte ţări cu încălcarea dispoziţiilor legale; turism. 
Contribuabilii găsesc anumite mijloace, şi prin insuficienţele legislaţiei le eludează 

legal, sustrăngându-se total sau parţial de la plata impozitelor, datorită unei insuficienţe a 
legislaţiei, Astfel contribuabilii rămân în limita drepturilor lor, fără a li se imputa ceva şi 
statul nu se poate apăra decât printr-o legislaţie clară, precisă, ştiinţifică. 

Singurul vinovat de evaziune fiscală prin astfel de mijloace este doar legiuitorul. 
Cazurile de evaziune fiscală unde se uzează interpretarea favorabilă a legislaţiei 

în vigoare, în statele cu economie de piaţă sunt: 
v constituirea de fonduri de amortizare sau rezervă, în cuantum mai mare, 

astfel micşorându-se veniturile impozabile; 
v  constituirea unor depozite de păstrare şi administrare de părinte a unor 

fonduri în favoarea copilului minor; 
 Venitul aferent depozitului este supus impozitării; impozitul plătit este mai mic 

în comparaţie cu venitul redivizat; 
v contribuabilul poate opta pentru impozit pe venit persoanelor fizice sau 

pentru sistemul de impunere aplicabil veniturilor realizate de o corporaţie. 
În cel de-al doilea caz contribuabilul realizează o sustragere din venitul 

impozabil deoarece sistemul de impunere al corporaţiilor are numeroase facilităţi 
care duc la o reducere a sarcinilor fiscale. 

Aceste facilităţi sunt: 
§ luarea în considerare a unor facilităţi legale cu privire la excluderea din 

impozitarea cheltuielilor cu munca vie, cu pregătirea profesională şi practica în 
producţie a sumelor plătite pentru contractele de cercetare care au ca obiect 
programe prioritare de interes naţional; 

§ scăderea din venitul impozabil a cheltuielilor de protocol, reclamă sau publicitate; 
§ interpretarea favorabilă a dispoziţiilor legale care prevăd importante facilităţi pentru 

contribuţiile la sprijinirea activităţilor sociale, culturale, ştiinţifice, sportive. 
Dificulatea determinării exacte a evaziunii  fiscale. 

 Mărimea economiei tenegre (black economy) este de la 7 la 15% din PIB12 
şi cifre variabile se avansează şi pentru alte ţări. Acestea ilustează corect faptul că nu 

                                                
12 A.Anderdon. Econimcs, C. Press U.K. 1991. 
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există instrumente şi posibilităţi sensibile şi eficiente de măsurare a evaziunii fiscale, 
iar în statul fiscal acest fapt este un paradox.  

Pe de o parte, tendinţa, dacă nu de stagnare, cel puţin de limitare semnificativă a 
evaziunii fiscale pornind de la caracterul nociv asupra mediului economico-social şi pe 
de o altă parte, o altă tendinţă, a folosirii evaziunii fiscale ca element pozitiv de politică 
fiscală, deoarece adesea nu există interes de a măsura amploarea evaziunii fiscale. 

Datorită amplorii fenomenului generalizat în geografia politică a lumii, 
multitudinea posibilităţilor şi modalităţilor concrete de manifestare; caracterul 
“neortodox” al acestora, eforturile presupuse de colectarea datelor şi, din punctul de 
vedere tehnic, operaţiunea măsurării evaziunii fiscale devine foarte greu de realizat. 

În practică mai  există şi unele elemente relevante cum ar fi: 
• greutatea şi dificultatea efectivă în depistarea şi probarea unei evaziuni fiscale; 
• inventivitatea evazioniştilor; 
• caracterul limitat al surselor destinate combaterii fenomenului. 
Alt factor de determinare obiectivă a dificultăţii măsurării amplorii evaziunii îl 

constutuie faptul că interesul pentru limitarea fenomenului de evaziune fiscală îl 
poartă Ministerul Finanţelor Publice ca reprezentant al statului în procurarea şi 
administrarea banului public. 

Interesul pentru realizarea evaziunii fiscale îl are orice contribuabil al unei ţări 
mai ales când este confruntat cu o presiune excesivă; de aici evaziunea trebuie 
privită ca o refulare din partea contribuabililor şi devine o certitudine atunci când 
este momentul potrivit pentru realizarea ei. 

Semnificaţia mărimii evaziunii fiscale constă în determinarea factorilor 
legislativi şi guveramentali pentru întreprinderea măsurilor în consecinţă; folosirea 
unor medode aproximative de estimare. Modul curent de exprimare al evaziunii 
fiscale este sub formă relativă, ca un raport între totalitatea veniturilor ce i se cuvin 
statului, estimate ca a fi sustrase de aici sau prin raportarea numărătorului la 
totalitatea veniturilor fiscale din bugetul de stat anual. 

Evaziunea fiscală se exprimă în cifre absolute sau mai frecvent sub formă 
relativă, cât şi absolută. 

Instrumente de măsură a evaziunii fiscale. 
Instrumentele de măsură a fenomenului de evaziune fiscală sunt numeroase şi 

deci nu există instrumente precise de măsurare a amplorii fenomenului de evaziune 
fiscală din cauza dificultăţilor practice întâlnite. Unele instrumente existente se 
bazează pe medode aproximative, altele pe metode care are la bază o anchetă asupra 
unui eşantion. 

Metode aproximative 
Aceste metode relevă o simplă afirmaţie politică (incantaţie) sau o estimare 

ştiinţifică. 
a)..Afirmaţia politică  constă în avansarea unei cifre speculative pentru obţinerea 

unui impact asupra opiniei publice. Obiectivul este, mai puţin de a da o informaţie 
utilizabilă cât de a determina o reacţie în favoarea unor măsuri urmărite ca 
delansatorul acestor cifre. 

Afirmaţia politică este utilizată mai des în finanţele publice şi este folosită pentru 
aprecierea economiei subterane, adică producţia şi veniturile nedeclarate, fiind deci o 
metodă “pifometrică”. În acest sens se lansează cifre speculative pentru a convinge 
cetăţenii şi poliţia că există o stare acută, iar aceste cifre au caracter incantatoriu. 

În cotidianul “România Liberă” Gheorghe Raicu confirma: “Numai în primul 
semestru al acestui an, mai mult de jumătate din cei controlaţi au fost depistaţi ca 
evazionişti”. Sumele sustrase de  la buget totalizează cam 2000 miliarde lei: cât 
deficitul bugetar nerectificat. În unele cazuri evaluarea unor cifre simbolice şi 
magice ale evaziunii fiscale urmăreşte pregătirea opiniei publice în legătură cu 
severitatea verificărilor care se impun şi care se vor efectua. 
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b).Estimarea metodică se face plecând de la instrumentele economice şi 
sociologice. 

b.1. Instrumentele economice sunt utilizate pentru a măsura frauda, cât şi 
fenomenul vast al economiei subterane (sau economia ocultă). 

Economia subterană cuprinde producţia legală nedeclarată; producţia de bunuri 
şi servicii ilegale şi venituri de natură disimulate. Producţia nedeclarată corespunde  
“economiei la negru” (frauda şi evaziunea fiscală; munca la negru).  

Dacă aceasta este ascunsă fiscului nu scapă în mod necesar contabilităţii 
naţionale, deoarece contabilitatea naţională practică corecţii pentru a ţine cont de 
declaraţiile subevaluate. 

Estimarea economiei subterane (munca la negru, comerţul cu stupefiante, 
prostituţia, veniturile în natură ascunse) se face plecând de la metode care se bazează 
pe aceeaşi idee şi lasă urme care se resimt pe piaţa muncii, în agregatele monetare 
sau în dezacordul dintre venituri şi cheltuieli. 

Indicii economiei subterane pe piaţa muncii pot fi cercetaţi prin sondaj. De exemplu: 
un eşantion reprezentativ al populaţiei este întrebat dacă au participat la economia 
clandestină ca vânzător sau cumpărător de bunuri şi sevicii nedeclarate şi numărul de ore 
de muncă la negru, salariul se poate evalua la mărimea economiei oculte. 

Această metodă a fost utilizată în 1980 în Norvegia, folosind agregatele 
contabilităţii naţionale13 cum ar fi venitul naţional privind estimarea fraudei fiscale.  

Măsurarea evaziunii şi fraudei fiscale porneşte de la contabilitatea naţională şi a 
fost efectuată în Franţa de Consiliul Impozitelor. În 1972 aceasta a măsurat diferenţa 
dintre veniturile cunoscute din punct de vedere fiscal şi veniturile reale din punct de 
vedere economic. Ecartul care apare prin comparare, măsoară evaziunea şi frauda 
fiscală. Comparaţia dintre statisticile fiscale şi datele contabilităţii naţionale nu 
permite să se facă departajarea între fraudă şi evaziune; sunt necesare studii 
minuţioase pentru măsurarea economiei oculte şi a fraudei. 

Metodele de măsurare a economiei subterane sunt numeroase. De exemplu: 
- contabilităţile naţionale practică analize de “sensibilitate” ale evoluţiei PIB în 

diferite ipoteze privitoare la talia “economiei la negru”. 
În 1988, s-au reintegrat în conturile naţionale franceze echivalentul la 4% din 

PIB cu titlul “Economia la negru”14. 
M.J.Boschin împarte economia în două sectoare: 
• sectorul de piaţă; 
• sectorul producţiei casnice. 
b.2..Instrumentele sociologice pentru măsurarea evaziunii fiscale au fost 

elaborate plecând mai mult la statistici ale controlului fiscal sub forma anchetelor 
particulare care sunt considerate expuse la evaziune.   

Rectificările făcute în cursul şi în urma verificărilor fiscale pot fi urmarea unor 
erori constatate din cauza unei aplicări greşite a legislaţiei, iar în cele mai multe 
cazuri acestea au rezultat din reintegrarea în baza de impozitare a veniturilor sustrase 
de la impozitare. 

În Franţa, Consiliul Impozitelor a utilizat statistici ale rectificării fiscale pentru 
aprecierea importanţei fraudei mai ales la impozitul pe venitul societăţilor, iar 
statisticile au fost folosite pentru a stabili o sociologie a fraudei. 

Rezultatul verificărilor fiscale sunt utilizate în ţările OCDE pentru evaluarea 
economiei oculte. În Suedia şi SUA au extrapolat rezultatele controalelor fiscale la 
populaţiile impozitabile şi s-a evaluat că 8-15% din venitul naţional al anului 1998 a 
fost sustras impozitării. 

                                                
13 “Contabilitatea naţională este o macrocontabilitate, adică reprezentarea ansamblului economiei naţionale într-o 
formă simplificată (machetă a economiei naţionale), în cadrul acestei economii contabilitatea naţională nu percepe 
decât fluxurile monetare (nu şi pe cele reale); într-o serie de conturi deschise pentru fiecare sector instituţional.” 
14 Allain Pichot. Les comptabilites natinaes. –Paris: Puf, 1992. 
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Anchetele particulare sunt şi ele un instrument de măsură. Consililul Impozitelor 
din Franţa a efectuat anchete minuţioase asupra a nouă profesiuni libere: medicii, 
avocaţii, oamenii de litere etc. 

În SUA au fost utilizate toate instrumentele de măsurare a economiei oculte, iar 
conform  acestei metode de evaluare rezultatele au variat între 1-5%. Unele metode 
estimează economia clandestină la 4% din PNB iar altele 22%. 

“În mod cert există interesul comiterii fraudei şi în mod cert frauda fiscală 
există”. Ceea ce nu se cunoaşte este că, virtual, e imposibil a măsura întinderea 
fraudei fiscale, deoarece oamenii nu vor admite că încalcă legea. Deşi există o mare 
forţă în acest argument, această semnificaţie poate fi exagerată.  

Există un mare procent stabilit pe bază de eşantion al lucrătorilor plătiţi 
săptămânal care admit că obţin venituri dintr-o a doua ocupaţie pentru care nu 
plătesc impozit.  

Noi credem că trebuie evaluată frauda, încercând măsurarea extinderii fraudei 
într-un mod mai sistematic15. De aceea este necesar să se adauge la aceste 
instrumente aproximative o metodă ştiinţifică. 

Metoda eşantionului reprezentativ al contribuabililor 
Această metodă este foarte răspândită, fiind utilizată în asociaţie fie cu un sondaj 

pentru o anchetă de opinie, fie cu verificări fiscale aprofundate. 
a).Asocierea unui control fiscal şi a unui eşantion reprezentativ al contribuabililor a 

fost efectuată în Franţa de către Direcţia Generală a Impozitelor şi Consiliul Impozitelor. 
A fost constituit un eşantion de bază de 40.000. familii fiscale de unde se porneşte de la 
totalitatea contribuabililor persoane fizice impozitate pentru venitul obţinut. Selecţia 
eşantionului a fost făcută în funcţie de nivelul venitului impozabil  şi de venitul 
categorial dominant. Pentru reduceri succesive, plecând de la eşantionul de bază, au fost 
reţinute două eşantioane care conţin 4.165 contribuabili unde pentru toţi au fost făcute 
verificări aprofundate ale situaţiei fiscale de ansamblu. 

Datorită reprezentativităţii  celor două eşantioane, rezultatele obţinute pentru 
fiecare în ceea ce priveşte ratele de creştere a bazelor de impozitare şi procentajul de 
plată a impozitelor au permis  a se face o estimare statică pentru toată masa 
contribuabililor. Această acţiune a permis să se măsoare nu numai frauda în sens 
juridic, ci şi suma veniturilor nedeclarate care pot fi descoperite dacă se procedează 
la verificarea tuturor familiilor impozitate pentru veniturile obţinute. 

Controlul fiscal îmbracă mai multe forme şi utilizează diferite instrumente.  
Necesitatea controlului fiscal este impusă în condiţiile supremaţiei sistemului 

declarativ de impunere din trei motive principale: 
Ø pentru asigurarea respectării legii şi voinţei legiuitorului; 
Ø din acţiuni de justiţie şi echitate; 
Ø  din motive economice pentru a se asigura condiţii de concurenţă loială.  
În controlul fiscal din România există o serie de paralelisme în executarea acestei 

forme de control de către organizaţiile specializate: Garda Financiară etc. Această 
realitate sesizată de specialiştii în domeniu persistă şi conduce la scăderea eficienţei 
activităţii de control a MFP şi perturbarea în multe cazuri a activităţii normale a 
contribuabililor prin controale repetate ale diferitelor organisme de control. 

Formele controlului fiscal  sunt în funcţie de precizia cercetării şi impozitele la 
care se referă. Pentru fiscalitatea propriu-zisă utilizăm: 

♦ control sumar care se efectuează asupra dosarului fiscal în biroul agentului 
verificator şi poate fi: 
§ control formal; 
§ control asupra pieselor dosarului; 
♦ control aprofundat care diferă de celălalt prin mijloacele folosite şi scopul verificării.  

                                                
15 Brown C.V. & Jachson P.M. Public Sector Economics. Secodnd Edition. Basil. Blackwell. -Oxford 1982. 
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Acesta constă în verificarea faptică asupra documentelor în ce priveşte 
sinceritatea declaraţiei de impunere, de unde se disting verificări contabile şi 
verificări încrucişate ale întregii situaţii fiscale personale. 

Verificările contabile au drept scop controlarea exactităţii şi sincerităţii 
declaraţiilor de impunere în scopul stabilirii impozitelor sustrase. 

Verificările încrucişate se referă la venitul global al persoanelor fizice şi pentru 
a confrunta veniturile declarate şi cele prezumate. 

Instrumentele controlului fiscal  sunt organice şi ţin de modul de organizare a 
fiscului. Cel mai elaborat, mai eficace şi cel mai constatat aici îl constituie balanţele 
de trezorerie. 

Balanţa de trezorerie  este un procedeu care permite administraţiei să verifice 
dacă suma totală a mijloacelor de plăţi în perioada examinată este egală cu cea a 
resurselor de care dispune contribuabilul, cu disponibilităţile cheltuite. 

Un eventual dezechilibru constituie proba existenţei unor venituri oculte şi un 
decalaj între cei doi termeni comparaţi probează veniturile oculte. În acest caz 
venitul prezumat este evaluat la o sumă superioară venitului declarat. 

Concluzie: Balanţa trezoreriei este un mijloc pentru evaluarea venitului prezumat 
al unui contribuabil. Dacă ieşirile sunt superioare intrărilor se prezumă un venit 
nedeclarat egal cu soldul balanţei. O problemă importantă impusă de controlul fiscal o 
constituie metodele ce trebuie să stea la baza selecţiei contribuabililor ce urmează a fi 
selecţionaţi.  În ţările cu tradiţie fiscală  controlul a fost coordonat şi raţionalizat.  

Selecţia contribuabililor presupune determinarea sectoarelor cu riscuri mari de 
fraudă fiscală şi selecţionarea dosarelor cu risc ridicat de la marii evazionişti şi 
contribuabili. Repetaţi şi sancţionaţi aceştia au un dosar reexaminat anual în 
controlul documentelor.  

Pentru selecţia contribuabililor, acestora, le sunt stabilite fişe de selecţie în urma 
controlului asupra documentului dosarului fiscal în baza cărora se face verificarea. 
Aceste fişe cuprind principalele caracteristici fiscale ale contribuabilului şi 
precizează motivele de selecţie  care justifică o propunere de justificare. Printre 
motive pot fi “contribuabili neverificaţi niciodată”, “rezultate apriori anormale”. 

Informatizarea controlului fiscal. În ţările dezvoltate s-au folosit metodele americane 
de selecţie informatică a dosarelor de verificat. O analiză descriptivă a sumelor 
suplimentare privind impozitele obţinute s-a efectuat pe baza unei metode matematice: 
analiza discriminantului care permite stabilirea unei corelaţii între existenţa unei sume 
stabilită suplimentar şi sumele care figurează la diferite rubrici ale declaraţiei. 

Dacă această analiză este făcută, se ajunge la calcularea unei note care cu cât este 
mai ridicată, cu atât există şansa ca declaraţia să facă obiectul unei reimpuneri. Cu acest 
sistem de selecţie, din trei declaraţii verificate numai una face obiectul unei reimpuneri. 

Limitele acestei metode de selecţie au fost demonstrate static. În mod global, 
numărul verificărilor rămâne modest. Din punct de vedere calitativ, metodele de 
selecţie prezintă limite. 

Asocierea unei anchete prin chestionar cu un eşantion reprezentativ al populaţiei. 
Aceată metodă a fost folosită în Norvegia pentru măsuri economice oculte privind  piaţa 
muncii. Eşantionul reprezentativ a inclus 900 persoane care au fost intervievate şi care 
au trebuit să completeze un chestionar pentru a şti dacă ele au utilizat servicii ale muncii 
la negru sau dacă au efectuat munci în condiţii nelegale. În SUA cu un eşantion 
reprezentativ de 50.000 menaje oficiale contabilitatea a calculat un număr de persoane 
care nu au plătit impozitul federal pe venit. 

Din 65 milioane menaje obligate la declararea venitului, 4-5 milioane sau 6-8% 
nu aveau nici o declaraţie. În România măsurarea fraudei fiscale la această dată se 
face exclusiv prin metode aproximative: 

• incantaţia politică deja utilizată. 
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Piedicile în aplicarea instrumentelor şi tehnicilor metodice şi ştiinţifice pentru 
măsurarea evaziunii fisacale se datorează multiplelor imperfecţiuni şi “particulari-
tăţi” din domeniul fiscal: 
§ evaziunea masivă realizată de diverse grupuri de interese şi unii agenţi 

economici special apăruţi pentru a profita de largile burse din lesislaţia fiscală. 
Ministrul secretar de stat din MFP, în cotidianul “România Liberă” afirma: “Sin-

gurul semnal concret care reflectă la noi economia ascunsă sau subterană, sau paralelă, 
ar fi evaziunea fiscală, dar ea nu este totul”. Alte ţări măsoară nivelurile economice 
ascunse pe alte scări şi din alte unghiuri, statisticile măsoară conturile naturale.  

Cele mai dezvoltate ţări comunică cu niveluri diferite de la 12 la 50%, care 
depind de sursa folosită; statistica ori conturile naţionale.  

“Noi suntem abia la început. Şi în privinţa legislaţiei şi a resurselor umane şi a 
logisticii” la care “Adevărul” adăuga: “Nu este mai puţin adevărat că, în lipsa unei 
legi precise a controlului fiscal, anchetele specializate se lovesc de principiul 
confidenţialităţii băncilor, fraudele fiscale fiind protejate... cu şapte lacăte”!  

Miliardele de lei deturnate de la trezoreria ţării sunt mutate dintr-un cont în altul, de 
la o bancă la alta, astfel încât materialul probator se albeşte în doi timpi şi trei mişcări.  

Pentru estimarea economiei subterane, rezultatele sunt stabilite în mod mai 
metodic. Economia paralelă este cifrată pentru principalele ţări dezvoltate între 5 şi 
13% din PNB16. 

Rezultatele sunt diferite de la o ţară al alta. În Franţa, s-a estimat că salariile 
oculte sunt de 3% din masa salarială totală. O cifră a afacerilor nedeclarate este de 
90 miliarde franci, adică echivalentă cu activitatea sectorului de automobile. 
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CORPORAŢIILE TRANSNAŢIONALE ŞI IMPACTUL  
ACESTORA ASUPRA FENOMENULUI GLOBALIZĂRII 

Ioana MURARIU, asist. univ., 
 drd. Univ. Spiru Haret,  Bucureşti 

Resumé. L'activité des sociétés transnationales est dominée par un objectif fondamental: 
l'obtention d'un bénéfice maximum en un minimum de temps. Cet état de fait résulte d'une part, de 
la logique de la concurrence inhérente à l'économie capitaliste mondialisée et, d'autre part, de 
l'ambition illimitée de pouvoir et de richesse des principaux dirigeants des STN. 

Cet objectif fondamental n'admet aucun obstacle, tous les moyens sont bons pour y 
parvenir depuis la violation des droits du travail, l'appropriation des connaissances qui sont 
par nature de caractère social, la corruption des élites politiques, intellectuelles et des 
dirigeants de la “société civile”, jusqu'au financement (avec l'appui logistique d’une grande 
puissance ou d’une autre) d'activités terroristes (groupes paramilitaires, mercenaires, 
milices privées et autres) de coups d'État et de dictatures sanguinaires.  

De tels comportements entrent en contradiction avec le respect des droits humains en 
général y compris le droit à la vie, à la santé, à un travail digne librement choisi et bien 
rémunéré, à la communication, à une information objective et impartiale, etc., et violent le 
droit à la libre autodétermination des peuples. 

Corporaţiile transnaţionale (CTN) reprezintă un mecanism economic aflat în plină 
ascensiune. Nu există o definiţie general acceptată a corporaţiilor transnaţionale, ci mai 
multe puncte de vedere cu privire la acestea. Unele definiţii pun accentul pe 
caracteristicile structurale ale firmelor respective, cum ar fi numărul de ţări în care 
operează firma, naţionalitatea acţionarilor, compoziţia multinaţională a managementului 
de top. Altele pun accentul pe caracteristicile de performanţă ala firmei, cum ar fi 
volumul absolut sau ponderea relativă a veniturilor din vânzări, activelor sau angajaţilor 
provenind din/sau implicaţi în operaţiunile la scară internaţională ale firmei respective. 
Alte definiţii se bazează pe caracteristicile comportamentale ale conducerii de vârf a 
firmei, cum ar fi faptul de a gândi în mod global. 

Ca atare, prin corporaţie transnaţională înţelegem un mănunchi de corporaţii 
controlate de un sediu central şi care îşi desfăşoară activitatea în mai multe ţări.  

Teoriile privind corporaţia transnaţională nu sunt nici pe departe unitare şi urmează 
caracterul dinamic al obiectului lor de studiu. În realitate, pe plan internaţional, nu s-a 
conturat un consens nici măcar cu privire la însăşi denumirea fenomenului analizat. 

Odată cu marile schimbări survenite în sistemul de producţie al lumii, corporaţiile 
transnaţionale au constituit şi constituie şi în prezent forţele principale care modelează 
viitorul inovaţiilor tehnologice17. În acelaşi timp, s-a dezvoltat o relaţie pragmatică, 
adaptată afacerilor, între guvernele ţărilor-gazdă şi corporaţiile transnaţionale. Multe ţări 
în curs de dezvoltare, împovărate de datorii şi care se confruntă cu un proces de stagnare 
economică, au liberalizat politicile lor faţă de corporaţiile transnaţionale, în timp ce 
aceste firme au arătat o sensibilitate tot mai mare faţă de scopurile economice şi de 
dezvoltare ale ţărilor-gazdă. Era confruntărilor s-a încheiat şi a fost înlocuită de o 
abordare practică, benefică tuturor intereselor. 

Fenomenul globalizării economiilor ţărilor lumii, care a evoluat foarte rapid 
după al doilea război mondial şi îndeosebi în ultimul sfert al secolulul al XX-lea şi 
începutul secolului XXI, a determinat mutaţii importante în lumea unităţilor 
economice – a accentuat diferenţierea lor după mărime, gen de activitate, formă de 
proprietate, rolul şi însemnătatea pe care o au, modul de guvernanţă, a instaurat 
dominaţia unităţilor economice cu caracter comercial în economiile tuturor ţărilor, 
acestea stratificându-se în ultimele decenii într-o structură piramidală în vârful 
căreia se situează corporaţiile transnaţionale.  

Dezvoltarea fenomenului globalizării constituie trăsătura fundamentală a 
economiei mondiale la începutul secolului XXI. Ea se caracterizează prin 
accentuarea tendinţei de reducere şi eliminare a barierelor dintre economiile 
naţionale, precum şi intensificarea legăturilor dintre aceste economii.  

Definiţia cea mai cunoscută a globalizării este cea dată de Banca Mondială: globali-

                                                
17 Bari I. Globalizarea economiei. –Bucureşti: Ed. Economică, 2005. 
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zarea se referă la faptul observabil că în ultimii ani o parte din ce în ce mai mare a activi-
tăţii economice la nivel mondial se derulează între persoane şi firme din ţări diferite.  

Globalizarea a fost lansată în anii '80 în cadrul marilor şcoli americane de 
gestiune şi s-a înscris în spiritul doctrinei neoliberale care promovează comerţul 
liber între statele lumii. Principalii actori instituţionali ai globalizării sunt: statul, 
corporaţiile transnaţionale şi organizaţiile nonguvernamentale. 

Tendinţele fundamentale ale globalizării sunt: creşterea gradului de liberalizare 
economică, deschiderea economiilor naţionale, creşterea gradului de interacţiune 
dintre ele, toate acestea în condiţiile dezvoltării fără precedent a tehnologiilor 
informatice şi a telecomunicaţiilor, a revoluţiei înregistrate în transporturile interna-
ţionale, care au proiectat pe alte coordonate activitatea firmelor multinaţionale şi 
mişcarea transfrontalieră a capitalurilor.  

Globalizarea, în viziunea unor specialişti, este considerată ca un ultim stadiu de 
lărgire a spaţiului activităţilor economice. Ea are ca efect formarea unei pieţe globale 
unice. Cu alte cuvinte, globalizarea reprezintă procesul prin care distanţa geografică 
devine un factor tot mai puţin important în stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor 
transfrontaliere de natură economică, politică şi socioculturală. 

Globalizarea se manifestă în toate domeniile vieţii: social, politic, economic, 
cultural, ştiinţific şi are impact asupra condiţiei umane şi asupra mediului. 

Corporaţia transnaţională este un fenomen economic aflat în plină dinamică. 
Activitatea acestor corporaţii propulseză economiile ţărilor în care îşi desfăşoară 
activitatea, intensificând procesul de uniformizare a vieţii economice şi sociale şi 
antrenând procesul de globalizare. 

Pe măsură ce devine tot mai mult o realitate contemporană, globalizarea ajunge 
să fie şi cel mai controversat concept în literatura economică şi politică 
internaţională. Trăim într-o lume globalizată şi totuşi nu există încă un consens cu 
privire la ceea ce înseamnă globalizare. Pentru unii, înseamnă accesul la Internet. 
Pentru alţii, posibilitatea de a munci în străinătate. Pentru mulţi, globalizarea 
înseamnă să poţi cumpăra dintr-o ţară a Uniunii Europene o haină făcută în Tailanda 
de o multinaţională engleză cu acţionari suedezi.         

Pentru investitori, globalizarea înseamnă deplasarea capitalul dintr-o ţară în alta, 
de la o zi la alta. Pentru muncitori, poate însemna fie un salariu peste media 
naţională, în cazul cel mai fericit, fie şomaj.  

Corporaţia transnaţională reprezintă acea entitate economică formată dintr-o 
firmă-mamă şi din filialele ei în mai multe ţări, care este caracterizată de 
internaţionalizarea producţiei, ce se bazează pe un „rezervor” internaţional de 
resurse umane, materiale şi financiare, şi care promovează la scară globală un 
anumit set de valori proprii, numite valorile corporaţiei.  

Internaţionalizarea producţiei şi dispunerea de un „rezervor” internaţional de 
resurse umane, materiale şi financiare caracterizează toate corporaţiile 
transnaţionale. Ele conferă putere corporaţiei, dar nu şi unicitate18. Ele reprezintă 
expresia globalizării, fără ca, luate la nivel general, să aibă capacitatea de a 
individualiza o corporaţie faţă de alta. Rolul de a individualiza o corporaţie de alta 
revine valorilor specifice promovate de către fiecare companie în parte.  

Corporaţiile transnaţionale reprezintă, fără îndoială, principalul agent al 
globalizării economiei contemporane, dispunând de o forţă economică superioară 
multor state naţionale. Într-o încercare de a sintetiza impactul CTN-urilor asupra 
economiei mondiale, putem menţiona următoarele19: 

- două treimi din comerţul mondial se derulează prin intermediul primelor 500 
de CTN; prin urmare, mai rămâne doar o treime din comerţul mondial care să se 
desfăşoare conform teoriilor clasice privind comerţul, la preţurile pieţei; 

                                                
18 Dambischi, A – Corporaţiile multinaţionale în procesul globalizării economiei, teză de doctorat, Bucureşti 
19 Dambischi, A – Corporaţiile multinaţionale în procesul globalizării economiei, teză de doctorat, Bucureşti 
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- 40% din comerţul mondial pe care îl controlează CTN reprezintă, de fapt, 
comerţ intrafirmă; 

- veniturile realizate de primele 200 de corporaţii din lume echivalează cu 31,2% 
din PIB mondial; 

- CTN deţin 90% din licenţele tehnologice la scară mondială; 
- din primele 100 de economii ale lumii, 51 sunt corporaţii transnaţionale; 
- veniturile cumulate ale General Motors şi Ford depăşesc PIB agregat al tuturor 

ţărilor din Africa subsahariană; veniturile primelor 6 corporaţii japoneze egalează 
PIB cumulat al Americii Latine; primele 10 corporaţii din lume au venituri mai mari 
decât cele mai puţin dezvoltate 100 de ţări la un loc. 

Valoarea cumulată a activelor celor mai mari 100 de corporaţii transnaţionale 
este de 8 mii de miliarde de dolari, din care jumătate (4 mii de miliarde) sunt active 
în străinătate (în afara ţării de origine). Volumul cumulat al vânzărilor anuale ale 
acestor 100 de corporaţii este de 5,5 mii miliarde euro, din care peste jumătate (3 mii 
de miliarde) sunt vânzări în străinătate. De asemenea, aceste 100 cele mai mari 
corporaţii transnaţionale au împreună 14,6 milioane de angajaţi, din care aproape 
jumătate (7,2 milioane) sunt în străinătate. 

Din punct de vedere al impactului determinat de amplificarea comerţului 
mondial asupra economiilor naţionale, ca rezultat al expansiunii operatorilor cu 
investiţii străine de capital, corporaţia transnaţională reprezintă o formă de 
organizare economică şi socială a firmelor cu profil industrial, comercial, financiar, 
bancar sau diversificat, în care se regăsesc trăsături specifice precum: 

- venitul global este realizat în proporţie de peste 51% în afara graniţelor naţionale; 
- deţine în componenţa sa mai multe societăţi sau filiale ce au profil economic propriu; 
- exercită controlul asupra întregului ansamblu de societăţi sau filiale, făcând 

posibilă prelevarea unei unităţi de decizie economică şi financiară la nivel global; 
-  realizează fuziuni şi afilieri prin plasamente internaţionale de capital; 
- acţionează sub impulsul menţinerii unei armonii între interesele corporaţiei, 

interesele  sociale specifice angajaţilor şi a mediului cu care intră în contact. 
Lumea de astăzi se confruntă cu o conjunctură economică mondială mult diferită 

şi aflată, într-un plin proces de integrare, aspect reprezentat de amplul fenomen al 
globalizării. Astfel, fenomenul regionalizării şi mai apoi al globalizării presupun 
ele însele, acorduri interguvernamentale, norme şi instituţii menite să reglementeze 
raporturile de forţe între economiile în curs de dezvoltare şi statele industrializate. 

Globalizarea, pe lângă faptul că este discutată şi tratată sub diferite forme din 
prisma tuturor palierelor societăţii în care trăim, reprezintă un fenomen inevitabil. 
Astăzi globalizarea există pur şi simplu, iar noi suntem predestinaşi să traim sub 
semnul acesteia şi să facem faţă consecinţelor ei.  

În viitor, nu se preconizează o încetinire a vitezei şi magnitudinii schimbării în 
mediul competiţional. Dimpotrivă, se preconizează o dezvoltare rapidă a procesului de 
gobalizare şi o sporire a competiţiei transnaţionale în majoritatea ramurilor industriei. 
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PRINCIPALELE RELAŢII TERMINOLOGICE  
DINTRE PIAŢĂ ŞI DINAMICA ECONOMICĂ 

Cristian UŢĂ, drd., lector univ.,  
Universitatea Spiru Haret-Bucuresti 

Resumé. L'impôt du fait de la globalisation économique coexiste avec la permanence 
des États cependant - Nation, parce que les grandes inclinaisons des sujets dans l'entrée au 
siècle XXI continuent à être le développement social et économique des régions du sud de la 
planète surtout; les formes d'organisation des politique, la capacité d'administration de 
l'État,; les régions que les you/they paraissent ont fait face à l'État avec leurs économies 
dans déclin; les asymétries sociales et le changement des identités nationales dans ceux que 
les technologies de l'ordinateur interviennent avec un impronta différent de communication 
sociale. Le monde savait dans ses effets sur l'organisation de la vie journalière à la 
globalisation économique qui s'est étendue comme comunicacional de la globalisation pour 
le développement du média social. Changements dans les vies privées, changements dans les 
compagnies d'organisation économique et changements dans les rapports du travail depuis 
les façons de l'organisation courante ne correspond pas à la société industrielle mais aux 
sociétés technologiques. 

Termenul de dinamică economică poate fi asociat cu creşterea economică şi 
chiar cu dezvoltarea economică prin care economiştii înţeleg în esenţă 
„îmbunătăţirea sistematică, de durată şi la nivel de masă a condiţiilor materiale de 
viaţă, adică a condiţiilor din sfera consumului” sau „un proces de creştere 
sistematică a productivităţii muncii în condiţiile în care se măreşte şi numărul de 
angajatori şi de locuri de muncă”20.       

Cum însă nu orice piaţă satisface cerinţele dinamismului economic, este foarte 
important să cunoaştem nu numai formele de piaţă, aşa cum denotă experienţa istorică 
din ultimul secol, dar şi condiţiile pe care ea trebuie să le satisfacă pentru realizarea celui 
mai înalt dinamism economic. Acest mod de punere a problemei este impus de abc-ul 
ştiinţei economice conform căruia, în producerea de bunuri, activitatea umană nu se 
poate niciodată desfăşura fără luarea în considerare a caracterului limitat, al resurselor 
pentru a putea satisface nevoile nelimitate ale oamenilor. 

Şi în fine, dacă acest mod de punere a problemei este unanim acceptat de 
oameni, rezultă implicit că relaţia de mai sus este rezultatul inversării celor doi 
termeni, adică al modelării pieţei în funcţie de dinamica economică devenită factorul 
independent, determinant. Să ilustrăm aceasta prin câteva condiţii necesare asigurării 
dinamismului economic: 

- piaţa să fie întemeiată pe un înalt grad de libertate economică; 
- economia să fie preponderent privată;  
- economia să fie orientată către lumea exterioară; 
- să existe un sistem funcţional de instituţii financiare, fonduri de investiţii, 

burse de valori etc.; 
- guvernul să recurgă la proporţii scăzute ale impozitelor şi cheltuielilor 

bugetare; 
- piaţa muncii să fie flexibilă şi să implice relaţii de muncă propice dezvoltării; 
- politicile guvernamentale să favorizeze o bună stabilitate macroeconomică; 
- să existe o bună stabilitate politică. 

Dacă eficienţa mecanismelor pieţei este influenţată de aceste condiţii ale 
dinamismului economic, rezultă că între cei doi termeni ai relaţiei noastre există 
raporturi complexe, de dependenţă reciprocă, adică de interdependenţă, de trecere a 
cauzei în efect, precum şi a efectului în cauză. 

Privite în succesiunea lor, aceste procese se desfăşoară ca două momente: a) de 
fundamentare a formei de piaţă în funcţie de condiţiile dinamismului economic; b) 
de asigurare a funcţionalităţii pieţei pentru a servi dinamismul economic. Concluzia 

                                                
20 Leszeck Balcerowicz. Libertate şi dezvoltare. –Bucureşti: Ed. Compania, 1998, p.36. 
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care se desprinde din aceste procese de interdependenţă este că, pe măsură ce piaţa 
este mai bine adaptată cerinţelor dezvoltării, cu atât ea devine mai aptă să satisfacă, 
să contribuie la dezvoltarea economică. 

După cum observăm, ambele momente ale relaţiei piaţă–dinamism economic, 
vor fi implicate în toate abordările care urmează. 

Cu privire la conceptul de piaţă 
Primul pas în procesul de cunoaştere a rolului şi a funcţiilor pieţei se realizează 

prin încercarea de reliefare a conţinutului pieţei, prin definirea acesteia. 
Cercetarea acestei probleme surprinde atât prin multitudinea de definiţii, cât şi 

prin marea diversitate, dacă avem în vedere că piaţa este totuşi un termen uzual şi 
îndeobşte folosit de orice categorie de agenţi economici, chiar dacă unii nu sesizează 
semnificaţii mai ascunse ale acestuia. Redăm pe scurt doar câteva din cele mai 
semnificative definiţii: 

- „Piaţa este locul sau spaţiul unde au loc schimburile sau relaţiile între agenţii 
economici care vând şi cumpără”. Deşi pune pe prim-plan locul sau spaţiul, totuşi, 
accentul cade pe schimbul sau relaţiile de vânzare-cumpărare. 

- „Piaţa este forma de organizare a schimburilor”. Aici suntem în prezenţa unei 
definiţii superioare, întrucât lasă deoparte locul unde se desfăşoară, punându-se 
accent pe schimb şi mai precis pe forma lui de organizare, conferindu-i astfel un 
caracter mai generalizator, simplificând, dar întărind mult esenţializarea pieţei; 

- „Piaţa este întâlnirea şi/sau confruntarea dintre cererea şi oferta de diferite 
bunuri, indiferent de locul unde se desfăşoară aceasta, în scopul de a realiza 
schimbul la preţuri ce se stabilesc prin negociere”21. Definiţia creşte în valoare nu 
doar pentru că face abstracţie de locul unde se desfăşoară, dar şi pentru că redă mai 
complet esenţa schimbului, adică cererea, oferta şi preţurile care se stabilesc prin 
negociere. Prin termenul de confruntare se induce ideea unei „bătălii” care se duce 
între vânzător şi cumpărător în legătură cu preţul, idee care în final se pierde prin 
precizarea aparent exclusiv paşnică şi anume că preţul se stabileşte prin negociere.  

Spre deosebire de autorul citat, un alt cunoscut economist, Michel Didier, 
subliniază caracterul violent al schimbului, arătând că „schimbul nu vine de la sine, 
ci este un singur pas între schimbul de mărfuri şi schimbul de lovituri”; aici 
schimburile sunt considerate războaie rezolvate paşnic; pentru evitarea înfruntării 
oamenii trebuie să lase de la ei, să negocieze; rata de schimb la care se realizează 
vânzarea−cumpărarea este considerată „un tratat de pace”.  

Acelaşi valoros economist adaugă că „organizarea schimbului este unul din 
actele fondatoare ale oricărei societăţi, un contract social mai mult sau mai puţin 
spontan care defineşte locul economiei în ansamblul vieţii sociale”. 

- După ce reliefează o serie de trăsături ale schimbului, autorul citat consideră că 
„piaţa ar trebui privită atât în teorie, cât şi în realitate ca o instituţie, alături de altele 
cum sunt drepturile omului şi ale cetăţeanului, familia, proprietatea, statul, 
obiceiurile şi alte reguli nescrise. Piaţa este o instituţie socială, un rezultat al 
activităţii umane”22. Înscriind piaţa în rândul instituţiilor, definiţia ne sugerează că 
ea este produsul istoric al activităţii umane, aşa cum sunt şi celelalte instituţii, de 
care nu se poate face abstracţie, în nici o ţară, de forma de piaţă aleasă pentru a 
favoriza dinamismul economic. 

- Ţinând seama de cele arătate mai sus, Michel Didier defineşte piaţa drept „un 
cadru în care se realizează schimbul, o instituţie socială şi organizarea sa este legată 
de alte instituţii, mentalităţi şi comportamente ale fiecărui popor”. După această 
definiţie autorul ţine să adauge că „apropierea dintre vânzători şi consumatori se 

                                                
21 Definiţiile de mai sus date pieţei sunt împărtăşite şi de Leszeck Balcerowicz în Libertate şi 
dezvoltare, Editura Compania, Bucureşti, 1998 
22 Michel Didier „Economia. Regulile jocului”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994 
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realizează în modalităţi diferite de la un produs la altul în funcţie de tehnica de 
producţie şi natura produsului care au o influenţă directă asupra formei pieţei, ca şi 
tradiţiile naţionale şi regionale.  

- În fine, autorul citat, trecând în revistă formele istorice ale pieţei, privită ca 
reţele de hale publice, reţele de magazine şi supermagazine ş.a. aduce definiţia pieţei 
„la zi”, considerând ca ea este „un ansamblu de mijloace de comunicaţie prin care 
vânzătorii se informează reciproc de ceea ce au, de ceea ce au nevoie şi de preţurile 
cerute şi propuse, înainte de a incheia tranzacţiile”. Dincolo de conţinutul pieţei, se 
pun pe prim-plan resursele sporite ale tehnologiei moderne de a contribui la 
realizarea pieţei la scară mai largă, practic în condiţiile globalizării. 

Premisele unei definiţii mai bune a pieţei, corespunzătoare dinamismului 
economic, le creează Leszek Balcerowicz, întrucât consideră, cu îndreptăţire 
credem, faptul că în economie bunurile pot intra în consumul populaţiei pe două căi:  

- pe baze necomerciale, pentru bunurile care au un caracter necomercializabil, nu 
pot face obiectul vânzării−cumpărării individuale; bunurile publice pot fi plătite prin 
achitarea impozitelor şi nu sub formă comercială; 

- pe baze comerciale pentru bunurile care pot deveni marfă se poate realiza 
vânzarea−cumpărarea în mod individual.  

În orice societate există ambele sfere (şi comercială şi necomercială). Subliniind 
că societăţile şi mai ales formele lor de organizare se deosebesc mai ales din 
perspectiva modului de funcţionare a sferei comerciale, autorul citat consideră că 
tocmai aceste diferenţe au o influenţă decisivă asupra modului de viaţă din acele 
societăţi. Pe aceste baze, definiţia pieţei se întregeşte cu bunurile comerciale, 
subliniindu-se în mod expres că „piaţa este o sferă a economiei, aceea care este 
alcătuită din bunurile comerciale”. 

Pentru a pune în evidenţă şi alte neajunsuri ale definiţiei pieţei, L.Balcerowicz se 
foloseşte de un excurs teoretic de extremă, cel al comunismului total, adică cel în care 
membrii societăţii ar fi primit toate bunurile pe degeaba (întrucât ar fi fost finanţate prin 
plata impozitelor către stat). Evident, aici autorul atrage atenţia că este vorba de o 
viziune netipică pentru că această societate postulează o uriaşă abundenţă care-i permite 
fiecărui cetăţean să obţină câte bunuri vrea, fără ca să plătească pentru ele ceva.  

În lumea reală, în lipsa presupusei abundenţe, comunismul imaginat de 
Balcerowicz nu ar fi putut să asigure alte criterii de acces ale cetăţeanului la bunuri 
decât statul la coadă şi pe bază de cartele. Dar un astfel de sistem ar avea şi alte 
consecinţe, printre care: 

- nivelul producţiei de bunuri ar fi dominat de o proastă gestiune; 
- în absenţa plăţilor comerciale, producătorii n-ar funcţiona ca întreprinderi, ci 

ca unităţi bugetare, preocupate de împărţirea resurselor şi nu de tot mai mult bine 
pentru consumator. 

Cu alte cuvinte, într-un sistem care elimină elementul comercial apare o risipă 
enormă, întrucât pentru bunuri primite aparent gratuit, oamenii, în calitate de 
contribuabili, ar trebui să plătească mult mai mult decât într-un sistem normal, bazat pe 
vânzare-cumpărare. Consecinţa n-ar fi alta decât statul la coadă şi sărăcia cruntă, model 
pe care l-au cunoscut cel mai îndeaproape ţări cum sunt Coreea de Nord şi Cuba. 

Refuzul de a urma varianta necomercială, conchide autorul, „nu se identifică 
însă automat cu piaţa”. Se argumentează că nu toate mecanismele comerciale (care 
permit obţinerea de mărfuri prin plată individuală) pot avea caracter de piaţă. În 
sistemul comercial-distributiv, pe care şi România l-a cunoscut, oamenii plăteau 
banii pentru a obţine mărfuri prin interminabile cozi şi raţionalizări de bunuri, prin 
producători ineficienţi care generau un dinamism economic lent, manifestându-se 
toate fenomenele tipice structurii economice necomerciale. 

Se conchide, din cele menţionate, că pentru eliminarea acestor neajunsuri şi asigu-
rarea dinamismului economic, sfera bunurilor private (comerciale) trebuie să se supună 
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nu doar principiului commercial, ci şi legilor pieţei. Cu alte cuvinte, deşi schimbul este 
considerat de mulţi autori drept esenţa pieţei, aşa cum am observat şi noi în prima parte a 
acestui paragraf, el nu mai apare suficient pentru înţelegerea profundă a pieţei.  

Pe aceste considerente L. Balcerowicz defineşte piaţa ca „un mecanism 
particular de coordonare a intenţiilor (planurilor) şi acţiunilor producătorilor  
(furnizori) şi ale consumatorilor de anumite bunuri prin care cele două părţi ajung la 
un acord în absenţa dirijării amănunţite de către o instituţie superioară şi tocmai 
datorită acestei absenţe”. Acelaşi autor continuă mai pe scurt să afirme că „piaţa 
există atunci când oamenii dispun de un grad sporit de libertate în activitatea lor 
economică, un mecanism de interacţiune a unor oameni liberi”23.  

Aceste elemente definitorii noi ale pieţei în literatura economică românească există 
în forme mai voalate. În alte surse documentare, pe lângă termenul de piaţă, există şi cel 
de piaţă liberă, definit după cum urmează: „Piaţa liberă este piaţa în care nu se manifestă 
intervenţia guvernului şi unde acţionează liber forţele cererii şi ale ofertei”24. 

Această definiţie este fără îndoială un model teoretic, ideal de piaţă. El însă 
include şi o doză mare de mister atunci când Friderich von Hayek îl consideră „o 
tendinţă spre ordine spontană”, iar Adam Smith, părintele economiei clasice, drept 
„mâna invizibilă”. Mai derutant este faptul că prin aceste sublinieri piaţa liberă, 
modelul teoretic, ideal ajunge să fie considerat aplicabil în practică, fără nici un fel 
de intervenţii şi în primul rând fără intervenţiile statului. Este evident un mister dacă 
ţinem seama că piaţa are nu doar virtuţi, ci şi importante neajunsuri. Referindu-se la 
acest aspect, Michel Didier citează în cartea sa25 pe un cunoscut fost ministru 
francez care susţine că „dacă nu întreprindem nimic, logica dominantă este cea a 
pieţei în toată cruzimea şi nedreptatea ei”, după care Michel Didier adaugă „şi este 
adevărat că piaţa este deseori implacabilă, crudă şi nedreaptă”. 

Alţi economişti cunoscuţi, cum sunt cei din grupul economiştilor de la Viena,  
acordă pieţei o mare atenţie tocmai datorită termenilor de „ordine spontană” şi 
„mână invizibilă” cu care este încoronată piaţa liberă, precizând că „piaţa nu este o 
maşină impersonală de calcul din perioada care precede era computerului. Nu este 
nici faimoasa mână invizibilă. Ea este o instituţie socială şi, de aceea, un rezultat al 
activităţii umane. Ca atare poate lua în diferite perioade de timp şi în condiţii 
diferite, forme diferite. Piaţa este constituită dintr-o ţesătură de relaţii cumpă-
rători-vânzători care nu toate conduc la tranzacţii reale. Nici una din aceste relaţii 
interumane şi nici una din tranzacţiile care rezultă din acestea nu este posibilă fără 
acea persoană care transmite informaţii şi acţionează ca intermediar. Intermediarul, 
care stabileşte legătura dintre producător (sau vânzător) şi distribuitor (sau 
consumatorul final) [...] este creatorul de piaţă în adevăratul sens al sintagmei 
creator de piaţă. O economie de piaţă este de neconceput fără creatorul de piaţă”. 

Continuându-şi demistificarea pieţei, autorii citaţi ilustrează creatorul de piaţă ca 
fiind nu mâna invizibilă, ci intermediarul prin câteva exemple practice, astfel că în 
loc de parafrazare vom continua să cităm din aceeaşi sursă. 

„Într-o economie de piaţă acest rol (creator de piaţă – N.A.) este jucat de 
distribuitori şi angrosişti în asociere cu băncile. […] El poate fi un intermediar sau 
poate juca un rol activ, plasând comenzi de mărfuri la producători (firme) înainte ca 
producţia să fi avut loc şi pe care el o cumpără cu unicul scop de a o vinde ulterior, 
mai departe, unor clienţi aflaţi în alte locuri. Atunci când plasează o comandă fermă 
unui producător, el creează, în acelaşi timp, aceea siguranţă care permite bancherului 
să acorde producătorului un credit. Acest credit permite producătorului să plătească 
lucrătorilor salarii şi sa cumpere materii prime, energie etc. de la furnizorii săi. […] 

                                                
23 Balcerowicz L. Libertate şi dezvoltare. –Bucureşti: Ed. Compania, 1998, p. 145 
24 Dicţionar Macmillan de Economie Modernă. –Bucureşti: Ed. Codecs, 1999, p.346 
25 Didier M. Economia. Regulile pieţei. –Bucureşti: Humanitas, 1994, p.78. 
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Funcţia de creator de piaţă a intermediarului […] nu apare totuşi ca un „deus ex 
machina”. Pentru a-şi putea exercita funcţia sa, „intermediarul are nevoie de un 
cadru legal care să-i permită încheierea diferitelor contracte şi totodată să 
supravegheze şi să impună îndeplinirea lor. Legiuitorul este, aşadar, necesar pentru 
crearea pieţei, la fel cum este necesar şi sistemul de legi pentru respectarea 
contractelor. Şi, în fine, în cazurile în care se angajează cumpărând înainte de a 
vinde sau în care acţionează ca distribuitor dispunând de un depozit propriu de 
mărfuri, creatorul de piaţă are nevoie de un capital propriu sau trebuie să coopereze 
cu sistemul de bănci pentru a-si finanţa activităţile sale. Până la deplina afirmare a 
sistemului bancar, intermediarul va fi acela care va acorda credite producătorului şi 
comerciantului cu amănuntul. […] Rolul intermediarului va fi preluat în întregime în 
competenţa compartimentului de desfacere şi marketing al întreprinderii.”   

După ce reliefează că serviciile de creator de piaţă sunt generatoare de costuri 
(variabile) în funcţie de diferite forme de organizare a activităţii economice care pot 
fi înţelese ca instituţii şi se menţionează că activitatea de creare a pieţei „este o 
activitate antreprenorială cu o istorie îndelungată”, autorii grupului de la Viena 
notează că „nu este suficient deci să  presupui că piaţa va apărea în mod spontan. 
[…] Este o ironie plină de înţelesuri că programele de transformare ale avantajelor 
pieţei libere par să fi uitat de ideea centrală a lui (Ronald) Coase26 că pieţele au 
nevoie de indivizi care să stabilească preţurile şi să execute tranzacţiile, ceea ce este 
o activitate economică care se realizează cu costuri. Nu este surprinzător că o astfel 
de viziune mioapă şi distorsionată a neglijat problema concretă a creării pieţei în 
cadrul programelor concrete de transformare”. 

Am citat pe larg, aproape în întregime tezele coerente ale economiştilor grupului 
de la Viena, în primul rând pentru a nu le segmenta şi trunchia, şi în al doilea rând 
pentru că expresii cum sunt „ordine spontană” şi „mână invizibilă” – au putut totuşi 
genera înţelegeri şi acţiuni practice greşite, păgubitoare pentru o lume elevată nu 
doar din ţările aflate în tranziţie, dar şi din ţări dezvoltate şi chiar din importante 
instituţii internaţionale. Cauza confuziilor în capcana cărora s-a căzut este legată de 
faptul că ordinea spontană şi mâna invizibilă pot să îndeplinească o funcţie de 
coordonare economică fără intervenţia statului. Acesta era doar modelul ideal, 
teoretic. În practica vieţii economice complexe Adam Smith n-a exclus o varietate 
de intervenţii cum sunt cele la care se referă cu multă îndreptăţire economiştii 
grupului de la Viena. Pentru a evita asemenea înţelegeri Leszeck Balcerowicz 
foloseşte cu multă dibăcie strategia termenilor pereche „mâna invizibilă” şi „mâna 
vizibilă”27, problemă la care ne vom referi succesiv în paragrafele următoare. 

 Câteva concluzii 
Mâna invizibilă, prin toate componentele sale, permite să se afirme că piaţa 

liberă este modelul de piaţă care poate fi luat drept bază pentru asigurarea 
dinamismului economic. 

Piaţa liberă, adică mâna invizibilă, are nu numai virtuţi, ci şi limite. Trei critici i 
se pot aduce: 

- concurenţa include tendinţa spre autodistrugere; 
- comportamentele individuale libere şi perfect raţionale conduc la situaţii 

colective absurde; 
- piaţa liberă poate conduce la înlănţuiri vicioase (după un mecanism 

autoîntreţinut de creştere urmează unul de prăbuşire). 
Având limite organice (piaţa liberă), va trebui ca modelul de piaţa reală din orice 

economie să combine în proporţii variate piaţa, constrângerea şi tradiţiile 
(consimţământul). 

                                                
26 Ronald Coase este laureat al Premiului Nobel pentru economie în anul 1991 
27 L. Balcerowicz, op.cit., p.138 
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Cât priveşte constrângerea, realitatea demonstrează pretutindeni că pieţei libere i 
se asociază în proporţii diferite şi intervenţii inevitabile pentru a atenua cât de cât 
efectele negative ale pieţei libere şi a se asigura eficienţa cea mai înaltă a pieţei, 
contribuţia necesară pentru dinamismul economic. 

 Tradiţiile, consensul naţional, este cel mai important factor de producţie. Dar de 
acesta nu se vorbeşte sau se ţine seama în practică. 

Orice ruptură între ordinea globală (piaţa) şi aspiraţiile individuale (tradiţiile sau 
consensul naţional) conduce la ineficienţă, la un slab dinamism economic. 

Cât priveşte combinarea constrângerii cu piaţa şi tradiţiile, lucrurile sunt mai 
complicate şi controversate. Referindu-se la tendinţa sectorului privat de a-şi extinde 
aria marfară (a pieţei), în detrimentul celei nemarfare (aria puterii publice – 
învăţământ, sănătate, religie etc.), Michel Albert susţine că societatea capitalistă 
(îndeosebi nord-americană) riscă să se transforme într-un distrugător al valorilor 
sociale dacă sunt lăsate la discreţia banilor, citându-l în acest sens pe economistul 
francez François Perroux din care reţinem: „Toate societăţile capitaliste funcţionează 
aşa cum trebuie numai datorită unor sectoare sociale care nu sunt pătrunse şi nici 
animate de spiritul de câştig […]. Atunci când înaltul funcţionar, soldatul, 
magistratul, preotul, savantul încep să fie dominaţi de acest spirit, societatea se surpă 
şi orice formă de economie este ameninţată. Bunurile cele mai de preţ şi mai nobile 
din viaţa oamenilor – onoarea, bucuria, afecţiunea, respectul faţă de semen – nu 
trebuie să existe pe nici un fel de piaţă; dacă un astfel de lucru ajunge să se întâmple, 
grupul social, oricare ar fi el, începe să se clatine din temelii. Căci un spirit mai 
vechi şi străin de capitalism susţine […] cadrele în interiorul cărora funcţionează 
economia capitalistă. […] gustul pentru confort şi bunăstare materială, nu face decât 
să atace instituţiile tradiţionale şi structurile mentale fără de care nici o ordine 
socială nu este posibilă. Capitalismul uzează şi corupe. Este un enorm consumator 
de seve vitale asupra volumului cărora nu are nici o priză directă”28 

Constrângerea şi combinarea ei cu piaţa şi cu tradiţiile trebuie să asigure 
eficienţa atât a mâinii invizibile cât şi a mâinii vizibile. 
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Issues environment through nature and implications of her character proves to be a 

global problem. The state environmental present in the Republic of Moldova reveals the need 
for allocation of investment in fixed capital, fixed assets value of production in turn having 
different weights in the protection and rational use of water resources, atmospheric air, land 
resources, ect. Care for the conservation of national resources and environmental protection 
shows the obligation to allocate the money means of the state budget. Sustainable 
development us reveal such an economic and social development, which provides vital needs 
of society on account of natural resources and its human values, while maintaining the most 
likely potential natural heritage of the nation. 

Key words: environmental factor, sustainable development, ecological status, 
environmental management, investment. 

Introducere  
 În prezent factorul ecologic se asociază cu procesele negative care au loc în 

mediul natural sub influenţa activităţii umane. Mediul, protecţia acestuia pretinde 
din ce în ce mai mult la o gestionare coerentă, suplă şi capacitivă, o mare varietate 
de instrumente de intervenţie, precum şi o comunicare continuă cu actorii socio-
economici în vederea reducerii la minimum a fenomenelor de poluare şi de utilizare 
raţională a resurselor planetei. În condiţiile economiei de piaţă principalul mijloc de 
asigurare a durabilităţii ecologice este aplicarea instrumentelor economice şi de 
reglementare normativă. Pentru corelarea şi promovarea politicii de dezvoltare 
durabilă, precum şi pentru corelarea cheltuielilor ecologice şi sociale este necesară 
extinderea practicii aplicării instrumentelor economice, impozitelor, taxelor. 
Managementului ecologic tinde să-şi asume un rol fundamental în depăşirea crizei 
mediului, gestionarea raţională a resurselor, daune şi costurile legate de mediu, 
instrumente economice ale politicii de mediu, repercusiuni micro- şi macroecono-
mice ale mijloacelor de protecţie a mediului etc., fiind unele din problemele 
principale circumscrise acestei ştiinţe. Promovarea unei politici unice în domeniul 
protecţiei mediului în Republica Moldova reprezintă o cerinţă actuală a timpului şi 
este orientată spre consolidarea cursului ţării pe calea dezvoltării durabile, integrarea 
în structurile europene şi intensificarea proceselor de colaborare internaţională în 
domeniul ca singura noastră şansă de lichidare a penuriei sociale, de soluţionare a 
multiplelor noastre probleme de mediu. 

Material şi metodă.  
Pe parcursul studiului au fost utilizate atât metode de cercetare tradiţionale, de 

analiză cantitativă şi calitativă, de analiză comparată şi logică, cât şi metode 
moderne de studiu. Baza informativă au format-o datele oficiale ale Biroului 
Naţional de Statistică al Republicii Moldova.  

Rezultate şi discuţii 
Realizarea pe scară largă a obiectivelor de dezvoltare durabilă presupune ca 

politicile economice să fie proiectate conform consideraţiilor de mediu şi a funcţiilor 
economice ale resurselor naturale. Indicatorii economici - standard care descriu în 
principal fluxurile financiare într-o economie furnizează informaţii incomplete 
privind implicaţiile activităţilor economice asupra mediului. 

Investiţiile în capitalul fix sunt alocate în toate ramurile economiei naţionale, 
fiind o bază tehnico-materială, necesară pentru desfăşurarea activităţilor de 
producţie. În ultimele decenii, când alarma pericolului ecologic devine inevitabilă, 
aceste investiţii în capitalul fix au luat amploare în domeniul protecţiei mediului şi 
folosirii raţionale a resurselor naturale. În continuare vom analiza investiţiile în 
capitalul fix din domeniul protecţiei mediului (tabelul 1). 
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Analizând datele tabelul 1, relevăm că investiţiile în capitalul fix pentru protecţia 
mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale se majorează anual. Astfel, dacă 
valoarea lor constituia în anul 2000 circa 6060,0 mii lei, atunci în anul 2006 valoarea 
acestora creşte de aproximativ 8 ori, constituind 51593,2 mii lei în mărime absolută. 
Acestea se divizează în câteva sectoare: a) pentru protecţia şi folosirea raţională a 
resurselor de apă; b) pentru protecţia şi folosirea raţională a terenurilor; c) pentru 
protecţia aerului atmosferic; d) pentru utilizarea şi îngroparea deşeurilor toxice. 

Ponderea cea mai mare o deţin investiţiile în capitalul fix pentru protecţia şi 
folosirea raţională a terenurilor, care în anii 2000 şi 2001 constituia 77,94% şi 
73,20% în mărime relativă din totalul investiţiilor efectuate. În anul 2003 acest 
coraport se modifică, investiţiile în capitalul fix şi folosirea raţională a resurselor de 
apă deţinând o pondere de 70,06%.  

Tabelul 1 
Investiţie în capital fix pentru protecţia mediului şi folosirea raţională a 

resurselor naturale 
Inclusiv:  

Anii 
 
 

Unit. măs. 

În total pentru protecţia şi 
folosirea raţională a 

resurselor de apă 

pentru protecţia 
şi folosirea 
raţională a 
terenurilor 

Pentru 
protecţia 
aerului 

atmosferic 

pentru utilizarea şi 
îngroparea 

deşeurilor toxice 

mii lei 6060,0 1314,6 4723,1 - 22,3 2000 
% 100% 21,70 77,94 - 0,36 

mii lei 12151,2 3257,2 8894,0 - - 2001 
% 100% 26,80 73,20 - - 

mii lei 14787,9 4248,3 10539,6 - - 2002 
% 100% 28,73 71,27 - - 

mii lei 40974,0 28705,3 12268,7 - - 2003 
% 100% 70,06 29,94 - - 

mii lei 27398,9 11395,9 16003,0 - - 2004 
% 100% 41,60 58,40 - - 

mii lei 43938,7 23061,8 20876,9 - - 2005 
% 100% 52,49 47,51 - - 

mii lei 51593,2 17879,2 33711,5 2,5 - 2006 
% 100% 34,654 65,341 0,005  - 

Sursa: calculat conform datelor BNS 
 

În anul 2005 se investesc resurse financiare în capitalul fix în mărime absolută 
de 43938,7 mii lei, şi repartizarea în sectorul apelor şi a terenurilor fiind aproximativ 
egale. Pentru protecţia aerului atmosferic procesul investiţional începe abia în anul 
2006, constituind 2,5 mii lei, pe când pentru protecţia şi folosirea terenurilor se 
evidenţiază valoarea de 33711,5 mii lei. 

Mijloacele fixe de producţie folosite în domeniul mediului sunt de diferit 
randament şi necesită anumite mijloace băneşti, de aceea vom analiza valoarea 
mijloacelor fixe de producţie pentru protecţia mediului (tabelul 2). 

Analizând datele din tabelul 2 concluzionăm că valoarea mijloacelor fixe de 
protecţie a mediului în anul 2000 constituia 982,1 mil. lei, iar în anul 2005 circa 
986,9 mil. lei, adică nu şi-a modificat esenţial valoarea. Valoarea mijloacelor fixe de 
producţie menite pentru protecţia şi folosirea raţională a resurselor de apă îşi menţin 
o pondere de întâietate pe parcursul anilor 2000-2005, aproximativ 90% din totalul 
valorii mijloacelor fixe ce fac parte din domeniul protecţiei mediului. În schimb, 
valoarea mijloacelor fixe pentru protecţia aerului atmosferic se majorează în anul 
2000 de la 34,2 mil. lei, la 67 mil. lei în anul 2005. Altor mijloace fixe în domeniul 
mediului, le revin cote mici de aproximativ 2-5% comparativ cu mijloacele din 
protecţia apei şi aerului. 
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Tabelul 2 
Valoarea mijloacelor fixe de producţie pentru protecţia mediului  

Inclusiv: Anii 
 
 

                   Unit. măs. 

 
Total 

Pentru protecţia şi 
folosirea raţională a 

resurselor de apă 

Pentru protecţia 
aerului 

atmosferic 

Alte mijloace fixe 
pentru protecţia 

mediului 
mil. lei 982,1 889,4 34,2 58,5 2000 

% 100 90,56 3,48 5,96 
mil. lei 964,4 861,1 45,5 57,8 2001 

% 100 89,28 4,72 6,00 
mil. lei 995,5 880,8 50,5 64,2 2002 

% 100 88,48 5,07 6,45 
mil. lei 1013,4 917,6 53,3 42,5 2003 

% 100 90,54 5,26 4,2 
mil. lei 1009,8 905,6 68,9 35,3 2004 

% 100 89,68 6,82 3,5 
mil. lei 986,9 897,2 67,0 22,7 2005 

% 100 90,91 6,79 2,3 
Sursa: calculat conform datele BNS 
 

De la an la an statul este nevoit să aloce mijloace băneşti pentru protecţia 
mediului, care ar fi putut fi utilizate în alte scopuri, dacă factorii naturali ar fi fost 
utilizaţi în mod judicios de către toţi agenţii economici. Analiza cheltuielilor 
bugetare pentru protecţia mediului poate fi analizată în baza următorului tabel 
analitic (tabelul 3). 

Tabelul 3 
Cheltuielile bugetului de stat pentru protecţia mediului în Republica 

Moldova 
Anii  Indicatorii  

 2005 2006 2007 2008 

Cheltuielile, în total, mii lei 7724200,0 10024800,0 12161400,0 14881700,0 
Cheltuieli pentru protecţia mediului şi 
hidrometeorologie, mii lei 

 
50977,7 

 
68403,5 

 
121943,4 

 
110059,8 

Ponderea cheltuielilor pentru protecţia 
mediului şi hidrometeorologie, din chel-
tuielile totale ale bugetului de stat, % 

 
 

0,66 

 
 

0,68 

 
 

1,00 

 
 

0,74 
Sursa: calculat conform datelor BNS 
 

Analizând datele din tabelul 3, putem releva că odată cu desfăşurarea accentuată 
a diferitor activităţi de către agenţii economici şi întreaga societate, din bugetul de 
stat se repartizează anumite cheltuieli în vederea protecţiei mediului. Anual se 
reflectă o majorare a ponderii acestor cheltuieli. Astfel dacă în anul 2005 ele 
constituiau 0,66% în mărime relativă, în 2006 deja 0,68%, iar în 2007 obţinem 
1,00%. Acest fapt denotă că statul este nevoit să amelioreze situaţia creată în mediul 
înconjurător, cauzată de atitudinea nechibzuită a populaţiei. Pentru anul 2008 se 
preconizează o micşorare a cheltuielilor din bugetul de stat cu 0,26%. Acest fapt nu 
evidenţiază o îmbunătăţire a situaţiei protecţiei mediului, ci o redistribuire a 
veniturilor în alte sectoare, în care situaţia este deplorabilă. 

Concluzie. Asigurarea unui viitor sigur şi prosper pentru Republica Moldova 
necesită tratarea echilibrată a problemelor mediului şi ale dezvoltării. Economia şi 
viaţa socială trebuie acomodate la cerinţele concepţiilor de dezvoltare durabilă 
ecologico-socioeconomică, desfăşurând astfel un ansamblu de restructurări în aceste 
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domenii, în contextul relaţiilor de piaţă. Astfel, din cercetările efectuate putem 
concluziona următoarele: 

a) componentele naturale servesc drept bază pentru desfăşurarea continuă a 
existenţei omenirii, a activităţilor ce le desfăşoară, folosirea raţională a cărora 
asigură generaţiilor viitoare o parte de un standard de bunăstare şi mediu sănătos; 

b) evaluarea integrată şi menţinerea celor patru tipuri de capital definesc 
dezvoltarea durabilă: slabă, sensibilă şi puternică, pe care le disting ţările lumii. 
Omul şi natura constituie un tot indestructibil, de aceea degradarea mediului se va 
reflecta într-un total asupra fiinţei umane; 

c) pentru menţinerea funcţionalităţii sistemelor naturale, se stabilesc sferele de 
aplicare a politicii de mediu, prin intermediului instrumentelor legislative, 
economice, a unor măsuri indirecte şi economice generale; 

d) evaluarea economică a bunurilor şi serviciilor de mediu permite să apreciem 
preţul pentru schimbările fizice ale mediului, cât şi restabilirea acestor efecte prin 
valoarea bănească; 

e) analiza indicatorilor de mediu şi de dezvoltare explică interdependenţa 
corelaţiei „economie−mediu”, relevând legătura dintre furnizarea de resurse şi 
absorbţia acestora la nivel micro- şi macroeconomic, totodată, caracterizând 
indicatorul poluării, epuizarea resurselor, riscul ecosistemului, cât şi a impactului 
mediului asupra bunăstării umane; 

f) starea ecologică actuală a Republicii Moldova se caracterizează printr-o 
agravare cantitativă a poluării apei, aerului, solurilor, defrişării pădurilor, acumulării 
grămezilor de deşeuri care rezultă din activităţile sectorului industrial: extractiv, 
minieră, construcţie, industria alimentară şi a băuturilor, metalurgic, cât şi a 
„revoluţiei verzi” din agricultură; 

g) investiţiile în capitalul fix pentru protecţia mediului şi folosirea raţională a 
resurselor naturale îşi majorează valoarea de la 6060,0 mii lei în anul 2000 până la 
51593,2 mii lei în anul 2006. În mărime relativă, ponderea înaltă deţinând 
investiţiile în capital fix pentru protecţia şi folosirea raţională a terenurilor şi a 
resurselor de apă; 

h) ponderea cheltuielilor din bugetul de stat pentru protecţia mediului creşte 
anual de la 0,66% în anul 2005 până la 1,00% în anul 2007, în mărime relativă, ceea 
ce denotă situaţia necesară de ameliorare a mediului din veniturile bugetului de stat. 

 În vederea redresării situaţie propunem următoarele măsuri: 
1) realizarea unui ansamblu de măsuri în vederea economisirii, conservării, 

regenerării resurselor naturale şi a deşeurilor de producţie şi menajere, pentru 
asigurarea unui mediu economico-ecologic sănătos; 

2) remodelarea conduitei economice şi sociale, formarea unei noi culturi în 
folosirea bunurilor naturale, în consum şi modelul de viaţă; promovarea prin toate 
canalele posibile de informare a unui alt mod de gândire şi comportament; 

3) promovarea de către stat a standardelor de management de mediu cu scopul 
elaborării tehnicilor de evaluare în termeni monetari a fenomenelor legate de 
evoluţia mediului, implementarea şi menţinerea politicilor de mediu, cât şi a unei 
treceri de la modelul staţionar la cel de dezvoltare durabilă; 

4) elaborarea de către stat şi asigurarea realizării strategiilor naţionale de 
dezvoltare durabilă în toate direcţiile strategice ale economiei naţionale; 

5) formarea mecanismului de acumulare şi alocare de venituri pentru prevenirea 
şi controlul efectelor negative cauzate de poluarea mediului înconjurător; 

6) asigurarea exploatării durabile a resurselor naturale, condiţie fără care este 
imposibilă dezvoltarea socio-economică durabilă; 

7) implementarea unui program de contabilizare a resurselor naturale care 
impune un alt nivel de evidenţă şi gestiune a resurselor naturale, inclusiv a celor 
ecologice; 
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8) asigurarea realizării reformelor social-economice compatibile cu mediul 
înconjurător care ar permite integrarea Republicii Moldova în spaţiul Uniunii 
Europene. 

La etapa actuală Republica Moldova dispune de posibilităţi pentru a-şi redresa 
situaţia ecologică precară, a lua măsuri în vederea promovării unei politici de 
instruire şi educare ecologică a populaţiei, a implementa eficient ajunsurile 
managementului de mediu ca în final să atingă calea unei dezvoltări durabile într-un 
spaţiu european visat 
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ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИКИ ТРУДА 

Белой С., магистр экономики, ст. лектор, ASEM 
The scope of this article is the refinement of the essence of the evaluation of 

administrative activity in  modern conditions, and the determination of practical approaches 
to the isolation of the basic criteria of its evaluation. As conclusion  we can mention that the 
evaluation of the results of the managers is much more complex than the evaluation of the 
working personnel. Reason consists in the complexity of administrative activity, in the 
evaluation of the system of its elements and degree of their influence on the object of control. 

Проблема оценки управленческой деятельности относится к категории «вечно 
актуальных» в области теории и практики управления. Подобно тому, как руко-
водитель играет центральную и наиболее важную роль в любой организационной 
системе, так исследование и оценка этой деятельности объективно выступают 
главной проблемой теории управления. Оценка управленческой деятельности 
позволяет выявить, насколько эффективен труд руководителя. Значение процедуры 
оценки эффективности управленческого труда трудно переоценить, т.к. управлен-
ческая деятельность посредством реализации входящих в нее функций определяет 
результативность конкретного подразделения. Кроме того, на основе результатов 
управленческого труда на уровне подразделения обобщенно складывается и общая 
эффективность управления предприятием. По мнению проф. А.Я.Кибанова, «в 
настоящее время эффективность производства во многом определяется 
эффективностью работы персонала управления организации» [10. С. 26]. 

Целью данной статьи является уточнение сущности оценки управленчес-
кой деятельности в современных условиях, а также выявление практических 
подходов к выделению основополагающих критериев её оценки. 

Усиление внимания к вопросу оценки деятельности руководителя обуслов-
лено повышением требований к современным управленческим кадрам. Причиной 
тому является воздействие множества внешних и внутренних факторов. Прежде 
всего, это воздействие сложной многофакторной динамической внешней среды на 
современную компанию, когда в краткосрочной перспективе руководителю 
необходимо своевременно реагировать на происходящие изменения в 
существующей рыночной обстановке. В свою очередь, и долгосрочное 
планирование деятельности организации повышает требования к знаниям и 
навыкам современного руководителя. На сегодняшний день существенное 
влияние оказывают также и другие социально-экономические факторы: 
- возрастание сложности процессов управления; 
- изменение жизненного уровня и условий роста материального 

благосостояния; 
- смена ряда показателей системы моральных и материальных ценностей; 
- рост образовательного, правового, профессионального уровня и 

личностного самосознания; 
- возрастание уровня информированности; 
- рост информационно-технической и автоматизированной оснащенности 

труда. 
При такой ситуации повышаются требования к гибкости процессов 

управления на предприятии, в частности, - к методам и технике работы самого 
управленца. 

Формирование и совершенствование данных подсистем управления 
возможно лишь при регулярной оценке управленческой деятельности, в 
результате которой своевременно выявляются и нивелируются «узкие места» в 
управлении деятельностью коллективом организации. 

Для осуществления оценки любой деятельности необходимо знать, прежде 
всего, предмет и продукт исследуемой деятельности, а также следует выделить 

243



 

значимые особенности (факторы), влияющие на ее конечный результат. 
Охарактеризуем перечисленные понятия. 

Сущность управленческой деятельности заключается в обеспечении общего 
руководства процессом функционирования и развития системы управления и, в 
конечном счете, в выполнении непосредственных функций в отношении объекта 
управления − производства (оказания услуг). В процессе деятельности руково-
дитель сосредоточивает внимание на решении принципиальных вопросов, таких 
как определение целей системы и ее элементов, постоянное совершенствование 
структуры производства и органов управления, подбор и расстановка кадров 
управления, активизация (мотивация) их труда. 

По мнению проф. Г.Х.Попова, «специфика труда руководителя состоит в 
том, что производственные, экономические, технические и социальные задачи 
он решает по преимуществу в организационном аспекте, воздействуя на 
людей, которые должны непосредственно решать эти задачи» [6, с.14]. 

Так, концентрацию управленческих функций в производственном аспекте 
можно охарактеризовать при помощи показателя уровня централизации 
производства (Уц) на предприятии [5. С. 52]: 

общ

ц
ц ВП

ВП
У = ,  (1) 

где ВПц − выпуск продукции (оказание услуг) определенного типа в 
структурном подразделении (руб.); ВПобщ - выпуск продукции (услуг) на 
предприятии в целом (руб.). Характер труда руководителя определяется тем, 
что он реализует важнейшую функцию управления − функцию руководства. 
При этом перед ним стоит задача: интегрировать систему управления в единое 
целое, определять её деятельность, координировать действия её звеньев. В 
управлении выделяются различные функции: планирование, учет, управление 
персоналом, контроль и т.д. Но система управления только тогда будет 
системой, если все её функции и звенья составляют единое целое. В 
организационном аспекте степень централизации управления (Ур) выражается 
следующим образом: 

ф

фц
р Р

Р
У = , (2) 

где Рфц − количество принятых решений при выполнении определенной 
управленческой функции на верхних уровнях управления; 

Рф − общее количество принятых решений при выполнении данной 
функции на всех уровнях управления. 

Функция руководства и призвана, прежде всего, интегрировать в единое целое 
все функции системы управления. Соответственно первая обязанность 
руководителя − обеспечить согласованность и единство системы управления как 
единого целого. Чем сложнее система управления, чем чётче проведено в ней 
разделение труда, тем острее встает проблема интеграции, тем актуальнее задача 
преодоления опасностей обособленности, местничества, ведомственности. 
Другими словами, руководитель обеспечивает единые и скоординированные 
действия системы управления и с ее помощью − действия объекта управления. 

Труд руководителя не только объективно обусловлен, но и носит 
творческий, инициативный характер, поэтому совершенно правомерно 
говорить об искусстве управления руководителя. Правила и принципы в 
управленческой деятельности служат исходным пунктом для активной работы 
руководителя над совершенствованием стиля работы, навыков и умений, 
методов организации своего труда. 
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Данные совершенствования управления определяются во многом объемом 
управленческой деятельности. По мнению проф. С.А.Белановского, «объем 
управления необходим для поддержания некоторого стабильного уровня 
организации и определяется степенью совокупного давления отклоняющих 
факторов, т. е. нагрузкой на управление» [1. С. 23]. Возрастание нагрузки на 
управление требует для поддержания достигнутого уровня организации 
увеличения объема управленческой деятельности и (или) повышения ее качества. 
Снижение уровня нагрузки, напротив, создает предпосылки для высвобождения 
используемых в управлении трудовых и материальных ресурсов. Показатель 
уровня управляемости (Ку) рассчитывается следующим образом: 

н

ф
у У

У
К = ,                                        (3) 

где Уф − количество принятых решений при выполнении определенной 
управленческой функции на верхних уровнях управления; 

Ун − общее количество принятых решений при выполнении данной 
функции на всех уровнях управления. 

В управленческой теории значение нормы управления рекомендуется 
брать из расчёта 7-10 подчиненных. По вопросу определения продукта 
(результата) управленческой деятельности существуют различные мнения. 

Ряд исследователей в этой области в качестве продукта деятельности 
управленца рассматривают информацию (Г.Х.Попов, А.Ф.Сильченков, И.Б. 
Жихарев, В.М.Чернов, Л.Д.Антосенкова), по мнению других ученых − это 
информация в форме управленческих решений, воздействующих на 
управляемую систему (Б.З. Мильнер, З.Ф. Бондаренко, И. Пригожин, Ю.А. 
Тихомиров, Н.П. Карданская), третьи считают, что это только те решения, 
которые изменяют и влияют на управляемую систему (Д.И.Правдин) [3. с.11]. 

В советской отечественной экономической литературе управленческий 
труд отождествлялся с инженерно-техническим трудом и трудом служащих. 
Это свидетельствовало о слабой изученности предмета, недопонимании 
важности и содержания труда управленческих работников, недостаточной 
разработанности понятийного аппарата. 

Так, академик Ф.М. Русинов подчеркивает, что «продукт деятельности 
руководителя является частью результата функционирования управляемой 
системы, как и продукт труда других видов, например, рабочего. Продукт 
деятельности рабочего может иметь материальное воплощение, в изделиях или 
деталях, а труд менеджера не овеществлен, но значение, которое он имеет, 
оказывает свое влияние на труд рабочего в гораздо большей степени, чем 
результаты труда рабочего» [7, с.68]. Результат работы менеджера − это 
результат деятельности объекта управления, управляемой системы. 

Одной из наиболее приемлемых, на наш взгляд, современных точек зрения 
на проблему выделения трудовых аспектов управленческой деятельности 
является определение проф. А.Я.Кибанова: «Под управленческим трудом 
понимается вид трудовой деятельности по выполнению функций управления в 
организации, назначением которого является обеспечение целенаправленной и 
скоординированной деятельности трудового коллектива по решению стоящих 
перед ним задач. 

Объектом управленческого труда является сфера его приложения − 
организация, структурное подразделение. 

Предметом управленческого труда − информация о состоянии объекта и 
необходимых изменениях в его функционировании и развитии. 
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Продукт управленческого труда - управленческие решения и практические 
действия, необходимые для обеспечения функционирования объекта в 
требуемом режиме» [9. С. 89]. 

Говоря об оценке эффективности управленческого труда, невозможно не 
затронуть вопрос его качества. Одним из способов определения качества управ-
ления на предприятии служит вычисление соответствующего показателя (Ккур): 
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∑
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1
,              (4) 

где tmi − потери производственного времени в структурных подразделениях 
из-за несвоевременного или некачественного выполнения управленческих 
функций;  

т − число функций управления; 
п − число структурных подразделений;  
Тсм − сменный фонд рабочего времени в соответствующих структурных 

подразделениях. 
Согласно вышеперечисленной классификации подходов к определению 

продукта труда руководителя, можно выделить некоторые направления (кри-
терии) в оценке управленческой деятельности. Критерии оценки эффективности 
управленческой деятельности могут основываться на следующих показателях: 
- показателях деятельности управляемой системы в сравнении с затрачен-
ными ресурсами; 
- показателях степени организации и процессов деятельности руководителя; 
- показателях эффективности принятия и исполнения управленческих решений; 
- показателях оценки деловых и личностных характеристик управленца. 

Первые три группы показателей более изучены по сравнению с личностью 
менеджера и влиянием его качеств на эффективность управленческой деятель-
ности. В научной литературе, посвященной проблемам управления, не 
существует единого подхода к определению необходимого набора деловых и 
личностных качеств руководителя. Во многом данный аспект обусловливается 
типом управляемого объекта (команда, структурное подразделение, 
организация в целом) и спецификой его деятельности. 

В связи с разделением управленческого труда результат труда руководителя, 
по нашему мнению, выражается посредством итогов производственно-
хозяйственной и иной деятельности организации или подразделений (например, 
выполнение плана по прибыли, рост числа клиентов и т. п.), а также через 
социально-экономических условий труда подчиненных ему работников 
(например, уровень оплаты труда, мотивированность персонала и т. п.). 

В практике оценки результативности труда руководителей наряду с 
количественными показателями, т.е. прямыми, используются и косвенные, 
характеризующие факторы, влияющие на достижение тех или иных 
результатов. К таким факторам результативности относятся: оперативность 
работы, напряженность, интенсивность труда, сложность труда, качество 
труда и т.п. В отличие от прямых показателей результатов труда, косвенные 
оценки характеризуют деятельность работника по критериям, соответствую-
щим идеальным представлениям о том, как следует выполнять должностные 
обязанности и функции, составляющие основу данной должности, и какие 
качества должны быть проявлены в связи с этим. 

Процедура оценки результатов управленческого труда будет эффективной 
при соблюдении следующих обязательных условий: установление четких 
«стандартов» результатов труда для управленческой должности (экспертным 
путем) и критериев ее оценки; выработка процедуры проведения оценки 
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результатов труда (когда, как часто и кто проводит оценку, методы оценки); 
предоставление полной и достоверной информации оценщику о результатах 
труда работника; обсуждение результатов оценки с работником; принятие ре-
шения по результатам оценки и документирование оценки. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что оценка результатов труда 
руководителей гораздо сложнее, чем оценка труда рабочего персонала. 
Причина заключается в сложности управленческой деятельности, в оценке 
системы ее элементов и степени их влияния на объект управления. В 
результате этого процедура оценки управленческого труда напрямую влияет 
на деятельность какого-либо производственного или управленческого звена, 
что определяет эффективность экономики труда на предприятии в целом. 
Обобщив различные подходы к определению результата управленческой 
деятельности, можно говорить, что результат труда работника аппарата 
управления характеризуется степенью достижения цели управления при наи-
меньших затратах. При этом важное практическое значение имеет правильное 
определение количественных и качественных показателей, отражающих 
конечные цели организации или подразделения. 
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ELEMENTE PENTRU STRATEGIA ROMÂNIEI DE 
 CONSTRUIRE A ECONOMIEI BAZATĂ PE CUNOŞTINŢE 

Elena Pană, asistent universitar, doctorand, ULIM 
Abstract: Today we attend to complex changes both in economic and social field. The 

transition through an information society to knowledge based society, where intangible 
resources are more important, affects all areas of life: business, education, culture, etc. 

In these circumstances, the information becomes a very important element, because who 
controls the information owns the power, especially when competition intensifies. The 
appearance of modern ways of communications facilitates the access to information and, in 
the same time, eliminates distances. 

Our economic and social life is becoming more and more knowledge-driven. It has by 
now become a truism to say that we live in an information society. But we have only just 
begun to explore and understand the very real and everyday consequences. One of these is 
the growing importance of knowledge. 

Cuvinte cheie: societate bazată pe cunoştinţe, informaţie, cunoaştere, noua 
economie, economia bazată pe cunoştinţe, globalizare, revoluţie tehnico-ştiinţifică, 
tehnologii informatice.  

  
Din cele mai vechi timpuri, bogăţia şi puterea erau asociate posedării de resurse 

fizice, factori de producţie fiind resursele tangibile precum pământul utilajele 
clădirile.  

Secolele trecute au fost reprezentate de revoluţia industrială, baza fiind puterea 
aburului, forţa fizică a omului şi capitalul bănesc.La acea vreme, revoluţia industrială 
având acelaşi impact şi derulându-se cu aceeaşi viteză pe care a avut-o recent revoluţia 
informaţională. În secolul XX, apariţia dezvoltarea şi utilizarea calculatorului şi a 
aplicaţiilor create au dus practic la eliminarea oricărei distanţe. Astăzi, bogăţia şi puterea 
decurge din resursele intelectuale, din capitalul de cunoştinţe, unde informaţia şi 
cunoaşterea stau la baza dezvoltării şi progresului oricărei societăţi. 

1. Economia bazată pe cunoştinţe 
Carecteristica dominantă a secolului în care trăim este schimbarea, o perioadă 

tranzitivă spre un nou model de societate, manifestându-se permanent şi 
pretutindeni, având majore implicaţii economice şi sociale în evoluţia omenirii. 
Această schimbare de la economia bazată pe resurse fizice la economia bazată pe 
cunoştinţe este economia modernă în care rolul determinant îl au cunoştinţele. 

Potrivit bine-cunoscutei organizaţii OCDE , definiţia formulată prin specialiştii 
săi, economia bazată pe cunoştinţe reprezintă „economia în mod direct pe producţia, 
distribuţia şi utilizarea cunoştinţelor şi informaţiilor. Această definire prezintă un 
plus de consistenţă, comparatic cu alte definiţii, reuşind, într-o formă sintetică, să 
evidenţieze specificitatea conţinutului său. 

Factorii care au determinat trecerea economiei de tip industrial la noua 
economie, bazată pe cunoaştere sunt revoluţia tehnico-ştiinţifică şi globalizarea. 

Revoluţia tehnico-ştiinţifică a condus la numeroase schimbări în modul de 
organizare şi funcţionare a societăţii, şi anume: 

• eficientizarea tehnologiilor de ultimă oră au permis accesul larg la realizarea 
de produse mai bune, la preţuri mai mici, permiţând accesul unui număr din ce în ce 
mai mare de oameni la bunurile realizate; 

• în prezent cercetările sunt orientate către îmbunătăţirea procesului de 
producţie şi în acelaşi timp,datorită conştientizării agravării factorilor de mediu, 
către diminuarea poluării; 

• informaţia devine accesibilă mai multor indivizi; 
• dezvoltarea domeniului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei conduce la 

apariţia şi dezvoltarea unor noi tipuri de afaceri (e-commerce); 
• investiţiile importante în domeniul tehnologiei de vârf au dus la creşterea 

interesului pentru inovare. 
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Procesul de globalizare este rezultatul unor modificări la nivelul economiei 
mondiale care s-a accentuat în ultimii ani. Ridicarea barierelor vamale, apariţia 
firmelor multinaţionale, creşterea competiţiei pe pieţele interne şi externe, creşterea 
importanţei gestionării resurselor şi a modului cum sunt consumate, toate acestea 
reprezintă atât cauze, cât şi efecte ale globalizării. 

Cunoaşterea a căpătat înţelesuri şi semnificaţii noi faţă de filosofiile clasice şi 
moderne ale cunoaşterii. Cunoaşterea nu mai este numai un proces mental uman, ci 
şi unul al animalelor, al sistemelor de inteligenţă artificială, al organizaţiilor 
industriale, economice şi sociale, al organizaţiilor care cuprind oameni acţionând în 
colaborare cu agenţi software, roboţi inteligenţi şi reţeaua Internet. 

Noile tehnologii informatice şi de comunicaţii schimbă radical activităţile 
economice şi sociale, concomitent cu modalităţile de achiziţionare, creare, 
diseminare şi folosire a cunoştinţelor determinând modificări substanţiale în 
organizarea şi în modalităţile în care producătorii de bunuri, furnizorii de servicii şi 
guvernele îşi realizează funcţiile.  

În plan economic cunoştinţele devin elementul esenţial al obţinerii unei 
productivităţi înalte şi al competitivităţii pentru firme, ramuri economice, economii 
naţionale şi economia mondială în ansamblul său. 

Rezultatul revoluţiei cunoştinţelor îl reprezintă noua economie bazată pe 
cunoştinţe, care se deosebeşte radical de celelalte tipuri de economii precedente, 
caracterizându-se prin transformarea cunoştinţelor în materie primă, capital, produse 
şi procese economice. 

La baza revoluţiei cunoştinţelor, a economiei bazate pe cunoştinţe se află 
cunoştinţele. Abordarea lor se va face corelativ cu informaţia şi data, concepte cu 
care se intersectează. 

Informaţia reprezintă o dată inteligibilă pentru receptor, căruia îi aduce un plus 
de cunoaştere, perceput de acesta.  

Cunoaşterea stă la baza dezvoltării şi progresului oricărui individ. Pentru a 
progresa în orice domeniu este necesar a obţine cât mai multe informaţii, ajungându-
se astfel la dezvoltarea unei adevărate culturi a informaţiei. Rolul informaţiei în 
societate a fost şi va rămâne deosebit de important, întrucât fără informaţie şi fără 
cunoaştere societatea nu ar progresa. 

Data este definită ca un semnal ce poate fi trimis de la un emiţător la un receptor. 
Cunoştinţele se deosebesc de informaţii prin dimensiune, natură derulare şi 

inteligenţă, prin capacitatea lor de a derula, prin utilizare, valoare adăugată. De 
multe ori valoarea activelor de cunoştinţe poate să depăşească semnificativ valoarea 
activelor tangibile. 

Economia bazată pe cunoştinţe prezintă caracteristici ce o diferenţiază esenţial 
de toate tipurile de economii cunoscute anterior: 

• primordialitatea cunoştinţelor în toate sferele activităţii economice, datorită 
impactului decisiv pe care îl au asupra funcţionalităţii şi performanţelor 
organizaţiilor; 

• proprietatea intelectuală deţine o pondere apreciabilă în patrimoniile 
naţionale, în continuă creştere; în economia bazată pe cunoştinţe aflată la maturitate 
proprietatea intelectuală va fi majorată; 

• fundamentarea activităţilor economice, nu în primul rând pe resurse 
tangibile(pământ, clădiri, echipamente), ci pe resurse intangibile, reprezentate de 
cunoştinţe şi de minţile oamenilor competenţi; 

• concentrarea activităţilor economice, nu asupra producerii de bunuri, ci 
asupra tratării informaţiilor, acumulării cunoştinţelor şi producerii de bunuri-
cunoştinţe care tind să devină cele mai căutate şi preţuite mărfuri pentru agenţii 
economici; 
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• proliferarea echipamentelor şi produselor simbolice, concomitent cu 
diminuarea relativă a produselor fizice: produsele simbolice se bazează pe 
informaţii, a căror valoare este independentă de caracteristicile fizice ale acestor 
bunuri. Cardurile, comerţul electronic, bankingul electronic, pachetele de programe 
pentru calculatoare, proiecte, etc.; 

• demasificarea producţiei, în sensul eliminării necesităţii de a concentra 
cantităţi mari de resurse fizice şi umane într-o organizaţie, pentru a putea genera 
performanţe viabile; 

• generarea, exploatarea şi perfecţionarea tehnologiilor devine o activitate 
foarte răspândită şi importantă, condiţionată pentru supravieţuirea şi performanţele 
unei părţi apreciabile a organizaţiilor; 

• ponderea majoritară, în continuă creştere a sectorului de servicii, în ansamblul 
economiei în detrimentul sectorului de producţie, în condiţiile în care serviciile 
încorporează, în general, un volum superior de cunoştinţe, comparativ cu produsele; 

• dezvoltarea şi amplificarea exporturilor, ca urmare a estompării diferenţelor 
dintre pieţele naţionale şi eliminării treptate a barierelor instituţionale, de timp şi 
spaţiu dintre ţări; 

• multiplicarea rapidă a întreprinderilor mici, concomitent cu reducerea relativă 
a firmelor mari, deoarece primele sunt mai suple şi se pot adapta rapid la evoluţiile 
contextuale; 

• proliferarea şi diversificarea formelor de asociere economică între organizaţii 
– alianţe strategice, reţele de firme, parcuri industriale, etc. –  pentru a valorifica pe 
un plan superior cunoştinţele şi celelalte resurse de care dispun; 

• fundamentarea avantajului competitiv la nivelul tuturor formelor de 
organizare socială – firme, grupuri de firme, clustere, reţele de firme, ramuri econo-
mice, regiuni economice, economii naţionale şi economie mondială – predominant 
pe cunoştinţe posedate şi utilizate. 

2. Elementele de strategie a construirii economiei bazate pe cunoştinţe în România 
Pentru eliminarea decalajelor ce ne separă de cvasitotalitatea ţărilor europene şi 

pentru obţinerea de performanţe adecvate, România trebuie să abordeze complexele 
şi dificilele aspecte asociate construcţiei economiei bazate pe cunoştinţe într-o optică 
total schimbată, având în vedere două elemente esenţiale: 

• abordarea construcţiei economiei bazate pe cunoştinţe în România trebuie să 
pornească de la realitatea că, în perioada următoare, se suprapun trei transformări econo-
mice deosebit de complexe, acestea fiind: construirea unei economii de piaţă funcţio-
nale; integrarea în Uniunea Europeană; construirea economiei bazate pe cunoştinţă; 

• existenţa unei şanse unice pentru România, reprezentată de derularea 
revoluţiei cunoştinţelor care – ca toate revoluţiile care au determinat trecerea de la o 
economie la alta - oferă  posibilitatea de a recupera decalajele economice şi sociale 
ce o despart de ţările dezvoltate într-o perioadă mai scurtă. 

Valorificarea şansei unice pentru România, oferită de revoluţia cunoştinţelor, 
depinde în cea mai mare măsură de noi, de cei care conduc politic, economic şi 
social această ţară. 

Fundamentele de la care trebuie să pornească România în proiectarea construc-
ţiei economiei bazate pe cunoştinţe sunt: 

• stadiul de dezvoltare şi realităţile economiei româneşti, îndeosebi punctele 
sale forte şi punctele sale slabe, evaluate şi analizate obiectiv, cu accent pe 
cauzele care le generează; 

• caracteristicile oportunităţile şi ameninţările potenţiale oferite de revoluţia 
cunoştinţelor; 

• strategia Uniunii Europene de realizare a economiei bazate pe cunoştinţe, 
actualizările sale şi problemele cu care se confruntă în implementarea sa; 
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• analizele efectuate în alte ţări care abordează profesionist şi eficace trecerea 
la economia bazată pe cunoştinţe pentru a prelua şi adapta anumite 
modalităţi şi metode de  acţiune la condiţiile din România. 

• Componentele obligatorii a strategiei naţionale de construire a economiei 
bazate pe cunoştinţe sunt: 

• misiunea, în care se prezintă principalele caracteristici ale economiei bazate 
pe cunoştinţe; 

• obiectivele fundamentale calitative şi cantitative privitoare la economia şi 
societatea românească în ansamblul său; 

• opţiunile strategice, privitoare la direcţiile de acţiune pentru construirea 
economiei bazate pe cunoştinţe; 

• resursele necesare care pot fi atrase pornind de la obiectivele şi opţiunile 
strategice preconizate; 

• termenele, atât pentru strategie cât şi pentru opţiunile strategice trebuie 
precizate ţinând cont de posibilităţile existente; 

• avantajele competitive statuează elementele prin care economia românească 
va rezista concurenţei străine pe piaţa internă şi cu care va concura. 

Priorităţile şi direcţiile de acţiune sectoriale pe care le recomandă, specialiştii în 
domeniu pe baza analizelor (Nicolescu, Nicolescu, 2005; Dăianu, Panca, Pîslaru, 
Ţurlea, Voinea 2004; Gheorghiu, Pîslaru, Ţurlea, 2004),  a fi integrate în viitoarea 
strategie a României de construire a economiei bazate pe cunoştinţe: 

În domeniul învăţământului sau sistemului educaţional 
• amplificarea dimensiunii pragmatice, diminuând conţinutul predominant 

teoretic prin care se caracterizează majoritatea disciplinelor la nivel elemen-
tar, liceal şi universitar; 

• cuprinderea în cadrul sistemului educaţional, a tuturor persoanelor, indife-
rent de zonă, etnie, putere economică a familiei, etc.; 

• armonizarea conţinutului şi metodelor educaţionale din învăţământul 
românesc cu cele din Uniunea Europeană, fără însă a renunţa la acele 
practici care ne-au făcut competitivi în domeniile matematicii, fizicii etc., ce 
reprezintă avantaje competitive naţionale; 

• creşterea numărului de absolvenţi cu studii superioare şi a proporţiei lor în 
totalul populaţiei. 

În domeniul învăţării continue sau a trening-ului pe parcursul întregii vieţi (care 
nu se suprapune cu domeniul precedent, deşi sunt foarte strâns legate): 

• dezvoltarea învăţământului la  distanţă, pentru actualizarea pregătirii 
adulţilor şi pentru recalificarea lor, în funcţie de necesităţi; 

• proliferarea, în toate judeţele ţării a centrelor de training specializate pe 
anunmite domenii, bazate pe parteneriat public – privat; 

• introducerea obligativităţii firmelor de a cheltui un procent din venituri în 
vederea pregătirii personalului; 

• asistarea organizaţiilor patronale, sindicale şi profesionale în iniţierea şi desfăşu-
rarea de programe de pregătire pentru membrii lor şi pentru alte persoane; 

• fundamentarea trening-ului continuu pe metode şi tehnici active care să 
confere o pronunţată dimensiune aplicativă şi creativă învăţării; 

• introducerea, între criteriile principale de evaluare şi punctare la toate licitaţiile 
de stat şi publice, a trening-ului salariaţilor de către firmele participante. 

În domeniul cercetării – dezvoltării: 
• desfăşurarea întregii activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate de stat pe 

bază de proiecte 
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• dezvoltarea parteneriatelor universitate-industrie, universitate-agricultură, 
universitate-construcţii, universitate-transporturi, universitate-comunicaţii, 
universitate-informatică; 

• stimularea universităţilor în a-şi dezvolta capacitatea de inovare într-o 
viziune pragmatică; 

• stimularea dezvoltării capitalului de risc în România, capital care în alte ţări, 
are contribuţii majore la realizarea inovativă a activităţilor; 

• introducerea, între criteriile principale de evaluare şi punctare la toate 
licitaţiile de stat publice, a desfăşurării de activităţi inovative reflectate în 
brevete şi licenţe etc. 

În domeniul informaticii: 
• înfiinţarea de către stat de centre, parcuri industriale şi clustere specializate 

pe produse soft în care să se folosească cât mai mulţi tineri absolvenţi de 
facultate foarte buni, care altminteri emigrează; 

• stimularea infiinţării de noi firme informatice şi asistarea dezvoltării lor în 
primii ani de activitate; 

• stimularea creării de alianţe strategice, de societăţi mixte etc., între 
producătorii de hard şi soft din România şi parteneri din străinătate; 

• introducerea de standarde şi norme informatice corelate cu abordările 
internaţionale din domeniu, pentru a facilita asimilarea şi/sau exportul noilor 
tehnologii informaţionale, dezvoltarea comerţului electronic, a banking-ului 
electronic etc.; 

• organizarea de programe de training antreprenorial, managerial şi marketing 
pentru informaticieni. 

În domeniul industriilor de vârf: 
• selecţionarea, pe baza unei analize SWOT aprofundate, a celor subramuri 

industriale de vârf în care există un stoc de cunoştinţe valoros şi/sau care au 
şi alte avantaje strategice competitive; 

• elaborarea unor programe speciale de promovare şi dezvoltare a subramu-
rilor de vârf selecţionate, prin intermediul incubatoarelor de afaceri, 
clusterelor, reţelelor de firme etc. 

În domeniul telecomunicaţiilor: 
• continuarea dereglementărilor în domeniul comunicaţiilor şi stimularea 

concurenţei, astfel încât serviciile de comunicaţii să fie oferite la preţuri cât 
mai mici şi la un nivel calitativ bun; 

• stimularea înfiinţării de noi firme specializate pe telecomunicaţii şi asistarea 
dezvoltării lor în primii ani de activitate; 

• introducerea de standarde şi norme aliniate la abordările de vârf în domeniul 
telecomunicaţiilor pe plan mondial. 

În domeniul comerţului electronic: 
• crearea unui „task force” naţional care să se ocupe în mod sistemic de ansamblu 

problemelor implicate de dezvoltarea comerţului electronic în România; 
• elaborarea unei strategii, concretizată într-un plan naţional de cinci-şapte 

ani, de promovare a comerţului electronic, cu obiective, căi de acţiune, re-
surse, responsabili şi termene precis definite. Printr-un astfel de program 
trebuie asigurate fundamentele legislative, instituţionale, bancare, educaţio-
nale, financiare, comerciale ale participării firmelor din România la comer-
ţul electronic naţional şi internaţional; 

• acordarea de stimulente pentru înfiinţarea de firme de comerţ electronic şi 
asistarea lor în primii ani de activitate. 
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Punctarea acestor elemente are rolul doar de a oferi repere şi indicative, analizele 
şi reflecţiile specialiştilor interesaţi în construirea economiei bazate pe cunoştinţe în 
România.  

Concluzii. Trăim într-o perioadă în care resursele intangibile câştigă din ce în ce 
mai mult teren. Cunoaşterea în sine nu este suficientă dacă ea nu este şi răspândită, 
dacă nu devine un „bun” al tuturor. Pentru ca o societate să poată progresa este 
necesar ca întreaga gamă de cunoştinţe să fie valorificată în plan social. Pentru 
România, trecerea la o societate bazată pe cunoaştere reprezintă o deosebită 
provocare. Se preconizează mutaţii complexe în noua economie bazată pe 
cunoaştere, internetul având un rol important. Comerţul electronic devenind pilonul 
noii economii bazate pe informaţie. Specialiştii în domeniu sunt de părere că 
societatea cunoaşterii va fi doar o perioadă interimară între societatea informaţională 
şi societatea conştiinţei, perioadă ce va dura până în momentul în care inteligenâa 
artificială va egala inteligenţa naturală, structurală a omului. 
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TRANSPORTUL FEROVIAR - SOLUŢIA OPTIMĂ  
PENTRU TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE 

                                                                             Emil DĂNESCU,  drd., România 
The necessity of the dangerous goods transport in safety conditions has imposed the 

qualification of the circulation security advisers, wich is also adjusted by the European 
Union orientations. 

The legislative, organizational, tehnical and aducational measures adapted by all the 
volume increase of the dangerous goods, carried in safety conditions, a premise of a lasting 
development for the Romanian economy. 

Key words: dangerous goods, safety adviser, tehnical safety card, railway transport, 
transport operators. 

Volumul transporturilor feroviare de mǎrfuri periculoase în condiţii de siguranţǎ, 
pe baza reglementǎrilor europene şi naţionale specifice, a crescut considerabil în 
ultimele decenii, urmare fireascǎ a dezvoltǎrii economiei şi progresului tehnic.  

Marile societǎţi de extracţie a cǎrbunilor, de extracţie şi prelucrare a produselor 
petroliere, de producere a îngrǎsǎmintelor chimice, deţin o pondere din ce în ce mai 
mare în economia României şi tind sǎ devinǎ  participanţi regionali importanţi şi 
activi într-o economie globalizatǎ, extizându-şi destribuţia în plan internaţional. 

Odatǎ cu integrarea României în Uniunea Europeanǎ s-a revigorat atât 
transportul feroviar intern cât şi cel internaţional, ca urmare a atragerii clienţilor la 
transport printr-o politicǎ tarifarǎ corectǎ,  servicii de calitate şi oferte de produse 
noi. In prezent, cantitatea totalǎ de mǎrfuri periculoase transportate anual în Uniunea 
Europeanǎ este de aproape 110 miliarde tone, din care 58% prin transport rutier, 
25% prin transport feroviar şi 17 % prin cǎi navigabile interne. Prin politica de 
guvernare s-au lansat acele segmente din economie ce influenţeazǎ transportul 
feroviar, estimându-se  o creştere a volumului de marfǎ transportat pe calea feratǎ de 
14,75% în anul 2008, faţǎ de anul 2005. 

 Sunt considerate mǎrfuri periculoase acele materii sau obiecte care, în timpul 
transportului, manipulǎrii şi depozitǎrii lor, impun respectarea cu stricteţe a unor 
prescripţii speciale pentru evitarea accidentelor umane, distrugerii sau degradǎrii 
mǎrfurilor, materialului rulant sau instalaţiilor feroviare, precum şi vǎtǎmǎrii 
mediului înconjurator. Mǎrfurile periculoase transportate pe calea feratǎ sunt 
materiile periculoase, obiectele care conţin aceste materii şi ambalajele goale în care 
au fost ambalate acestea. Ele se clasificǎ în funcţie de  caracteristicile fizico-chimice 
(gaze, lichide, solide), de riscul pe care îl comportǎ (foarte periculoase, periculoase, 
cu grad redus de periculozitate) şi de tipul de pericol (9 clase). 

Transportul se face pe baza Regulamentului privind transportul internaţional 
feroviar al mǎrfurilor periculoase (RID), anexa 1 la apendicele B - Reguli uniforme 
privind Contractul de transport internaţional al mǎrfurilor (CIM). Pe plan intern, prin 
Ordinul nr.746/1998 al ministrului transporturilor s-au aprobat Normele uniforme 
pentru aplicarea Regulamentului de transport pe cǎile ferate din România (NUT), cu 
o anexǎ denumitǎ Norme tehnice de transport al mǎrfurilor periculoase. 

Din total bunurilor transportate pe calea feratǎ un procent important este 
reprezentat de mǎrfuri periculoase precum produse petroliere, îngrǎşǎminte chimice, 
cǎrbune, produse chimice (metanol, amoniac, azot, uree), radioactive, materii 
explozive, muniţii, vopsele etc. În structura bunurilor transportate pe calea ferata 
cǎrbunele şi produsele petroliere se situeazǎ pe departe pe primele locuri, alǎturi de 
produse chimice derivate din cǎrbuni şi gudron.  

Operatorii de transport feroviari şi agenţii economici trebuie sǎ acorde  o atenţie 
deosebitǎ reglementǎrilor specifice identificǎrii, ambalǎrii, marcǎrii şi etichetǎrii, 
predǎrii-primirii expediţiilor, manevrǎrii, aranjǎrii vagoanelor în trenuri şi 
compunerii acestora, programǎrii şi urmǎririi transporturilor de mǎrfuri periculoase. 
“Având în vedere gradul înalt de periculozitate pe care îl prezintă aceste transporturi 
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pentru mediul înconjurător, în cazul nerespectării reglementărilor, abaterile grave se 
tratează ca infracţiuni şi se sancţionează potrivit prevederilor legilor penale”29 

În funcţie de caracteristicile şi gradul de periculozitate, mǎrfurile periculoase se 
pot tranasporta pe calea feratǎ în diferite tipuri de mijloace de transport (vagoane 
acoperite, descoperite, cisternǎ) şi unitǎti de încǎrcare (containere, cutii mobile), 
care trebuie sǎ fie în stare tehnicǎ bunǎ. 

În cazul când în urma abaterilor rezultǎ pagube pentru calea feratǎ, clienţii sunt 
obligaţi sǎ repare prejudiciile cauzate, indiferent de sancţiunile prevǎzute de lege. Dacǎ 
în scriosoarea de trǎsurǎ sunt înscrise date incorecte, incomplete sau imprecise, care au 
ca efect acceptarea la transport a materialelor excluse de RID sau nerespectarea 
conditiilor speciale impuse acestor transporturi, se percep tarife suplimentare. 

Persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi sau executǎ operaţii de 
încarcare şi/sau descǎrcare de mǎrfuri periculoase trebuie sǎ desemneze unul sau mai 
mulţi consilieri de siguranţǎ a mǎrfurilor periculoase. Consilierii de siguranţǎ au ca 
principalǎ atribuţie asigurarea transportului de mǎrfuri periculoase în condiţii 
optime. AFER este desemnatǎ sǎ organizeze cursuri de certificare a consilierilor de 
siguranţǎ pentru transportul feroviar al mǎrfurilor periculoase. Consilierul este 
obligat sǎ elaboreze procedurile necesare prevenirii apariţiei riscurilor de accidente 
(respectarea regulilor privind identificarea mǎrfurilor şi a operaţiilor de 
încǎrcare/descǎrcare, echipamentului folosit la încǎrcare, descǎrcare, manipulare, 
transport, pentru caz de urgenţǎ). Fiecare consilier trebuie sǎ deţinǎ o bazǎ de date 
cu prevederile concrete în domeniu ale fiecǎrei reglementǎri legale în vigoare.   “În 
cazul producerii unui accident care afectează persoane, bunuri sau mediul 
înconjurător, consilierul este obligat să strângă toate informaţiile necesare şi să 
înainteze un raport celui care l-a desemnat”30 

În vederea asigurǎrii unui transport feroviar în condiţii de siguranţǎ se iau o serie 
de mǎsuri legislative, organizatorice, tehnice şi educaţionale.  

Mǎsuri legislative, presupun avansarea unor propuneri pentru elaborarea şi/sau 
completarea reglementǎrilor specifice cu prevederi clare pe baza acţiunilor 
preventive stabilite. 

Mǎsuri organizatorice necesitǎ implementarea managementului de mediu, 
verificarea/controlul  de cǎtre operatorul feroviar a modului de respectare a  pre-
vederilor RID de cǎtre expeditori şi destinatari privind ambalarea, încarcarea, fixarea 
şi etichetarea mǎrfurilor periculoase, dotarea unitaţilor cu echipamente de intervenţie 
specifice, elaborarea planurilor de urgenţǎ. 

Mǎsuri tehnice impun îmbunǎtǎţirea performanţelor ecologice şi de calitate a 
vehiculelor feroviare, prin intreţinerea/repararea corespunzǎtoare, protecţia interioarǎ a 
cisternelor, asigurarea materialelor de etanşare corespunzǎtoare, asigurarea dispozi-
tivelor de umplere şi de golire a rezervoarelor împotriva deschiderilor neprevǎzute. 

Mǎsurile educaţionale urmǎresc mediatizarea şi conştientizarea comporta-
mentului ecologic şi corect legislativ al personalului care lucreazǎ în transportul, 
manevra, încrcarea şi descǎrcarea mǎrfurilor periculoase. 

Cum transportul mǎrfurilor periculoase reprezintǎ pentru transportatorii feroviari 
din ţara noastrǎ un procent destul de mare din cifra de afaceri, aceastǎ piaţǎ fiind una 
deosebit de profitabilǎ, operatorii acordǎ o importanţǎ deosebitǎ acestui segment. 

In acest sens  CFR Marfǎ SA, ca principalul operator de transport feroviar de 
mǎrfuri din România, acordǎ o atenţie deosebitǎ organizǎrii activitǎtii de transport al 
mǎrfurilor periculoase, atât la nivel central cât şi în teritoriu. 

                                                
29 Tătar, I., Stefănescu, A.I.-Ghidul consilierului de siguranţă în transportul feroviar al mărfurilor 
periculoase,   Bucureşti, 2004, pag.12 
30 Bota, S.- România în drumul spre Uniunea Europeană. Politica în domeniul transporturilor, Editura I 
& A, Bucureşti, 2003- pag.111; 
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In scopul realizǎrii practice la un nivel eficient a siguranţei transporturilor de 
mǎrfuri periculoase, Sucursalele CFR Marfǎ au câte doi responsabili pentru 
siguranţa transporturilor de mǎrfuri periculoase care au permanent în activitate 
atribuţii legate de eficientizarea siguranţei de transport pe calea feratǎ. Aceştia se 
preocupǎ de obţinerea informaţiilor privind lista autoritǎţilor competente în 
domeniu; lista societǎţilor comerciale care produc, primesc şi transportǎ mǎrfuri 
periculoase; lista cu mǎrfurile periculoase pe care le produc, primesc sau le 
transportǎ societǎţile comerciale de pe raza sucursalei proprii; echipele operative 
organizate în vederea intervenţiilor în caz de apariţie a unor neconformitǎţi în 
transportul acestor mǎrfuri pe calea feratǎ. 

In cei cinci ani de existenţǎ, în care transportul produselor petroliere a 
reprezentat principala activitate, SC Grup Feroviar Român SA a acumulat o 
experienţă importantǎ în acest domeniu, iar implementarea Sistemului Calitǎţii ISO 
9001/2001 a acordat prioritatea cuvenitǎ transportului de mǎrfuri periculoase. Astfel, 
pe baza reglementǎrilor specifice şi a cercetǎrilor în domeniu, adaptate la cerinţele 
specifice activitǎţilor prestate, specialiştii GFR au elaborat un Ghid al Mǎsurǎtorilor 
de Urgenţǎ pentru situaţia producerii unui accident în care sunt implicate mǎrfuri 
periculoase manevrate sau transportate. Cum transportul mǎrfurilor periculoase este 
fǎcut cu ajutorul vagoanelor speciale, iar o simplǎ fisurǎ în carcasa lor poate duce la 
un eveniment nedorit, cu consecinţe deosebit de grave, o importanţǎ deosebitǎ o are 
calitatea materialului rulant folosit de operatorii feroviari. In acest sens, 
achiziţionarea sau închirierea de vagoane se face cu exigenţǎ maximǎ şi numai dupǎ 
îndeplinirea standardelor tehnice de calitate necesare, chiar dacǎ aceasta presupune 
un nivel mai ridicat al cheltuielilor cu acest specific. 

In prezent, GFR exploateazǎ un parc propriu de peste 3000 de vagoane destinate 
transporturilor de mǎrfuri  inflamabile lichide şi solide – petrol brut, benzinǎ, 
motorinǎ, efectuând în acelaşi timp transporturi de mǎrfuri periculoase în vagoane 
particulare, care se ridicǎ în medie la aproximativ 2000 de vagoane pe lunǎ. 

Societǎţile expeditoare sunt obligate sǎ întocmeascǎ fişe tehnice de securitate 
pentru mǎrfurile periculoase prezentate la transport, în care se specificǎ mǎsuri de 
prim ajutor în caz de scǎpari accidentale, efecte potenţiale asupra sǎnǎtǎţii, de 
manipulare şi depozitare, informaţii toxicologice, ecolgice, de stabilitate şi 
reactivitate. Aceasta are rolul de a facilita personalului feroviar verificarea 
respectǎrii de expeditori a condiţiilor de transport prevǎzute în RID. 

Mǎrfurile periculoase pot fi transportate şi în trafic de ferutaj, în sensul cǎ vehiculele 
rutiere sunt încǎrcate pe vagoanele de marfǎ cu platforma specialǎ, în acest caz mǎrfurile 
periculoase trebuind sǎ se supunǎ reglementǎrilor în vigoare atât pentru domeniul 
feroviar cât şi pentru cel rutier. De asemenea, se pot transporta cu ferry-boat-ul. 

Deşi piaţa transportului feroviar are un potenţial foarte mare, asigurǎrile acestor 
transporturi prin socitǎţi specializate aproape lipsesc. Autoritatea Feroviară Română 
(AFER) ar putea trasa o linie directoare în acest sens,  favorizând o legǎturǎ între 
asiguratori şi operatorii feroviari, cel mai mare risc fiind cel sǎ nu fi asigurat. 

Parlamentul European a adoptat un raport privind armonizarea regulilor pentru 
transportul mǎrfurilor periculoase. Conform raportorului Boguslaw Liberadzki, 
propunerea vizeazǎ o singurǎ lege europenǎ care sǎ cuprindǎ prevederile curente 
pentru transportul rutier şi feroviar şi care sǎ includǎ şi dispoziţii pentru cǎile 
navigabile interne. 

Actualele prevederi europene privind transportul pe cǎi rutiere şi feroviare al 
mǎrfurilor periculoase sunt mult prea complicate şi dificil de aplicat de cetǎţeni, 
operatorii din transporturi şi autoritǎţile naţionale.Noua lege se doreşte mai simplǎ şi 
uşor de înţeles. Propunerea include şi dispoziţii pentru transporul mǎrfurilor 
periculoase pe cǎile navigabile interne, considerând riscul crescut de accidente şi în 
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acest sector de transport. Prevederile sunt bazate pe Recomandǎrile Naţiunilor Unite, 
aplicate în sectorul cǎilor navigabile europene interne prin trei instrumente: 

- Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al mǎrfurilor 
periculoase (ADR); 

- Prevederi privind transportul internaţional feroviar al mǎrfurilor periculoase 
(RID); 

- Acordul European referitor la transportul de mǎrfuri periculoase pe cǎi 
maritime (ADN). 

Statele Membre pot stabili cerinţe specifice de siguranţǎ pentru transportul 
naţional si internaţional de mǎrfuri periculoase pe teritoriul lor, în ceea ce priveşte 
transportul de mǎrfuri periculoase realizat cu vehicule, vagoane sau nave destinate 
cǎilor navigabile interioare, precum utilizarea unor rute prestabilite sau norme 
speciale pentru transportul de mǎrfuri periculoase în trenuri de cǎlǎtori. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

Татьяна АНДРЕЕВА, магистр экономики, 
 преподаватель, IRIM  

The Investment strategies of multinational enterprises (MNE) can provide the additional 
penetration of foreign funds. During the last years the globalization became a component 
part of the corporative strategy, but direct foreign investments were made integral, rather 
then simply possible. Moreover, receipts new technology (for instance, Internet) allows the 
companies a possibility to intensify the effectiveness of strategies, by means of which they 
penetrate on foreign market, as well as raise efficiency of their own investment. However, 
growing foreign investment is to some degree: rivals follow one for others on the market, but 
direct foreign investments can stimulate other investments, forming vertical chain supplier or 
provider business-services. So short-term outlook for flow investment introduces favorable 
and is presently forecasted trend their constant growing. 

Правительства многих зарубежных государств активно поощряют 
компании, вкладывающие капиталы в экономику их стран. При этом, прежде 
всего, стимулируется экономическое развитие, создаются благоприятные 
условия для увеличения занятости и использования передовых технологий. 
Способы поощрения инвестирования существенно различаются в зависимости 
от конкретной страны. Однако их можно отнести к одной из двух категорий: 
либо к налоговым послаблениям, либо к правительственным субсидиям или 
кредитам под низкие проценты. 

Что касается снижения налоговых ставок, то эти процессы идут 
практически во всех странах, и страны, наиболее продвинувшиеся в этом 
направлении, добиваются наибольших успехов в экономическом и социальном 
развитии. Если же говорить об условиях международной конкуренции, то 
сейчас на мировом рынке особые преимущества имеют те страны, которые 
проводят рациональную и сдержанную налоговую политику. 

Компании этих стран наиболее успешно продают свои товары и услуги на 
мировом рынке благодаря снижению доли налогового компонента в издержках 
их производства. 

Они привлекают значительную долю иностранных инвестиций, поскольку 
инвесторы принимают решения, не в последнюю очередь ориентируясь на 
размер налоговых ставок. В них ускоренно формируется широкий слой 
состоятельных собственников, что является основой благосостояния страны, 
ее политической и экономической стабильности. 

Анализ показывает, что в большинстве таких стран решены или успешно 
решаются следующие основные задачи: 

1. Устанавливаются налоговые ставоки на уровне ниже среднемировых, 
при отказе от прогрессивной системы налогообложения для основной массы 
получателей доходов. 

2. Устанавливаются такие правила расчета налогооблагаемой базы, при 
которых инвестиции в производство и производительное накопление граждан 
и предприятий фактически полностью освобождаются от налогообложения. 

3. Налоговые стимулы могут создаваться центральными, региональными 
или местными органами власти. Они представляют собой специальные ставки, 
налоговые каникулы или освобождение от налогов для новых инвестиций. 
Дополнительно вводятся государственные субсидии или кредиты под низкие 
проценты, предоставляемые инвесторам. Хотя процесс рассмотрения 
заявлений на получение таких видов правительственной поддержки порой 
протекает не без осложнений, выделяемые инвесторам средства могут быть 
значительными. Круг отраслей, охватываемых этими программами, зависит от 
того, какие из них правительство считает приоритетными. Обычно подобные 
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меры предпринимаются центральными правительствами, а в некоторых 
случаях и властями регионов или муниципалитетами [1, с.125 - 127] 

К основным преимуществам прямых иностранных инвестиций можно 
также отнести следующие: 

• ускоренный рост экспорта и доступ к зарубежным рынкам, особенно с 
высоким уровнем кредитоспособности и предсказуемости, так как предприятия с 
участием иностранного капитала большей частью ориентированы на экспорт 
благодаря продукции, способной конкурировать на других рынках; 

• компании с иностранным капиталом обычно больше, чем отечест-
венные, инвестируют в рост производства, обновление и реструктуризацию 
предприятий, одновременно демонстрируя отечественным компаниям более 
высокую способность к привлечению мировых финансовых средств, предназ-
наченных для инвестиций; 

• содействие разрешению проблем безработицы; 
• рост доходов населения. Как правило, в компаниях с участием инос-

транного капитала доход работников значительно выше, чем на местных 
предприятиях; 

• применение передового менеджмента на местных предприятиях; 
• ускорение процессов модернизации экономики, внедрение новых 

технологий и новой техники маркетинга; 
• значительное ускорение процесса приватизации [2, с.145]. 
Программы приватизации служат для существующих и потенциальных 

инвесторов сигналом о желании правительства поддержать экономические 
реформы и частный сектор и создать должный климат для иностранных 
инвестиций. Приватизация инфраструктуры зарубежными компаниями будет 
еще больше стимулировать потоки прямых иностранных инвестиций, так как 
улучшение инфраструктуры приведет к оздоровлению коммерческого климата 
и уменьшению расходов. 

Понимая исключительную выгодность политики привлечения в страну 
иностранного капитала, все страны, включая и экономически развитые, 
стремятся поощрять импорт капитала, доводя его до внушительных размеров. 

Успешное проведение политики экономических реформ, создание 
инфраструктуры рыночной экономики, современной продуктивной основы как 
первостепенных элементов роста ВВП (валового внутреннего продукта) и уровня 
жизни населения невозможно без обеспечения стабильного и экономически 
выгодного притока иностранных инвестиций. Сложность решения этой важной 
задачи, вставшей перед нашим государством одновременно с провозглашением 
его независимости, обусловлена не только жесткой конкуренцией на 
международном инвестиционном рынке (и особенно в странах с переходной 
экономикой), но и спецификой экономического комплекса нашей страны, 
унаследованного из советского периода. Среди других причин − полное 
отсутствие какого бы то ни было опыта на уровне правительственных органов и 
специалистов в сфере привлечения иностранных инвестиций, а также отсутствие 
внутренней и международной юридической базы. 

Приватизация, послужившая в странах Центральной и Восточной Европы 
источником притока внутренних и внешних инвестиций, не обеспечила 
Республике Молдова даже трети всего объёма зарегистрированных 
иностранных инвестиций. Неудачный пример с приватизацией табачной 
промышленности, неспособность ответственных лиц воплотить данный проект 
в жизнь, а также недостатки и недоработки в законодательной сфере, создали 
плохой имидж Молдовы перед иностранными инвесторами. 

Эффективным рычагом в проведении привлекательной инвестиционной 
политики должны стать свободные экономические зоны и промышленные 
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парки. Механизм деятельности этих структур уже был апробирован в условиях 
нашей страны и подтвердил свою экономическую и социальную 
эффективность. Богатый опыт существует и в соседних странах, где также 
осуществляются экономические реформы в условиях низкого доверия со 
стороны иностранных кредиторов к местным экономическим агентам. Особую 
роль призваны играть коммерческие банки – в качестве инструмента для 
привлечения притока капитала извне, с тем чтобы направлять их затем (в 
форме инвестиционных кредитов) местным экономическим агентам. 
Государство должно поддержать коммерческие банки в привлечении ими 
частного иностранного капитала, как правило − более выгодного и более  
дешёвого в экономическом плане. Защиту и поддержку должны получить со 
стороны государства  лизинговые компании. В этом направлении следует 
укрепить законодательную основу, регламентирующую данную деятельность. 

Очевидно, что подобное положение дел препятствует привлечению 
инвестиций в высокотехнологичные отрасли промышленности, требующие 
крупных капиталовложений, постоянного обновления и совершенствования 
оборудования, а также подготовки квалифицированного персонала  [1, с.127]. 

Конкурируя за иностранные инвестиции, страны Восточной Европы 
устанавливают для иностранных инвесторов «налоговые каникулы» на 
несколько лет. Наиболее продолжительны они в Сингапуре, где в отдельных 
отраслях составляют до 10 лет. 

Как правило, льготный период продолжается в течение 3-5 лет с момента 
начала функционирования предприятия с иностранным участием: оно 
освобождается от всех прямых, а нередко и от косвенных налогов, если 
последние препятствуют обретению фирмой достаточной конкурентоспособ-
ности в период освоения производственных мощностей. 

Обычной во многих странах является система льготного обложения 
реинвестируемых в производство прибылей, которые либо облагаются по 
пониженной ставке, либо вычитаются из суммы подлежащего налогообло-
жению дохода. 

Так, в Гонконге ставка налога на распределяемую прибыль составляет 
16,5%, в Аргентине – от 10 до 30%, в Южной Корее – от 20 до 30%, в Индии – 
25%, в Венгрии – от 24 до 32%, в Румынии – 30% [3, с.280]. 

Между интересами экспортёров и импортёров капитала существуют 
объективные противоречия. Первые заинтересованы в наиболее   прибыльном 
размещении своих свободных средств. Вторые стремятся дешево получить 
капитал, по возможности на льготных условиях или даже в безвозмездном 
порядке. Сохраняется экономическое неравенство партнеров, ставящее более 
сильную сторону (как правило, экспортера капитала) в предпочтительное 
положение [2, с.148-153]. 

Тем больший интерес для молдавской практики представляет опыт 
льготного налогообложения. 

Очевидно, что проблемы изыскания ресурсов в ближайшем будущем примут 
острый характер. Это связано, прежде всего, с намерением правительства 
перенести центр тяжести экономической политики на поощрение инвестиций и 
подъем производства при недопущении новой вспышки инфляции.  

В Центральной и Юго-Восточной Европе прямые иностранные инвестиции 
идут преимущественно в те страны, которые успешно осуществили рыночные 
преобразования и проводят активную политику привлечения иностранного 
капитала для содействия экономическому развитию определенных 
территорияй. Как центральное правительство, так и региональные власти 
могут предлагать налоговые стимулы, субсидии или кредиты под низкий 
процент для инвестиций в регионы. Как правило, такое поощрение 
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предлагается в менее развитых регионах или регионах, переживающих 
экономическую депрессию. 

С целью ускорения экономическому развития и укрепления позиции 
отдельных отраслей правительства могут предлагать налоговые стимулы, 
субсидии или ссуды под низкие проценты для инвестиций и эти отрасли. 
Обычно речь идет об отраслях, играющих важную роль в обеспечении 
занятости в стране или в технологическом обновлении ее экономики. 

Ставка налога с корпораций. Некоторые правительства предлагают по 
сниженные ставки корпоративного налога для иностранных инвесторов. 
Снижение ставки корпоративного налога может применяться ко всем 
инвестициям из-за границы или только по вкладам в конкретных регионах или 
отраслях. Срок действия по сниженным ставкам обычно ограничен. 

Капитальные инвестиции. Налоговые стимулы для капитальных инвести-
ций − это обычно сниженные налоговые ставки или мораторий на обложение 
налогами инвестиций, направляемых на создание основного капитала. Эти ставки 
могут применяться только в отношении конкретных капитальных затрат и лишь в 
течение ограниченного периода времени. Правительства часто предлагают 
субсидии и кредиты под низкие проценты для покрытия определенной части 
фиксированных затрат на начальной стадии осуществляемого проекта. Как 
правило, основная часть выделяемых правительством финансовых ресурсов 
приходится на сферы, которые нуждаются в специальной помощи. Поддержка 
обычно предоставляется при том условии, что наряду со средствами, 
выделяемыми в форме субсидий или кредитов, в проект будут вложены 
значительные средства из частных источников. 

Исследования и разработки. Правительства иностранных государств часто 
предлагают налоговые стимулы для содействия в проведении исследований и 
разработок в своей стране в расчете на то, что это будет способствовать привне-
сению в экономику современных технологий. Правительственные программы 
подобного рода обычно предусматривают гранты и кредиты, покрывающие 
определенный процент текущих затрат на разработку продукта и процесса. 
Финансирование может быть ограничено конкретными отраслями. 

Здания, сооружения, оборудование. Налоговые стимулы и правительствен-
ное финансирование инвестиций в здания, сооружения и капитальное обору-
дование обычно являются частью общего пакета поощрений. Стимулы для 
данной категории объектов, как правило, предусматривают ряд льгот в 
отношении амортизации. Круг основных активов, на которые распространяются 
подобные положения, может быть ограниченным. 

Местные налоги на имущество. Для поощрения инвестиций в отдельных 
регионах местные власти могут либо предлагать низкие ставки местного налога 
на имущество, либо освобождать иностранные компании от таких налогов. Эти 
стимулы используются только в пределах ограниченного периода времени. 

Содействие обеспечению занятости. Стимулы, способствующие 
обеспечению занятости, это обычно субсидии или освобождение от налогов 
программ подготовки кадров, налоговые льготы при использовании систем 
участия в прибылях или по сниженным налоговым ставкам для инвестиций, 
направленных на создание значительного числа новых рабочих мест. 

Содействие экспорту. Налоговое поощрение экспорта, как правило, связано с 
обложением пониженными ставками или освобождением от налогов, получаемых 
от экспорта прибылей корпораций. Можно говорить также и о более высоких 
нормах амортизации для инвестиций, содействующих развитию экспорта. 

Налоговые каникулы. Так называются периоды времени, в течение которых 
компания освобождена от тех или иных налогов. При всех обстоятельствах 
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налоговые каникулы ограничиваются определенными сроками и могут 
предоставляться только тогда, когда речь идет о конкретных регионах и отраслях. 

В зависимости от избранных приоритетов и имеющихся ресурсов прави-
тельства разных стран определяют конкретные сочетания мер поощрения для 
привлечения иностранных инвестиций в свои страны. [4, с.82-85]  
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ТУРИЗМ, ЕГО СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 
Валентина ТУЛЯКОВА, doctorand, ULIM 

In this article is considered the essence and the importance of the tourism for the 
economy of the Republic of Moldova. 

The author studied the tourism as one of the main and most dynamic branches of the 
world economy and in particular of the economy of the Republic of Moldova. The tourism 
plays an important role in the forming of the GDP, the creation of the supplementary jobs 
ant the employment of the population, the activation of the external trade balance. 

 Taking into consideration the particularities of the tourism as a branch in RM it must be 
noticed, that thanks to the activity of the receiving of the tourists, coming in different regions 
of the republic, it is assured the loading of the transports, the hotels, the restaurants, and 
other objects of the tourism infrastructure. And the inflow of the money is realized in 
national and in foreign currency (depends of the type of the tourism). In the result, new jobs 
are created, the economy is developing, due as well to the exploitation of the local resources, 
inflows of money in the budget of the country.   

Туризм  –  одна из ведущих и наиболее динамичных отраслей мировой 
экономики,  в частности  –  экономики Республики Молдова, о чём свидетель-
ствуют быстрые темпы его роста. Так, с января по сентябрь 2006 года Республику 
Молдову посетили 106 тысяч туристов, а доходы бюджета от туристической 
деятельности достигли 226,5 млн. леев (более 17 млн. долларов США), что на 
39,1% больше показателя 2005 года. За отчётный период 2006 года доходы 
предпринимателей, занятых туристическим бизнесом, составили 25,4 млн. леев 
(1,9 млн. долларов США), что на 6,9% больше, чем за январь-сентябрь 2005 года. 

Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании 
валового внутреннего продукта, создании дополнительных рабочих мест и 
обеспечении занятости населения, в активизации внешнеторгового баланса. 

Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли 
экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, 
производство товаров народного потребления и другие, т.е. выступает 
своеобразным катализатором социально-экономического развития.  

В свою очередь, на развитие туризма воздействуют различные факторы: 
демографические, природно-географические, социально-экономические, 
исторические, религиозные и политико-правовые. 

Значение туризма как источника валютных поступлений, расширения между-
народных  контактов, обеспечения занятости населения неуклонно возрастает. 

По данным Всемирной туристской  организации (ВТО), число туристи-
ческих прибытий в 2000 г. составило 698 млн. человек, а  поступления от 
туризма - 478 млрд. долл. США. По прогнозам экспертов ВТО, число поездок 
в мире к 2010 г. может достичь 1 млрд. туристских прибытий, из которых 546 
млн. придётся на Центральную и Восточную Европу, включая страны СНГ и 
Балтии, где туризм будет развиваться опережающими темпами по сравнению с 
Европейским регионом в целом  [3] . 

Туризм – один из немногих динамично развивающихся видов 
отечественного бизнеса. Интерес предпринимателей к туризму объясняется 
рядом факторов. Во - первых, для того чтобы начать заниматься туристским 
бизнесом, не требуется больших инвестиций. Во-вторых, на туристском рынке 
вполне успешно взаимодействуют крупные, средние и малые (с небольшим 
количеством персонала) фирмы. При этом туристский бизнес обеспечивает 
быструю оборачиваемость капитала, а также (в сфере международного 
туризма) извлечение финансовых выгод за счет валютных операций. 

Туризм – понятие разностороннее. Прежде всего он  ассоциируется с 
километрами, пройденными нехожеными тропами, с палаткой, с песнями у 
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костра, это также  поездки по историческим местам, и  путешествия по 
зарубежным странам.  

Туризм охватывает круг лиц, путешествующих и пребывающих в местах, 
находящихся за пределами их обычной среды, с целью отдыха, в деловых или 
иных целях.  

На первый взгляд, понятие «туризм» является доступным. Однако в целях 
практической значимости важно определить взаимосвязь между составными 
критериями туризма как отрасли народного хозяйства.  

Основными критериями определения туризма, как известно, являются 
следующие:  

1) Изменение места. В данном случае речь идет о поездке за пределы 
обычной среды.  Нельзя считать туристами лиц, ежедневно совершающих 
поездки от дома к месту работы или учебы, так как эти поездки не выходят за 
пределы их обычной среды.  

2) Пребывание в другом месте. Главным условием здесь является то, что 
место пребывания не должно быть местом постоянного или длительного 
проживания. Кроме того, оно не должно быть связано с трудовой 
деятельностью (оплатой труда). Это условие следует учитывать, потому что 
образ действий человека, занятого трудовой деятельностью, отличается от 
образа действий туриста и не может классифицироваться как занятие 
туризмом. Еще одним условием является и то, что путешественники не 
должны находиться в посещаемом ими месте 12 месяцев подряд и более. 
Лицо, находящееся или планирующее находиться  год или более в 
определенном месте, с точки зрения туризма считается постоянным жителем и 
поэтому не может называться туристом. 

3) Оплата труда из источника в посещаемом месте. Суть данного 
критерия в том, что главной целью поездки не должно быть осуществление 
деятельности, оплачиваемой из источника в посещаемом месте. Любое лицо, 
въезжающее в какую-нибудь страну для работы, оплачиваемой из источника в 
этой стране, считается мигрантом, а не туристом этой страны. Это относится 
не только к международному туризму, но и к туризму в пределах одной 
страны. Каждый человек, путешествующий в другое место в пределах одной 
страны (или в другую страну) для осуществления деятельности, оплачиваемой 
из источника в этом месте (стране), не считается туристом этого места.  Эти 
критерии, положенные в основу определения туризма, являются базовыми. 
Вместе с тем есть и особые категории туристов, в отношении которых данные 
критерии все же недостаточны – это беженцы, кочевники, заключенные, 
транзитные пассажиры, которые формально не въезжают в страну, и лица, 
сопровождающие или конвоирующие эти группы.  

Анализ приведенных выше критериев и их характеристик позволяет 
констатировать, что признаки туризма – это деловые поездки, а также 
путешествия с целью проведения свободного времени, то есть перемещение за 
пределы обычного места жительства и работы. Если же житель города 
передвигается по нему с целью совершения покупок, то он не является 
туристом, так как не покидает свого функционального места. 

Туризм – это не только важная отрасль экономики, но и важная 
составляющая жизни людей. Он охватывает отношения человека с 
окружающей его внешней средой. Следовательно, туризм – это совокупность 
отношений, связей и явлений, сопровождающих поездку и пребывание людей 
в местах, не являющихся местами их постоянного или длительного 
проживания и не связанных с их трудовой деятельностью  [1, с. 47]. 

В качестве признака, позволяющего классифицировать путешествия по 
видам туризма, могут служить мотивационные факторы. При такой класси-
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фикации следует исходить из основного мотива, побудившего человека 
отправиться в поездку. Хотя мотивы не всегда определяются однозначно, все 
же можно выделить шесть видов туризма.  

Туризм с целью отдыха. Он состоит в кратковременном или более 
продолжительном отдыхе с целью физического или психологического 
восстановления организма. Кроме того, к этой группе относится и курортный 
отдых, при котором для лечения или восстановления сил используются 
природные свойства почвы, климата и морской воды. 

Туризм с целью изучения культуры. Туризм, ориентированный на познание 
чужой культуры, подразделяется на познавательный и паломнический. 
Познавательный туризм охватывает собой посещение исторических, культурных 
или географических достопримечательностей. Туристы, путешествующие с 
познавательной целью, чаще всего интересуются социальными и экономическими 
отношениями посещаемых ими стран. Целью паломнического туризма является 
посещение мест, имеющих особое религиозное значение. 

Общественный туризм. В качестве общественного туризма выступают 
поездки с целью посещения родственников, знакомых, друзей (в международ-
ной терминологии известен как visiting friends and relatives — VFR), а также 
клубный туризм. Последний отличается тем, что путешествующие 
сознательно интегрируются в группы. Объединение в группы происходит при 
наличии интересующей людей развлекательной или спортивной программы. 

Спортивный туризм. К спортивному туризму относятся поездки с целью 
активного участия в спортивных мероприятиях, а также поездки, которые 
носят пассивный характер участия в спортивных соревнованиях. Пример 
активного участия в спорте: госпожа Л. отправляется в Карпаты, чтобы 
заняться горнолыжным спортом; пассивного участия: футбольный фанат ездит 
на все крупнейшие соревнования своего футбольного клуба. 

Экономический туризм — поездки, совершаемые из профессионального и 
коммерческого интереса: посещение бирж, выставок, ярмарок и т.д. 

Конгрессовый (политический) туризм подразделяется на дипломатический 
туризм, участие в конгрессах, а также туризм, связанный с политическими 
событиями и мероприятиями. 

Иногда необходимость конкретизации туризма по его формам возникает в 
связи с различной длительностью путешествий (продолжительные и 
непродолжительные путешествия). В этом случае в качестве основного 
критерия такой классификации избран срок пребывания в путешествии. Если 
путешествия различаются по такому внешнему критерию, как длительность 
пребывания, то можно сказать, что эти путешествия относятся к различным 
формам туризма. Существует много возможностей, позволяющих выделить 
формы туризма по внешним критериям: по происхождению туристов; по 
организационной форме; по длительности пребывания в путешествии; по 
возрасту; по транспортным средствам; по времени года или сезону. 

На первый взгляд может показаться, что между формами и видами туризма нет 
особых различий. В обоих случаях путешествия группируются исходя из 
определенных точек зрения. Разница состоит в том, что виды туризма различаются 
по мотивации путешествующих, т.е. по внутренним факторам, а формы туризма — 
по внешним причинам и воздействиям, что очень важно для менеджмента. 

Формы туризма  зависят от происхождения туристов. В зависимости от 
происхождения путешествующих, туризм подразделяется на внутренний и 
международный. В данном случае термин «происхождение» относится не к 
национальности или месту рождения человека, а к месту его жительства и работы. 

Формы туризма  зависят от его организации (организационной формы). В 
зависимости от форм организации различают паушальный (предоставление 
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комплекса услуг за одну стоимость) и индивидуальный туризм. Паушальный тур 
— это стандартизированный, предварительно организованный комплекс турист-
ских услуг. Индивидуальный тур имеет те особенности, что турист организует и 
осуществляет его самостоятельно. Подобные туры называются также одиноч-
ными, но это не означает, что нужно путешествовать в одиночку, ведь 
путешествовать можно и семьей, и при этом путешествие называется одиночным. 

Понятие «индивидуальный туризм» чаще всего противопоставляется 
понятию «массовый туризм». Массовый туризм первоначально означал, что в 
туризме участвуют многие люди. С течением времени это понятие приобрело 
отрицательное значение. В настоящее время с массовым туризмом 
ассоциируются отрицательные воздействия прежде всего паушального 
туризма, из-за чего понятия индивидуальный туризм и массовый туризм 
больше не подходят для выделения форм туризма по количеству участников. 

Важной является классификация форм туризма в зависимости от 
продолжительности пребывания. Продолжительность путешествия означает то 
время, которое затрачивает турист в ходе поездки или пребывания в 
посещаемом месте или стране. Однодневные путешествия классифицируются 
следующим образом: менее трех часов; три — пять часов; шесть — восемь 
часов; девять — одиннадцать часов; двенадцать и более часов. Путешествия с 
ночевкой можно классифицировать следующим образом: 1-3 ночи; 4-7 ночей; 
8-28 ночей; 29-91 ночь; 92 - 365 ночей. 

Продолжительные путешествия, как правило, дополняются непродолжи-
тельными поездками. К непродолжительным поездкам относятся транзитные 
поездки, однодневные поездки и кратковременный туризм. Транзитный туризм — 
это остановки туристов по пути следования к месту назначения. Однодневный 
туризм — это туры продолжительностью в световой день: они не предполагают 
остановки на ночлег. Особенной формой непродолжительного туризма является 
кратковременный туризм.  Включает  деловой туризм и поездки на выходные дни. 
Независимо от того, совершаются поездки в деловых или личных целях, средняя 
их продолжительность составляет 2-4 дня, т.е. они включают минимально один, 
максимально — три ночлега  [2, с. 98]. 

При классификации форм туризма учитывается также возраст путешест-
вующих. По возрастной шкале определены следующие группы туристов: дети, 
путешествующие со своими родителями; молодежь (туристы в возрасте 15-24 
лет); относительно молодые, экономически активные люди в возрасте 25 - 44 
года; экономически активные люди среднего (45 - 64 года) возраста 
(путешествуют, как правило, без детей); пенсионеры (65 лет и старше). 

В зависимости от транспортного средства, используемого для перемещения 
туристов из одного места в другое, различаются следующие формы туризма: авиа-
туризм, автобусный, железнодорожный, автомобильный и морской. 

 В зависимости от времени года  туризм подразделяется на  зимний и 
летний. Сезонная классификация форм туризма демонстрирует колебания 
спроса на туристские услуги в течение года. Время, в которое совершается 
максимальное количество поездок, называется туристским сезоном, период 
спада путешествий — межсезоньем. Туристские сезоны в разных регионах 
могут не совпадать. 

Кроме предложенных шести критериев существуют и другие точки зрения, 
позволяющие классифицировать путешествия по формам. Для более полной 
классификация туризма, Всемирная туристская организация предлагает 
классифицировать туризм по следующим типам: внутренний туризм — 
путешествия жителей какого-либо региона по этому региону; въездной туризм 
— путешествия по какой-либо стране лиц, не являющихся ее жителями; 
выездной туризм — путешествия жителей какой-либо страны в другую страну. 
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Эти основные типы туризма могут по-разному сочетаться, образуя категории 
туризма. Категории туризма могут относиться не только к какой-либо стране, 
но и к региону; термин «регион» — к какому-то району в пределах какой-либо 
страны, либо к группе стран. Определение «туризм в пределах страны» 
охватывает собой внутренний и въездной туризм; «национальный туризм» — 
внутренний и выездной туризм; «международный туризм» — въездной и 
выездной  [5, с. 103]. 

Традиционно среди туристов в зависимости от их активности во время 
отпуска выделяют шесть групп: 

1. Любители спокойного отдыха. Его представители отправляются в 
отпуск для того, чтобы освободиться от повседневных стрессов и отдохнуть в 
спокойной и приятной обстановке. Они избегают посторонних и большого 
скопления людей. Спокойно отдыхающих отпускников привлекают солнце, 
песок и море. 

2. Любители удовольствий. Это тип очень предприимчивых туристов, 
которые во время отдыха заняты поиском разнообразных удовольствий и 
предпочитают светскую атмосферу. Применительно к ним чаще всего 
употребляются понятия флирт, дальние расстояния. 

Пример. Г-н М. просыпается около полудня и идет в плавательный 
бассейн. Там он встречает веселую компанию, они беседуют, пьют в баре 
коктейль, немного плавают и слушают музыку. После полудня г-н М. играет с 
другим отдыхающим в теннис. На вечер у него есть договоренность на ужин. 
После ужина — посещение дискотеки, которая длится до утра. 

3. Любители активного отдыха. Эти туристы любят природу и создают 
активную нагрузку своему телу. Предпочитают размеренное движение и 
пребывание на свежем воздухе. Их отдых можно совместить с лечением. 

4. Любители спортивного отдыха. В отличие от активно отдыхающих у 
туристов-спортсменов все внимание сконцентрировано на соревнованиях. Для 
них очень важен спорт — их хобби. Они не страшатся физических нагрузок. 

5. Отдыхающие с целью познания, изучения. Данный тип туристов 
заинтересован в повышении своего образовательного уровня, в познании нового. 

Чтобы установить значение туризма и полнее описать его особенности   
необходимо в первую очередь, выделить различные группы субъектов, 
которые взаимодействующих в туризме. 

1. Туристы. Это люди, которые испытывают различные психические и 
физические потребности, природа которых определяет направления и виды 
участия этих людей в туристской деятельности. 

2. Организации, предоставляющие туристам товары и услуги. Это предпри-
ниматели, которые видят в туризме возможность получать прибыль посредством 
предоставления товаров и услуг с учетом спроса на туристском рынке. 

3. Местные органы власти. Рассматривают туризм как важный фактор 
экономики, связанный с доходами, которые местные граждане могут получать 
от этого бизнеса в виде налогов, поступающих в местный бюджет. 

4. Принимающая сторона. Местное население, воспринимающее туризм в 
первую очередь как фактор занятости населения. Для этой группы важным 
является результат взаимодействия с туристами, в том числе иностранными. 

Таким образом, туризм может быть определен как совокупность явлений и 
взаимоотношений, возникающих при взаимодействии туристов, поставщиков, 
местных органов власти и местного населения в процессе туристской 
деятельности. 

Путешествия, туризм – это комплекс родственных сфер бизнеса. Наиболее 
близкой к туризму профессией является распространение туров, т.е. работа 
туристских агентств. Непосредственно привлечены к туризму авиакомпании, 
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компании по прокату машин, железные дороги, автобусы, гостиницы и 
рестораны. К сопряженным видам бизнеса также можно отнести финансовые 
структуры,  финансирующие развитие сферы обслуживания, и др. Туризм – 
это отдых, активное развлечение, спорт, познание окружающего мира, 
торговля, лечение и множество других видов деятельности. При этом всегда 
присутствует перемещение человека в иную местность или страну, на 
континент, отличные от его обычного местонахождения или проживания. А 
точнее, туризм – это  oтpacль нaциoнaльнoй экoнoмики c кoмплeкcными 
фyнкциями, включaющaя имyщecтвo и ycлyги, пpeдocтaвляeмыe для 
пoтpeблeния лицaм, пyтeшecтвyющим зa пpeдeлaми cвoeй oбычнoй cpeды в 
тeчeниe мeнee oднoгo гoдa c инoй цeлью, нeжeли ocyщecтвлeниe 
oплaчивaeмoй дeятeльнocти в пoceщaeмoм мecтe.  В отличие от путешествий 
туризм – это перемещение людей в достаточно короткие промежутки времени. 

При путешествиях перемещаются отдельные индивидуумы; группы лиц, 
объединенных единым интересом и целью; целые экспедиции, в том числе и 
военные, в составе которых могут быть несколько сотен или даже тысяч 
специалистов, а также дипломаты, мигранты и переселенцы. Для отдельных 
народов путешествия  это образ жизни, установившийся веками и вызванный 
климатическими особенностями местности проживания. Пример – кочевые 
племена: белунджи, бедуины, цыгане и др. Кочевники вместе со стадами 
животных ежегодно перемещаются по мере освоения пастбищ, причем их не 
останавливают даже границы государств. Таким образом, путешествие – это 
перемещение людей во времени и пространстве, а человек, совершающий 
путешествие, независимо от целей, направлений, средств передвижения и 
временных промежутков, именуется путешественником. В отличие от 
путешествия, туризм – категория, испытывающая сильное влияние экономики 
и обладающая двойственностью внутренней природы явления, т.к. туризм – 
это и особый, массовый род путешествий, и деятельность по организации и 
осуществлению этих путешествий. 

Экономика связана с извлечением оптимальной выгоды от использования 
ограниченных ресурсов. Экономические факторы, которые, как правило, 
ограничены, призваны удовлетворять психологические и физические потребности 
человека. В современных условиях экономический аспект в туристском бизнесе 
приобретает особую значимость для его эффективного ведения. 

 Экономика туризма представляет собой науку, изучающую внутренние и 
внешние аспекты экономических отношений в этой сфере деятельности, 
причем экономические отношения рассматриваются на двух уровнях: меж-
отраслевого комплекса социально-бытовой инфраструктуры и хозяйст-
вующего субъекта туристской фирмы. 

В соответствии с Законом «Об организации и осуществлении туристи-
ческой деятельности в Республике Молдова», туризм – это совокупность 
отношений и явлений, вытекающих из перемещения и пребывания лиц, 
путешествующих за пределами своей обычной среды в течение менее одного 
года в целях иных, чем осуществление оплачиваемой деятельности в 
посещаемом месте  [4]. 

Туризм как товар реализуется в форме услуг. Услуга туризма, как и услуга 
вообще, есть действие определенной потребительской стоимости, выражающееся в 
полезном эффекте, который удовлетворяет ту или иную человеческую потребность. 
При этом услуга может быть оказана либо вещью, т.е. при помощи товара, либо в 
процессе функционирования  непосредственно живого труда. Указанные два способа 
производства услуг обусловливают и два вида самих услуг: материальные 
(производственные), нематериальные (непроизводственные), не связанные с 
материальными продуктами, производство которых неотъемлемо от их потребления. 
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Исходя из вышеизложенного, т.е. особенностей туризма как отрасли 
промышленности в РМ, отметим, что благодаря деятельности по приему 
туристов, прибывающих в тот или иной регион республики, обеспечивается 
загрузка транспортных средств перевозчиков, гостиниц, ресторанов и других 
объектов инфраструктуры туризма. И, конечно, осуществляется приток 
денежной массы, как в отечественной, так и в иностранной валюте (в 
зависимости от вида туризма). В результате создаются новые рабочие места, 
развивается экономика, в том числе и за счет эксплуатации местных 
туристических ресурсов, денежных поступлений в бюджет страны.   

Развитие туризма как экономической отрасли в Молдове во многом 
зависит от сотрудничества с профильными ведомствами других стран. Такие 
отношения можно наладить подписанием двусторонних соглашений с 
различными странами и участием в международных туристических ярмарках и 
выставках. Действия в этом направлении будут способствовать продвижению 
имиджа РМ как туристического объекта. С этой целью в 2007 году Молдова 
уже  участвовала в 10 международных акциях. Кроме того министерство 
культуры и туризма РМ намерено разработать концепцию создания 
туристических зон для возрождения отрасли. Главная задача проекта – 
развитие гостинично-туристической инфраструктуры. Можно также 
предположить, что импульс развитию туризма может придать 
соответствующий закон, который позволит иностранным гражданам 
арендовать в Молдове землю, в том числе в рекреационных зонах, для 
строительства ресторанов, отелей и прочих объектов. 
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BAZELE TEORETICE ALE TRANSFERULUI DE TEHNOLOGIE 
Elena BARBACARU, lector, USM 

Rezumat. Tehnologia – obiect de schimb comercial. Transferul de tehnologie 
presupune un transfer de cunoştinţe tehnice pe plan internaţional. Formele pe care le poate 
avea o tehnologie pentru a deveni obiect al unui schimb comercial pot fi: brevetele de 
invenţie, cunoştinţele tehnice, Know-how, mijlocirea unui obiect tehnologic etc. Condiţiile de 
participare a agenţilor economici autohtoni la schimbul mondial de tehnologie depind de 
unii factori cum ar fi: tehnologiile folosite de producătorii autohtoni sunt înapoiate şi nu pot 
fi obiect al unui schimb adecvat, necesitând o recordare la standardele internaţionale; 
patentele înregiastate în Republica Moldova necesită un sistem mai performant de protecţie; 
lipsa cunoştinţelor necesare în promovarea acestui tip de produse. Proprietatea intelectuală 
este un produs cu un ciclu rapid şi scurt de viaţă , având  unele particulrarităţi cum ar fi: a). 
în faza de până la piaţă – costuri înalte, cerere înaltă ce scade treptat, preţ înalt şi venit 
ridicat; b). în faza de piaţă – costuri joase, preţ deja mic, ofertă crescândă  şi o scadenţă de 
10-20 ani în mediu. Din aceste considerente deţinătorii de patente se străduie să le 
folosească cât mai repede. Folosirea brevetelor se efectuează la trei niveluri: 1). produsul în 
faza sa iniţială a ciclului de viaţă – se fabrică şi se comercialăzează cât mai multe produse 
finite; 2) produsul în faza de maturitate – se efectuează investiţii directe cu costuri reduse la 
producere,  desfacere, transport; 3). în faza de declin tehnologia se transferă prin licenţe în 
ţarile-terţe. În ultima fază o importanţă majoră o au corporaţiile transnaţionale, facilitând 
schimbul de tehnologie dintr-o ţară în alta.    

Actualitatea temei. Participarea unui stat la schimbul internaţional de tehnologie îi 
defineşte statutul economic vis-à-vis de alte state. Republica Moldova ar avea mari şanse şi 
posibilităţi să-şi găsească locul pe piaţa tehnologiilor noi, reieşind din următoarele condiţii: 
existenţa cadrelor înalt calificate în domeniu; un bagaj enorm, lăsat de maşina de cercetare 
a fostei Uniuni, al tehnologiilor fine, care nu au fost pe deplin valorificate.  Participarea 
adecvată a Republicii Moldova la schimbul internaţional de tehnologii este frânată, însă, de 
unii factori cum ar fi: lipsa unei baze juridice adecvate pentru a putea apăra proprietatea 
intelectuală apărută în republică  la nivel internaţional; lipsa interesului întreprinderilor 
industriale de a implementa, de a susţine şi de ajuta să se dezvolte tehnologiile 
moldoveneşti; cercetările ştiinţifice nu sunt susţinute suficient de către stat. Pentru succesul 
Republicii Moldova pe piaţa internaţională privind tehnologiile, este nevoie de a dezvolta şi 
de a susţine crearea unei baze tehnologice; de a implementa, în primul rând pe piaţa 
internă, cele mai noi tehnologii apărute în ţară, pentru a reduce costurile ce apar la 
importul de tehnologii de pe alte pieţe; de a  susţine întreprinderile inovatoare. 

 
 THEORETISCHE GRÜNDEN DES TECHNOLOGIETRANSFERS 
Wie kann man der Technologietransfer charakterisiert werden? Die Antwort der 

meisten wirtschaftlichen Wörterbücher ist: Technologietransfer – Transfer von 
technischem Wissen zwischen Entstehung (Technik als Artefak, Forschungs- und 
Entwicklungsergebnisse, Patente usw.) und Verwendung im Kombinationsprozess 
der Produktionsfaktoren.  

Technologietransfer bedeutet institutionell der planvolle, zeitlich limitierte, 
privatwirtschaftliche oder staatliche unterstützte Prozeβ der Übertragung einer 
Technologie. Die Übertragung erfolgt durch Rechtsakt (Lizenz-, Know-how-Vertrag 
usw.).Der Technologietransfer erfolgt z.B. innerhalb eines internationalen 
Unternehmens (Transnationale Korporation) zwischen Unternehmen  oder zwischen 
Industrieländern und zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. 

Die mögliche Techniken des Technologietransfers  sind: 1)Technische Wissen  
(Blaupausen, Patente, Lizenzen, Know-how); 2) Technologische Vermittlung 

des Objekts (in Form der Spezialmaschienen, Ausrüstungen und sonstigen Gütern 
bis zur „schlüsselfertigen Fabrik“); 3) Ausbildung von Personal (im ursprunglichen 
und/ oder zu transferierenden System); 4) Zur Verfügung gestelltes Kapital bis zum 
Kompensationsgeschäft. 

Die Technologietransfer reduziert die Diskrepanz von potenziellem und aktuellem 
Nutzgrad einer Technologie. Aufgrund der Bedeutung  der technischen Fotrschritts im 

270



 

wirtschaftlichem Wachstumsprozeβ für Unternehmen und Volkswirschaften wird das 
Instrument des Technologietransfers auch für Technologiemanagement wichtig. Die 
Verstärkung des Technologietransfers ist auch ein wichtiges Element im Rahmen der 
Forderungen nach einer Neuen Weltwirtschaftsordnung; die Entwicklungsländer sind 
aufgrund technologischer Rückständigkeit in starkem Masse auf Technologietransfer 
angewiesen. Auf diesem Grund wird in den letzten Jahren das Technologietransferpro-
zess zwischen den Ländern intensiver. 

Der internationale Austausch der Technologie in der Warenform ist um den 
Anfängen  des XX-en Jahrhunderts bekannt, doch ist die Entstehung des 
Weltmarktes der Technologie in der zweiten Hälfte der 50 - 60 Jahren festgestellt. 
Zwar zu dieser Zeit in den Umfang der internationalen Handelsoperationen mit der 
Technologie wurde die Maßstäbe des nationalen Austausches uebergeschritten. 
Nach den Angaben des internationalen Währungsfonds, der sich mit der Erfassung 
der Auszahlungen und der Einkommen für die Lizenz beschäftigt, hat die Zahl der 
Länder, die an diesem Austausch teilnahmen, von 1960 bis 1985 - von 22 bis bzw. 
71 zugenommen: es wurde di Zahl der Verkäufer (von 18 bis  37), als auch der 
Käufer (von 49 bis zu 71 Ländern) ausgedehnt.  

Unter dem technologischen Austausch kann das ganze Spektrum der 
internationalen Wirtschaftsbeziehungen, einschließlich den Kauf - Verkauf der 
Patente und der Lizenzen, den Handel mit den Waren, die Überlassung der 
Dienstleistungen im weitem Sinne verstanden werden.  

Die Subjekte des technologischen Weltmarktes sind die Staaten, die 
Universitäten, die Firmen, die unrentablen Organisationen, die Fonds und die 
physischen Personen (die Gelehrten und die Spezialiste).  

Die Objekte des technologischen Weltmarktes sind die Ergebnisse der 
intellektuellen Tätigkeit in der sachlichen (die Einrichtung, die Aggregate, die Werk-
zeuge, die technologischen Linien etc.) und in der nicht sachlichen Form (verschiedene 
Gattung die technische Dokumentation, die Kenntnisse, die Erfahrung etc.).   

Doch nicht jede Technologie kann man als die Ware bezeichnen,  und nicht jede 
Ware stellt eine Technologie vor.  

Technologie – übergreifende Wirtschaft, Gesellschaft und Technik 
verklammernde Wissenschaft bzw. Wissenschaft von der Technik. 

Für die Mikroökonomik: formale Beschreibung aller für den Ökonomen 
relevanten Informationen über die Produktion; Verkörpert zu jedem Zeitpunkt die 
Gesammtheit an technischem Wissen in einer Volkswirtschaft. (die Formen der 
Darstellung:- Produktionsfunktionen;  - Aktivitätsmengen). 

Für die Unternehmensfürung die Technologie im Sinne von „Management – 
Technologie“ umfasst die Instrumente der Unternehmensfürung und Organisation, 
und somit Ansätze, Denkweisen, Modelle, Methoden und Hilfsmittel für die 
Innovations- und Technologieplanung wie z.B. Technologie – Portfolio, Methoden 
der Bedarfserfassung, Bewertung von Ideen etc. Erfolgreiche technische Innovation 
ist an die Kombination von Produkt – und/ oder Produktionstechnologie mit 
Management – Technologie gebunden. 

1. Die Technologie als die Ware. Eine Technologie kann man als die Ware, nur 
unter den bestimmten Bedingungen bezeichnen. Es gibt die Leute, die  meinen, daβ es 
genug ist, eine neue Idee zu veröffentlichen um die Käufer, fertig, für diese nackte Idee 
zu bezahlen zu finden. Sogar kaum 3-5% von  den  patentierten Neueinfuehrungen sind 
in dem ganzen Welt verwendet.  Und im Laufe des Durchganges der Idee nach den 
Wegen der eigenen Umwandlung in die Ware, der Auswahl noch grösser ist. Aus jeden 
100 Ideen wird nicht mehr als 1 entwickelt. Von jeden 100 neue Waren, in die, neue 
Ideen verwirklicht sind, der Markt lehnt mehr als 90 % ab. 

Also, nähert sich die Technologie, auf der bestimmten Stufe der Bewegung „ Idee –
Markt“ eine Ware zu werden,  wenn die reale Absatzmöglichkeiten der Idee zu begriffen 
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sind, eine Expertise und den Auswahl  geleitet ist, und die möglichen Sphären der 
Benutzung bestimmt sind. Die Technologie soll als eine Ware dargestellt werden, das 
heisst, die standardisierten Forderungen für eine Ware zu befriedigen. Die Technologie 
kann in der Form der Patente, der Arbeitserfahrung, der Know-how, der technologischen 
Vermittlung des Objekts, sowie der Technologie im engeren Sinne wie die eigenen 
Kenntnisse des Betriebs haben. Nur so wird die Technologie eine Ware und kann ein 
Gegenstand des Transfers sein. Eine neue Technologie kann eine Ware sein , ohne sich 
in  den Marktbedingungen einzurahmen.  Zum Beispiel, ein  Patent, ein Erfahrungs- 
oder Industriemuster eine Nachfrage haben und verkauft werden können. Deshalb ist für 
den Prozeß der kommerziellen Benutzung der Produkte der intellektuellen Arbeit mehr 
akzeptabel, die Fachwörter „die Technologietransfer“ oder „die Übergabe der 
Technologie“ zu verwenden. 

In der Praxis des technologischen Austausches ist es fast unmöglich, das Objekt 
in der reinen Form auszuwählen. Zum Beispiel, werden die Lieferungen irgend-
welcher Einrichtung immer von der Übergabe der Pakete der Begleitunterlagen, 
manchmal der Lizenzen begleitet. Außerdem führt die Firma - Lieferant die 
Installation, das Einrichten, den Start der Einrichtung, die Ausbildung des Personals, 
übergebend den eigenen „Know-how“ durch . Anders gesagt, ist die Übergabe der 
Technologie dann vorhanden, wenn die erwerbende Seite sie wie neu betrachtet,und 
wird diese Technologie um die eigene Konkurrenzfähigkeit zu verbessern, um in der 
Perspektive den Gewinn zu vergrössern verwenden. Von hier kann man eine Reihe 
der Schlussfolgerungen, wichtig von Gesichtspunkt der Teilnahme Moldaviens am 
internationalen technologischen Austausch feststellen: 
Ø eine Technologie, die für Moldavien neu ist, kann für die entwickelten 

Länder Westens veraltet sein; 
Ø die in Moldavien verwendete Technologie stellt, in der Regel, keine Ware 

wegen der eigenen technologischen Zurückbliebdenheit  vor; 
Ø am meisten perspektivischen Technologien  für die Umwandlung in der 

Ware sind die Technologien  der defensiven Betriebe; 
Ø wie verwendeten, als auch die ungenutzten Technologien der moldauischen 

Betriebe fordern eine wesentliche Nacharbeit und  Anpassung; 
Ø es ist eine juristische Erledigung der Rechte des Fortschrittes der mol-

dauischen Technologie auf den Weltmarkt, zu allererst der Patentschutz notwendig; 
Ø es ist das Marketing für fertige und potenziele Technologien notwendig. 
Alle hochtechnologische Firmen der entwickelten Länder stellen fest und 

sorgfältig befolgen die, für sie vorteilhafte Regeln des Technologietransfers, die, zur 
Zeit, einen Charakter der technologischen Strategie erworben haben. Eine aktive 
Rolle im Bereich des Technologietransfers spielen die Regierungen. So genannter 
„Technologischen Bruch“, der zwischen VSA und Westliches Europa, Westlichem 
Europa und Japan, den Industrie-  und Entwicklungsländern existiert, kann (und 
wird von den entwickelten Ländern) wie in kommerziellen, als auch in den 
politischen Zwecken vorteilhaftig verwendet sein.  

Das „Lebenszykluβ“ einer Technologie. Auf der Vormarktphase ist die 
Technologie noch keine Ware, nur eine potentielle. Zum Erscheinen auf den Markt 
nehmen die Bildungskosten der Technologie schnell zu, und die Übergang in die 
Marktphase stellt einen kritischen Punkt des  „Lebenszykluβ“ dar. Falls der Markt 
das neue Produkt ablehnt, so werden die Kosten wertlos. Im Falle der erfolgreichen 
Einführung auf den Markt steigt die Nachfrage an die vorliegende Technologie, 
erreicht ein Maximum und dann beginnt, zu sinken. Entsprechend ändert sich die 
Preisparametern und den Gewinn. 

In der Marktphase steigt der Angebot, die Konkurrenz und die Nachfrage 
gleichzeitig. Es erscheint die grosse Menge der Imitatoren, die ähnliche Ware, aber mit 
anderem Warenzeichen verkaufen. Um die Interesse des Erzeugers zu beschützen, sind 
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das Patent, das Recht des intellektuellen und industriellen Eigentumes, aufgefordert. Für 
einen sicheren Schutz der Rechte auf die Technologie streben die Schöpfer, diese in den 
Hauptländern - die potentiellen Konkurrenten zu patentieren. In der Praxis patentieren 
die führenden Firmen die eigenen Neuheiten in ungefähr 25 Ländern - Konkurrenten, 
das heisst in den haupt- entwickelten industriellen Staaten gleichzeitig.  

Die Gesetzsysteme verschiedener Länder sehen verschiedene Fristen des 
Schutzes der Eigentumsrechte auf die Technologie - ungefähr von 10 bis  20 Jahren 
vor. Normalerweise diese Frist ist genug für den Durchgang des „Lebenszykluβ“. 
Außerdem, geschieht in den gegenwärtigen Bedingungen die schnelle Kompression 
der Fristen wie für die Erarbeitungen, als auch für die Marktleben der Technologien. 

Deshalb sind alle  Besitzer der Technologien an einem maximal schnellen 
Absatz interessiert. Jene von ihnen, wer fähig ist, die Technologie in der mate-
rialisierten Art selbständig zu erzeugen und zu verkaufen, (das heisst der Technik, 
der Werkzeuge, der Knoten, der komplexen technologischen Objekte) - verwenden 
die folgende Strategie. 

Auf der ersten Stuffe des „Lebenszykluβ“  wird die Präferenz dem Verkauf der 
Fertigware gegeben, in der die neuen Ideen ,  Prinzipien und die Prozeße verkörpert 
sind und der, dem Käufer die neue Qualität bei der Benutzung der Ware zu 
versorgen fähig ist. 

Auf der zweiteten Stuffe wird der technologische Austausch von den direkten 
Investitionen begleitet (oder verwirklicht sich als). Das eröffnet für den Verkäufer 
die neuen Horizonte, die neuen Märkte, vermindert die Lohnkosten, die 
Transportkosten und andere Kosten, und vergrössetr de Gewinn. 

Auf der dritten Stuffe wurde die Präferenz dem Verkauf der „reinen“ Lizenzen 
traditionell gegeben, das heisst der Zession des Eigentumsrechts auf die patentierten 
und nicht patentierten (Know-how) Technologie und ihre Benutzung. In die letzten 
Jahre wird die dritte Stuffe oft von der Gründung der Gemeinschaftsunternehmen 
begleitet, aber die handelnde Technologie ist nicht führend. 

Die obengenannte Stuffen gehören zu der technologischen Strategie der grossen 
Korporationen Westens in bezug auf andere unabhängigen Firmen und  Ländern. 
Für die internen Beziehungen, aber, die Transnationale Korporationen haben eine 
andere Strategie. Praktisch ist es schwer, die realen technologischen Flüße innen 
TNK zu identifizieren, die in verschiedenen Richtungen gehen und von  den 
wertmässigen Kennziffern nicht immer gezeigt werden können. Mehr als 1/3 
weltumfassenden technologischen Austausche gehoeren zum  internen  
Technologieaustausch der  ТNК, der von ihnen für das Eindringen auf die neuen 
Märkte und für die Anstalt der eigenen Firmen aktiv verwendet wird. Eines der am 
meisten bezeichnenden Beispiele ist die Tätigkeit der europäischen Abteilung 
„IBM“, des Weltführers der Computerstechnologie. 

In der Praxis hat die Tätigkeit der zahlreichen Betriebe „IBM“ in Europa zum 
technologischen Zurückbleiben Europas von USA geführt. Anders gesagt, ist der 
technologische Austausch ТNК ein  Interkorporationtransfer, aber nicht ein 
technologischer Austausch im allgemeingültigen Verständnis. Er führt zur Erhaltung 
sowohl der Konsolidierung  als auch des Bruches der technologischen 
Fürungspositionen, und in einigen Fällen, zum rückgängigen Abfluß der 
Technologie durch die Forschungsabteilungen in anderen Ländern.  

Eine viel mehr perspektivische Quelle der Technologie können, deshalb, die kleinen 
Firmen sein, bei denen mangelt es an den eigenen Mitteln für die Vollendung der 
Technologie bis zu der Marktstufe. In der ausländischen Praxis eine immer mehr 
wichtige Quelle der Technologien werden die kleinen Venture-Gesellschaften, die 
Technoparks, die das Kapital der interessierten Firmen, der Funde, der Korporationen zu 
sich heranziehen. Ein haupt - anziehender Strich hier, ist die Implimentierung-
smöglichkeit der neuen Technologie praktisch sofort, bei ihrem Erscheinen. Für 
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Moldavien das Heranziehen des Kapitals in die neuen kleinen Gesellschaften und 
Technoparks kann der attraktivste Weg der Entwicklung des internationalen 
technologischen Austausches sein. Der technologische Bruch zwischen den Ländern, die 
sich auf verschiedene Stufen der ökonomischen Entwicklung befinden, läßt zu, den 
internationalen technologischen Austausch nach dem mehrstufigen Drehbuch zu 
verwirklichen. Der sogenannte Hi-tech- Begriff kann man nur für  die industriell -
entwickelten Ländern verwendet sein. Die mittlere und niedrige Technologie kann neu 
für die Märkte der entwickelnden und neuen industriellen Länder sein. Deshalb 
bekommen die entwickelten Länder die Möglichkeit, in der Zeit und Raum das 
„Lebenszykluβ“ zu vergrössern und den bekommenen Gewinn auszubreiten. Die 
prinzipielle Besonderheit solchen Austausches ist  die Erwerbung der Lizenzen von den 
Firmen aus den Entwicklungsländer bei denen aus den entwickelten Länder  und die 
Versetzung an den einfachen Stufen der Produktion der entwickelten Länder in die 
eigenen Filialen und Abteilungen. Wie wir sehen, sowohl in erstem, als auch für den 
zweiten Fall findet die Übergabe der Technologie auf den abschliessenden Stufen des 
„Lebenszykluβ“ statt, oder erwirbt die Technologie keine Warenformen und verwir-
klicht sich als einen internen Transfer. Der Unternehmer braucht zu wissen, daß der 
technologische Austausch in der rechtlichen Form immer fixiert wird. Gleichzeitig, die 
Hauptform der Außenhandelverhältnisse Molaviens - die Gemeinschaftsunternehmen - 
nehmen am technologischen Austausch nicht teil. Jedenfalls, sind in Gründungs- und 
anderen Dokumenten der meisten Gemeinschaftsunternehmen die Rechte auf das 
intellektuelle Eigentum und ihre Übergabe nicht bestimmt, das heisst,dass ganzer 
technologische Austausch, falls dieser existiert, in Rahmen der Gemein-
schaftsunternehmen verwirklicht sich illegal. Außerdem, da den Markt Moldaviens dem 
Markt der Entwicklungsländer gleich ist, und der Export aus Moldavien, der von den 
Gemeinschaftsunternehmen verwirklicht wird, einen Rohstoffe-Charakter trägt, die 
Gemeinschaftsunternehmen ein schöner Kanal des illegalen technologischen 
Austausches sein können.  

Den einzigen realen Weg für den Eintritt Moldaviens in den internationalen 
technologischen Austausch und auf den Markt der Technologien ist die Verwendung 
des angesammelten wissenschaftlich-technischen Potentials. Nur auf diesem Weg 
gibt es die Möglichkeit der Integration in der Weltwirtschaft . 

Die  Schlußfollgerung. Die Teilnahme eines Landes am internationalen techno-
logischen Geschäft bestimmt ihren ökonomischen Status. Moldova hat einige 
Chancen und die Möglichkeiten, auf den internationalen Markt der Technologien 
herauszukommen. Dazu tragen bei: -das Vorhandensein der qualifizierten 
Spezialiste nach der Erarbeitung der neuesten Technologien; -die grosse Menge 
nicht verwirklicht, aber der perspektivischen Technologien, die für den defensiven 
Komplex  der UdSSR entwickelt sind. 

Doch stören dem Erscheinen  Moldovas auf den internationalen Markt der 
Technologien die folgenden Faktoren: 
Ø die Abwesenheit der juristischen Basis nach dem Problem des  Schutzes der 

Technologien; 
Ø die Abwesenheit des materiellen Interesses der Industrie in der  Benutzung 

und der Nacharbeit der existierenden einheimischen Technologien; 
Ø Unvollendung der übernommenen Programme nach der Erhaltung und der 

Entwicklung der technologischen Basis des Landes, die die moldauische 
Besonderheiten nicht berücksichtigen; 
Ø das beschränkte Heranziehen des ausländischen Kapitals in die gleichartigen 

Strukturen. 
Für den erfolgreichen Erscheinen Moldovas auf den internationalen Markt der 

Technologien ist es notwendig: 
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- die Prioritäten und die Richtungen zu bestimmen, in die soll sich die 
technologische Basis des Landes entwickeln;  

- die neuesten Technologien zu allererst auf dem Binnenmarkt zu verwirklichen, 
damit man dann die Produktion im Ausland, erzeugt nach den einheimischen 
Technologien nicht einkaufen mußte; 

- die Unterstützung  dem Innovations-Unternehmertum zu versorgen. 
Die Litheratur: 

1. Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 119-120/ 1031 din 21.09.200; 
2. Monitorul Oficial al R. Moldova nr.142 -143/ 1466 din 17.10.2002; 
3. Monitorul Oficial al R. Moldova nr.97 – 99/ 789 din 17.08.2001; 
4. Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 4 / 88 -1 din 30.04 1992 –Legea R.M. privind 

investitiile straine; 
5. Artenberg Peter Technologietransfer und die neue Investitionswirtschaft,  Wien 2000; 

Moore Aspects off technology transfer,  Kluwer Academy Publishers, 
 

Recenzent: dr. hab., prof. univ. Alexandru GRIBINCEA 
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COMPLEXITÉ – SIMPLIFICATION,  
UN MOTEUR A DEUX TEMPS 

Diana CĂRBUNE, drd, USM 
Actualitatea temei este determinată de creşterea importanţei concurenţei ca 

mecanism de reglare a relaţiilor de piaţa actuale, generate de: intensificarea 
schimburilor internationale de mărfuri, creşterea rolului societăţilor transnaţionale, 
adâncirea proceselor de globalizare şi regionalizare. Scopul prezentei lucrări este 
de a stabili interdependenţele existente între schimbarea caracterului concurentei şi 
procesul de integrare economică regională.  

Lucrarea conţine o analiză retrospectiva a teoriilor clasice, dar, mai ales, a celor 
moderne privind conceptul concurenţei. Autoarea formulează trăsăturile concurenţei 
moderne, ajungând la concluzia că în prezent, predomină concurenţa prin calitate, între 
un număr restrâns de firme, care creează bariere la intrare în ramură. Este analizată 
evoluţia funcţiilor, tipologiei şi mecanismul concurenţei. În acelaşi timp, sunt cercetate 
particularităţile concurenţei în condiţiile globalizării vieţii economice, stabilindu-se 
interdependenţele între globalizare, concurentă şi politicile de stat. In final autoarea 
cercetează mediului concurenţial al Republicii Moldova, din prisma indeplinirii 
obiectivului strategic de integrare în Uniunea Europeană 

La supply chain, qui permet notamment de satisfaire le client tout en gardant le 
cap de la rentabilité, est par essence complexe. Pour la rendre plus efficace, il 
contient d’appliquer un processus de simplification, en gommant certains 
antagonismes parasites. 

La supply chain est en quelque sorte la colonne vertébrale d’une entreprise. De 
la commande du client à la livraison du produit ou service concerné, elle va mettre 
en action l’assemble des fonctions de l’entreprise en interagissant avec une grande 
partie de ses processus opérationnels. De l’achat aux fournisseurs à la facturation 
client, en passant par la conception, la production, le pilotage des stocks et la 
livraison, les grandes fonctions de l’entreprise doivent jouer de concert pour 
atteindre une fluidité optimale. 

Au sein d’un environnement concurrentiel, il incombe à la supply chain la mission 
de résoudre en permanence l’équation qui lie le besoin du client et la rentabilité de 
l’entreprise. Un objectif d’autant plus difficile que depuis une dizaine d’année, 
l’environnement dans lequel évoluent les entreprises est soumis à une concurrence plus 
globale qui les oblige à s’adapter en permanence pour accroître leur compétitivité. 

La réduction des cycles de production, des délais de livraison, la réactivité 
nécessaire aux évolutions des attentes des clients, etc., sont autant de données à 
prendre en compte pour assurer la croissance de l’entreprise. Ainsi, la chaîne 
logistique à mettre en place pour répondre à ces exigences, devient-elle de plus en 
plus complexe tant par le numéro de variables à prendre en compte, que par le 
périmètre géographique toujours plus large à couvrir. 

La complexité en entreprise ou le déséquilibre permanent 
Pour appréhender la notion de complexité dans l’entreprise, il est nécessaire de 

la définir. Pour les sciences physiques, un système est dit complexe lorsqu’il est 
composé d’un grand nombre de parties et que chacune d’elles évolue de manière 
indépendante. Adaptée au monde de l’entreprise, cette définition est assez 
satisfaisante : lorsque plusieurs éléments de la supply chain ne fonctionnent pas de 
concert, cette dernière engendre alors de la complexité. Il est ainsi possible de 
définir la complexité comme la mise en œuvre, au sein de la supply chain, de 
moyens ou d’actions paraissant antagonistes. Une définition qui induit celle de la 
simplification, comme la démarche visant à gommer ces antagonismes. 

Au-delà des causes exogènes citées en introduction, la complexité de la supply 
chain peut également provenir de facteurs internes à l’entreprise. Parmi les plus 
répandus, on relève «historique». Il se traduit par une juxtaposition de processus 
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accumulé au fur et à mesure de la croissance de l’entreprise, créant à terme, une 
véritable usine à gaz. La dimension culturelle n’est pas à négliger non plus. 

Au fil des acquisitions, une entreprise peut, en effet, voir ses différentes entités 
utiliser des pratiques et des systèmes d’information spécifiques qui seront autant de 
freins à la fluidité de l’organisation de l’ensemble. Cela peut aussi être le cas pour 
des entreprises qui, dans le cadre de leur développement, ont privilégié l’esprit 
entrepreneurial de leurs filiales, laissant la place, en leur sein, à des patrons de PME 
qui ont imposé leur vision. Une fois consolidée au niveau du groupe, la supply chain 
globale se révèle être une mosaïque de pratiques difficilement maîtrisables. 

De manière générale, toute action visant à s’adapter aux particularismes crée 
automatiquement de la complexité. C’est le cas lorsqu’il existe une prédominance 
d’une fonction sur le fonctionnement global de l’entreprise. Par exemple, une forte 
intimité client avec une livraison en 24 h, sans maîtrises les conséquences sur les 
autres maillons de la chaîne, ou lorsqu’une entreprise affiche la volonté de 
« sophistiquer » absolument ses produits par rapport à ceux de ses concurrents. 

Symptômes de la complexité 
Une complexité exacerbée de la supplice chain va engendres une certain nombre 

de symptômes qui vont permettre à un œil averti de la repérer. Une baisse de la 
qualité de services des coûts qui explosent, un climat social tendu, une incapacité à 
détenir une bonne vision de l’entreprise, des décisions non appliquées par dilution 
dans les niveaux hiérarchiques ou une impuissance à changer rapidement la 
tendance, sont autant de signaux d’alarme qui doivent être examinés avec le plus 
grand soin. Ils traduisent souvent un dysfonctionnement et sont autant de grains de 
sable dans les rouages de la supplice chain. 

Pourtant, il ne s’agit pas de diaboliser à outrance la complexité. Car si elle peut 
s’avérer être la source d’une perte de performance pour l’entreprise – lorsqu’elle prend 
une telle ampleur que l’efficacité des processus actifs est parasitée par des 
dysfonctionnements récurrents – elle peut également être un réel catalyseur 
d’innovation. Le constat d’une complexité trop forte peut et doit engendrer des remises 
en question : elles permettront à l’entreprise de réinventer son métier. Elle va ainsi 
devenir un vecteur de motivation et éprouver la capacité de l’entreprise à se transcender. 

La complexité, pandémie de l’entreprise? 
Dès la conception d’un nouveau produit ou service, de nombreux facteurs sont 

susceptibles de générer de la complexité. Cette phase implique, en général, un 
nombre important d’intervenants issus de quasiment tous les secteurs de l’entreprise. 
Chacun d’entre eux doit aller dans le même sens, même s’ils ont des modes de 
fonctionnement, des contraintes et des objectifs parfois différents. Cela peut être 
source de conflits internes alors que ce type de projet doit, au contraire, être 
fédérateur. Il est alors crucial de mettre en place des outils palliant le manque de 
processus collaboratif, avec le souci permanent de faire en sorte que chacun ait le 
même niveau d’information au même moment. 

Quelle que soit la taille de l’entreprise, des outils collaboratifs favorisant le 
partage des connaissances existent. Ils permettent de dresser une cartographie des 
procédures, en simplifiant la gestion de projet par une grande rigueur 
méthodologique qui permettra de baliser, cadrer et clarifier les différents rôles et 
outils nécessaires au bon déroulement de la conception du produit ou service. 

Le passage à l’étape industrielle peut s’avérer lui aussi très complexe, si 
l’implication des fonctions liées à la production n’a pas été assez forte lors de la 
phase de conception. Car durant cette étape, l’anticipation s’avère le moyen le plus 
efficace pour atteindre rapidement l’agilité nécessaire pour répondre à des besoins 
erratiques du client, faire des tailles de lots réduites, voire changer les ordres de 
fabrication quotidiennement. 
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En ce qui concerne la logistique, la complexité provient de l’exigence de service 
pour le client et varie selon le degré de proximité que l’on souhaite établir avec lui. 
Il est donc essentiel de connaître précisément ses attentes afin de pouvoir fournir un 
niveau de prestation qui ne soit pas surdimensionné par rapport à ses réels besoins. 
Car dans la plupart des cas gagner du temps, c’est accroître la complexité du flux 
logistique. Vouloir livrer en 24 h, par exemple, va mettre sous tension l’ensemble de 
la supplice chain. La complexité est alors issue du temps extrêmement réduit dont on 
dispose pour assurer la gestion des aléas. 

Il faut donc que tous les maillons de la chaîne soient suffisamment solides, pour 
résister dans la durée au rythme imposé par le 24 h chrono. C’est ainsi une option à 
prendre avec prudence, sachant qu’il est extrêmement difficile de justifier auprès des 
clients, par la suite, un délai de livraison plus important. Il est essentiel de savoir où 
placer le curseur entre une livraison en 24 h privilégiant la rapidité à un délai de 
livraison – ambitieux, gage de fiabilité. 

Faut – il «tuer» une référence? 
L’ambition de capter le plus grand nombre de clients peut inciter les entreprises 

à augmenter significativement le numéro de produits ou services commercialisés. Au 
fil des années, la largeur de gamme devient ainsi le fruit d’une accumulation de 
nouvelles références, parfois hétéroclites, plutôt que le résultat d’une réflexion 
rationnelle visant à simplifier l’offre, tout en gardant une rentabilité optimale. Aussi, 
dans bien des cas une analyse fine de l’adéquation d’une gamme de produits au 
marché qu’elle adresse peut conduire à une réduction de son amplitude de l’ordre de 
20% à 30%, avec des bénéfices immédiats en termes de diminution des stocks et 
d’optimisation de l’ordonnancement des productions. D’autant que, par exemple 
dans les produits de grande consommation, les linéaires ne sont en général pas 
extensibles, et qu’il existe une nécessité «physique» de rationaliser le mètre linéaire 
exposé, afin d’en tirer la meilleur rentabilité possible. 

Pour cela, il est nécessaire de s’appuyer sur des données quantitatives, «quel volume 
est quelle rentabilité dans une logique de coût complet ?», mais aussi qualitative «quelle 
valeur apportée au client?». En fonction des résultats de cette analyse, il conviendra, soit 
de garder la gamme en l’état, soit de la faire évoluer, soit encore de «tuer» une ou plusieurs 
références. Paradoxalement, ce dernier cas de figure est souvent le plus compliqué à mettre 
en œuvre. L’expérience montrant que les entreprises ont du mal à se séparer d’une 
référence. Il faut alors une volonté forte de la direction générale afin de passer entre les 
volontés individuelles de garder un produit ou un service inadapté. Ainsi, «tuer» une 
référence est un processus long et compliqué, notamment pour convaincre qu’il ne se 
traduira pas forcément par une perte de chiffre d’affaires et de rentabilité. 

Complexité: le volet social 
La gestion de la complexité, et donc la recherche de simplification, comporte 

également un volet social qu’il ne faut, bien entendu, pas négliger. Il est 
indispensable de prendre en compte les limites inhérentes au facteur humain. Les 
compétences et les profils des collaborateurs ne sont pas toujours en adéquation avec 
les besoins et, par ailleurs, l’entreprise doit faire face à des pertes de savoir faire 
liées au turnover de ses effectifs. L’ensemble des processus de l’entreprise devra 
pallier ces deux limites en étant capable de fonctionner sans baisse d’activité en cas 
de départ d’un ou plusieurs collaborateurs détenant des postes clés. En outre, la 
complexité est, en général, fortement consommatrice des ressources, tant en terme 
de temps que de compétences particulières. Pour mener à bien la simplification d’un 
processus, la gestion de ces ressources s’avère cruciale. Trop souvent, les 
collaborateurs ne perçoivent que les effets négatifs engendrés par le changement : 
réduction d’effectifs, perte de pouvoir, etc. Il est donc essentiel de justifier 
également la recherche de simplification par une démarche positive axée sur le 
confort, la formation, la montée en compétence ou l’évolutivité des postes. 
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Simplifier sans rendre vulnérable d’entreprise 
Comme nous venons de la voir, la complexité prend diverses formes au sein des 

entreprises et peut toucher l’ensemble de ses fonctions. Par conséquent, la notion de 
simplification, comme réaction à la complexité, est, elle aussi, à géométrie variable. 
En tout état de cause, il faut garder à l’esprit que la simplification n’est pas une fin 
en soi. Elle doit être appréhendée comme une manière de faciliter le travail de 
chacun au quotidien, tout en favorisant la productivité, la rentabilité et la capacité 
d’innovation de l’entreprise.  

En matière d’information, vouloir simplifier un message à l’extrême, c’est bien 
souvent le vider d’une bonne partie de sa substance. C’est le même phénomène qui 
se produit lorsque l’on tend vers une simplification à l’extrême de l’organisation de 
l’entreprise. Elle peut engendrer une forme d’uniformisation de la pensée et des 
outils qui affectera irrémédiablement l’esprit d’initiative des collaborateurs. A court 
terme, la capacité de réagir et d’innover s’en trouvera altérée et, à moyen terme, 
c’est la survie même de l’entreprise qui sera mise en péril. 

Si ces dernières années ont généré, à travers la globalisation des échanges, un 
univers externe plus complexe, d’autres événements ont contribué à simplifier 
l’organisation de l’entreprise. C’est le cas de la construction de l’UE, qui a été un 
vecteur de simplification important pour les entreprises. En harmonisant les 
procédures, en ouvrant les frontières, en favorisant un marché unique, etc., l’Europe 
permet aux entreprises de bénéficier d’un espace étendu dans lequel elles peuvent 
mettre en place des procédures homogènes.  

La montée en puissance de l’outil informatique a également un effet 
d’accélérateur de la simplification, en permettant de fiabiliser, d’harmoniser et de 
consolider la supply chain. 

Quelle que soit la situation, la simplification est le fruit d’une volonté et coule 
rarement de source. Autrement dit, simplifier c’est forcement changer. Changer les 
méthodologies, changer les outils, mais surtout changer les habitudes. Ainsi, bien 
souvent, la simplification se heurte à des freins inhérents à toute volonté de chan-
gement. Il est donc impératif, dans toute démarche de simplification d’accompagner 
et de conduire le changement à travers des techniques éprouvées. L’initiateur de la 
simplification doit savoir, après avoir dressé une cartographie des freins, donner des 
cibles et mettre en place les chemins pour les atteindre. Parallèlement, l’ensemble 
des démarches devra bénéficier d’une communication adaptée aux objectifs et aux 
différents publics concernés.  

La complexité ou l’éternel retour: l’exemple Dell 
La complexité est une composante de l’entreprise moderne. Une composante qui 

ne doit pas être perçue comme une fatalité, mais comme l’un des moteurs 
contribuant à son développement. Aussi, la démarche de simplification ne sera bien 
souvent que la recherche des solutions permettant de gérer cette complexité. Mais il 
faut bien comprendre que la complexité est une notion relative et subjective, 
puisqu’elle naît de l’idée que l’on se fait des standards. Et ce qui est jugé complexe à 
un instant «t», pourra devenir un standard à l’instant «t+1». 

L’exemple du constructeur informatique Dell illustre bien ce phénomène. Pionnier 
de la vente en ligne sur mesure, il a réussi à bâtir un système extrêmement complexe et 
performant. Lorsqu’il s’est lancé dans l’aventure, le pari paraissait impossible. Il a 
depuis largement inspiré d’autres acteurs qui ont, de fait, élevé ce système au rang de 
standard. Le modèle établi par Dell n’a été possible que par la maîtrise quasi parfaite du 
système d’information sous-tendant l’ensemble de sa supplice chain. 

Depuis quelques années, ces systèmes ont permis aux entreprises de supporter un 
large éventail de processus décisionnels et de processus opérationnels. Ils ont autorisé et 
parfois imposé l’homogénéisation des données de base et de modes de fonctionnement, 
créant un référentiel commun qui facilite par la suite la gestion de l’ensemble et la prise 
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de décision. La fiabilité de l’information faisant partie de décision. La fiabilité de 
l’information faisant partie intégrante de toute démarche de simplification. 

Il apparaît ainsi que le couple «complexité – simplification», est une sorte de 
moteur à deux temps, fonctionnant selon un modèle «action – réaction». Au final, 
cela revient à passer des paliers successifs, le développement de l’entreprise 
entraînant une complexité que l’on cherche à maîtriser dès qu’elle devient néfaste à 
sa rentabilité. Cette maîtrise est alors rendue possible grâce à l’apport de nouvelles 
organisations et de nouvelles technologies qui vont définir de nouveaux standards. 
Et ainsi de suite. De la complexité naît donc l’évolution. Et vice-versa. 

 
   Bibiographie : 
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ÎNCASAREA ACCIZELOR DE CĂTRE ORGANELE 
 VAMALE LA IMPORTUL MĂRFURILOR 

 Tudor Dabija, drd. ASEM 
Ion Cornea, drd. ASEM 

As is known already, the structure of the financial resources is very different from a 
country to another. We found, that in the developed countries the eldest part of the financial 
resources are created from the direct taxes, but in the developing countries, among which is 
counted Republic of Moldova, the main source consist in indirect taxes, particularly in the 
consumption taxes (V.A.T.- value added tax and excises). 

După cum se  ştie ,  structura resurselor financiare publice  diferă de la o ţară la 
alta. Aşadar,  în ţările dezvoltate cea mai mare parte a resurselor financiare publice 
este determinată de impozitele directe, însă în ţările în curs de dezvoltare – printre 
care se enumeră şi Republica Moldova – sursa principală o constituie impozitele 
indirecte, în special impozitele pe consum (TVA şi accizele). 

Pornind de la cele relatate mai sus, ne-am propus ca obiectiv principal al studiului 
în cauză examinarea unuia dintre acele două impozite indirecte, şi anume, accizul.  

Având în vedere faptul că există mai multe persoane, subiecţi ai impunerii, care 
participă nemijlocit în circuitul economic şi, totodată, luând în consideraţie faptul că 
volumul informaţiei care urmează a fi prezentat în cadrul prezentului articol este 
limitat, s-a decis examinarea aspectelor ce ţin de perceperea (încasarea) accizului de 
la persoane juridice (agenţi economici) care importă mărfuri accizate (codul 
regimului vamal 4000, import definitiv). 

I. Descrierea generală a accizelor percepute de către organele vamale ale 
Republicii Moldova 

În Republica Moldova se practică accize pentru mărfuri cum sunt: băuturile 
alcoolice, vinurile şi produsele pe bază de vin, berea, produsele din tutun, produsele 
petroliere (benzina premium, regular şi normală, benzina fără plumb şi motorină), 
cafeaua, confecţiile din blănuri naturale, bijuteriile din aur şi/sau platină, 
autoturismele, parfumurile, apele de toaletă, aparatele video de înregistrat sau de 
reproduse, camerele video etc. 

Taxele de acciz pe produs se calculează. fie în sumă fixă pe unitatea de măsură, fie 
în baza unor cote procentuale aplicate asupra valorii în vamă la import. În mod normal, 
produsele provenite din import trebuie impuse cu aceleaşi taxe ca şi produsele indigene, 
iar cele destinate exportului, de regulă, nu sunt impozitate. Nivelul cotelor utilizate 
pentru calcularea accizelor diferă de la o ţară la alta şi de la un produs la altul. 

În ţara noastră, regimul accizelor a fost instituit prin Legea nr.1163-XIII din 24 
aprilie 1997 (Codul fiscal). 

Modul de calcul şi termenele de achitare 
 Accizele la mărfurile importate se calculează şi se achită de către subiecţii 

impunerii o dată cu achitarea taxelor vamale. În cazul în care pentru importul de 
mărfuri nu se percepe taxă vamală, mărfurile se consideră importate, ca şi cum ar fi 
fost supuse taxei vamale, cu respectarea reglementărilor stabilite de legislaţia vamală 
pentru regimul de import.  
În cazul exportului de mărfuri supuse accizelor, obligaţia de achitare a accizelor este 
valabilă până la momentul repatrierii valutei şi prezentării documentelor 
justificative: a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind 
livrarea mărfurilor supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru export a 
mărfurilor supuse accizelor se efectuează conform contractului de comision, de către 
comisionar, subiectul impunerii (comitentul) prezintă organului Serviciului Fiscal de 
Stat contractul de comision şi contractul (copia contractului) încheiat de comisionar 
cu partenerul străin; b) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă 
din condiţiile contractului), care confirmă încasarea de facto pe contul subiectului 
impunerii a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului 
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străin; c) declaraţia vamală a încărcăturii sau copia ei, certificată de conducătorul şi 
de contabilul-şef al subiectului impunerii, cu menţiunile organului vamal al 
Republicii Moldova care a eliberat marfa pentru export. 

În cazul neprezentării, în termenele stabilite de Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor a documentelor specificate mai sus, 
subiectul impunerii achită accizele, amenzile şi penalităţile în mărimea şi în modul 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Mărfurile supuse accizelor, cum ar fi articole din tutun, votca, lichiorurile şi 
alte băuturi spirtoase, vinurile din struguri, din fructe şi pomuşoare, vinurile din 
struguri saturate cu dioxid de carbon, divinurile, importate pentru comercializare pe 
teritoriul ei, sunt pasibile marcării obligatorii cu "Timbru de acciz. Marca 
comercială de stat". Marcarea se efectuează până la importarea acestor mărfuri. 

 Nu sunt marcate obligatoriu cu timbru de acciz:  
a. vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de suvenire cu 

capacitatea de până la 0,25 litri, de 1,5 litri, de 3 litri şi de 6 litri;  
b. băuturile alcoolice cu conţinutul de alcool etilic de până la 7% în volum;  
c. mărfurile supuse accizelor, plasate în regimurile vamale tranzit, depozit 

vamal, admitere temporară, magazin duty-free;  
d. mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi 

expediate de către producător pentru export. 
Înlesniri. Potrivit legislaţiei în vigoare există următoarele înlesniri la plata 

accizelor:  
 accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz 

sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în 
legislaţia în vigoare.  

 accizele nu se achită la importarea următoarelor mărfuri supuse accizelor:  
a. definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern;  
b. destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii 

Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la 
care aceasta este parte. Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este 
parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică se stabileşte de Guvern.  

c. destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a altor misiuni 
asimilate lor în Republica Moldova, precum şi uzului sau consumului personal al 
membrilor personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi al 
membrilor familiei care locuiesc împreună cu ei, pe bază de reciprocitate, în modul 
stabilit de Guvern.  

 Accizele nu se achită pentru mărfurile finanţate din contul împrumuturilor şi 
granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul 
împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-
parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul 
granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern.  

 Accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri 
supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, cu 
condiţia respectării prevederilor art.123 alin.(4) al Codului fiscal. 

 Accizele nu se achită la plasarea, livrarea de pe teritoriul vamal în 
magazinele duty-free şi comercializarea de către aceste magazine a mărfurilor 
supuse accizelor, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import precum şi la introducerea 
mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora sub regimurile 
vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinaţiile 
vamale de distrugere, abandon în folosul statului.  

 La introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi 
plasarea acestora în regimul vamal perfecţionare activă, accizul se achită la 
introducerea acestor mărfuri, cu restituirea ulterioară a sumelor achitate ale accizului 
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la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare, în modul 
stabilit de Guvern.  

 Accizele nu se achită la plasarea mărfurilor supuse accizelor în regimul 
vamal admiterea temporară.  

 Accizele nu se achită pentru mărfurile autohtone supuse accizelor, anterior 
exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare şi produsele 
compensatoare după perfecţionarea pasivă, conform reglementărilor vamale.  

 Suma accizelor achitată la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii 
Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import se restituie la 
scoaterea acestora de pe teritoriul vamal, la plasarea lor sub destinaţie vamală magazin 
duty-free, la plasarea lor sub destinaţie vamală zonă liberă, în modul stabilit de Guvern. 

 Se scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accizelor introduse în zona 
economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din alte zone 
economice libere, din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi 
mărfurile originare din această zonă şi scoase în afara teritoriului vamal al 
Republicii Moldova.  

 Nu sunt supuse accizelor livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate în 
interiorul zonei economice libere, precum şi livrările de mărfuri supuse accizelor 
efectuate de către agenţii economici dintr-o zonă economică liberă în altă zonă 
economică liberă. 

 Mărfurile supuse accizelor scoase din zona economică liberă pe restul 
teritoriului vamal al Republicii Moldova se supun accizelor.  

 Accizele nu se achită pentru mărfurile supuse accizelor, importate de către 
persoane juridice în scopuri necomerciale, dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri 
nu depăşeşte suma de 50 de euro. În cazul în care valoarea lor în vamă depăşeşte 
limita neimpozabilă indicată, accizele se calculează pornind de la valoarea 
mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea 
impozabilă a acestora. 

II. Analiza încasărilor efectuate de către organele vamale la importul 
mărfurilor care se supun accizului 

Pentru a avea o viziune clară în ceea ce priveşte încasările efectuate de către 
organele vamale de la agenţii economici la importul mărfurilor care se supun 
accizului au fost efectuate mai multe procedee pentru a prezenta informaţia, şi 
anume: (1) au fost obţinute rapoarte ale organelor vamale ale anului în curs, adică 
primele 8 luni ale anului 2008, şi respectiv aceeaşi perioadă a anului 2007; (2) au 
fost structurate datele pe cele mai importante categorii de mărfuri, după care şi se va 
prezenta informaţia; (3) a fost efectuată analiza acestor date, care ulterior s-au 
concentrat în şase tabele, ce conţin informaţie despre mărfurile supuse accizelor 
prevăzute în Anexa la Titlul IV al Codului fiscal. 

Ca rezultat al analizei efectuate, informaţia a fost expusă astfel încât să ofere 
posibilitatea de a citi aceste date atât pe „orizontală” (indică suma totală a accizului 
încasat la importul dintr-o anumită ţară şi în anumită perioadă de timp), cât şi pe 
„verticală” (indică suma totală a accizului încasat la importul mărfurilor din toate 
ţările într-o anumită perioadă de timp). 

Deci, după cum s-a menţionat mai sus, analiza mărfurilor supuse accizului la 
import este prezentată după cele mai importante categorii de mărfuri: 

a) Alcoolul alimentar şi produse pe bază de alcool: alcool etilic alimentar, 
băuturile alcoolice obţinute din distilare de cereale: vodcă, rom, lichioruri, whisky, 
gin etc.; băuturi alcoolice naturale: ţuică, rachiurile naturale etc.; vinurile şi 
produsele pe bază de vin; berea etc. 
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Tabelul 1 
Încasarea accizului la importul alcoolului alimentar şi produselor  

pe bază de alcool în cursul a 8 luni ale anului 2008 
(în lei) 

Anul 2008 Ţara de 
import ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august În total 

Ucraina 2730728 3555226 3799389 5 686 739 5 183 047 6 815 117 7753472 6226662 41750380 
Federaţia 
Rusă 

521 978 2273097 3 601 498 4 330 084 4 672 365 6 006 805 5149500 3 251 489 29806815 

Franţa   61 216 6 518 768   93 001 19389411 26062397 
Bielorusia  41 899  55 469 198 086 98 910 151168 256160 801 692 
România 26 050 22 680 21 103 18 922 17 327 275 566 32 076 25542 439 265 
Olanda   226 219   13 938 20276  260 432 
Polonia    154 173     154 173 
Danemarca    122 655     122 655 
Letonia  105 420       105 420 
Germania  14692  15745  31 360  17672 79 469 
Cehia  15139  15795 14531 15795   61 260 
Austria      21 587 16840  38 427 
Spania        25661 25 661 
Serbia     25 111    25 111 
Italia       14530  14 530 
În total 3278755 6028154 7709425 16918350 10110467 13279078 13230862 29192596 99747687 

Sursa: calculele prezentate în tabel sunt efectuate de către autor în baza rapoartelor 
Serviciului Vamal 

Tabelul 2 
Încasarea accizului la importul alcoolului alimentar şi produselor  

pe bază de alcool în cursul a 8 luni ale anului 2007 
(în lei) 

Anul 2007 Ţara de 
import ianuarie februarie martie aprilie mai iunie Iulie august Total 

Ucraina 808793 1429767 1761589 2400157 3093855 4092231 4421 055 4792667 22800115 
Federaţia 
Rusă 

1074068 898333 1258964 1705326 1995018 2045446 2514853 1863403 13355412 

Franţa 1415 830 459   1458877 36 308  1437881 4 349 355 
Moldova, 
ZEL 

150 242 440 306 83 975 501 834 343 718 435 344 857 143 296 681 3 109 243 

România   115 472  80 093 36 086 570 918 58 992 861 561 
Bielorusia  19 289 41 670 75 001 102 022 99 779 76 754 115 466 529 981 
Spania  385 897       385 897 
Olanda  399 185 168 19 981  10 541   216 090 
Letonia   96 924      96 924 
Cehia    13 366   12 917 13 457 39 740 
Finlanda    17 589    14 697 32 286 
Italia  11 369   11 269  4 521  27 159 
Turcia      26 003   26 003 
Germania      10 683   10 683 
În total 3448934 3185 817 3543763 4733255 7084852 6792422 8458160 8593244 45840448 

Sursa: calculele prezentate în tabel sunt efectuate de către autor în baza rapoartelor 
Serviciului Vamal. 

b) Tutun şi produsele din tutun: ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi 
tabacuri (ţigări fine), ţigarete cu şi fără filtru etc. 
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Tabelul 3 
Încasarea accizului la importul tutunului şi a produselor  

pe bază de tutun în cursul a 8 luni ale anului 2008 
(în lei) 

Anul 2008  
Ţara de importianuarie februarie martie aprilie mai iunie Iulie august În total 
Ucraina 1394250 4324043 3589200 4546781 4222902 5926574 5183975 4 337 925 33 525 649 
Federaţia 
Rusă 

631 365 929 468 1105599 1273958 1352933 1345320 1459065 1 151 825 9 249 531 

Coreea de Sud 335 760       335 040 670 800 
Germania 173 886 65 665     58 327  297 878 
Grecia    75 600   144 600  220 200 
Olanda      175060   175 060 
Armenia     41 400  60 900  102 300 
Belgia  73 000       73 000 
Franţa   70 156 130   256  70 542 
S.U.A.  127 29 91  23760   24 008 
R. Dominicană     24002   24 002 
Estonia  7 563       7 563 
Italia    154     154 
În total 2535261 5399865 4764984 5896715 5617235 7494716 6907123 5 824 790 44 440 687

Sursa: calculele prezentate în tabel sunt efectuate de către autor în baza rapoartelor 
Serviciului Vamal. 

Tabelul 4 
Încasarea accizului la importul tutunului şi a produselor  

pe bază de tutun în cursul a 8 luni ale anului 2007 
(în lei) 

Anul 2007 Ţara de import Ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august Total 

Ucraina 1172309 2017101 2866908 3347737 2690998 4764003 3759572 3601947 24220574 
Federaţia Rusă 506061 1089018 514 892 1100697 666 234 734 346 860 203 667 603 6139053 
Grecia 69430 66 433 101 419      237 282 
S.U.A. 21593 1 653 1 554 888 938 1 690 148 462 519 177 299 
Belgia      63 583   63 583 
R. Dominicană      57 758   57 758 
Germania 46428    54  94 18 46 594 
Armenia       17 429  17 429 
Estonia 7899    2 373    10 271 
Italia     1 761  2 304 2 573 6 638 
Franţa  945     1 570  2 515 
Irlanda 1241     666  476 2 383 
Marea Britanie    769   11  780 
Elveţia       35  35 

Total 1824961 3175151 3484773 4450091 3362358 5622045 4789680 4273135 30982193 
Sursa: Calcule prezentate în tabel sunt efectuate de către autor în baza rapoartelor 
Serviciului Vamal 

c) Carburanţi şi produse petroliere: benzen destinat a fi utilizat drept carburant, 
motorină, uleiuri uşoare şi medii, hidrocarburanţi, condensat de gaz natural etc. 
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Tabelul 5  
Încasarea accizului la importul carburanţilor şi produselor  

petroliere în cursul a 8 luni ale anului 2008 
 (în lei) 

Anul 2008 Ţara de 
import ianuarie februarie Martie Aprilie mai Iunie iulie august Total 

România 20079225 17784930 28896156 21 587 049 19 438 038 22 468 242 18 686 791 26 223 957 175 164 
389 

Bielorusia 3 464 989 4 167 918 6 732 859 8 490 031 6 507 016 9 098 903 2 990 490 3 859 120 45 311 325 
Ucraina 54 166 2 087 540 126 455 959 519 11 071 501 6 118 762 4 821 635 6 166 267 31 405 845 
Federaţia 
Rusă 

 3 586 702 964 584 2 573 972 1 798 752  1 755 142 2 360 742 13 039 894 

Bulgaria 1 003 920 615 060 2 571 480 532 380 2 114 424 590 220 563 940 989 580 8 981 004 
Lituania 360 936 1 773 746 1 550 832 1 127 808 1 287 012 1 195 008 524 076 934 380 8 753 798 
Kazahstan 997 200  1 180 981 812 631 737 054    3 727 866 
Slovacia 48 240 48 180       96 420 
Germania   55 3 631 32  19 63 3 801 
S.U.A.   795    1 295  2 090 
China 60      1 896  1 956 
Finlanda    457    620 1 077 
Italia    114    60 174 
Olanda    16     16 
Spania   2      2 
În total 26008736 30064076 42024199 36087608 42953830 39471135 29345284 40534789 286489657 

 
Sursa: calculele prezentate în tabel sunt efectuate de către autor în baza rapoartelor Serviciului Vamal. 

Tabelul 6 
Încasarea accizului la importul carburanţilor şi produselor  

petroliere în cursul a 8 luni ale anului 2008 
(în lei) 

Anul 2007 Ţara de 
import ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie August 

Total 

România 34 824 396 25182728 24260708 16741791 14096349 20124610 22359563 20322085 177 912 230 
Ucraina 12 058 846 3 146 881 4 872 250 3 644 125 12701222 10876960 7 306 719 8 468 534 63075536 
Bielorusia 1 899 420 9 958 331 3 685 042 2 773 430 5 175 981 1 470 096 8 634 118 6 044 571 39640988 
Federaţia 
Rusă 

    4 023 312 2 565 617 1 446 301 1 789 100 9824 330 

Bulgaria   2 430 600 1 192 920 1 196 820 1 121 700 1 355 460 1 181 160 8478 660 
Lituania 3 058 894 1 288 520    482 484 842 460 2 018 076 7690 434 
Letonia 272 646        272646 
Polonia    25 200   24 792  49992 
Slovacia    48 180     48180 
Austria 86      4 865  4951 
Germania  1 153 51 845 136 3 383 9 4577 
Franţa        1 248 1 248 
S.U.A.    556   653  1 209 
Italia 120      12  132 
Olanda  51       51 
Luxemburg    24     24 

În total 52 114 408 39576513 35248753 24426277 37194529 36641602 41978326 39824781 307005188 
Sursa: calculele  prezentate în tabel sunt efectuate de către autor în baza rapoartele Serviciului Vamal 
 

Concluzii: Aşadar, după cum a fost menţionat mai sus rezultatele datelor prezentate 
în tabele  se pot examina atât pe „orizontală”, cât şi pe „verticală”, ajungând la 
etapa de totalizare, adică la formularea concluziilor respective pentru fiecare 
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categorie de marfă în parte. Prin urmare, menţionăm că încasarea accizului de către 
organele vamale în perioada ianuarie  august 2008, faţă de aceeaşi perioadă a 
anului 2007 la importul: a) alcoolului alimentar şi produselor pe bază de alcool – 
constituie o creştere a încasărilor cu cca 53,9 mil. lei. Unul dintre motivele creşterii 
volumului importurilor, care respectiv a dus la creşterea încasărilor ar putea fi 
datorată deprecierii principalelor valute străine (dolarul SUA şi EURO) faţă de leul 
moldovenesc. Pe „orizontală” totalurile se prezintă astfel: în topul primelor 3 ţări 
din care au fost efectuate importurile, ce vizează ambele perioade aflate în discuţie 
Ucraina se situează pe poz.1, Federaţia Rusă – poz.2 şi respectiv Franţa – poz.3. Pe 
„verticală” totalurile sunt următoarele: cea mai mare sumă, în urma importurilor 
efectuate, a fost încasată în lunile „august” ale perioadelor nominalizate; b) 
tutunului şi produselor din tutun – constituie o creştere a încasărilor, în anul 2008, 
cu cca 13,4 mil. lei. Ceea ce ţine de topul celor 3 ţări din care au fost efectuate 
importuri la această categorie de marfă aici lideri sunt: Ucraina şi Federaţia Rusă, 
pentru ambele perioade, iar pe poziţia a 3-a în 2008 este situată Coreea de Sud, în 
2007 este situată Grecia. De asemenea, cea mai mare sumă, în urma importurilor, a 
fost înregistrată în lunile „iunie” ale perioadelor aflate în discuţie; c) carburanţilor 
şi produselor petroliere – constituie o diminuare, în anul 2008, de cca 20,5 mil. lei. 
Această diminuare ar putea fi explicată prin majorarea preţurilor la carburanţi la 
nivel mondial şi respectiv s-a redus atât volumul importurilor, cât şi încasările la 
această categorie de marfă. În ceea ce priveşte topul celor 3 ţări din care au fost 
efectuate importuri datele se prezintă astfel: lider în ambele perioade este România, 
iar poziţia a 2-a şi a 3-a este împărţită între Belorusia şi Ucraina în 2008 şi viceversa 
în 2007. 
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ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE 
STRATEGIILOR ŞI MANAGEMENTULUI STRATEGIC 

Constantin MIROIU, drd, ULIM 
Efficient control the enterprise in market conditions assumes presence of 

strategy of its development. In article developed basic scientific concepts of strategic 
management and strategy of the enterprise are considered 

Obiectivul fundamental al managementului este creşterea eficienţei organizaţiei, 
adică a raportului dintre efectele obţinute şi eforturile depuse. În prezent eficienţa 
organizaţiilor este abordată într-o accepţiune complexă şi include alături de 
aspectele de natură economică şi pe cele sociale. În conceperea şi fundamentarea 
activităţii firmei, un rol esenţial îl au strategia şi managementul strategic elaborate 
de organismele manageriale. Concretizarea strategiei şi a managementului strategic 
jalonează dezvoltarea întreprinderii, de conţinutul lor depinzând eficacitatea 
sistemelor din care fac parte. 

Conceptul de strategie şi principalele caracteristici. Strategiile desemnează 
ansamblul obiectivelor majore pe termen lung, principalele modalităţi de realizare, 
împreună cu resursele alocate, în vederea obţinerii avantajului competitiv potrivit 
obiectivelor stabilite de întreprindere.  

Strategiile implică previziuni, obiective, evaluări şi asigurări de resurse, decizii 
şi acţiuni, eventuala modificare a acestora, căile şi modalităţile de realizare. 

Trăsăturile definitorii ale strategiilor sunt: 
− strategiile au în vedere întotdeauna realizarea unor scopuri bine precizate, 

denumite misiuni sau obiective, ele fiind motivul de acţiune al strategiilor, calitatea 
lor fiind determinantă pentru performanţele firmei; 

− strategiile vizează perioade viitoare din activitatea firmei; 
− organizaţia firmei, în ansamblul sau, reprezintă sfera de cuprindere a strategiei; 
− strategia cuprinde elemente esenţiale, concentrându-se asupra evoluţiilor 

majore ale firmei. Cel mai adesea, prin strategie se prevăd mutaţii de natură să 
asigure supravieţuirea şi dezvoltarea firmei; 

− baza strategiei este abordarea corelativă a organizaţiei cu mediul în care 
aceasta îşi desfăşoară activitatea, prevederile ei vizând realizarea cât mai eficace 
dintre firmă şi mediu, reflectată în performanţele acesteia; 

− conţinutul strategiei trebuie să exprime interesele proprietarilor, manageri-
lor, salariaţilor, clienţilor, pentru ca astfel şansele de succes ale strategiei să fie mari; 

− strategia are în vedere prefigurarea unui comportament competitiv pentru 
organizaţie pe termen lung, ţinând cont de cultura firmei şi de evoluţiile contextuale; 

− scopul demersului de elaborare al strategiei depinde de obţinerea unei 
sinergii cât mai mari; 

− modul de concepere al strategiei trebuie să aibă în vedere şi să favorizeze 
desfăşurarea unui intens proces de invadare organizaţionala, fiind necesară 
capacitatea firmei de a sesiza schimbările în mediul în care operează şi de a 
răspunde acestor schimbări; 

− pe baza principiului echifinalităţii se abordează strategiile; potrivit acestui princi-
piu există mai multe modalităţi de resurse prin care se poate asigura atingerea obiectivelor; 

− strategiile, uneori, au un caracter formalizat, sub forma unui plan (business plan); 
− scopul principal al elaborării strategiilor şi criteriul cel mai important de 

evaluare a calităţii sale este obţinerea avantajului competitiv. 
Eficienţa unei strategii depinde de gradul de realism al acesteia determinat de 

calitatea previziunilor, evaluarea corectă a potenţialului şi capacităţilor competitive 
ale firmei, cunoaşterea, cuantificarea şi ierarhizarea factorilor de influenţă exogeni, 
flexibilitatea structurilor organizatorice, cunoaşterea şi rezolvarea operativă a unor 
influenţe sau factori neprevăzuţi, spiritul întreprinzător şi calitatea generală a 
sistemului managerial. 
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Organizatoric, implementarea şi realizarea strategiei necesită stabilirea acţiunilor 
şi ierarhizarea lor, a timpului pentru realizarea fiecărei acţiuni şi ordinea cuvenită, 
repartizarea acţiunilor persoanelor de competenţă, înştiinţarea acestora şi precizarea 
responsabilităţilor, elaborarea unui program şi a unui calendar adecvat realizării 
obiectivelor fundamentale şi a celor derivate. 

Elaborarea şi aplicarea strategiilor constituie un instrument managerial major de 
profesionalizare a conducerii şi creştere a competitivităţii firmei. 

Ţinând cont ca fundamentarea strategiilor trebuie sa fie corectă, pentru a se 
realiza obiectivele propuse, este necesară cunoaşterea şi luarea în considerare a 
următoarelor elemente esenţiale: 

− diferenţierea strategiei în funcţie de faza de viaţă a firmei; 
− luarea în considerare a factorilor endogeni şi exogeni ai firmei; 
− asigurarea continuităţii elaborării şi aplicării strategiilor şi politicilor firmei; 
− multidimensionalitatea strategiei globale; 
− elaborarea şi implementarea strategiei; 
− flexibilitatea strategiei 
Pentru buna fundamentare a strategiilor se urmăresc următoarele modalităţi: 
− identificarea şi luarea în considerare a tuturor prognozelor privind mediul în 

care acţionează firma; 
− realizarea unor studii de diagnosticare şi analiză a punctelor forte şi slabe ale 

firmei; 
− realizarea unor studii de marketing. 
După fundamentarea corectă a strategiilor urmează elaborarea strategică care 

urmăreşte: 
− formularea obiectivelor firmei; 
− precizarea obiectivelor fundamentale care trebuie să fie realiste, 

mobilizatoare, stimulatoare şi pe înţelesul tuturor; 
− stabilirea opţiunilor strategice; 
− dimensionarea resurselor necesare; 
− fixarea termenelor iniţiale şi finale de realizare a obiectivelor; 
− stabilirea avantajului competitiv. 
Conceptul de management strategic. Managementul strategic are un rol esenţial 

în conceperea şi fundamentarea activităţilor firmelor, fiind o concretizare esenţială a 
previziunii. 

Fundamentat şi corelat organic cu funcţia de previziune, managementul strategic 
presupune descifrarea şi anticiparea schimbărilor şi modelelor ce trebuie realizate în 
interiorul firmei şi în relaţiile acesteia cu mediul, receptivitate maximă la nou, dinamism 
şi flexibilitate în funcţiile manageriale, astfel încât să evite discordante între cerere şi 
ofertă, între nou şi vechi, asigurând o competitivitate ridicată. 

Conceptul de management strategic cuprinde un program general de acţiune şi 
alocare a resurselor pentru realizarea pe termen lung a obiectivelor majore. 
Managementul strategic cuprinde un set de decizii şi acţiuni, concretizat în 
formularea şi implementarea de planuri proiectate pentru a realiza obiectivele 
firmei.  Prin management strategic se are în vedere întregul management al firmei 
bazat pe strategie, deci, se referă la managementul ştiinţific al firmei, care, 
întotdeauna, este fundamentat de strategie.  

Managementul strategic trebuie să se bazeze pe strategii performante care stu-
diază şi găseşte soluţii optime la o serie largă de obiective şi probleme viitoare ca: 

− raportul cerere -ofertă; 
− care servicii sunt profitabile; 
− dacă se oferă clienţilor ceva în plus în raport cu posibilităţile concurenţilor 

de pe piaţă;  
− dacă pot descuraja legal concurenţii; 
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− care este cea mai adecvată politică de preţuri; 
− motivaţia salariaţilor; 
− politica de personal 
Ca principiu, managementul strategic este un atribut esenţial şi exclusiv al 

conducerii de vârf al firmei. 
Trăsăturile managementului strategic. Caracterul tridimensional este specific pentru 

formularea şi implementarea managementului strategic, având următoarele forme: 
− raţional şi analitic (dimensiunea economică), misiunea sa principală fiind 

formularea orientărilor tehnico-economice externe, ţinând seama de oportunităţile şi 
constrângerile mediului, pe de o parte, iar pe de altă parte, de forţele şi slăbiciunile firmei; 

− socio politic (dimensiunea umană), fiind important în formularea strategiei. 
Raportul de putere şi presiunile socio-politice interne şi externe au un impact deloc 
neglijabil asupra funcţionării firmei 

− birocratic (dimensiunea organizaţională), constituită din ansamblul persoanelor 
şi compartimentelor firmei încadrate într-o configuraţie concretă, precum şi din 
totalitatea relaţiilor stabilite între acestea în vederea realizării obiectivelor propuse.  

Structura organizatorică integrează elementele umane care se regăsesc în toate 
sistemele firmei şi contribuie la definirea rolurilor şi statutului acestora. În intermediul 
acestui spaţiu organizatoric există şi se produce o cultură organizaţională formată dintr-
un ansamblu de valori, idei, limbaje şi raţionalităţi, care constituie norme implicite pe 
care individul le interiorizează,  faţă de care el îşi raportează în mod conştient 
comportamentul. 

Patologia strategică constituie, în acelaşi timp, un instrument de diagnoză 
indispensabil managementului strategic, deoarece permite recunoaşterea situaţiilor 
în care se află firma, şi, în consecinţă, pune în aplicare acţiuni care să elimine 
defectele trecute, acţionând, după caz, asupra uneia din cele trei dimensiuni, 
strategiile irealiste şi inadecvate induse de astfel de situaţii putând fi prevenite.  

Asemănări şi deosebiri între managementul strategic şi planificarea strategică. 
Managementul strategic reprezintă un proces continuu, dinamic de revizuire, 
actualizare şi adaptare permanentă a deciziilor strategice în funcţie de diferitele 
elemente ce apar pe parcurs, în timp ce planificarea strategică descrie activităţi 
periodice desfăşurate în firmă pentru a face faţă schimbărilor din mediu sau, având 
un caracter secvenţial. 

Managementul strategic are în vedere comportamentul firmei în mediu sau exterior, 
strategiile şi deciziile interne, flexibilitatea necesară adaptării la noile situaţii, în timp ce 
planificarea strategică se limitează la relaţiile firmei cu mediul înconjurător. 

Managementul strategic constă într-o serie de decizii strategice şi acţiuni care 
presupune adaptarea firmei la mediul extern, iar planificarea strategică presupune un 
plan care poate lăsa neschimbată cultura firmei. 

Managementul strategic include şi controlul strategic, ce constă în asigurarea că 
strategia aleasă este implementată corespunzător şi aduce rezultatele dorite, 
respectiv în analiza diferenţelor şi efectuarea modificărilor necesare, spre deosebire 
de planificarea strategică care presupune formularea şi evaluarea alternativelor 
strategice, alegerea strategiei şi întocmirea de planuri. 

Managementul strategic are un conţinut mai bogat şi o sferă de cuprindere mai 
largă decât planificarea strategică pe care o include în calitate de instrument de 
realizare. El constă într-un ansamblu de decizii şi acţiuni ce au ca rezultat formarea, 
implementarea şi controlul strategiilor adoptate în vederea relizarii obiectivelor şi 
adaptării sale profitabile la schimbările mediului înconjurător.  

Avantajele şi limitele managementului strategic. Necesitatea de a face faţă 
multiplelor provocări  ce caracterizează în prezent mediul de afaceri, determină 
firmele sa practice managementul strategic care le oferă următoarele avantaje: 
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− oferă o imagine de ansamblu coerentă asupra viitorului firmei şi un cadru 
unitar de decizie şi acţiune  la toate nivelurile de conducere; 

− asigură conştientizarea sporită a ameninţărilor şi oportunităţilor mediului în 
care acţionează firmele; 

− asigură o înţelegere mai bună a strategiilor concurenţilor şi la luarea 
măsurilor ce se impun pentru contracararea impactului acestora; 

− constituie un ghid preţios de stabilire a priorităţilor în materie de alocare a 
resurselor; 

− asigură coerenţa deciziilor strategice cu cele curente şi tactice şi coordonarea 
cea mai bună a tuturor unităţilor operaţionale şi funcţionale din cadrul firmei; 

− contribuie la clarificarea şi înţelegerea misiunii şi a scopului organizaţiei şi, 
în consecinţă, la creşterea nivelului de angajare a întregului personal pentru 
realizarea acestora şi a strategiei firmei; 

− deciziile strategice bazate pe o largă participare a managerilor şi specialiş-
tilor diferitelor niveluri ierarhice asigură dezvoltarea spiritului de echipă; 

− contribuie la motivarea angajaţilor şi la reducerea rezistenţei faţă de 
schimbare, prin formularea unor strategii explicite şi prin îmbinarea strânsă dintre 
formularea şi implementarea strategiei. 

În pofida avantajelor sale incontestabile, managementul strategic are şi o serie de 
limite şi neajunsuri: 

− activitatea legată de formulare a strategiei necesită un consum mare de timp, 
aceasta realizându-se în detrimentul altor responsabilităţi din cadrul firmei; 

− dacă cei ce participă la fundamentarea strategiei nu sunt implicaţi şi în 
implementarea acesteia, ei se pot eschiva de la responsabilităţile individuale pentru 
inputul procesului de decizie; 

− când gradul de participare este redus, subordonaţii se pot simţi dezamăgiţi 
de opţiunile strategice alese. 

Atribuţii, competenţe şi responsabilităţi în managementul strategic. În mana-
gementul strategic sunt trei niveluri ierarhice şi, respectiv, trei categorii de manageri: 

− managerii superiori de la nivelul firmei, care se ocupă de probleme ce 
vizează orizonturi largi de timp, stabilesc obiectivele fundamentale şi adoptă decizii 
ample şi profunde asupra activităţii firmei; 

− managerii de la nivelul mediu, care asigură legătura între managerii 
superiori şi cei de la nivelul inferior al piramidei ierarhice. Ei se ocupă cu probleme 
ce vizează orizonturi medii de timp, iau decizii şi întreprind acţiuni privind anumite 
sectoare şi compartimente; 

− managerii de la nivelul inferior, ale căror atribuţii constau în realizarea 
sarcinilor curente, operaţionale, pe orizonturi scurte de timp şi coordonează unele 
sectoare operaţionale sau funcţionale. Principala lor responsabilitate constă în 
realizarea obiectivelor tactice de către grupul de muncă. 

Tipuri de strategii manageriale. Marea varietate a concepţiilor factorilor 
decizionali, a cercetărilor în management, se reflectă în proliferarea unei diversităţi 
de strategii manageriale. 

Strategiile firmelor se pot clasifica după următoarele criterii: 
a) După forma de proprietate asupra capitalului social deosebim: 
− strategii independente, care sunt specifice firmelor cu proprietate privată 

asupra capitalului social, ce deţin autonomie deplină şi manifestă independenţă 
totală asupra formulării strategiei 

− strategii avizate, specifice firmelor cu proprietate majoritar publică, cu 
autonomie mare, dar nu deplină. Strategia acestor firme trebuie să fie avizată de 
Adunarea Generală a Acţionarilor. 

b) După sfera de cuprindere deosebim: 
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− strategii globale, care vizează ansamblul activităţii firmei şi se 
caracterizează prin complexitate ridicată şi un mare efort creator al conducerii pentru 
elaborarea, selectarea, adoptarea orientărilor strategice. Aceste strategii impun 
folosirea unui instrumentar rafinat de prognozare, de diagnosticare şi decizie, 
precum şi experienţă, intuiţie şi gândire logică a managerilor, îndeosebi a celor din 
conducerea participativă a firmei; 

− strategii parţiale, se referă la unele activităţi ale firmei, fiind caracterizate 
prin complexitate redusă, folosind resurse relativ limitate. Se concretizează de obicei 
în programe şi planuri pe domenii şi se aprobă la nivelul managementului 
participativ sau de către conducerea superioară. 

În cadrul firmelor mari, cu grad ridicat de concentrare şi diversificare a 
serviciilor, se stabileşte o strategie globală la nivel de firmă şi strategii parţiale 
pentru diferite verigi ale firmei 

c) După scopurile urmărite deosebim: 
− strategii de redresare, care urmăresc obţinerea unor performanţe calitative şi 

cantitative similare celor realizate în perioada anterioară. Această strategie vizează 
recuperarea unor pieţe sau segmente de piaţă pierdute prin eliminarea deficienţelor şi 
valorificarea superioară a atuurilor înregistrate în perioada trecută. De regulă, 
această strategie se adoptă după o perioadă de declin a firmei; 

− strategii de consolidare care urmăresc menţinerea şi uşoara întărire a 
capacităţii competitive a firmei pentru obţinerea unor rezultate similare cu cele 
realizate în perioada trecută. Această strategie vizează o uşoară întărire a laturii 
calitative a activităţii firmei; 

− strategii de dezvoltare care vizează obţinerea unor performanţe calitative şi 
cantitative superioare celor realizate în perioada trecută, prin întărirea capacităţii 
competitive a firmei. Această strategie impune promovarea unor schimbări calitative 
importante în toate domeniile de activitate ale firmei. 

d) După natura orientărilor privind sfera produselor, a pieţelor şi tehnologiilor 
deosebim: 

− strategii ofensive care vizează pătrunderea pe noi pieţe sau creşterea cotei 
firmei pe pieţele existente. Acest tip de strategie impune asimilarea de noi servicii, 
modernizarea serviciilor, introducerea de noi tehnologii cu randamente ridicate, 
dezvoltarea sistemului creativ-inovativ; 

− strategii defensive care vizează renunţarea la unele pieţe sau scăderea cotei 
pe pieţele actuale în comparaţie cu competitorii. Aceste strategii sunt generate de 
modificarea condiţiilor pe anumite pieţe; 

− strategii axate pe specializare care se caracterizează prin sfera restrânsă a 
serviciilor, dar cu performanţe tehnice, economice şi sociale superioare. Acest tip de 
strategie impune modernizarea permanentă a serviciilor, pentru a nu pierde avantajul 
competitiv. Totodată, această strategie se poate baza şi pe o integrare în aval şi amonte. 

Integrarea în aval presupune fabricarea unor semiservicii necesare manufac-
turării serviciului, iar integrarea în amonte presupune fabricarea unor semiservicii în 
care serviciul care formează obiectul specializării este folosit ca materie primă; 

− strategii axate pe diversificare care se caracterizează prin lărgirea gamei de 
servicii. 

Diversificarea se poate face în domenii înrudite, în domenii neînrudite sau se pot 
combina cele două tipuri de diversificări. 

e) După natura orientărilor care asigură competitivitatea firmei deosebim: 
− strategii orientate spre costuri reduse care asigură o putere competitivă în 

ramurile în care cumpărătorii sunt foarte sensibili la preţ. Această strategie se 
bazează pe un control riguros al costurilor şi promovează unele tehnologii care să 
asigure reducerea acestora; 
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− strategii orientate pe diferenţierea serviciului care pot asigura un avantaj 
competitiv, îndeosebi în ramurile în care preferinţele consumatorilor sunt prea 
diversificate pentru a fi satisfăcute de un serviciu standard. Un serviciu diferenţiat 
asigură mai multe avantaje consumatorilor. Prin aceste strategii de diferenţiere firma 
asigură o calitate mai bună pentru serviciile care sunt cele mai dorite de consumatori. 
Diferenţierea serviciului, un preţ mai mare şi o loialitate a cumpărătorilor faţă de marca 
serviciului  va fi implicit un avantaj competitiv pentru firmă; 

− strategie axată pe o nişă a pieţei care vizează satisfacerea cerinţelor unui 
grup mai restrâns de consumatori ce doresc servicii de calitate bună sau servicii 
foarte ieftine. Firma poate obţine un avantaj competitiv dacă satisface mai bine 
cerinţele segmentului respectiv de consumatori şi dacă segmentul este suficient de 
mare şi profitabil; 

− strategii axate pe calitate care vizează fabricarea unor produse de calitate 
mai bună decât a competitorilor. În această situaţie preţul este mai mare şi, de regulă 
se obţine un profit superior; 

− strategii bazate pe avantajul tehnologic care sunt orientate pe achiziţionarea 
tehnologiei de vârf, ceea ce asigură costuri mai reduse şi o calitate superioară a 
serviciilor şi, implicit, un avantaj competitiv firmei. 
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METODOLOGIA DE ELABORARE A STRATEGIILOR FIRMEI 
Vasile VASILICA, drd, ULIM 

Efficient control the enterprise in market conditions assumes presence of strategy of its 
development. As all enterprises carry out the activity in conditions of the astable, 
dynamically changing environment there is a necessity for a presence of a technique of a 
choice of strategy of development with an opportunity of its subsequent updating in case of 
need to that given article is devoted. 

Metodologia de elaborare şi fundamentare a strategiilor cuprinde ansamblul 
etapelor, tehnicilor, metodelor şi modelelor folosite în vederea fundamentării strategiilor. 

Fundamentarea strategiei. Pentru conceperea strategiilor este necesară cunoaş-
terea şi luarea în considerare a următoarelor elemente esenţiale, numite premise: 

1. Diferenţierea strategiei în funcţie de faza de viaţă a firmei. Firma parcurge secvenţe 
temporale variate (fondare, creştere, maturitate şi declin), în cadrul cărora procesele de 
management şi execuţie au o intensitate diferită. În evoluţia firmei, adaptarea la cerinţele şi 
exigenţele mediului dobândesc valenţe diferite. Aceste stadii prin care trece firma 
presupun soluţii decizionale şi operaţionale diferite, astfel încât, în orice fază se află, firma 
caută să ocupe o poziţie pe piaţă care să-i permită obţinerea de profit. 

2. Luarea în considerare a factorilor endogeni şi exogeni ai firmei ale căror 
interese sunt major afectate de conceperea şi derularea strategiei. 

3. Asigurarea continuităţii elaborării şi aplicării strategiilor şi politicilor 
microeconomice. Procesul complex de elaborare şi aplicare a strategiilor trebuie să 
aibă un demers continuu, generat de firmă, care produce mutaţii semnificative în 
intervale scurte de timp, generate de factori interni şi externi şi de modificările din 
mediu, care influenţează considerabil comportamentul managerial, economic şi 
comercial al firmei. Acestea trebuie să devină trăsături definitorii ale firmei, a căror 
implementare se poate realiza prin amplificarea dimensiunii previzionale, 
prospective a managementului firmei. 

4. Multidimensionalitatea strategiei globale, premisa care are în vedere faptul că 
în fundamentarea strategiei este necesară luarea în considerare a unor aspecte de 
natură economică, tehnică, managerială, socioumană, juridică, în proporţii care să 
reflecte ponderea lor în mecanismul de funcţionare al firmei. Datorită 
caracteristicilor firmei nu pot fi omişi parametrii de funcţionare si constructivi în 
conturarea strategiei globale. 

5. Abordarea sistematică a elaborării şi implementării strategiei. Procesul 
strategic se băzează pe două aspecte principale. În primul rând, pe abordarea firmei 
ca sistem deschis, în sensul că aceasta se manifestă ca o componentă a numeroase 
sisteme contextuale, cu care se află în relaţii continue pe multiple planuri. În al 
doilea rând, pe amplificarea conexiunilor dintre firmă şi mediu, alcătuit dintr-o gamă 
cuprinzătoare şi diversă de variabile exogene care condiţionează constituirea şi 
comportamentul economic, comercial, managerial al firmei şi, pe de altă parte, firma 
este tratată ca sistem ce influenţează semnificativ mediul ambiant, imprimându-i 
frecvent notabile particularităţi. 

6. Flexibilitatea strategiei. Strategia trebuie abordată flexibil, să fie succeptibilă 
la modificări, să se adopte în funcţie de modificările ce intervin în unii parametri 
dimensionali şi funcţionali ai firmei. Dat fiind faptul că intervalul de timp de la 
elaborare până la aplicarea efectivă a strategiei este adesea destul de mare, pot apare 
unele nesincronizări ce reclamă modificarea parţială a conţinutului său. Aşadar, se 
impune elaborarea unor strategii flexibile. 

7. Internaţionalizarea activităţilor economice, proces cuprinzător, extrem de 
complex, în continuă intensificare. Multiplicarea legăturilor cu mediul ambiant 
naţional, dar mai ales internaţional, susţinută şi de amplificarea caracterului deschis, 
adaptiv al firmei, impune elaborarea unor strategii complexe, capabile să surprindă 
aceste legături şi să le orienteze spre eficienţă. 
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 Modalităţi de fundamentare a strategiei. Principalele elemente ale etapei de 
fundamentare a strategiei, obţinute prin valorificarea premiselor, sunt: 

−  Identificarea şi luarea în considerare a prognozelor ştiinţifice, tehnice, 
comerciale, financiare, manageriale privind mediul în care operează firma. Nu poate 
fi concepută o strategie realistă fructificarea amplă a informaţiilor desprinse din 
prognoze, elaborate global şi pe domenii, referitoare la mediul în care există şi 
funcţionează firma. Lipsa ori insuficienţa acestora determină un grad redus de 
fundamentare a strategiilor şi în timp, la o diminuare a performanţelor şi a 
competitivităţii. Prognozele sunt predicţii pe termen lung ale tendinţelor din diverse 
domenii, sunt instrumente de cunoaştere şi investigări în timp a tendinţelor viitoare. 
Elaborarea de prognoze la nivel de economie, ramuri şi subramuri trebuie concepută 
şi realizată sistematic, astfel încât să faciliteze flexibilitatea strategică a firmelor şi 
funcţionarea unui veritabil management strategic la nivelul acestora. 

−  Realizarea unor complexe studii de diagnosticare şi analiză, prin intermediul 
cărora se evidenţiază cauzal punctele forte şi slabe ale activităţii firmei şi/sau ale 
mediului în care aceasta acţionează şi se elaborează recomandări strategice şi tactice, 
valorificabile în fundamentarea strategiei. Diagnosticele se referă la trecut şi prezent, 
punând la dispoziţia managementului principalele atuuri şi vulnerabilităţi ale firmei şi 
mediului contextual ce urmează a fi eliminate prin proiecţii strategice. Analizele sunt 
interne, având ca obiect viabilitatea economico-financiară şi managerială a firmei, cât şi 
externe, referindu-se la pieţele de vânzare şi aprovizionare, concurenţă, consumatori, 
anumiţi factori ai mediului ambiant. Firma poate să-şi remodeleze unele activităţi sau 
sistemul managerial pe baza informaţiilor obţinute din aceste analize. 

−  Efectuarea de aprofundate studii de marketing, care ajută la cunoaşterea în deta-
liu a necesităţilor pieţei şi, ale căror rezultate sunt valorificabile în elaborarea strategiei 
firmei, globală sau parţială. Cercetările de marketing oferă informaţii cu privire la: 

• pieţele şi segmentele de piaţă cu cele mai bune perspective pentru firmă; 
• particularităţile serviciilor solicitate; 
• nivelul preţurilor acceptate de piaţă; 
• modalităţile de distribuire a serviciilor pe piaţă; 
• acţiunile promoţionale ce urmează a fi iniţiate şi desfăşurate. 
Aceste informaţii se folosesc la fundamentarea strategiilor (obiectivele şi 

resursele angajate în operaţionalizarea lor). 
−  Realizarea unor studii ecologice, fiind un element major al etapei de 

fundamentare. Importanţa sa este condiţionata de profilul de activitate, dimensiunea 
şi amplasarea firmei. 

 Elaborarea strategiei. A doua etapă de realizare a strategiei, deosebit de 
complexă, are în vedere următoarele aspecte:  

−  Formularea misiunii firmei trebuie să fie punctul de plecare în elaborarea 
strategiei. Se bazează pe explicarea în detalii a raporturilor dintre management, 
salariaţi şi context. Rolul formulării misiunii firmei constă în următoarele: 

• să asigure consensul în cadrul organizaţiei asupra scopurilor urmrite; 
• să fumizeze un fundament pentru motivarea folosirii resurselor; 
• să dezvolte o concepţie pentru alocarea resurselor firmei; 
• să stabilească un climat, o armonie generală a firmei; 
• să-i stimuleze pe cei ce se identifică cu scopurile şi direcţiile de acţiune ale 

firmei şi să-i împiedice pe cei ce nu sunt capabili; 
• să faciliteze reflectarea obiectivelor în sistemul de organizare al firmei; 
• să formuleze scopurile generale ale firmei şi să le transforme în obiective 

referitoare la costuri, perioade şi rezultate, care să poată fi evaluate şi controlate. 
−  Precizarea obiectivelor strategice, fiind prima componentă operaţională a 

strategiei, reprezentând exprimările calitative ori cantitative ale scopului pentru care 
aceasta a fost înfiinţată şi funcţionează.  
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 Obiectivele strategice trebuie să includă următoarele caracteristici: 
• să fie realiste, în sensul luării în considerare a capacităţilor şi posibilităţilor 

efective de care dispune firma; 
• să fie mobilizatoare pentru salariaţi; 
• să fie formulate şi prezentate astfel încât să fie înţelese de toţi lucrătorii firmei; 
• să fie stimulatoare prin abordare sistematică a intereselor firmei şi 

componentelor sale organizatorice; 
−  Stabilirea opţiunilor strategice, generate de dimensiunea şi natura obiectivelor 

fundamentale. Un element important îl reprezintă tipul de strategie pentru care se 
optează. La fel de importantă este şi modalitatea de implementare a opţiunilor 
strategice care trebuie să ia în considerare principalele variabile exogene ce 
influenţează comportamentul firmei, intensitatea manifestării lor, precum şi 
capacitatea de adaptare prin schimbare a firmei. 

−  Dimensionarea resurselor necesare în realizarea obiectivelor, o importanţă 
deosebită având dimensionarea fondurilor de investiţii, apelându-se la indicatori 
specifici cantitativi şi calitativi. Se precizează sursele de finanţare, furnizorii şi 
condiţiile de asigurare ale acestora. 

−  Fixarea termenelor, iniţiale şi finale, de realizare a obiectivelor, care sunt 
integrate în conturarea celorlalte componente strategice, fiecare având şi o 
pronunţată dimensiune temporară. Termenele se fixează în funcţie de natura, 
complexitatea şi dificultatea obiectivelor asumate şi a opţiunilor strategice, precum 
şi de volumul şi modul de asigurare a resurselor angajate. 

−  Stabilirea avantajului competitiv care determină valoarea strategiei şi poate 
viza, în esenţă, fie realizarea unui cost redus al serviciilor, fie diferenţierea acestora 
în una sau mai multe privinţe faţă de produsele concurenţilor. 

−  Articularea strategiei globale care se referă la configuraţia de ansamblu a 
strategiei globale,privind  firma în ansamblul său. 

−  Stabilirea strategiilor pe domenii (strategii parţiale). Strategia globală 
constituie fundamentul strategiilor parţiale, referitoare la unele domenii specifice, la 
nivelul cărora obiectivele, opţiunile strategice şi resursele ce urmează a fi angajate 
au dimensiuni reduse. 

Din acest motiv se elaborează strategii manageriale ce pun accent pe 
remodelarea sistemului de management sau a unor componente ale acestuia, strategii 
comerciale, financiare, inovaţionale şi în domeniul producţiei. 

Implementarea strategiei. Implementarea strategica cuprinde următoarele etape: 
I. Pregătirea implementării strategiei, bazată pe un program de pregătire 

adecvat cu două coordonate majore, pregătirea climatului din cadrul firmei, pentru 
rezistenţa la schimbări şi pentru implicarea pozitivă a personalului şi asigurarea 
premiselor tehnico-materiale, umane, financiare şi informaţionale necesare. 

II. Remodelarea parţială sau integrală a sistemului managerial al firmei, 
având în vedere modificarea principalilor parametrii constructivi şi funcţionali ai 
managementului de ansamblu şi ai componentelor sale majore, facilitându-se 
operaţionalizarea unor opţiuni strategice şi implicit realizarea obiectivelor 
fundamentale ale firmei. 

III. Operarea schimbărilor strategice preconizate, vizând aspectele tehnice, 
economice, umane, manageriale. 

IV. Evaluarea rezultatelor strategiei care trebuie efectuată atât pe parcursul 
implementării opţiunilor strategice, cât şi, mai ales, în finalul procesului strategic. 
Este necesar să surprindă atât efecte cuantificabile, concretizate în sporuri cantitative 
ale unor indicatori economici, generate de obiectivele strategice, cât şi efecte 
necuantificabile. Este indicat să se ţină cont de tipul de strategie pentru care s-a optat 
pentru că elementele cantitative şi cantitative se manifestă diferit în funcţie de 
aceasta. 
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V. Conceperea şi operaţionalizarea unor perfecţionări care, în situaţii extreme 
conduc la o nouă strategie. Este necesar ca aceasta să  coreleze cu parametrii 
soluţiilor noi preconizate pentru a se asigura continuitate în operaţionalizarea 
strategiei. 
Rolul strategiilor în eficienţa firmelor. Strategiile, prin elaborarea şi aplicarea lor 
constituie un instrument managerial de profesionalizare a conducerii firmei şi de 
creştere a competitivităţii firmei. Prin strategie se trasează traiectoria de evoluţie a 
firmei pentru o perioadă relativ îndelungată, prin care se asigură managerilor şi 
angajaţilor o direcţionare raţională a eforturilor, o consistenţă şi consecvenţă a 
deciziilor şi acţiunilor, subordonate atingerii obiectivelor riguros şi precis stabilite. 

Strategia ajută la reducerea substanţială a riscurilor ce însoţesc inerent orice 
activitate, deci diminuează pierderile potenţiale şi ridică moralul personalului, 
datorită scăderii riscurilor de apariţie a erorilor. 

Prin strategie se facilitează crearea şi dezvoltarea unei culturi de întreprindere 
competitive centralizată pe realizarea unor obiective globale, deţinând un loc major 
în înregistrarea unei evoluţii performante pe termen lung. 

Managementul curent este fundamentat pe strategii care prin natura lor 
facilitează şi amplifică integrarea firmei în mediul în care este amplasată şi în care 
îşi desfăşoară activitatea. 

Elementul decisiv pentru supravieţuirea şi pentru atingerea performanţelor 
firmei este avantajul competitiv, determinat tot de folosirea strategiei. 

Toate avantajele determinate de folosirea strategiei în firmă se concretizează în 
rezultatele sau performanţele firmei, obţinându-se rezultate net superioare faţă de 
perioada în care nu s-a apelat la folosirea strategiilor.  
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CONTROLUL STRATEGIC ŞI EVALUAREA STRATEGIEI FIRMEI 
Ion DUMITRU, drd ULIM 

Strategic decisions have the major value in definition of the future of commercial 
enterprise firm. They cover practically all parties of activity both the most commercial 
enterprise firm, and its environment. In article questions of development of the strategic 
control and a rating of the chosen strategy of firm are considered 

În prezent eficienţa organizaţiilor este abordată într-o accepţiune complexă şi 
include alături de aspectele de natură economică şi aspecte sociale, iar alături de 
efectele cantitative se caută modalităţi de măsurare a performanţelor calitative.  
Evaluarea eficienţei strategiei implică din partea managementului de vârf al firmei 
aprecieri asupra gradului în care strategia aleasă răspunde, în urma aplicării ei, 
obiectivelor firmei, pe baza comparării rezultatelor înregistrate cu cele prevăzute.  
Evaluarea strategiei trebuie să fie un proces permanent, cerinţă determinantă de 
însăşi continuitatea aplicării şi ajustării unei strategii pentru a o face adecvată 
condiţiilor interne şi exterioarei firmei; în urma ajustărilor rezultă o nouă strategie 
care se implementează şi se modifică, procesul fiind reluat şi continuat. Obiectivul 
general al evaluării strategice este de a stabili în ce măsură aceasta corespunde 
misiunii firmei şi a obiectivelor ei strategice, resurselor disponibile, schimbărilor 
produse în mediul intern şi în cel exterior firmei.  Atingerea acestui obiectiv 
cuprinzător presupune analiza şi aprecierea realistă a modului în care strategia aleasă 
satisface următoarele cerinţe: 

• reflectă concordanţa planurilor strategice destinate să o materializeze, cu mi-
siunea asumată de firmă şi cu obiectivele pe care aceasta şi le-a propus să le atingă; 

• asigură realizarea obiectivelor firmei; 
• se bazează pe resurse interne suficiente, disponibilitate cantitativă, calitativă 

şi la anumite termene a acestora fiind apreciată realist şi nepusă nici unui moment 
sub semnul întrebării; 

• asigură valorificarea intensă a competenţelor distinctive ale firmei, 
contribuie la îmbunătăţirea avantajelor ei competitive, la accentuarea punctelor ei 
forte şi la diminuarea punctelor ei slabe; 

• asigură fructificarea oportunităţilor importante apărute sau care vor apărea  în 
mediul de acţiune şi evitarea sau reducerea ameninţărilor pe care acesta le prezintă; 

• se înscrie în tendinţele ce se anunţă sau se manifestă deja în mediul de 
acţiune al firmei; 

• ia în considerare un factor de risc ce se înscrie în limite normale pentru 
profilul industriei căreia îi aparţine firma şi pentru piaţa pe care aceasta operează; 

• este stabilită pentru un orizont de timp judicios ales atât din punctul de 
vedere al modificărilor previzibile ce se vor produce în situaţia internă a firmei, cât 
şi din cel al perspectivei schimbărilor care vor afecta mediul ei de acţiune; 

• corespunde filosofiei managementului de vârf al firmei; 
• corespunde valorilor personale şi aspiraţiilor managerilor şi specialiştilor 

firmei în probleme strategice. 
Deficienţele în practicarea managementului strategice determinate de 

imprevizibilitatea unor schimbări de amploare ce se vor produce în mediul de 
acţiune al firmei, trecute sintetic în revistă, sunt de neevitat. Unele dintre aceste 
deficienţe pot fi totuşi atenuate prin monitorizarea, îndeaproape şi continuă, a 
mediului şi prin perceperea, graţie unui sistem informaţional adecvat, a semnalelor 
timpurii care prevestesc anumite schimbări. 

Urmărirea atentă şi permanentă a mediului, care constituie o componentă 
primordială a managementului strategic, devine astfel şi o cale de corectare a 
imperfecţiunilor de practicare a acestuia. 

Practicarea controlului strategic şi a evaluării strategice se poate înscrie, pe 
coordonatele managementului prin excepţii, bazat pe stabilirea şi identificarea 
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situaţiilor în care decalajele de performanţă apărute fac necesară intervenţia 
managerului situat la un anumit nivel ierarhic în cadrul firmei; el rămâne inactiv 
atunci când decalajele se înscriu în limitele stabilite pentru nivelul respectiv. 

În acest context, evaluarea eficienţei unei strategii presupune: 
• selecţia informaţiilor destinate diferitelor niveluri manageriale în funcţie de 

competenţele decizionale stabilite pentru fiecare nivel, fiind reţinute deci la acela 
care are competenţa de a lua măsurile corective necesare pentru înlăturarea 
abaterilor semnalate prin informaţiile respective; 

• respectarea proporţionalităţii dintre nivelul ierarhic la care ajung informaţiile 
de control şi evaluare şi mărimea abaterilor la care se referă (cu cât abaterile sunt 
mai mari, cu atât informaţiile privitoare la ele ajung la niveluri ierarhice mai înalte); 

• existenţa unui sistem informaţional pentru conducere bine structurat, 
riguros, în care să se precizeze informaţiile care circulă, sursele acestora, circuitele şi 
destinatarii lor, mai ales pentru domeniile-cheie ale activităţii firmei. 

Selecţia informaţiilor de control şi evaluare potrivit principiului excepţiilor 
implică însă şi riscurile deprecierii rapide a toleranţelor în care se pot înscrie 
abaterile, ale neactualizării frecvente a acestor toleranţe, ale netransmiterii corecte şi 
la timp a informaţiilor privind abaterile apărute, precum şi ale imposibilităţii de 
realizare în firmele cu activităţi foarte dinamice, cu variaţii mari ale nivelului 
parametrilor caracteristici de la o perioadă scurtă la următoarea. 

Condiţiile în care se aplică o strategie se modifică, uneori sensibil, în raport cu 
cele luate în considerare la efectuarea opţiunii strategice, apar mereu noi oportunităţi 
şi ameninţări, se întâmpină noi obstacole. Din aceste cauze, progresele făcute în 
aplicarea strategiei sunt, în anumite domenii, mai rapide decât cele prevăzute prin 
planurile strategice, iar în altele mai lente. În procesul aplicării strategiei, politicile şi 
procedurile care ghidează acţiunile potrivit prevederilor planurilor strategice nu pot 
asigura conformitatea deplină a rezultatelor acestor acţiuni cu standardele fixate, 
fiind necesare controlul strategic şi evaluarea strategiei. 

Controlul strategic are rolul de a evidenţia şi asigura corectarea abaterilor care 
apar între realizări şi standarde, iar prin evaluarea strategiei se urmăreşte aprecierea 
globală a efectelor acesteia şi a măsurii în care se dovedeşte potrivită pentru 
dezvoltarea firmei, conform procesului schematizat în figura 1. 

 
1. Schema procesului de control strategic şi evaluare a strategiei 

 
Potrivit schemei, în lumina prevederilor planurilor strategice şi a standardelor 

stabilite se realizează anumite performanţe strategice, se înregistrează abateri între 
standarde şi performanţe, abaterile se măsoară şi se localizează prin controlul strategic, 
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pe această bază modificându-se planurile strategice şi standardele, corectându-se 
performanţele strategice. Totodată planurile strategice, standardele şi performanţele sunt 
evaluate. Controlul strategic şi evaluarea strategiei nu se produc însă în practică, potrivit 
unei anumite succesiuni, întrucât apariţia abaterilor şi a diverselor probleme este 
aleatorie şi nu urmează logica planului şi programelor strategice.   

Prin controlul strategic se alertează managerii firmei, ai UAS sau ai domeniilor 
funcţionale cu privire la problemele potenţiale ale aplicării şi urmăririi strategiei 
înainte ca acestea să nu poată fi stăpânite, iar prin evaluarea strategiei se 
conştientizează aceiaşi manageri cu privire la oportunitatea opţiunii lor strategice şi 
la confirmarea sau infirmarea aşteptărilor lor. 

Evaluarea eficienţei cuantificabile a unei strategii implică evaluarea în termeni cât 
mai precişi a resurselor materiale, umane, financiare implicate în elaborarea şi 
implementarea strategiei, precum şi a rezultatelor obţinute ca urmare a implementării. 

Măsurarea în unităţi fizice sau valorice a eforturilor şi a efectelor este urmată de 
agregarea datelor sub forma unor indicatori economico-financiari şi uneori tehnici, 
calculaţi pe orizontul de timp derulat de la momentul implementării strategiei şi 
până la cel al măsurării efective a eficienţei. 

Întrucât strategiile au perioade de derulare de câţiva ani (3 până la 5 ani) sau 
efecte pe perioade mult mai îndelungate, iar majoritatea eforturilor şi efectelor sunt 
exprimate în unităţi monetare, influenţa factorului timp asupra banilor a determinat 
utilizarea tehnicii actualizării în evaluarea eficienţei economice. 

De asemenea, eficienţa cuantificabilă poate fi evaluată la două niveluri: 
• eficienţa directă, care sintetizează rezultatele directe, nemijlocite ale 

implementării strategiei; 
• eficienţa totală, care reflectă din punct de vedere economic ansamblul 

efectelor directe şi indirecte determinate de implementarea strategiei în cadrul 
organizaţiei. 

Pentru determinarea eficienţei totale se pot utiliza mai mulţi indicatori, centraţi 
fie pe evaluarea cheltuielilor cu forţa de muncă comparativ cu variaţia producţiei şi a 
cifrei de afaceri, fie pe evoluţia profitului firmei înainte şi după implementarea 
strategiei.  Întrucât strategiile au drept scop final creşterea eficienţei firmei, sistemul 
de indicatori care se utilizează pentru determinarea eficienţei organizaţiei poate fi 
folosit şi pentru estimarea eficienţei strategiei implementate. 

În acest sens, este necesar ca sistemul de indicatori utilizat să respecte câteva 
condiţii, şi anume: 

• să fie un sistem raţional, evitându-se subdimensionarea acestuia  cu efect în 
evaluarea doar parţială a eficienţei, cât şi supradimensionarea, ceea ce face procesul 
de calcul şi interpretare greoi şi dificil; 

• să aibă o structură raţională, adică să poată surprinde toate aspectele eficienţei; 
• să permită evaluarea eficienţei în dinamică, ţinând cont de evoluţia resurselor, 

a proceselor de muncă. 
Între indicatorii economico-financiari care se pot utiliza pentru măsurarea 

eficienţei strategiei se regăsesc instrumentele analizei economico-financiare privind 
activitatea anterioară şi prezentă a firmei, în abordare comparată. Pentru 
exemplificare sunt enumeraţi o serie de indicatori: 
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Se mai pot enumera: 
• rata de creştere a volumului vânzărilor şi a cotei de piaţă; 
• segmentul de piaţă acoperit; 
• preţul unei acţiuni şi câştigul pe acţiune; 
• rata dividendelor; 
• productivitatea muncii; 
• indicatori referitori la forţa de muncă: nivel mediu de salarizare, rata 

fluctuaţiei salariaţilor, absenteismul, implicarea în programe de perfecţionare etc. 
Aceşti indicatori sunt orientativi, fiind necesare adaptări la specificul fiecărei 

organizaţii, precum şi la tipul de strategie pentru care se evaluează eficienţa. De 
asemenea, în cazul în care s-au planificat anumite niveluri ale indicatorilor, se 
recomandă compararea valorilor calculate cu cele planificate şi implicit cu media pe 
ramura şi în domeniul de afaceri respectiv. 

Evaluarea eficienţei necuantificabile are drept scop identificarea informaţiilor şi 
a cunoştinţelor ştiinţifice obţinute prin implementarea strategiei, competenţele şi 
capacităţile strategice dobândite de organizaţie care îi conferă şi întăresc avantajul 
competitiv. 

Printre criteriile calitative,15, ce permit evaluarea ex-ante a unei strategii se 
enumeră: 

• consistenţa strategiei, adică abordarea unitară a misiunii, obiectivelor şi a 
celorlalte elemente ale strategiei; 

• concordanţa strategiei cu mediul înconjurător (de exemplu, nu se recomandă o 
strategie ofensivă în perioada în care industria sau ramura economică este în declin); 
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• disponibilitatea resurselor pentru susţinerea strategiei; 
• asumarea prin strategie a unui risc acceptabil şi suportabil de către 

organizaţie; 
• fixarea unui orizont de timp adecvat; 
• corelaţia dintre competenţele organizaţiei şi strategia aleasă, adică gradul în 

care aceasta poate fi realizabilă; 
• concordanţa strategiei cu sistemul de valori al celor care o implementează; 
• impactul asupra celorlalţi membri ai societăţii. 
O altă abordare a criteriilor calitative de eficienţă, le grupează în patru mari 

categorii, respectiv: 
• coeziunea: pentru a fi unitară, coerentă, strategia trebuie să prezinte 

obiective şi politici reciproc concordante; 
• consonanţa: strategia trebuie să dea răspuns schimbărilor care se produc în 

mediul extern şi intern al organizaţiei; 
• avantajul competitiv: prin implementarea strategiei trebuie să se asigure 

creşterea avantajului competitiv al firmei în domeniul ei de activitate; 
• fezabilitatea: implementarea strategiei trebuie să poată fi realizată cu 

resursele umane, materiale şi financiare disponibile şi să nu genereze probleme 
insurmontabile.  La criteriile enumerate se mai poate adăuga flexibilitatea strategiei, 
adică posibilitatea ca pe parcursul derulării orizontului de planificare strategică, în 
cazul în care se produc schimbări majore neprevăzute ale mediului extern şi intern 
organizaţiei, revizuirea obiectivelor să permită şi adecvarea în termen scurt şi fără 
dezechilibre majore a resurselor şi termenelor strategice. 

Evaluarea eficienţei necuantificabile revine atât managerilor de vârf, cât şi a 
celor implicaţi în elaborarea strategiei şi care deţin experienţă în domeniu. De 
asemenea, pentru completarea informaţiilor se pot utiliza chestionare adresate unor 
eşantioane reprezentative din personalul firmei. 

Metoda iniţiată de Rank Xerox în anii’ 80, benchmarkingul, a început să fie 
utilizată din ce în ce mai mult pentru evaluarea performanţelor organizaţiilor. 

Metoda constă în compararea sistematică a două sau mai multor organizaţii sau 
domenii prin analiza unor indicatori precis stabiliţi în vederea determinării 
performanţelor ce trebuie egalate sau depăşite şi a practicilor manageriale şi 
economice ce pot fi preluate şi adoptate. 

Benchmarkingul implică 10 etape grupate în 4 faze, după cum urmează: 
Faza 1 . Planificarea, cu etapele: 
1.1. Identificarea targetului a punctului ce trebuie atins; 
1.2. Selectarea firmelor utilizate pentru comparaţie; 
1.3. Stabilirea metodelor de culegere a datelor pentru comparaţii. 
Faza 2 . Analiza, cu etapele: 
2.1. Determinarea decalajului de performanţă; 
2.2. Proiectarea nivelului performanţelor viitoare. 
Faza 3 . Integrarea, cu etapele: 
3.1. Comunicarea soluţiilor; 
3.2. Stabilirea obiectivelor funcţionale sau pe domenii. 
Faza 4 . Acţiunea, cu etapele: 
4.1. Derularea programelor de acţiune; 
4.2. Implementarea acţiunilor specifice şi monitorizarea progresului; 
4.3. Implementarea schimbărilor la nivelul organizaţiei şi a managementului. 
Utilizată îndeosebi pentru evaluarea comparativă a firmelor şi în descoperirea 

celor mai adecvate şi de succes abordări manageriale, metoda benchmarking poate fi 
folosită şi adaptată în cazul formulării şi evaluării strategiilor atât înainte, cât şi după 
implementare.  Printre criteriile de performanţă ce pot fi utilizate pentru compararea 
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firmelor şi pentru stabilirea, pe baza rezultatelor comparării a celei mai adecvate 
strategii, se pot utiliza o serie de criterii care vizează: profitabilitatea, managementul 
financiar, productivitatea, investiţiile firmei, satisfacţia clienţilor, inovarea, ofertanţi, 
furnizori, managementul forţei de muncă, afaceri de excelenţă. 

Informaţiile necesare sunt obţinute pe bază de chestionare după care sunt 
introduse într-o bază de date şi prelucrate prin tehnici speciale de analiză cantitativă 
şi calitativă. 

Analizele şi evaluările efectuate pe parcursul implementării strategiei, dar şi în 
finalul acesteia, pot declanşa efectuarea de corecţii şi perfecţionări care, în situaţii 
extreme, conduc la o nouă strategie. Este necesar ca acestea să se corecteze cu 
parametrii soluţiei sau soluţiilor noi preconizate pentru a se asigura continuitatea în 
operaţionalizarea strategiei. 

Multiplicarea legăturilor firmei în mediul ambiant, naţional şi internaţional, 
precum şi diversificarea internă a activităţilor firmei fac uneori imposibilă luarea în 
considerare a tuturor variabilelor ce influenţează comportamentul său strategic. De 
aceea, se impune o conduită profilactică, preventivă din partea managerilor pentru a 
se preîntâmpina manifestarea unor disfuncţionalităţi majore în acest proces, dar şi 
una corectivă, axată pe adoptarea de decizii care să asigure, în mod operativ, 
eliminarea cauzelor generatoare de abateri negative ori generalizarea celor care 
conduc la abateri pozitive.  Succesul fundamentării, elaborării şi implementării 
strategiei depinde de motivarea adecvată a factorilor implicaţi. Prin aceasta se ia în 
considerare condiţionarea decisivă a strategiei de dimensiunea umană a organizaţiei 
economice.  De asemenea, succesul evaluării eficienţei strategiilor se bazează pe 
existenţa unui suport informaţional complet şi complex, care să permită extragerea 
de informaţii oportune, obiective şi cu costuri rezonabile, să permită evitarea 
rezistenţei la control şi orientarea pe orizonturi de timp improprii. 

Bibliografie: 
1. Tarondeau J.C, Strategie industrielle. Ed. Vuilbert, Paris: 1998.  
2. Nicolescu O., Verboncu I, Metodologii manageriale. Editura Tribuna Economică- 

Bucureşti: 2002. 
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ESENŢA  ECONOMICO–SOCIALĂ ŞI  FUNCŢIILE  
COMPLEXULUI COMUNAL–LOCATIV MUNICIPAL 

Adriana BUZDUGAN, lector magistru ULIM 
      La reforme du complexe communal et locatif est la principale direction de la 

politique sociale et économique de l’état, et un problème significatif pour la population de la 
République de Moldova. Dans cet article sont mentionnés quelles sont les principales taches 
mis en face pour réagir  de résoudre le processus d’intégration sociale, les fonctions de base 
du complexe communal, les obligations qui sont accomplit par les instituts publiques. 

Premisele reale pentru funcţionarea eficientă a mecanismelor economiei de piaţă, 
drept condiţii de bază, contribuie la libertatea economică a subiecţilor economiei, 
responsabilităţile lor faţă de rezultatele activităţii lor, demonopolizarea şi concurenţa 
producătorilor, relaţiile contractuale. Toate aceste condiţii se datorează multiplelor feluri 
de proprietate. 

Drept atu tehnic şi tehnologic al complexului comunal-locativ municipal şi 
particularităţile formării sistemelor noi de deservire a populaţiei, majoritatea 
întreprinderilor din această ramură deţin monopol pe piaţă. Cu toate acestea, hotarele 
geografice ale pieţei mărfurilor şi serviciilor, de regulă, sunt determinate de formarea 
limitelor administrative municipale. O caracteristică principală a lucrărilor 
(serviciilor publice de gospodărie comunală) prestate de către întreprinderile 
complexului comunal-locativ municipal a tuturor subramurilor, este lipsa altor 
structuri alternative care ar asigura funcţionarea sistemului de deservire a populaţiei.  

Prin servicii publice de gospodărie comunală furnizate/prestate se subînţelege 
ansamblul de activităţi şi acţiuni de interes public, desfăşurate sub autoritatea 
administraţiei publice locale la realizarea lucrărilor necesare în gospodăria 
comunală. Printre aceste servicii se enumeră: 
- alimentarea cu apă - totalitatea activităţilor şi lucrărilor efectuate în scopul 
captării, tratării, transportării, înmagazinării şi distribuirii apei potabile către 
utilizatori; 
- aprovizionarea cu apă tehnologică - apa necesară asigurării unui proces 
tehnologic (industrial, agricol etc.), care îndeplineşte condiţiile de calitate specifice; 
- alimentarea cu energie termică -  totalitatea  activităţilor şi lucrărilor  efectuate 
în scopul producerii, transportării, transformării şi distribuirii energiei termice către 
utilizatori; 
- canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale - totalitatea activităţilor şi 
lucrărilor efectuate în scopul  colectării, transportării, epurării şi evacuării apelor 
uzate şi pluviale într-un receptor natural; 
- salubrizarea, înverzirea localităţilor - totalitatea activităţilor şi lucrărilor de 
colectare, transportare, sortare, prelucrare, tratare, valorificare, neutralizare 
(incinerare) şi depozitare a deşeurilor menajere, precum şi măturatul, spălatul şi 
stropitul străzilor, înverzirea lor, lucrărilor de  dezinfecţie, deratizare şi ecarisaj; 
- asigurarea cu transport public local - totalitatea activităţilor efectuate în vederea 
realizării, la nivel local, a transportului în comun de persoane; 
- administrarea fondului locativ public şi privat - activitate de gospodărire a 
locuinţelor, având drept obiect administrarea,  închirierea, repararea şi reabilitarea 
fondului locativ public şi privat, inclusiv alocarea şi valorificarea investiţiilor în 
acest domeniu [1]. 

Prin urmare, totalitatea serviciilor, prestate populaţiei pot fi de două tipuri. 
Primul tip ca exponenţi materiali cu determinarea indicilor calitativi (energia 
electrică, apa, încălzirea ş.a.) şi al doilea tip fiind executarea lucrărilor la chemare 
(deservirea caselor de locuit, curăţarea sanitară ş.a.). 

Urmările negative ale situaţiei de monopol acestor întreprinderi prestatoare de 
servicii comunale apar nu numai în urma ridicării neîntemeiate a preţurilor şi tarifelor la 
aceste servicii (controlul preţului, efectuat pentru întreg setul de servicii de către 
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organele puterii administrative şi organele administrative locale, nu va permite 
acestor întreprinderi monopoliste să-şi folosească poziţia lor de a ridica preţurile), ci 
şi în calitatea lor nesatisfăcătoare, starea de nesiguranţă şi pericol ecologic. În aceste 
condiţii, un rol important l-ar avea posibilitatea consumatorului de a putea să se 
dezică de aceste servicii sau să se adreseze organizaţiilor concurente, prestatoare de 
servicii asemănătoare. 

Situaţia monopolistă a întreprinderilor din această ramură duce, la fel, la 
utilizarea ineficientă a resurselor financiare şi materiale disponibile, la lipsa unui 
mecanism funcţional ce ar asigura luarea unor măsuri economice adecvate şi decizii 
manageriale în conformitate cu cerinţele consumatorilor, la indiferenţa întreprinderilor 
prestatoare de servicii comunale şi locative privind realizările progresului tehnico-
ştiinţific, la lipsa interesului economic a lucrătorilor în respectarea indicilor calităţii, 
siguranţei şi securităţii ecologice a lucrărilor (serviciilor). Ţinând cont de toate 
acestea, considerăm necesar a menţiona că, de fapt, serviciile publice de gospodărie 
comunală ar trebui să asigure, potrivit prevederilor actelor legislative în vigoare pe 
teritoriul Republicii Moldova, următoarele [1]: 

- satisfacerea cerinţelor utilizatorilor în ceea ce priveşte cantitatea şi 
calitatea serviciilor furnizate/prestate potrivit prevederilor contractuale; 

- funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă 
economică, a construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi 
dotărilor specifice corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi în conformitate 
cu caietele de sarcini şi cu instrucţiunile de  exploatare; 

- protecţia domeniului public şi a mediului prin respectarea reglementărilor 
legale; 

- informarea şi consultarea cetăţenilor în vederea protejării sănătăţii populaţiei 
care beneficiază de serviciile respective. 

Operatorii având faţă de utilizatori următoarele obligaţii: 
- să coordoneze activitatea cu sistemul de servicii de gospodărie comunală; 
- să servească utilizatorii potrivit contractului încheiat direct cu utilizatorul 

sau prin intermediul gestionarului; 
- să respecte parametrii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei 

publice locale; 
- să asigure protecţia mediului; 
- să realizeze contractele în termenele stabilite; 
- să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale informaţiile solicitate; 
- să asigure accesul la documentaţia referitoare la serviciile publice 

de  gospodărie comunală furnizate/prestate, în conformitate cu  clauzele 
contractului de operare. 

Pentru realizarea împuternicirilor sale, organele administrative de stat ce dirijează 
complexul comunal-locativ în Republica Moldova îndeplinesc următoarele funcţii: 

- analizează tendinţa dezvoltării acestei gospodării pe teritoriul republicii; 
- elaborează o politică economică şi tehnică unică pe obiectele complexului 

comunal-locativ şi organizează în comun cu organele administraţiei publice 
locale lucrările în realizarea ei, de asemenea, în asigurarea trăiniciei, 
stabilităţii şi securităţii ecologice pe teritoriul ţării; 

- asigură coordonarea activităţii complexului comunal-locativ în pregătirea 
pentru exploatarea sezonieră; 

- coordonează crearea şi folosirea fondurilor de rezervă a resurselor tehnico-
materiale la nivelurile locale şi regionale pentru prevenirea şi lichidarea 
situaţiilor excepţionale pe obiectele complexului comunal-locativ; 

- organizează lucrul inspecţiei locative de stat, a serviciului de comandă 
centralizat şi a centrului informativ de calcul; 

- asigură activitatea de licenţă şi certificare a lucrărilor şi serviciilor în domeniul 
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complexului comunal şi de locuinţe pe teritoriul dat; 
- elaborează şi realizează programele teritoriale de stat în dezvoltarea 

complexului comunal-locativ; 
- asigură în comun cu organele administraţiei publice locale evidenţa bunurilor 

imobile în sfera locativă. 
            Distribuie resursele financiare acordate din bugetul consolidat pentru 

acoperirea cheltuielilor întreprinderilor complexului comunal-locativ în conformitate 
cu politica socială a statului în ceea ce priveşte atitudinea creşterii tarifelor pentru 
plata locuinţei şi serviciilor comunale privind categoriile populaţiei ce se bucură de 
înlesniri [2, p.82]. 

Scopurile principale ale organului administrativ municipal al complexului 
comunal-locativ pot fi formulate astfel: 

- încheierea cu populaţia a contractelor de închiriere şi arendare a spaţiului 
locativ; 

- încheierea contractelor de antrepriză cu întreprinderile ce prestează servicii 
ale complexului comunal-locativ; 

- formarea pe conturile sale a resurselor financiare pentru explorarea şi 
reparaţia curentă a obiectelor complexului comunal-locativ, a lucrărilor, 
serviciilor şi colectărilor de fonduri, a plăţilor comunale şi a altor izvoare; 

- controlul calităţii, volumului şi siguranţei formelor de proprietate a serviciilor 
comunale oferite de întreprinderi în conformitate cu standardele sociale 
existente, criteriile de calitate şi trăinicie în baza contractelor încheiate de 
antreprenoriat: 

- colectarea plăţilor pentru locuinţă şi serviciile comunale; 
- plata serviciilor în conformitate cu nivelul atins de calitate şi stabilirea în 

volumele ce asigură activitatea fără pierderi a întreprinderilor ce oferă aceste 
servicii şi măsura nivelului de rentabilitate în baza contractului de 
antreprenoriat; 

- analiza tendinţelor şi problemelor dezvoltării complexului comunal-locativ, 
formaţiunilor municipale, pregătirea şi realizarea hotărârilor ce au drept scop 
dezvoltarea lor; 

- elaborarea, aprobarea taxelor şi tarifelor pentru serviciile complexului co-
munal-locativ, de asemenea, a normativelor de consumare a acestor servicii; 

- organizarea lucrului slujbei de securitate dispecerate; 
- organizarea reutilării tehnice şi reconstrucţiei obiectelor complexului comunal-

locativ; 
- controlul existenţei licenţelor şi certificatelor cu drept de exploatare a 

sistemelor inginereşti şi oferirea serviciilor comunal-locative; 
- elaborarea şi realizarea programelor locale de demonopolizare a 

complexului comunal-locativ; 
- pregătirea obiectelor complexului comunal-locativ pentru exploatarea 

sezonieră; 
- crearea unui fond de rezervă a resurselor tehnico-materiale pentru prevenirea 

şi lichidarea situaţiilor excepţionale privind obiectele complexului comunal-
locativ; 

- participarea la elaborarea şi realizarea programelor locale de privatizare a 
obiectelor complexului comunal-locativ; 

- asigurarea proceselor de creare, reorganizare şi lichidare a întreprinderilor 
municipale din complexului comunal-locativ; 

- contribuţia la dezvoltarea concurenţei în construcţia, deservirea şi reparaţia 
obiectelor complexului comunal-locativ prin crearea condiţiilor de la egal la 
egal pentru organizarea diferitor forme de proprietate; 

- susţinerea activităţii de antreprenoriat a întreprinderilor mici în deservirea 
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comunal-locativă a populaţiei, de asemenea, formarea infrastructurii 
businessului mic; 

- stabilirea ordinii şi dimensiunilor perceperii penalităţilor privind întârzierea 
termenului de plată pentru locuinţă şi serviciile comunale; 

- participarea la crearea fondurilor financiare de susţinere a complexului 
comunal-locativ şi sistemei comunale de finanţare şi creditare; 

- încheierea contractelor cu conducătorii întreprinderilor unitare municipale, 
inclusiv în bază de concurs; 

- asigurarea pregătirii şi recalificării cadrelor; 
- organizarea deservirii informativ juridice a întreprinderilor. 
            Pregătirea ofertelor şi întreprinderea măsurilor necesare din partea 

întreprinderilor care independent, fără coordonarea cu organele administrative, au 
modificat direcţia activităţii sale până la anularea contractelor de antreprenoriat şi a 
contractelor cu conducătorii lor. 
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CULTURA ORGANIZATORICĂ ÎN CADRUL  
MANAGEMENTULUI CORPORATIV  

Daniel BROTEA 
L'ethnique dans le business ne se réduit pas au respect des lois, parce que les 

normes societales sont transposees dans les lois,  parce que par fois les qffaires se 
developpent plus rapidement que la legislation peut controler et parce que les lois 
notionales sont faibles.  

Le relativisme ethnique devient une sense dans le comportement inadequant des 
corporations, le plus soment dans les pays les plus pauvres et dans les economies 
envergents. 

Scandalurile corporatiste din SUA  la începutul acestui secol (Arthur Andersen, 
Enron, WorldCom) au pus în evidenţă importanţa aspectelor legate de etica 
afacerilor. Până unde poate ajunge ascunderea adevărului, profiturile obţinute prin 
valorificarea unor informaţii din interior, ingineriile contabile? Unde se termină 
goana după profit cu orice preţ şi unde începe - sau unde ar trebui să înceapă - 
responsabilitatea socială a corporaţiei? Desigur, aceasta înseamnă un pas în plus de 
la viziunea clasică a responsabilităţii sociale corporatiste: Exprimată de Friedman, 
această viziune susţinea că singura responsabilitate socială a corporaţiei era ce de  
realizarea profitulului, pentru că aceasta era funcţia ei socială şi pentru că altfel ar fi 
dezavantajată faţă de competitorii care, la rândul lor, urmăresc maximizarea 
profitului. Dar subiectul eticii în afaceri şi, în particular, al responsabilităţii sociale a 
corporaţiei a căpătat în ultimul timp o atenţie sporită: există, până la urmă, o limită 
social-acceptabilă a maximizării profitului şi, totodată, o serie de alegeri etice pe 
calea spre obţinerea acelui profit. 

Etica în afaceri este interpretată diferit în literatura internaţională, de la o viziune 
minimalistă, de standarde facultative de comportament (Crawford, 1974), la o 
interpretare mai largă, de standarde de conduită percepute drept morale şi corecte de 
către indivizii dintr-o corporaţie, luând în considerare bunăstarea celor afectaţi de 
deciziile şi comportamentul corporaţiei (Hoit, Wigginton, 2002). Etica nu se reduce 
la respectarea legilor, pentru că nu toate normele societale sunt transpuse într-o lege, 
pentru că uneori afacerile se dezvoltă mai repede decât poate legislaţia să controleze 
şi pentru că unele legislaţii naţionale sunt prea slabe. Saee (2005) enumera motivele 
pentru care corporaţiile transnaţionale ar trebui să aibă comportamente etice: 

- ca să protejeze publicul larg (de exemplu, să retragă produsele cu defecţiuni de 
fabricaţie); 

- ca să-şi protejeze angajaţii (de la asigurarea condiţiilor de lucru până la 
evitarea unor practici de condiţionare a salariului de realizarea unor cote de vânzări); 

- ca să protejeze afacerea în sine de practicile neetice ale unor angajaţi sau ale 
competitorilor; 

- ca să se asigure că afacerea este viabilă în condiţiile respectării valorilor 
culturii locale; 

- ca să-şi stimuleze angajaţii (respectarea unor norme etice poate însemna şi un 
management mai onest al resurselor umane). 

Cullen şi Parboteeah (2005) încearcă să realizeze un tablou de ansamblu al 
problemelor etice cu care se confruntă o corporaţie ( tabelul 1). 

Uneori, aşteptările privind comportamentul etic al transnaţionalelor pot părea 
naive. De George (1993) a enunţat un set de principii minimale privind 
comportamentul etic al transnaţionalelor, şi anume: 

- să nu facă rău în mod intenţionat (la adresa ecosistemului şi a siguranţei 
consumatorilor); 

- să aducă, în ansamblu, un plus de bunăstare în economia în care operează; 
- să contribuie la dezvoltarea economiei-gazdă; 
- să respecte drepturile omului; 
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- să respecte cultura locală şi să se adapteze la ea, în măsura în care normele 
locale nu violează normele etice agreate pe plan internaţional; 

să plătească în mod corect taxele. 
 

Tabelul 1 
Aspecte etice ale activităţii corporaţiilor transnaţionale 

Părţile 
interesate 

(stakeholders) 
Problema etică Dileme pentru corporaţie 

Consumatorii Siguranţa 
produsului 

Ar trebui corporaţia să renunţe la unele caracteristici ale produsului 
pentru a-1 face mai accesibil pentru consumatorii din ţările sărace? 

 
 

Preţul corect Este etic pentru un furnizor unic al unui produs sau serviciu să 
profite de poziţia sa de monopol? 

 
 

Transparenţa 
informaţională 

Ar trebui o corporaţie să-şi asume costurile de informare completă 
privind caracteristicile produsului său în toate limbile ţărilor în care 
operează ? 

Acţionarii Randamentul 
investiţiei 

Dacă un produs este interzis ca periculos într-o ţară, poate fi comer-
cializat în alte ţări pentru a menţine rata de profit ? 

 
 

 
 

Cum sunt protejaţi acţionarii de practicile potenţial frauduloase ale 
conducerii executive ? 

 
 

 
 

Cât de mari ar trebui să fie salariile şi, mai ales, pachetele de com-
pensaţii pentru conducerea executivă? 

 Salarii corecte Ar trebui o corporaţie să plătească salarii mai mari decât firmele lo-
cale pentru aceleaşi locuri de muncă ? 

 
 

 
 

Ar trebui o corporaţie să plătească angajaţilor expatriaţi salarii mult 
mai mari decât angajaţilor locali ? 

 
 

Siguranţa con-
diţiilor de lucru 

Ar trebui o corporaţie să fie responsabilă de siguranţa condiţiilor de 
lucru în fabricile furnizorilor săi ? 

Angajaţii Folosirea 
angajaţilor 
minori (copii) 

Ar trebui o corporaţie să folosească munca angajaţilor minori chiar 
dacă ea este legală într-o ţară anume ? 

 
 

Discriminare Ar trebui o corporaţie să angajeze (sau să trimită ca expatriaţi) femei 
în ţările în care cultura locală discriminează împotriva femeilor ? 

Statul-gazdă Preţul de 
transfer 

Este etic pentru o corporaţie să folosească preţul de transfer sau alte 
practici contabile interne ca să reducă baza de impozitare dintr-o ţară ? 

 
 

Respectarea 
legislaţiei locale 

Ar trebui o corporaţie să respecte legislaţia locală, dacă aceasta intră 
în contradicţie cu legislaţia din ţara sa de origine sau dacă ea 
contravine legislaţiei internaţionale ? 

 
 

Respectarea 
religiei locale 

Ar trebui o corporaţie să le ceară angajaţilor locali să lucreze în zi-
lele de sărbătoare religioasă ? 

 Protecţia 
mediului 

Este o corporaţie responsabilă să-şi administreze deşeurile 
periculoase mai strict decât îi cer legile locale ? 

 Utilizarea 
resurselor 
naturale 

Ar trebui o corporaţie să utilizeze până la epuizare resursele naturale 
ale unei ţări chiar dacă aceasta îi permite să o facă ? 

Sursa: Cullen şi Parboteeah (2005) 
 

Printre cele mai răspândite comportamente neetice în rândul transnaţionalelor se 
enumeră: 

- coruperea unor oficiali ai statelor-gazdă (corupţia stă de multe ori la baza 
facilităţilor acordate investitorilor străini); 

- oferirea unor informaţii false privind situaţia financiară a firmei şi 
publicitatea frauduloasă (pe baza răspândirii acestor informaţii); 

- pirateria informatică; 
- spionaj industrial (obţinerea de informaţii clasificate despre competitori); 
- discriminare între sexe; 
- poluare intenţionată (deversarea deşeurilor sau lipsa măsurilor de protecţie 

pentru comunităţile în care operează). 
În momentul pătrunderii pe o piaţă se încheie practic un contract social între 

corporaţie şi societatea-gazdă. Acest contract are o parte legală, existentă şi formală, 
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constând în regulile generale ale statului-gazdă şi în contractul specific semnat de 
corporaţie (în cazul unei achiziţii), dar şi o parte informală, care constă în aşteptările 
societăţii-gazdă cu privire la comportamentul corporaţiei. Minimul aşteptărilor societăţii 
cu privire la responsabilitatea socială a filialei CTN este ca aceasta, dacă nu poate 
îmbunătăţi, cel puţin să nu înrăutăţească mediul social existent la momentul premergător 
investiţiei. O corporaţie care încalcă acest contract informal cu societatea riscă nu numai 
să-şi creeze o imagine proastă, dar şi să se expună măsurilor punitive formale ale 
statului-gazdă, în calitatea acestuia de reprezentant al societăţii. Responsabilitatea 
socială corporatistă reprezintă obligaţia corporaţiei de a-şi conduce afacerile în aşa fel, 
încât să nu lezeze bunăstarea comunităţii locale (Hoit, Wigginton, 2002). Saee (2005) 
exprimă obiectivele pe care ar trebui să le aibă corporaţia, din perspectiva socio-
economică asupra responsabilităţii sociale corporatiste astfel: 

- să maximizeze profitul pe termen lung, nu pe termen scurt; 
- să fie mai mult decât un agent economic; 
- să considere comunitatea locală drept o parte interesată, restituind societăţii, 

prin diverse acţiuni, o parte din beneficiile operaţiunilor sale; 
- să aibă o abordare proactivă; 
- să recunoască importanţa protejării mediului. 
Angajarea corporaţiei în acţiuni dezirabile, din punct de vedere social, contribuie 

pe termen lung la îmbunătăţirea poziţiei pe piaţă, prin creşterea gradului de 
recunoaştere şi apreciere din partea consumatorilor (Collins, McLaughlin, 1996). 

Responsabilitatea socială corporatistă se manifestă prin patru niveluri de 
influenţă (Davies, 2003). Primul nivel este locul de muncă, legat de standarde, 
calitate, proceduri, precum şi de emisii nocive şi managementul deşeurilor. Al doilea 
nivel este piaţa, legată de standardele de distribuţie, marketing şi consum, furnizori, 
relaţii de afaceri. Al treilea nivel este comunitatea, influenţată de producţie şi 
distribuţie. Al patrulea nivel este politica publică, prin care pot fi influenţate 
instituţiile publice şi infrastructura socială. 

La rândul ei, responsabilitatea socială corporatistă este influenţată de o serie de 
factori printre care Davies (2003) enumera: o criză a încrederii opiniei publice în 
practicile marilor corporaţii; o criză de guvernare corporativă; presiunile induse de 
mişcările antiglobalizare şi ecologiste; interesul crescut al investitorilor în companii 
care promovează investiţiile responsabile din punct de vedere social, deci, un 
activism chiar al acţionarilor. 

Sub presiunea acestor factori, responsabilitatea socială corporatistă a început să 
treacă de la stadiul de opţiune la cel de necesitate. Unele corporaţii au departamente 
specializate de responsabilitate socială corporatistă. Peste 90% din primele 500 de 
corporaţii ale lumii au coduri etice de conduită. Desigur, acest trend este şi rezultatul 
unor presiuni acumulate în timp de convergenţa etică, convergenţă între practicile proprii 
şi principiile minimale, descrise de organisme internaţionale precum UNCTAD (în 
„Codul de conduită pentru corporaţiile transnaţionale"), OCDE (în „Principiile de 
dezvoltare ale corporaţiilor transnaţionale") sau Organizaţia Internaţională a Muncii (în 
„Declaraţia de principii privind companiile multinaţionale şi politica socială"), 
convergenţă şi între modul de înţelegere a responsabilităţii sociale corporatiste din ţări 
diferite. Din păcate, aceste principii nu sunt obligatorii, în sensul că nu există la nivel 
internaţional nici un acord semnat de corporaţii sau care să aibă prevăzute sancţiuni 
asupra corporaţiilor care nu îl respectă. Din această cauză, relativismul etic (situaţia în 
care în fiecare ţară se acţionează conform normelor etice caracteristice) devine o scuză 
pentru un comportament neadecvat al corporaţiilor, cel mai adesea în ţările mai sărace şi 
în economiile emergente. 

 
Recenzent: dr. hab., prof. univ. Natalia BURLACU 
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INTRODUCEREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE  
 ÎN SFERA FEROVIARĂ UN ELEMENT DE COMUNICAŢIE 

Gabriela Lavinia IONESCU, drd, ULIM 
In article prospects of development of a railway transportation of Romania in 

conditions of application of the integrated program of information of management 
of their operation are analyzed. 

În prezent economia mondială evoluează de la societate în esenţa industrială 
către o societate informaţională globală. Rezultatul  acestei evoluţii se caracterizează 
printr-un enorm potenţial de dezvoltare, de integrare şi de utilizare. 

Programul de „Reabilitare a căilor ferate române” şi „Strategia de dezvoltare a 
infrastructurii feroviare din România în perioada 2001-2010” prevând dezvoltarea şi 
modernizarea infrastructurii feroviare române în concordanţă cu standardele 
europene, în scopul asigurării compatibilităţii şi interoperabilităţii cu sistemul de 
transport feroviar european. Telecomunicaţiile şi tehnologia informaţiei reprezintă 
domenii de acţiune prioritare, ca elemente de infrastructură feroviară deţinute de 
Compania Naţională de Căi ferate „C.F.R.” S.A. în proprietate privată. 

Infrastructura feroviară a avut în permanenţă propriul sistem de comunicaţii fixe 
şi mobile necesare atât pentru asigurarea circulaţiei şi manevrei terenurilor, cît şi 
administrării  activităţii operatorilor feroviari de transport. 

Aceasta s-a modernizat şi s-a dezvoltat împreună cu infrastructura feroviară publică, 
iar în ultima perioadă chiar în avans, pentru a susţine implementarea proiectelor 
integrate de informatizare a managementului exploatării Căii Ferate Române. 

În programul de modernizare a comunicaţiilor feroviare s-a implementat şi 
proiectul integrat de informatizare a managementului exploatării Căii Ferate 
Române – IRIS, cel mai complex proiect de tehnologie informatică derulat sub 
programele Băncii Mondiale. Acest sistem deserveşte în jur de 4500 de utilizatori 
distribuiţi în 560 de locaţii (staţii CF, depouri, revizii de vagoane). IRIS asigură 
soluţia integrată de transmisie şi prelucrare de date pentru Compania Naţională de 
Căi ferate „CFR”, SA asigurând: 

Managementul circulaţiei trenurilor pe liniile magistrale de cale ferată, în 
strânsă legătură cu starea infrastructuri, şi anume: 
1. Monitorizarea circulaţiei trenurilor cu ajutorul aplicaţiei IRIS FOCUS. Aplicaţia 

FOCUS furnizează informaţii clare, concise şi actualizate, permiţând 
vizualizarea circulaţiei trenurilor pe întreaga reţea feroviară. Această aplicaţie 
foloseşte informaţiile din CRONOS pentru a afişa circulaţia trenurilor în mai 
multe moduri. Utilizatorii pot alege, printre altele: 

- harta geografică a reţelei feroviare în care trenurile sunt afişate conform 
raporturilor făcute în aplicaţia CRONOS; 

- graficul de circulaţie pentru o secţie de circulaţie – afişează traseele planificate 
pentru următoarele două ore în avans şi cele realizate cu şase ore în urmă. 
Trasa fiecărui tren este actualizată în funcţie de circulaţia trenului raportată de 
CRONOS; 

- hărţi schematice – afişează circulaţia trenurilor pe hărţi schematice ale staţiilor 
şi secţiilor de circulaţie; 

- trenurile pot fi afişate în liste care sunt actualizate permanent funcţie de 
raportări; 

- prelucrarea informaţiilor privind evenimentele din parcurs primite de la 
ARGUS. 

2. Planificarea mersului de tren IRIS, ATLAS permite crearea traselor de tren şi 
întocmirea unui program de circulaţie. Pot fi create mai multe programe de 
circulaţie (mersuri de tren), dar în mod uzual se folosesc numai două: cel în curs 
şi următorul. O dată ce mersul de tren a fost stabilit, se pot opera modificări pe 
termen scurt, care sunt înregistrate în programul de circulaţie pe o perioadă 
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stabilită. Zilnic, programul de circulaţie este transmis la aplicaţia CRONOS, 
astfel încât să se poată raporta circulaţia trenurilor, din mai multe staţii de cale 
ferată. Programul permite modificări de ultim moment şi la programul care a 
fost deja transmis. 

3. Sistemul de raportare a trenurilor IRIS CRONOS primeşte de la aplicaţia ATLAS 
programul de circulaţie pentru ziua următoare şi adaptările la programul de 
circulaţie pentru ziua curentă, pregăteşte lista trenurilor care circulă prin fiecare 
staţie şi o transmite clienţilor CRONOS din staţie. Fiecare operator client de 
CRONOS din staţie raportează ora de trecere sosire sau plecarea unui tren conform 
circulaţiei reale. Pentru trenurile întârziate se raportează şi cauza întârzierii.  
Managementul infrastructurii feroviare: evidenţa trenurilor de infrastructură 

(linii, instalaţii, poduri, tuneluri, clădiri) şi managementul activităţii de exploatare 
şi întreţinere. 

Aplicaţia Managementului infrastructurii IRIS-IMA, pentru niveluri de 
exploatare şi de conducere, conţine: 

- managementul componentelor infrastructurii feroviare; 
- managementul activităţilor de întreţinere; 
- managementul proiectelor de reparaţii la infrastructura feroviară; 
- controlul costurilor de întreţinere; 
- cadastrul feroviar. 

Soluţia IRIS – Aplicaţia de Managementul Infrastructurii se bazează pe două 
pachete integrate de aplicaţii software, şi anume: „MP5i” din DATASTREAM şi 
„GeoRail” din INTERGRAPH, permiţând utilizatorilor să vizualizeze informaţia fie 
planul geografic, fie cu ajutorul detaliilor relaţionale. 

Aplicaţia „MP5i” se axează pe gestiunea relaţională a mijloacelor fixe, 
managementul activităţilor de întreţinere, managementul proiectelor şi controlul 
costurilor. Utilizatorii aplicaţiei pot obţine informaţii privind caracteristicile tehnice 
ale obiectelor de infrastructură, istoricul întreţinerii, costuri şi lucrări. Ei pot să 
urmărească şi graficul de lucrări, reparaţiile capitale şi investiţiile. 

Aplicaţia „GeoRail” este un instrument GIS pentru managementul cadastrului şi 
componentelor căii ferate. Se bazează pe o bază de date centrală geografică care 
foloseşte Oracle Spatial Data Cartridge ca instrument principal Open GIS. 
Înregistrarea datelor geografice a început cu planurile de cadastru a căii ferate 
1:1000 deja existente pe hârtie. Acestea sunt scanate, digitalizate, apoi transferate 
bazei de date geografice. 

Pentru operatorii de tansport feroviar de călători şi marfă se asigură: 
1. Sistemul MERCUR (Comercial Marfă) care este o aplicaţie dezvoltată cu 

ORACLE FORMS. Utilizează o bază de date Oracle împreună cu ARGUS şi se 
comunică datele între cele două sisteme. Sistemul permite crearea scrisorilor de 
trăsură şi utilizarea acestora pentru calculul tarifelor accesorii şi a tarifelor de 
transport datorate. Se asigură întreţinerea fişierelor de constante privind staţiile, 
clienţii, tarifele, distanţele şi procentul de TVA aplicabil  etc, pentru că valoarea 
tarifelor calculate să fie corectă şi integrată în concordanţă cu condiţiile de 
transport. 
Datele comerciale (clienţii, detalii contractuale, tipuri de marfă, tarife etc.) pot fi 

vizualizate din sistemul operaţional ARGUS, furnizând o imagine completă a 
vagoanelor şi locomotivelor. 

Sistemul MERCUR permite realizarea următoarelor funcţii: 
- întreţinerea fişierului de clienţi; 
- întreţinerea fişierului de tarife; 
- întreţinerea fişierului de mărfuri; 
- întreţinerea fişierului de distanţe kilometrice comerciale; 
- crearea şi actualizarea scrisorilor de trăsură; 
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- interfaţa dintre datele din scrisoarea de trăsură şi sistemul financiar; 
- prelucrarea informaţiilor privind evenimentele din parcurs primite de la 

ARGUS; 
- managementul exploatării în regim continuu; 
- managementul activităţii comerciale; 
- managementul parcului de transport. 

2. Aplicaţia IRIS ARGUS pentru activităţi operative de marfă şi călători conţine 
înregistrări pentru toate vagoanele de marfă şi călători şi locomotive care 
staţionează sau care se află în circulaţie pe calea ferată, incluzând vagoane 
străine întrate /ieşite prin staţiile de frontieră. Evenimentele produse sunt 
raportate şi înregistrate în baza de date ARGUS. Baza de date este comună cu 
cea a aplicaţiei MERCUR, iar evenimentele care privesc vehiculele se 
înregistrează în scrisoarea de trăsură. Informaţiile sunt stocate pentru o lună, 
după care sunt plasate într-o bază de date istorică. 

3. Aplicaţia extended SELL gestionează vânzarea de bilete şi rezervări de locuri. 
Sistemul pilot instalat la Bucureşti Nord în 1993 asigură 80% din biletele emise 
în complexul Bucureşti, iar timpul mediu de deservire al unei cereri este de 40 
de secunde. Avantajele acestui sistem sunt: 

- dublarea numărului de călători expediaţi; 
- calitate superioară a serviciului prestat către călători; 
- tarifare corectă; 
- rezervare sigură; 
- bilet standardizat pe plan european, cu informaţii clare; 
- gestiune financiară, sigură şi rapidă; 
- reducerea majoră a efortului manual; 
- statistici diverse ca suport decizional eficient; 
- modelează procesele tehnologice specifice CFR; 
- confortabil de utilizat, asigură 100% disponibilitatea, siguranţa şi 

confidenţialitatea datelor din sistem. 
4. Aplicaţia xSellTicketing cuprinde sistemul local de emitere electronică a 

legitimaţiilor de călătorie. Este unul din sistemele cheie şi poate fi considerat 
atât prin perspectiva geografică cît şi prin cea funcţională într-unul din 
următoarele scenarii de lucru: puncte de vânzare independente, puncte de 
vânzare conectate la nivelul unei unităţi care la rîndul ei poate să fie conectată 
sau nu în reţeaua CFR. 

5. Aplicaţia xSellLocalSeats cuprinde Sistemul local de rezervare electronică a 
locurilor. Ea reprezintă o soluţie tranzitorie sau alternativă la rezervarea centrală 
atunci când Sistemul Central de Rezervare este în dezvoltare sau temporar nu 
este în uz. 

6. Aplicaţia xSellData cuprinde Sistemul central de întreţinere a datelor. Este 
esenţial pentru întreţinerea şi gestionarea diferitelor categorii de date cum ar fi: 
graful căii ferate de călători, tarife şi reguli comerciale, machete de bilete, 
informaţii trenuri şi rute, compuneri de trenuri şi imagini de vagoane de călători. 
Toate reţelele de telecomunicaţii precum şi sisteme informatice s-au extins în 

anul 2004 cu 1200 km, ulterior, până în 2007, pe toate liniile CF, care vor constitui 
reţeaua interoperabilă de transport feroviar românesc. 

Se va realiza introducerea noului sistem european feroviar de radiocomunicaţii 
dispecer – tren, GSM – R, recomandat de UIC pe coridoarele 4 şi 9, precum şi 
extinderea sa liniile CF. 

Dimensionarea actuală a serviciilor oferite prin reţelele de telecomunicaţii 
feroviare digitale asigură integral piaţa internă variată necesară infrastructurii 
feroviare, operatorilor de transport feroviar şi agenţilor economici care lucrează în 
sfera feroviară. 
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Luându-se în consideraţie liberalizarea pieţei telecomunicaţiilor, cerinţele 
acesteia corelate cu dezvoltarea sectorului IT, nivelul internaţional în domeniul în 
privinţa comercializării serviciilor, s-a prevăzut o rezervă de capacitate pentru 
valorificarea în afara sistemului feroviar, către alte companii şi instituţii din cadrul 
MTCT, agenţi economici cu activitate la nivel naţional şi internaţional, operatori de 
telecomunicaţii care nu posedă infrastructură de telecomunicaţii la nivel naţional. 

Prin reţelele feroviare de transmisiuni sincrone şi asincrone se poate asigura 
logistica extinderii proiectelor IT&C ale operatorilor naţionali şi locali în zone cu o 
densitate redusă a ofertei de servicii: voce, date, video şi cu o valoare adăugată 
(Internet, teletext, videotext, facsimil, poştă vocală). 

Avantajul deosebit pe care îl au reţelele de telecomunicaţii feroviare este dat de 
condiţiile impuse de beneficiarii din sfera feroviară, unde comunicaţiile au caracter 
decizional (concură la siguranţa circulaţiei terenurilor), sunt securizate şi 
funcţionează pe principiul „rezervă la rezervă”. 

Telecomunicaţiile CFR se prezintă ca un remarcabil operator de telecomunicaţii 
aflat în plină ascensiune, dotat cu cele mai noi tehnologii, asigurând servicii la un 
înalt nivel de profesionalitate. 

Telecomunicaţiile feroviare vă vor oferi întotdeauna nu numai un sprijin real în 
dezvoltarea afacerilor dar şi siguranţa, flexibilitatea şi calitatea serviciilor moderne 
de telecomunicaţii. 
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МЕТОДОЛОГИЯ  АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КОММЕРЧЕСКО-ПРЕДПРИННМАТЕЛЬСКОЙ 

СТРУКТУРЫ 
Александр ХАРИН, drd. ULIM 

In article developed basic scientific approaches to an estimation of economic 
potential of commercial enterprise structures are considered, the essence is proved 
and the contents of the given concept is opened 

В современных условиях термин потенциал обычно употребляется для 
обозначения средств, запасов и источников, которые имеются в наличии и 
могут быть использованы для достижения определенной цели, решения какой-
либо задачи, а также возможностей отдельного лица, общества, государства в 
той или иной области. В экономических исследованиях категория 
экономический потенциал интерпретируется различным образом.   

Анализ многочисленных публикаций указывает на то, что имеются 
значительные различия в определении экономического потенциала, понима-
нии его сущности, составляющих структурных элементов, взаимосвязи его с 
такими категориями, как “национальное богатство”, “уровень экономического 
развития” и др. В настоящее время можно выделить следующие основные 
конкурирующие подходы в понимании сущности экономического потенциала.   

Во-первых, экономический потенциал иногда рассматривается как совокуп-
ность ресурсов, имеющихся в наличии у хозяйственной системы без учета их 
взаимосвязей и участия в процессе производства. Так, Л.И. Абалкин акцентирует 
внимание на то, что потенциал - это обобщенная, собирательная характеристика 
ресурсов Как «количество и качество ресурсов, которыми располагает та или иная 
хозяйственная система», понимают производственный потенциал И. Лукинов, А. 
Онищенко и Б. Пасхавер. По мнению Д.А.  Черникова, производственный 
потенциал характеризуется «совокупностью ресурсов без учета реальных 
взаимосвязей, складывающихся в процессе производства». 

Однако при таком подходе, как отмечает Е.В. Лапин, понятие «потенциал», 
по-существу, подменяется понятиями «ресурсы», «инвестиции». «инвести-
ционные ресурсы», «численность занятых» и т.д. Если при раскрытии 
рассматриваемого понятия делать акцент только на ресурсном аспекте, этим 
отражая лишь одну из характерных черт понятия и не выявляя при этом иных 
специфических черт, то в результате исчезают существенные его отличия от 
других экономических категорий, таких, как «национальное богатство», 
«ресурсы», «материально-техническая база». Принципиальным отличием между 
понятиями «ресурсы» и «потенциал» является то, что ресурсы существуют 
независимо от субъектов экономической деятельности, а потенциал отдельного 
предприятия, общества в целом неотделим от субъектов деятельности. То есть 
понятие «потенциал», кроме материальных и нематериальных элементов, 
включает и потенции работника, коллектива, предприятия, общества в целом к 
эффективному использованию имеющихся средств или ресурсов.  

Во-вторых, экономический потенциал характеризуется как совокупность 
ресурсов, способных производить некоторое количество хозяйственных благ.  
Например, считается, что экономический потенциал «характеризует ресурсы 
производства, количественные и качественные их параметры, определяющие 
максимальные возможности общества по производству материальных благ в 
каждый данный момент». Иногда данный потенциал рассматривается как 
«совокупность совместно функционирующих ресурсов, обладающих 
способностью производить определенный объем продукции»; «совокупность 
производственных ресурсов, соединенных в процессе производства, 
обладающих определенными потенциальными возможностями в области 
производства материальных благ и услуг». 
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В-третьих, экономический потенциал считается синонимом производственной 
мощности предприятия, объединения и потому полагается возможным 
определить его как «максимально возможный годовой, суточный, часовой или 
отнесенный к другой временной единице объем выпуска продукции. Данный 
подход основывается на выделении лишь из одного аспекта экономического 
потенциала - способности выполнять  производственную функцию. Следует 
отметить, что в настоящее время достаточно широко распространено 
представление, при котором отождествляется экономический потенциал с 
производственной функцией и производственной мощностью. Вместе с тем - это 
важная, но не единственная характеристика экономического потенциала. 

В-четвертых, сложилось различие мнений по поводу уровней, которые 
характеризуют экономический потенциал. Одни авторы полагают, что 
экономический потенциал характеризует прежде всего достигнутый уровень 
развития национального хозяйства, а производственный потенциал - уровень 
развития предприятия. Экономический потенциал, как таковой, - более 
широкое и емкое понятие, чем потенциал предприятия. При этом, по мнению 
ряда исследователей, основным элементом, определяющим величину и 
условия роста экономического потенциала, является потенциал предприятия, 
который «... есть часть экономического потенциала и отличается от последнего 
тем, что не включает в свою структуру экономические связи,... полностью 
относящиеся к производственным отношениям первичных звеньев 
промышленности». Следует отметить в этой связи, что М.У. Слижис между 
этими потенциалами видит различия только иерархического порядка.  
Торговое предприятие может рассматриваться как форма коммерческого 
предпринимательства. Вместе с тем следует учитывать, что коммерческая 
деятельность торговых предприятий имеет ряд характерных особенностей: 

- ассортимент товаров в значительной степени зависит от характера 
спроса и особенностей обслуживаемого контингента, его профессионального, 
национального, возрастного состава, покупательной способности, условий 
труда и быта; 

- предприятия организационно и торгово-технологически достаточно 
автономны и самостоятельны в процессе реализации товаров, и каждое имеет 
свои доходы и расходы, которые можно учесть и сопоставить; 

- предприятия максимальпо приближены к потребителям и по размеру 
сравнительно невелики, что позволяет быстро реагировать на изменения 
рыночной ситуации; 

- спрос на товары и услуги торговых предприятий с учетом профиля 
деятельности подвержен значительным колебаниям по временам года, дням 
недели и даже часам суток; 

- наряду с реализацией товаров предприятия оказывают большой объем 
дополнительных услуг с целью привлечения покупателей.   

В экономической литературе отмечается, что обобщающим показателем 
оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
может выступать показатель экономического потенциала. Под экономическим 
потенциалом торгового предприятия понимается совокупность ресурсов - 
финансовых, трудовых, материальных, природных и др., имеющихся в его 
распоряжении, а также способность его работников и управленческого 
персонала использовать эти ресурсы в соответствии с основной целью 
деятельности предприятия для получения максимально возможного в 
конкретных экономических условиях дохода. Экономический потенциал 
предприятия определяется: 
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- реальными возможностями торгового предприятия, как реализованными, 
так и нереализованными; нереализованные по каким-либо причинам 
возможности выявляются в результате проведения всестороннего анализа; 

- объемом ресурсов и резервов, как вовлеченных, так и не вовлеченных в 
основную деятельность; 

- способностью управленческого персонала использовать возможности и 
ресурсы для достижения как текущих, так и перспективных целей предприятия. 

Кроме того, в экономической литературе иногда указывается на необхо-
димость разграничения понятий и «достигнутый потенциал» и «перспективный 
потенциал». При этом отмечается, что достигнутый потенциал выражает 
совокупность основных фондов и величины валовой продукции отраслей или 
валового общественного продукта страны, созданного при фактически достиг-
нутом организационном уровне развития производительных сил и степени 
использования потенциальных возможностей производственного аппарата. Перс-
пективный экономический потенциал раскрывает максимальную возможность 
хозяйственной системы, предопределяющую максимально возможный объем 
производства материальных благ и услуг, которых можно достичь при идеальных 
условиях производства и оптимальном использовании ресурсов.  Вместе с тем 
встречаются и возражения против такой точки зрения, которая, как считается, 
возникает при отождествлении терминов «потенция» и «потенциал». В указанных 
терминах видятся следующие основные различия.  Потенция определяется не 
выявленными, не раскрывшимися, не сформированными и не овеществленными 
возможностями. Превратиться в реальные возможности (то есть потенциал) они 
могут только в процессе экономической деятельности. Понятие «потенциал» 
характеризуется возможностями реальными, конкретными, фиксированными, 
сформированными в процессе какой-либо экономической деятельности и в 
настоящее время не реальными по каким-либо причинам, но находящимися в 
готовом и реальном виде. 

Исходя из различных подходов к пониманию сущности экономического 
потенциала, сложились существенные расхождения в интерпретации его 
структурных элементов. Так, некоторые в него включают только основные 
производственные фонды и мощности. Другие считают, что данный потенциал 
образуют производственные фонды и квалифицированные кадры трудящихся. 
Высказывается мнение, что к элементам производственного потенциала 
следует отнести ресурсы рабочей силы, средств и предметов труда, созданные 
человеком, и вовлеченные в производство запасы полезных ископаемых. 
Иногда утверждается, что экономический потенциал должен включать в себя 
производственный аппарат и уровень технологии, природные ресурсы и  
материально-сырьевой баланс, существующую систему коммуникаций, 
технику, организацию и систему получения, переработки и перемещения 
информации. Неотъемлемыми составляющими производственного потенциала 
являются также научно-технический потенциал и кадры сферы производства, 
их квалификация и общая подготовка. Предлагается также в состав потенциала 
вводить производственные фонды, кадры, ресурсы управления и организации 
производства, а также научно-техническую информацию. 

Сложившиеся расхождения в интерпретации такого сложного понятия как 
экономический потенциал объясняется тем, что авторы выделяют какую-то 
одну из его черт, не раскрывая ее полностью. В одних определениях 
указывают на условия и факторы, определяющие величину потенциала, в 
других - характер организационно-экономических отношений, в третьих - 
результаты его использования. Дело заключается в том, что экономический 
потенциал является многообразным по своей природе явлением, которое 
может анализироваться под разными углами зрения. Поиск объединяющей 
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парадигмы должен быть многоуровневым и комплексным. Применяя тот или 
иной научный подход к его объяснению и создавая обобщающую теорию, 
следует всегда ожидать появления многих его аспектов, так как это 
комплексное явление, и оно с трудом укладывается в схемы. 

Переосмысление утвердившихся подходов, которые остаются фрагмен-
тарными, предполагает разработку более адекватного запросам хозяйственной 
практике и универсального подхода, позволяющего определять имеющийся 
«разрыв» между реально возможной и фактической траекторией развития 
предпринимательской структуры и исходя из этого разрабатывать мероприятия, 
направленные на максимальную реализацию ее экономического потенциала. В 
связи с этим последний следует рассматривать в наиболее общем виде как 
совокупность реальных возможной деятельности хозяйственной  системы 
возникающих при наличных ее ресурсах в сложившихся рыночных условиях. 

Анализ имеющихся подходов к определению категории экономического 
потенциала, его структурных элементов позволяет сделать ряд обобщений. В 
большинстве случаев категория «экономический потенциал» рассматривается 
применительно к национальной экономике, обществу, региону, администра-
тивной территории отрасли и почти не используется на уровне отдельного 
предприятия. По содержанию экономический потенциал определяется коли-
чественными и качественными характеристиками экономических ресурсов, вели-
чиной производственных продукции и услуг в производственной и непроизвод-
ственной сферах деятельности, совокупной способностью имеющихся в наличии 
экономических ресурсов производить определенное количество потребительных 
стоимостей. Общим для всех приведенных определений экономического 
потенциала является его связь с количеством и качеством экономических 
ресурсов, которыми располагает та или иная экономическая система, их 
способностью к удовлетворению общественных, коллективных и личных потреб-
ностей, а также условиями внутренней и внешней среды, обеспечивающими 
реализацию потенциальных возможностей этих ресурсов. Вместе с тем, в отличие 
от других экономических систем (домохозяйств, территории, национальной 
экономики), предприятия имеют своей целью не производство потребительских 
стоимостей как таковых, а получение дохода от их реализации.  

Кроме того, общим для утвердившихся подходов является недооценка 
различий между экономическим и ресурсным потенциалом, что приводит к их 
отождествлению. На данной основе предлагается при определении категории 
экономического потенциала исходить из трактовки, согласно которой 
потенциал в самом общем виде - это запасы, источники, имеющиеся в 
наличии, и могущие быть мобилизованными, приведенными в действие, 
использованными для достижения определенной цели. К основным 
характеристикам понятия «экономический потенциал» относят совокупные 
силовые способности, возможности анализируемой производственной 
системы. Эти возможности могут быть реализованы только при наличии 
ресурсов.  Экономический потенциал характеризуется определенным набором 
ресурсов, обладающих действенными, конкретными, изученными 
возможностями, которые уже в настоящее время могут использоваться в 
экономике. Данные ресурсы должны быть вовлечены в производство или 
подготовлены к использованию в хозяйственной системе. 

Анализ рассмотренных точек зрения приводит к выводу, что потенциал 
хозяйственной системы обычно рассматривается как совокупность ресурсов, 
предоставленных в ее распоряжение для созидательной деятельности.  
Количественные и качественные параметры этих ресурсов, а также их 
интеграция определяют дееспособность хозяйственного звена. Однако, 
ресурсный потенциал, определяя возможность выпуска материальных благ и 
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услуг, не может служить мерой имеющихся экономических возможностей вне 
связи с меняющейся ситуацией на рынках товаров и ресурсов. Поэтому 
представляется важным учитывать, что экономический потенциал 
коммерческо-предпринимательской структуры формируется в процессе ее 
взаимодействия с окружающей средой, что предполагает осуществление 
реалистичной оценки их ресурсного и рыночного потенциала. При таком 
подходе экономический потенциал перестает являться абстрактной 
самоценностью и выполняет важнейшую прогнозную функцию. 

Основное назначение ресурсного потенциала предприятия заключается в 
создании товаров, а его элементы должны целенаправленно адаптироваться к 
требованиям рынка. Это свое назначение он сможет выполнить только в том 
случае, когда принятая им вещественно-натуральная форма и количественное 
соотношение его составляющих делают его способным функционировать как 
коммерческо-предпринимательская структура, создающая доход. То есть когда 
состав и характеристики элементов ресурсного потенциала определяются 
параметрами изготавливаемой продукции, соответствующим складываю-
щемуся на рынке спросу потребителей. 

В связи с этим все элементы ресурсного потенциала служат одной общей 
цели, стоящей перед коммерческо-предпринимательской структурой. То, что 
место и функции каждого элемента определяются требованиями, предъявляе-
мыми к совокупности элементов в целом, характеризует ее упорядоченность. 
С другой стороны, выполнение совокупностью элементов общей для 
ресурсного потенциала задачи означает, что они взаимосвязаны и 
взаимодействуют между собой. Таким образом, ресурсный потенциал отвечает 
всем требованиям, предъявляемым к системам. 

Как отмечалось, основная задача ресурсного потенциала коммерческо-
предпринимательской структуры заключается в изготовлении конкуренто-
способной продукции. Для того, чтобы ресурсный потенциал смог осуществлять 
непрерывный и постоянно возобновляющийся процесс, он сам также должен 
непрерывно и постоянно воспроизводиться. Причем важно, чтобы каждый 
данный момент времени характеристики возобновленного потенциала были 
адекватными особенностям спроса на производимую продукцию. Это будет 
обеспечиваться с наибольшей полнотой только при условии, если все или, по 
крайней мере, важнейшие элементы ресурсного потенциала будут 
воспроизводиться внутри системы с учетом циркулирующей в ней информации 
как о состоянии отдельных элементов и их взаимосвязях, так и о соотношении 
характеристик коммерческо-предпринимательской структуры - составляющих 
потенциала и технико-экономических параметров, стоящих перед ним целей и 
задач. Поэтому ресурсный потенциал коммерческо-предпринимательской 
структуры должен обладать способностью к самовоспроизводству. 

Если рассматривать понятие «потенциал» по отношению к отдельному 
субъекту, то оно выражает реальные способности к использованию имеющихся у 
него ресурсов для достижения адекватной реальным условиям цели.  Эконо-
мический потенциал коммерческо-предпринимательской структуры отражает его 
реальную способность к созданию максимального объема материальных благ с 
учетом рыночных условий и конкретных ресурсных ограничений, 
сбалансированность трудовых и материальных ресурсов.  Способности и 
возможности реальной коммерческо-предпринимательской структуры зависят в 
значительной степени от состояния ее внутренней и внешней среды, они во 
многом определяются характером и особенностями социально-экономических 
отношений и взаимодействий между людьми, предприятиями, государственными 
учреждениями, задействованными в хозяйственном процессе. 
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Для понимания механизмов формирования, использования и развития 
экономического потенциала коммерческо-предпринимательской структуры важно 
учитывать его связь и отличие от имеющихся у них экономических 
возможностей. Экономические возможности предпринимательской деятельности 
определяются взаимодействием факторов внутренней и внешней среды, и они 
характеризуют рыночное поле деловой активности, а также зону приемлемых 
комбинаций использования хозяйственных ресурсов.  Экономический потенциал 
коммерческо-предпринимательской структуры выражает ее позиционирование в 
экономическом пространстве, которое позволяет ей максимально реализовать 
имеющиеся рыночные преимущества и ресурсные возможности, обеспечивая 
наиболее благоприятную траекторию развития (рис. 1). 

 
Рис. 1. Формирование экономического потенциала коммерческо-

предпринимательской структуры  
 
Экономический потенциал коммерческо-предпринимательской структуры 

формируется в рамках пространства имеющихся у них реально экономических 
возможностей, то есть в рамках пространства возможностей рыночного 
позиционирования и комбинированного использования ресурсов, которые 
возникают в рамках поля деловой его активности при сложившейся внешней и 
внутренней среде. 

Таким образом, понятие «экономический потенциал» применительно к 
отдельной коммерческо-предпринимательской структуре характеризует не 
только ресурсные возможности (производственную мощность), но и 
интегральные ее способности удовлетворять спрос потребителей при 
оптимальном использовании наличных экономических ресурсов и 
рациональном поведении на рынке в рамках сложившихся конкретно-
экономических условиях. 
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MANAGEMENTUL CONTROLULUI FINANCIAR  FUNCŢII DE 
CONDUCERE ÎN ACTIVITATEA INSTITUŢIONALĂ 

G. JUSCU, drd., ULIM 
In article questions of becoming of the financial control as functions, the tool of 

management and his place in system of the state control over historical prospect are 
considered. 

Controlul, în accepţiunea lui semantică, este o analiză permanentă sau periodică 
a unei activităţi, a unei situaţii pentru a urmări mersul şi pentru a lua măsuri de 
îmbunătăţire. În acelaşi timp, el semnifică şi o supraveghere continuă, morală sau 
materială, ca şi stăpânirea unei activităţi sau a unei situaţii. Aspecte interesante 
relevă şi alte definiţii, potrivit cărora controlul este o verificare, o inspecţie atentă a 
corectitudinii unui act sau o acţiune de supraveghere a cuiva, a ceva, o examinare 
minuţioasă sau puterea de a conduce, ca un instrument de reglementare a unui 
mecanism, a unui proces. 

Activitatea de control mai poate fi definită ca funcţie a conducerii, instrument de 
conducere, mijloc de cunoaştere a realităţii şi de corectare a erorilor. De asemenea, 
controlul este definit drept procesul prin care se verifică şi se măsoară realizarea 
cantitativă şi calitativă a performanţelor, a sarcinilor sau lucrărilor pe care le compară cu 
obiectivele planificate şi indică măsurile de corecţie, ce apar ca necesare. 

Privit din punct de vedere al misiunii sale, controlul este o componentă 
intrinsecă a managementului, iar din punct de vedere al exercitării sale este o 
activitate umană, autonomă şi specifică, care serveşte atât conducerii firmei, 
societăţilor şi partenerilor ei, cât şi autorităţilor publice şi chiar populaţiei. 

Statul, indiferent de forma de organizare a acestuia, şi-a creat, din cele mai vechi 
timpuri, sisteme de control, în special sisteme de control financiar ale căror principale 
obiective au constat, în majoritatea covârşitoare a cazurilor, din activităţi de urmărire a 
modului de realizare a obligaţiilor financiare ale populaţiei faţă de instituţiile sale. 

Mărturii ale existenţei unor forme de control financiar ale statului în spaţiul 
carpato-danubiano-pontic datează încă din secolul al XIV-lea. În procesul de 
formare şi cristalizare, statele medievale româneşti, nou - înfiinţate, au creat o serie 
de structuri de control fiscal formate din slujbaşi, al căror principal rol era să asigure 
strângerea birurilor31 şi a dijmelor32 de la contribuabilii vremii. Practica instituirii 
unor astfel de structuri a fost împrumutată de autorităţile domneşti de la popoarele 
migratoare şi cotropitoare, în special de la cele de etnie mongolă şi maură, care, în 
perioada în care au controlat spaţiul românesc, au organizat şi au practicat o intensă 
şi susţinută activitate de încasare a birurilor de tot felul impuse populaţiei autohtone. 

Activitatea de urmărire a strângerii birurilor s-a dezvoltat în mod deosebit după 
instalarea dominaţiei otomane, ca urmare a instituirii de către acesta a unui apărător 
şi înrobitor regim fiscal, impus Principatelor Româneşti vasale, care consta, în 
principal, din obligaţia de plată a haraciului33. În vederea satisfacerii cererilor mereu 
sporite ale Porţii Otomane, atât a celor materiale, dar mai ales a celor financiare, 
domnitorii din Principatele Româneşti au fost constrânşi să instituie o foarte 
puternică structură de urmărire şi control ale încasării, de la populaţie, a diferitelor 
taxe impuse.  Cu toate că se manifesta printr-o accentuată tentă pragmatică, acţiunea 
nu avea totuşi un caracter organizat, deoarece nu exista o foarte exactă evidenţă nici 
a populaţiei, şi nici a nivelului birurilor şi dărilor la plata cărora aceasta era obligată. 

                                                
31 Bir – dare percepută în bani de către un datornic (Dicţionar al limbii române contemporane, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti: 1980). 
32 Dijmă – dare reprezentând a zecea parte din produsele percepute de către stăpânii feudali de la 
producătorii direcţi (Dicţionar al limbii române contemporane, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1980). 
33 Haraci – tribut anualplătit de către ţările vasale (Dicţionarul limbii române contemporane, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1980). 
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Dezvoltarea statului medieval a fost însoţită însă, în acelaşi timp, de dezvoltarea 
structurilor sale, fapt ce impunea şi perfecţionarea aparatului nou înfiinţat pe lângă 
curţile domneşti ce avea drept scop strângerea taxelor. Astfel, prin reforma fiscală 
realizată în Ţara Românescă de către domnitorul Matei Basarab în anul 1635 s-a 
urmărit atât nominalizarea obligaţiilor fiscale, cât mai ales repartizarea acestora pe 
unităţi teritoriale şi realizarea evidenţei contribuabililor. Tot în această perioadă a 
apărut, pentru prima dată ideea de buget general, sub denumirea de visterie34, ca 
instrument de gestionare a veniturilor şi cheltuielilor. Obligaţiilor fiscale, cunoscute 
sub denumirea de dajdii35, dijme, biruri ş.a., le-au fost atribuite în această perioadă şi 
primele destinaţii, în sensul că unele erau dirijate spre visterie în vederea achitării 
haraciului, iar altele către ”…cămara sau caseta privată a dormitorului… ” în 
vederea acoperirii cheltuielilor acestuia şi ale curţii sale. În ceea ce priveşte controlul 
financiar, caracteristic acestei perioade are faptul că nu exista un sistem organizat 
care să aibă drept scop verificarea încasărilor fiscale, a sumelor din visterie sau a 
celor din caseta privată a domnitorului, deoarece acesta, prevalându-se de drepturile 
ce îi erau atribuite, dispunea în mod discreţionar de utilizarea acestora. Cu toate că 
pe lângă Curtea domnească funcţiona o autoritate, denumită sfat, formată din şapte 
boieri, aceasta nu avea rol de control al cheltuielilor, ci numai unul consultative în 
ceea ce priveşte modul de efectuare a acestora. 

Primii paşi în activitatea de control financiar au fost destul de discreţi deoarece, 
aşa cum s-a menţionat, în această perioadă, deşi fusese instituită noţiunea de buget, 
sub forma visteriei, gestiunea bunurilor acesteia se făcea prin întocmirea unor liste 
de evidenţă atât pentru încasări, cât şi pentru cheltuielile efectuate de domnitor şi 
funcţionarii domneşti, documente care erau prezentate sfatului boierilor. Astfel de 
documente care făceau referire la modul de utilizare a veniturilor şi cheltuielilor 
Ţării sunt cunoscute sub denumirea de codice36 şi se regăsesc pentru prima dată la 
sfârşitul secolului al XVII-lea, pe timpul domnitorului Ţării Româneşti, Constantin 
Brâncoveanu (1694 – 1714). 

Abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea au avut loc primele încercări de 
organizare a sistemului fiscal, constând în stabilirea unei dări unice, care trebuia 
plătită la anumite termene fixate dinainte pentru fiecare comunitate în parte. 
Sistemul, cunoscut sub denumirea de ruptă sau ruptoare37, avea la bază o înţelegere 
între visterie şi contribuabili, constituiţi în grupuri, asupra mărimii obligaţiilor 
fiscale, ca şi a termenelor la care acestea urmau a fi vărsate. 

Ca elemente de evidenţă şi control ale fiscalităţii au fost introduse sămile38 visteriei, 
un fel de conturi financiare în care erau consemnate atât încasările, cât şi cheltuielile 
efectuate într-o perioadă, de obicei un an. Pentru prima dată o astfel de samă a fost 
prezentată divanului marilor boieri de către domnitorul Nicolae Mavrocordat. “...E sigur 
că până atunci în nici o ţară Europa nu se îndrăznise a aduce înaintea celor îndrituiţi ceea 
ce am putea numi un buget devenit astfel public.”39 

Cu toate că introducerea acestui sistem al sămilor a constituit o etapă importantă 
în dezvoltarea activităţilor de control asupra finanţelor statului, stabilirea şi utilizarea 
fondurilor se făcea, în continuare, din ordinul şi cu ştiinţa domnitorului, care, nici el, 

                                                
34 Visterie – instituţie care administrează tezaurul ţării (Dicţionar al limbii române contemporane, Editura ştiiţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1980); 
35 Dajdie – impozit (Dicţionar al limbii române contemporane, Editura ştiiţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980); 
36 Codice – culegere de texte, manuscris, (Dicţionar al limbii române contemporane, Editura ştiiţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1980); 
37 Ruptoare – obligaţie în bani sau produse, stabilită pentru unj grup, ce trebuia plătită la anumite 
termene fixe (Mic Dicţionar Enciclopedic, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986); 
38 Samă (sămi) – dare de bani care îngloba toate obligaţiile financiare ale populaţiei, percepută iniţial de 
domnie, de patru ori pe an (Mic Dicţionar Enciclopedic, ediţia a III-a, Editura Ştiiţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1986); 
39 Nicolae Iorga, Istoria Românilor, vol. VII, pag. 66, Bucureşti, 1938; 
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şi nici funcţionarii sin slujba sa, marele vistiernic40, pârcălabii41, vornicii42, zapciii43, 
nu aveau stabilite răspunderi pentru activităţile pe care le desfăşurau. Lipsa unor 
reguli precise făcea însă ca pentru aceeaşi faptă eventualele sancţiuni să fie diferite, 
după propria voinţă a domnitorului. Cu toate acestea, documentele vremii 
menţionează faptul că au existat cazuri când domnitorul consulta totuşi sfatul 
boierilor în legătură cu aplicarea sancţiunilor. 

Odată cu apariţia primelor prevederi constituţionale, sub forma Regulamentelor 
Organice, a fost prevăzută, în 1831 în Muntenia şi în 1832 în Moldova, şi înfiinţarea unei 
structuri legislative, formată din reprezentanţi ai boierimii, numită Adunarea Obştească 
ordinară, prin care au fost puse bazele organizării administrative-teritoriale a celor două 
Principate Româneşti şi, fapt deosebit de important, ale separaţiei puterilor în stat. 

Din documentele de înfiinţare a acestei structuri rezultă, printre altele, două 
foarte importante sarcini privind obligativitatea stabilirii de norme şi prevederi de 
evidenţă contabilă pentru a “...regularisi chipul contabilităţii, adică al socotelilor 
pentru laturile şi daturile statului... ”, precum şi pentru “...înfiinţarea unui 
departament de control...”al cărui rol era să determine modul “...ţinerii şi dării 
socotelilor cu bună rânduiala”. 

Această structură a funcţionat atât în Moldova, cât şi în Ţara Românescă până la 
înfiinţarea, la 24 ianuarie 1864 a celui mai important organism de control al vremii, 
Înalta Curte de Conturi. 

Înfiinţarea unui departament cu sarcini de control în domeniul financiar a fost 
posibilă datorită faptului că statul dispunea de un system de prevederi legale, 
Regulamentele Organice, care stabileau atât sarcinile şi răspunderile personalului angajat 
în activitatea bugetară şi fiscală, cât şi obligativitatea introducerii sistemului de evidenţă 
contabilă, a instrucţiunilor de utilizare a documentelor de evidenţă, ca şi a unor proceduri 
de control şi descărcare de gestiune a conturilor de venituri şi cheltuieli. 

Adunarea Obştească ordinară avea două modalităţi de operare: “...sau înainta 
socotelile primite spre cercetare unei comisii compuse din mădularele sale, sau le 
cerceta de faţă cu toţi, iar rezultatul cercetării era adus la cunoştinţă Domnitorului”. 

În Moldova, activitatea de control avea anumite particularităţi, în sensul că 
înainte de a fi prezentate Adunării Obşteşti, situaţile financiare ale anului expirat 
erau verificate de un alt organism de control, distinct, numit Sfatul Admninistrativ. 

Rapoartele întocmite cu această ocazie de către Sfatul Administartiv erau 
communicate Domnitorului, care le supunea analizei Adunării Obşteşti “...împreună 
cu sămile vistiernicului de toate, hotărârile şi dările anului săvârşit, precum şi 
bugetul cu închipuirile anului viitor”. 

Sistemul a funcţionat cu rezultate destul de bune până la Unirea Principatelor 
Române, când a fost elaborat, pentru prima dată, un regulament de contabilitate 
publică, care avea scop “...de a controla cu eficacitate administrarea banilor publici”. 

Controlul statului îmbrăca, pentru prima dată, în această perioadă, o formă concretă 
prin aprobarea, în anul 1864, a Legii asupra contabilităţii generale a statului, prin care a 
fost instituită “…verificarea permanentă şi inopinată asupra serviciilor de contabilitate şi 
casieriilor de judeţe”, sarcină atribuită Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

În aceeaşi perioadă, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Legea pentru 
                                                
40 Vistiernic – mare dregător (funcţionar) întâlnit în evul mediu în Ţara Românească, care avea în grijă 
visteria statului (Dicţionar al limbii române contemporane, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1980); 
41 Pârcălab – administrator al unei cetăţi şi al regiunii din jurul acesteia, al unui sat boieresc sau mânăs-
tiresc (Dicţionar al limbii române contemporane, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980); 
42 Vornic – mare dregător al curţii domneşti din Moldova şi Ţara Românescă, însărcinat cu conducerea 
treburilor interne (Dicţionar al limbii române contemporane, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1980); 
43 Zapciu – dregător însărcinat cu conducerea unei regiuni (plasă) (Dicţionar al limbii române 
contemporane, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980); 
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înfiinţarea unei noi structuri de control financiar, Înalta Curte de Conturi, “…voind a 
da o garanţie mai mult Ţării despre dorinţa ca întrebuinţarea banilor publici să fie 
supusă unui control, pe cât de serios, pe atât de neatârnat de orice bănuieli de 
înrâurire din partea agenţilor însărcinaţi cu manipulaţia bugetului”. 

Organizatoric, Înalta Curte de Conturi era formată din două secţiuni care aveau 
rolul de a controla “…socotelile de venituri şi credite, cu lichidarea conturilor 
admninistraţiei generale, admninstraţiilor districtuale şi comunale”, precum şi de a 
realiza“…examinarea şi controlul cheltuielilor, precum şi cercetarea registrelor 
datoriei publice şi a pensiunilor”. 

În cazul în care «... prin controlul socotelilor, Curtea constata plastografii, urme 
de mituire sau deturnări de bani, se înştiinţa Ministerul Economiei şi Finanţelor şi 
cel al Jusgtiţiei penteru a trimite vinovatul în judecată Tribunalelor competente”. 
Concomitent cu înfiinţarea acestui organism suprem de control, atât în Ţara 
Românească, cât şi în Moldova, au fost înfiinşţate, separat de acesta, şi alte structuri 
distincte cu atribuţii de control financiar. Astfel, la propunerea  unuia dintre 
demnitarii vremii, vornicul Iordache Filipescu, a fost aprobată introducerea unei 
duble forme de control : cel obştesc şi cel parlamentar. 

Controlul obştesc se exercita de către un corp de control specializat, format din 
13 funcţionari, şi avea ca principal obiectiv « ... cercetarea în mod amănunţit a 
veniturilor şi cheltuielilor în totalitatea lor ». 

Controlul parlamentar era mult mai complex conceput deoarece, prin obiectivele 
sale, „...Domnitorul era obligat ca la fiecare strângere a Adunării Obşteşti să-i dea în 
a ei cercetare socotelile şi cheltuielile vistieriei şi ale celorlalte case ale ţării”. 

Prin Legea de reorganizare aprobată în anul 1895, noului organism de control, 
Înalta Curte de Conturi, i-au fost atribuite şi sarcini jurisdicţionale asupra 
„...contribuabililor mânuitori de bani şi materiale publice, contabili de drept sau de 
fapt ai conturilor, asupra cărora pronunţă hotărâri judecătoreşti”. 

În baza prevederilor acestei legi, Înalta Curte de Conturi judeca, „... în prima şi 
ultima instanţă şi, prin excepţie, în cazuri precis determinate, în ultimă instanţă, pe calea 
apelului, toate conturile contabililor mânuitori de bani şi materiale publice, pronunţând 
decizii descărcătoare sau de condamnare a contabililor, cu drept de revizuire sau recurs, 
afară de cazul deciziilor date în apel, care nu mai sunt supuse recursului”. 

O altă etapă importantă a constituit-o dezbaterea din anul 1895 a iniţiativei de reorga-
nizare a Curţii de Conturi, ocazie cu care s-a discutat şi problema controlului financiar 
preventiv, dar abia în anul 1929 a fost aprobată introducerea acestei forme de control 
financiar ca „...atribuţie a acesteia, alături de controlul de gestiune şi cea jurisdicţională”. 

O nouă instituţie cu atribuţii de control financiar, înfiinţată în această perioadă 
după modelul unor structuri similare deja înfiinţate în ţările Europei vestice, a fost 
Garda Financiară. 

Desfiinţată în anul 1927, deşi în toată perioada cât a funcţionat a avut o 
contribuţie importantă la realizarea veniturilor statului, în special a celor provenite 
din impozite indirecte, Garda Financiară a fost reînfiinţată în anul 1932 în baza 
prevederilor Legii monopolului alcoolului. 

Garda Financiară şi-a desfăşurat activitatea în baza prevederilor Regulamentului 
de servicii şi organizare a Gărzii Financiare, conform căruia instituţia era organizată 
ca un „corp de control militarizat” ale cărei atribuţii principale constau în prevenirea 
fraudelor, a abuzurilor şi a abaterilor fiscale, fiind împuternicită să confişte obiectele 
şi  mărfurile (corpuri delicte) sustrase de la plata impozitelor şi taxelor. 

Principalele norme rezultate din prevederile legale de organizare, pe baza cărora 
Garda Financiară îşi desfăşura activitatea, erau: 

• personalul Gărzii Financiare, comisarii, era încazarmat pe toată perioada cât 
deţinea această calitate, avea obligaţia să poarte uniformă, însemne şi armament pe 
timpul serviciului; 
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• principalele atribuţii ale serviciului prestat de către comisari constau în 
patrulare, organizarea unor posturi de pază sau pândă (posturi ascunse), ca şi în 
verificări pe teren. 

Garda Financiară a funcţionat până în anul 1948 când, la fel ca şi alte structuri 
de control financiar, a fost desfiinţată, iar atribuţiile acesteia au fost preluate de către 
structurile noii Republici Populare Române. 

După anul 1944, controlul financiar-contabil, atât cel exercitat de către stat, cât 
şi controlul propriu exercitat la nivelul unităţilor economice, a căpătat alte forme, 
determinate de noile condiţii politice şi, în cadrul acestora, de legile de organizare a 
întregii economii. 

În baza acestor noi prevederi, în anul 1948, controlul exercitat de către Curtea de 
Conturi a fost desfiinţat, iar controlul financiar intern din întreaga economie a fost 
trecut în subordinea conducătorilor unităţilor economice şi organizat pe principiul 
specializării în scară începând cu ministerele, instituţiile şi organizaţiile centrale de 
stat şi cooperatiste şi mergând până la unităţile şi subunităţile cu contabilitate 
proprie din subordinea acestora. 

În anul 1959 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi executarea 
controlului preventiv în instituţii, întreprinderi economice de stat, exercitat de 
conducătorul compartimentului financiar-contabil şi de către delegaţi ai acestuia, 
desemnaţi de către conducătorul unităţii. Ulterior, controlul financiar-contabil, atât 
cel propriu, exercitat în cadrul noilor întreprinderi de stat, cât şi cel exercitat de stat, 
a fost reglementat prin legi speciale. 

Tot în această perioadă a fost înfiinţată Curtea Superioară de Control Financiar, 
organism al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, care avea ca 
principale obiective verificarea modului de executare a prevederilor financiare din 
planul unic de dezvoltare economico-socială şi din bugetul de stat, ca şi de utilizare 
a pârghiilor financiare şi de credit în conducerea economică. 

În acelaşi timp, Curţii Superioare de Control Financiar i-au fost atribuite importante 
sarcini în coordonarea întregii activităţi de control financiar contabil şi bancar. 

În general, această perioadă se caracterizează printr-o politizare a întregii 
economii, inclusiv a activităţii de control financiar-contabil. Edificatoare, în acest 
sens, este o măsură adoptată cu ocazia unei dintre plenarele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, unde s-a stabilit că „... integrarea organică a partidului 
în viaţa societăţii... impune cu necesitate luarea de măsuri politice şi organizatorice 
în vederea participării tot mai active a membrilor de partid... la exercitarea 
controlului activităţii unităţilor economice”. 

După anul 1989, controlul financiar a căpătat noi dimensiuni, impuse de 
aplicarea noilor legităţi ale economiei de piaţă libere. Au fost înfiinţate structuri de 
control financiar cărora le-au fost stabilite obiective distincte determinate de noile 
condiţii impuse de fenomene specifice unei alte perioade a istoriei economice, 
generate de trecerea de la economia centralizat-planificată, de comandă, la economia 
guvernată de legile pieţei libere. 

În acest cadru socio-economic, rolul controlului statului a fost întărit prin 
înfiinţarea unor noi structuri, cum sunt Autoritatea Naţională de Control, Corpul de 
Control al Guvernului, sau prin reînfiinţarea altora, precum Garda Financiară, care 
îşi desfăşoară activitatea în sfera de acţiune a executivului, şi Curtea de Conturi a 
României, ca organ suprem de control financiar şi de jurisdicţie în domeniul 
financiar, ce funcţionează pe lângă Parlamentul României. 

Activitatea de control financiar desfăşurată de noile instituţii ale statului de drept se re-
alizează pe baza unor prevederi legale proprii prin care sunt stabilite, pentru fiecare dintre 
acestea, organizarea, sfera de activitate, obiectivele şi procedurile de control financiar. 

 
Recenzent: dr. hab., prof. univ. Natalia BURLACU 
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FUNDAMENTE TEORETICE ALE ELEABORĂRII STRATEGIILOR 
DE DEZVOLTARE A INDUSTRIEI HOTELIERE 

 
Lucian Gabriel PĂTRAŞCU, drd ULIM 

In article various theoretical and methodical aspects of formation of strategy of 
development of the hotel enterprise and strategic management in the competitive 
environment are considered. 

Transformările din sfera economică a  ţării au fost însoţite de modificări 
esenţiale în sistemul administrativ. S-a constatat necesitatea planificării strategice. A 
devenit actuală studierea problemei privind formarea strategiei de dezvoltare a 
industriei hoteliere. 

Diversele aspecte teoretice şi metodice privind formarea strategiei întreprinderii 
şi gestiunea strategică în mediu de concurenţă au fost examinate de mai mulţi 
savanţi şi specialişti de la noi şi din străinătate. Precum se ştie, promotorii strategiei 
de dezvoltare a întreprinderii au fost cercetătorii străini: Ansoff I. H., Chandler A. 
D., Drucker P. F. În continuare problema formării strategiei economice  în condiţiile 
economiei de piaţă şi-a găsit reflectare în studiile unor asemenea autori, ca: Ackoff 
R. L., Karloff B., Kono T., Porter M. E, Thompson J. D. 

Gestiunea strategică a întreprinderilor din businessul hotelier a fost elaborată în 
lucrările savanţilor: Bouen D., Kotler F., Meikenz D. etc., precum şi în lucrările unor 
autori din România: Ioncică  M., Lupu N., Snak  O ., Stănciulescu G. 

Cu toate că numărul de cercetători, în special străini, ai problemelor ce ţin de 
gestiunea strategică  este destul de mare, elaborarea lor ştiinţifică  în ansamblu încă 
nu poate fi considerată încheiată. În afară de aceasta, dezvoltarea relaţiilor de piaţă, 
dinamica progresului tehnico-ştiinţific condiţionează în permanenţă apariţia unor noi 
probleme de acest gen, necesitând studiere în profunzime, mai ales în ce priveşte 
industria hotelieră. Un nou aspect îl constituie aici specificul dezvoltării 
organizaţiilor din industria hotelieră ca agenţi economici cu orientare socială în 
condiţiile economiei de piaţă. În practica naţională conceptul strategic de gestiune a 
organizaţiilor din sfera hotelieră se foloseşte în arie restrânsă sau nu se aplică în 
genere. Cauza principală a acestei situaţii este elaborarea teoretică, metodică şi 
practică insuficientă pentru activitatea în condiţiile de piaţă a unor asemenea aspecte 
ale gestiunii strategice, cum sunt construirea modelului de formare a strategiei de 
dezvoltare a organizaţiilor din complexul hotelier, logistica economică a mediului 
exterior şi intern al funcţionării lor, atitudinea faţă de selectarea şi fundamentarea 
alternativelor strategice, precum şi elaborarea complexului de obiective strategice. 

Trebuie delimitate noţiunile „strategie” şi „gestiune strategică”. În opinia 
noastră, gestiunea strategică este gestiunea ce condiţionează crearea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea complexului hotelier din punctul de vedere al 
particularităţilor sale regionale şi avantajelor competitive în mediul dat. Strategia 
însă este direcţia activităţii, ce asigură atingerea scopului preconizat. 

Procesul gestiunii strategice constă din patru elemente de bază: studierea 
mediului ambiant, formularea strategiei, realizarea strategiei, evaluarea şi controlul. 
Nivelul administrativ superior studiază mediul exterior pentru a depista posibilităţile 
şi riscurile, precum şi mediul intern – pentru a cunoaşte partea slabă şi cea puternică, 
existentă şi potenţială, a organizaţiei. Primul pas în formarea strategiei este 
aprobarea misiunii ce conduce la determinarea obiectivelor, strategiilor şi politicilor 
necesare. Strategiile şi politicile elaborate se realizează prin intermediul 
pronosticurilor, programelor, bugetelor şi procedurilor. În încheiere se face 
evaluarea executării strategiei, iar prin circuitul legăturii inverse informaţia se 
întoarce în sistem, astfel încât controlul adecvat al acţiunilor organizatorice să 
asigure efectuarea la timp a măsurilor corective. Pe fig.1 este redată schema 
structurală a modelului de gestiune strategică. 
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Fig. 1. Schema structurală a modelului de gestiune strategică 

 
Reuşita procesului strategic depinde direct de interacţiunea dintre nivelele 

ierarhiei organizatorice şi paşii ulterior întreprinşi. 
Industria hotelieră constituie un sistem economic, parametrii căreia se 

reglementează şi se optimizează. 
Sistemul de dezvoltare  e mai stabil în raport cu sistemul permanent de 

funcţionare, deoarece are o reţea foarte complexă de relaţii, ce corespund 
principiului de divergenţă, şi chiar  în cazul de sistare a unui anumit segment al 
reţelei complexe, Sistemul de dezvoltare  continuă să funcţioneze, fără a-şi pierde 
stabilitatea. Dar un asemenea sistem totdeauna este costisitor – aceasta e principala 
lui condiţie de funcţionare. Sistemul permanent de funcţionare are o structură, ce se 
compune din segmente cosubordonate. El funcţionează în regim optim de cheltuieli, 
eficienţa lui este principala condiţie de existenţă. Dacă SPF dintr-un anumit motiv 
devine ineficient, el devine regresiv şi în scurt timp se distruge. Eficienţe este 
determinată de consumul optim şi cosubordonarea segmentelor sale, dacă echilibrul 
consumului  optim se încalcă, se dezechilibrează constanta. 

În industria hotelieră la etapa actuală se desfăşoară procesul de divergenţă, adică 
se formează un sistem stabil sau totalitatea diferitor segmente corespunzătoare. Cel 
mai adesea noi copiem experienţa acumulată în Occident, dar trebuie să ţinem cont 
de specificul caracterului şi spaţiului naţional. 

Posibilităţile de dezvoltare sunt multiple. Este necesar ca pe baza cercetărilor să fie 
analizate mai multe variante de dezvoltare, elaborate cerinţele faţă de principalii 
parametri ai sistemului  şi intuită modificarea lor sau care vor fi rezultatele după 
atingerea obiectivelor scontate. Pentru a obţine o soluţie adecvată celor mai bune 
rezultate finale trebuie delimitat un set minim strict necesar de factori gestionabili, 
indicatori şi relaţii, ce se pot modifica, care influenţează esenţial obţinerea rezultatelor 
concrete preconizate. Aceasta corespunde  construcţiei modelului conceptual al 
procesului de dezvoltare, adică imaginii, fie simplificată, dar completă despre sistem. 

Studiul economic al industriei hoteliere se confruntă cu o serie de probleme ce 
ţin de terminologie. Din cauza divergenţelor existente în formularea definiţiilor la 
principalele noţiuni se observă o imperfecţiune şi incoincidenţă a metodelor de 
colectare a informaţiei statistice, aplicate în diferite ţări.  

În actele normative nu există o concepţie univocă referitor la noţiunile „hotel”, 
„industrie hotelieră”, „complex hotelier”. Legea „Cu privire la bazele activităţii 
turistice în România” atribuie industria hotelieră la industria turismului, mulţi 
cercetători o includ în sistemul „industria ospitalităţii”. Problema dată face dificilă 
soluţionarea sarcinilor atât ştiinţifice, cât şi practice, privind gestiunea industriei 
hoteliere. Autorul prezentei  lucrări propune următoarele definiţii: 
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 „Complexul hotelier” este o întreprindere hotelieră cu un anumit set de servicii 
principale, suplimentare şi conexe”; 

„Industria hotelieră” este totalitatea întreprinderilor hoteliere interdependente 
prin interesele lor economice”.  

În noţiunea „Procesul de dezvoltare a industriei hoteliere” se includ: proiectarea, 
construcţia unor noi hoteluri, reconstrucţia şi modernizarea hotelurilor existente, 
studierea marketing a serviciilor hoteliere, perfecţionarea sistemului de gestiune a 
industriei hoteliere, dezvoltarea formelor de proprietate, ridicarea nivelului calitativ 
al deservirii; instruirea, reciclarea şi perfecţionarea calificaţiei personalului, ridicarea 
gradului de eficienţă în funcţionarea hotelurilor, crearea circuitelor hoteliere 
internaţionale şi naţionale. 

Hotelurile sunt tipul clasic de întreprinderi pentru amplasament. Conform 
definiţiei Organizaţiei Mondiale a Turismului „Hotelurile sunt mijloace colective de 
amplasament, constând dintr-un anumit număr de camere, cu conducere unitară, care 
acordă anumite servicii (minimum – aşternutul paturilor, deriticarea odăilor şi 
curăţenia în  camerele de baie) şi sunt grupate  în clase şi categorii, conform 
serviciilor acordate şi utilajului disponibil”. 

Reţeaua largă de hoteluri, precum şi creşterea cererii pentru serviciile lor se 
datorează faptului impactului factorilor ce determină creşterea indicilor calitativi 
precum şi care predetermină sporirea calităţii serviciilor hoteliere.  

Factorii privind dezvoltarea industriei hoteliere sunt: atractivitatea investiţională 
a regiunii, oraşului, intensitatea telecomunicaţiilor internaţionale, interramurale 
coordonate, dezvoltarea turismului şi frecvenţa călătoriilor, reglementarea de stat, 
dezvoltarea transporturilor, telecomunicaţiilor şi a altor elemente ale infrastructurii, 
starea balanţei de plăţi etc. 

Creşterea nivelului de trai în ţările dezvoltate a condus la majorarea cererii 
pentru serviciile din sfera hotelieră. Astfel, posibila orientare spre extinderea 
fluxului de intrare a cetăţenilor străini (din ţări dezvoltate) în România a condiţionat 
creşterea cererii pentru servicii hoteliere. 

Factorii principali, în opinia noastră, care au contribuit la dezvoltarea industriei 
hoteliere,  sunt anume dezvoltarea economică şi socială a regiunii, atractivitatea ei 
pentru investitori, relaţiile de producţie şi de afaceri în continuă creştere cu firmele 
străine, procesele de aprofundare a specializării, combinării ramurilor şi 
întreprinderilor. După estimările unor specialişti, numărul de deplasări peste hotare 
în ultimii ani a crescut de 2,3 ori. Factorul al doilea ca importanţă este dezvoltarea 
turismului şi a călătoriilor, , deoarece anume în cadrul turismului  se formează 
fluxurile de călători, ce constituie componenţa principală a consumatorilor de 
servicii hoteliere. Desfăşurarea activităţii hoteliere are loc în condiţii de concurenţă 
rigidă între regiuni, dezvoltare neuniformă a pieţei financiare, de instabilitate 
economică şi socială – probleme ce au condus la redistribuirea fluxurilor de turişti. 
Europa deţine întâietatea în ce priveşte numărul de turişti străini şi încasări de la 
turism (respectiv 59,4% şi 51,3%), însă cota aceasta este în permanentă scădere (în 
anul 1986 indicatorii respectivi erau la nivelul de 72,5% şi 56,8%). Pe locul al doilea 
se află continentul american (19,7% şi  25,3%). Cota regiunii Asia de Est şi Oceanul 
Pacific în domeniul atragerii călătorilor şi a încasărilor de la turism s-a majorat de 
trei ori în raport cu anul 1970, constituind în 1996 circa 14,8% la sosiri şi 18,9% 
încasări mondiale de la turism. Europa de est, după estimările specialiştilor, ca 
direcţie turistică nouă, se bucură de mare popularitate, numărul consumatorilor de 
servicii hoteliere în această regiune şi încasările de la turism cresc, începând cu anul 
1990,  aproximativ de 5 ori pe an. Starea stabilă a turismului internaţional în Europa 
de est contribuie la creşterea cotei pieţei cu 13,5% în anul 1986 până la 21,8% în 
1996 la intrări şi cu 4,6% până la 8,4% la încasări. În anii 1986-1996 numărul 
sosirilor a crescut în medie cu 10%, iar a încasărilor de la turism – cu 19%. Este cel 
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mai înalt nivel regional şi de două ori mai înalt în comparaţie cu ritmul continental 
de creştere. Extinderea fluxurilor turistice înseamnă creşterea permanentă a 
numărului consumatorilor de servicii hoteliere. Astfel, după părerea noastră, la 
momentul actual extinderea relaţiilor de producţie şi de afaceri şi a relaţiilor 
internaţionale, precum şi dezvoltarea turismului şi a industriei hoteliere în România, 
ca una dintre ţările unde recent s-a produs tranziţia la economia de piaţă, sunt de 
mare importanţă şi cu performanţe în perspectivă. Factorii examinaţi vor exercita un 
impact pozitiv asupra extinderii sferei serviciilor hoteliere din contul creşterii 
numărului celor sosiţi în deplasări de afaceri şi al fluxurilor de turişti, ceea ce se va 
solda cu dezvoltarea în continuare a industriei hoteliere. 

Extinderea fluxului celor ce pleacă în călătorii peste hotarele ţării conduce la 
creşterea deficitului în balanţa de plăţi, dar constituie de asemenea un factor de 
dezvoltare a industriei hoteliere. De menţionat că deocamdată România deţine o cotă 
nu prea mare în turismul mondial. În anul 2007 numărul turiştilor din ţară plecaţi în 
călătorii peste hotare a fost de ??? persoane, iar numărul turiştilor străini primiţi în 
ţară ??? . Devierea spre turismul internaţional înseamnă că industria hotelieră a ţării 
suportă pierderi materiale colosale  şi că problema atragerii turiştilor şi călătorilor 
din străinătate  continuă să fie destul de acută. 

Un rol important în dezvoltarea hotelurilor îl are un asemenea factor ca reglementarea 
de către stat a industriei hoteliere, cere se efectuează prin intermediul organelor de gestiune  
hotelieră, reprezentate de diverse organizaţii naţionale, ministere, administraţii, centre şi 
agenţii informaţionale, organe regionale de gestiune a industriei hoteliere. 

În ţările industrial dezvoltate s-a format un sistem de legi cu privire la dezvoltarea şi 
susţinerea sferei hoteliere, care reglementează strict responsabilităţile structurilor 
antreprenoriale faţă de societate, precum şi iau în consideraţie specificul diverselor tipuri 
de hoteluri. Este bine pusă la punct licenţierea şi certificarea hotelurilor: iniţiativa 
antreprenorilor este reglementată de reguli speciale, din care fac parte nu numai cerinţele 
de ordin financiar, ci şi cele cu caracter profesional. Cota de participare a capitalului 
străin în interese naţionale este strict limitată. Susţinerea de către stat în majoritatea 
ţărilor este orientată inclusiv spre dezvoltarea industriei hoteliere. 

Asupra creşterii numărului de consumatori ai serviciilor hoteliere o influenţă 
esenţială a exercitat-o un asemenea factor ca dezvoltarea diverselor tipuri de 
mijloace de transport. Transportul aerian a devenit unul din cele mai preferate 
mijloace de călătorie. Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Turismului, în ţările 
unde numărul consumatorilor de servicii hoteliere depăşeşte un milion de persoane 
70% din călători sosesc cu avionul. În unele ţări  (Australia, Republica Dominicană, 
Japonia, Noua Zeelandă, Filipine; Puerto-Rico, S.U.A. etc.) în ultimul timp absolut 
toţi călătorii sosesc  pe calea aeriană. 

O tendinţă similară se observă şi în alte ţări. Cea mai mare creştere a numărului 
de turişti, care au beneficiat de servicii hoteliere, s-a atestat în anul 1996 în Turcia, 
în comparaţie cu anul 1995. Această creştere s-a datorat liberalizării transportului 
aerian, graţie cărui fapt acest sector a înregistrat o creştere de 260%. În S.U.A. 
zborurile cu avionul constituie 50% din totalul călătoriilor turistice, În Europa - o 
treime, iar în Africa – 44%. Devine evident faptul că turismul, industria hotelieră şi 
aviaţia sunt segmente interdependente şi politica în domeniul dezvoltării aviaţiei 
exercită un impact puternic asupra sferei serviciilor hoteliere. 

Dar turiştii se folosesc nu numai de  transportul aerian. Iată un exemplu. După 
numărul sosirilor Europa se situează pe poziţia concentrării fluxurilor de turişti. Este 
evident faptul că acest continent, fiind fragmentat din punct de vedere geopolitic, 
necesită multe  călătorii relativ de scurtă durată, cu intersectarea diverselor frontiere, 
şi, astfel, statistica internaţională a turismului aici este în creştere. Totodată mijlocul 
principal de transport în Europa îl constituie automobilul particular, cu ajutorul 
acestuia se asigură 2/3 din călătoriile turistice. 
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Un impact esenţial asupra dezvoltării businessului şi a calităţii serviciilor 
hoteliere a exercitat implementarea noilor tehnologii: sistemele globale de rezervare 
(Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan etc.), sistemele computerizate de dirijare, 
cheile electronice, safeuri etc. În România introducerea tehnologiilor moderne este 
dificilă din cauza insuficienţei de mijloace financiare. 

Asupra nivelului veniturilor de la industria hotelieră acţionează un asemenea 
factor ca „importul de servicii”: venitul total de la turismul internaţional este mai 
mic decât cel net (după scăderea cheltuielilor din procesul operaţiunilor valutare). 
Cheltuielile primare în venit din contul operaţiunilor valutare la importul mărfurilor 
în industria hotelieră constituie rezultatul următoarelor tipuri de cheltuieli: importul 
tehnologiilor hoteliere, a materialelor şi utilajelor pentru construcţii; importul 
mărfurilor de consum, bunăoară al produselor alimentare, băuturilor alcoolice, 
repatrierea veniturilor de către cetăţenii străini; repatrierea profitului obţinut de 
străini, dobânzile plătite în cadrul împrumuturilor din străinătate; cheltuielile pentru 
reclama internaţională, achitarea plăţilor la francisele străine etc. 

Gradul de influenţă a cheltuielilor diferă de la o ţară la alta. Diapazonul mărimii 
cheltuielilor constituie de la 40% până la 50%, în cazul ţărilor în curs de dezvoltare, 
şi mai puţin de 10% în cazul ţărilor dezvoltate. Mărfurile, necesare pentru sosirea 
vizitatorilor, amplifică economia şi oferă posibilitatea de a produce o cantitate tot 
mai mare de  articole pentru consum, spre a satisface cerinţele călătorilor.  

În ţările economic dezvoltate există mari posibilităţi de acordare a materialelor, 
utilajului, specialiştilor necesari pentru construcţia şi exploatarea hotelurilor. Dacă 
banii sunt împrumutaţi din străinătate, pentru finanţarea construcţiilor, utilajului şi 
întreţinerea hotelurilor, cheltuielile şi dobânzile la aceste împrumuturi se includ în 
cheltuielile anuale pentru exploatare şi pleacă în străinătate. 

În opinia noastră, impactul acestui factor se poate manifesta în crearea unui 
sistem de reglementare a sferei serviciilor hoteliere, orientat spre crearea unor 
companii hoteliere româneşti cu scopul de a nu se admite scurgerea de capital în 
străinătate, precum şi pentru susţinerea producătorilor autohtoni de utilaje şi 
tehnologii hoteliere. 

După părerea noastră, toţi factorii mai sus enumeraţi au potenţial de impact 
pozitiv direct sau indirect asupra dezvoltării industriei hoteliere în România. 
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PROBLEME ECONOMICE ÎN MANAGEMENTUL 
ADMINISTRĂRII PUBLICE 

 ÎN CONDIŢIILE CRIZEI SISTEMICE  
Nelu MOCANU 

Becoming of market economy in Romania should put a number of new problems 
before a society, most important of which is the problem of anti-recessionary 
management. 

Principial evoluţia oricarei întreprinderi rămâne sub spectrul falimentului. Orice 
activitate economică poate trece succesiv prin cele patru stadii: aparţtia  dificultăţilor 
I, manifestarea dificultăţilor II, degradarea situaţiei III, punerea în “redresare 
judiciară” IV, şi  atinge “treptat”  falimentul  sau,  dimpotrivă,  poate  cădea “brusc” 
spre  faliment (des.1).   

 

Desenul 1. Stadiile de criză 
 
În egală măsura insă, din orice punct al traseului ce marcheaza stadiile I-II-III-IV,  

întreprinderea îşi  poate  redresa  cursul  urmat  de  evoluţia  activităţii economice,  
ulterior  urmând  chiar o perioadă  propice  creşterii  şi  dezvoltării  sale  (majorarea  
vânzarilor,  a  profitului,  acumularea de “rezerve” etc.). Dar, în economia reală niciodată 
evoluţia unei întreprinderi sau drumul parcurs de aceasta în  “viaţă” nu va fi lineară; 
dimpotrivă, întreprinderea va inregistra o evoluţie “ fragmentată” (des.2)  

 
Desenul 2. Evolutia “fragmentată” în economia reală. 
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Dată  fiind  multitudinea de situaţii particulare din economia reală şi din aceasta 
cauză, aproape fiecare întreprindere este un  caz  particular. Totusi,  plecând de la 
ceea  ce statuează teoria şi practica din economia reală, se pot contura unele soluţii  
orientative în încercarea de a redresa situaţia  economico-financiară a unei 
întreprinderii sistemului public  aflată în dificultate.  

Deşi preocupările pentru a fundamenta o metoda de  predicţie a riscului  de  
faliment sunt numeroase, rămâne valabilă afirmaţia că “nu se poate evalua global 
riscul de faliment”. Prin urmare, atunci când întreprinderea se află în dificultăţi,  
evaluarea riguroasă a momentului traversat - intensitatea riscului de  faliment  sau, 
altfel spus, intensitatea crizei pe care o  traverseaza (care  din  stadiile  I-II-III-IV şi, 
mai  dificil, “poziţionarea” în  cadrul unui stadiu anume) - nu reprezintă câtusi de 
puţin o problemă simplă.  

 Ansamblul acţiunilor pe care le poate intreprinde top managementul  
întreprinderii sistemului public, în aceasta situaţie, pot avea loc în două planuri:  
§  schimbarea şi adaptarea strategiilor de management după situaţia concretă 
în care se află întreprinderea din cadrul administraţiei publice;  
§  punerea în aplicare, în paralel, a unui set de măsuri concrete pentru 
depăşirea situatiei de criză; 
Cu  privire  la  schimbarea  strategiilor  de  management administraţiei publice 

pentru  depăşirea  situaţiilor de criză şi relansarea afacerilor întreprinderii, principial 
decidentul poate opta pentru:  
§ strategia stabilităţii aplicată pe termen scurt şi recomandabilă doar atunci 
când diagnosticul indică o criză usoară (stadiul I);  
§ strategii de descrestere care pot fi considerate ca specific traversării unor 
perioade de criză şi care se vor aplica funcţie de situaţia (diagnostic) concretă  în 
care se află întreprinderea:  

-  strategia reducerii parţiale a cifrei de afaceri;  
-  strategia sacrificării unor subunităţi sau active ale întreprinderii;  
-  strategia filling for bankruptcy  
-  strategia captivităţii.  
-  strategii combinate, caz în care experienţa şi imaginaţia decidentului - 
plecând de la recomandările formulate de teoria economică - pot avea un rol 
esenţial pentru  ieşirea din criză şi relansarea ulterioară a activităţilor 
economice.  

Atunci când întreprinderea traverseazâ o perioadâ de dificultăţi în afaceri,  
modificarea strategiilor de management antrenează automat modificarea   
arhitecturii sistemului de obiective vizate: de regulă, decidenţii se concentrează  
asupra unui numar restrâns de obiective, prin intermediul cărora să menţină situaţia 
sub control şi, apoi, să relanseze cursul afacerilor. Mai mult chiar, schimbările din 
structura setului de obiective fundamentale pot fi  insoţite de schimbări 
corespunzătoare în structura organizatorică a întreprinderii.  

Deoarece structura organizatorică are un caracter dinamic şi se 
concepe/adaptează după “linia” impusă de obiectivele vizate prin anume strategii, şi 
ca trebuie să reflecte inclusiv  strategiile  parcurse  de  întreprinderea în  evoluţia  sa  
(stadiul  antreprenorial:  dimensiune  modestă  şi  organigrama simplă; stadiul 
funcţional: dimensiune medie şi organigrama funcţională; stadiul  divizional: nivel 
corporatist şi organizare pe divizii, etc.).  

În contextul economiilor din cel de-al Treilea Val, după cum argumenteaza 
Toffler, regulile de concepere a redresarii şi supravieţuirii organizaţiilor de afaceri se 
schimbă de la o  zi  la  alta.  Managerii  trebuie  să  fie, astazi, capabili  “…să 
răspundă  presiunilor  imediate  şi  totuşi să gândească în obiective pe termen lung”; 
ei trebuie să inoveze permanent în ceea ce  fac căci, practic, “nu mai există strategii 
sau modele infailibile de copiat” [1].  “Există  momente  în  ciclul  vieţii  firmei  
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când  trebuie  să  opereze  cu  nivele  foarte  ridicate  de  noutate,  şi  altele  în  care  
nivelul  de  noutate  este  scăzut.  Fiecare  dintre  aceste  situatii  ridică  intrebări 
privitoare la tipul de conducere de care are nevoie firma”[2]; evident ca fiecare criză  
în afaceri constituie, prin natura sa, un moment ce obligă decidenţii să aplice un 
management  complet inovator.   

Intr-un mediu familiar sau stabil, depăşirea crizelor şi redresarea afacerilor se 
pot baza  exclusiv  “  pe  buchia  carţii”,  dar  intr-un  “…mediu  novator  şi  repede  
schimbător  în  care  problemele   sunt   ele   insele   noi   şi   repede   schimbătoare o 
asemenea   opţiune   poate   fi  dezastruoasa”.  

Prin urmare, schimbarea strategiei manageriale în  vederea  depăşirii  unei  crize  
şi  relansării  afacerilor  cere o aplicare  creatoare  a  teoriei  din  partea  decidentului  
superior;  totodată, noua gândire strategică trebuie implementată extrem de rapid.  

Cu  privire  la  adoptarea  unui  set  de  măsuri,  prin  operationalizarea  carora  
să  se  favorizeze direct ieşirea din criză a organizaţiei, un rol important revine 
situaţiei concrete în care se  află  organizaţia în  acel  moment  (situaţie  ce  ar  trebui  
să  rezulte  din  diagnostic:  stadiul  I-II-III-IV,  sectorul  economic,  dimensiunea  
organizaţiei etc.).  Oricum,  astfel  de  măsuri  adoptate se vor corela şi aplica în 
paralel cu modificările reţinute în structura strategiilor de  management.  

Drept  cadru  orientativ, putem sintetiza  un  set  de  măsuri  la  care  poate  
recurge  managementul superior, şi care uzual sunt utilizate în practica pentru 
depaşirea perioadelor de  criză din viata organizaţiilor şi evitarea atingerii 
falimentului. Acestea se vor lua fie  de top management (decidentul superior), fie de 
proprietari/acţionari atunci când urmează a se  restructura inclusiv echipa de 
conducere “la vârf” a firmei:  

- Identificarea cauzelor ce au generat dificultăţi (analiza influenţei factorilor, 
pentru a stabili  care  dintre  ei  şi-au  pus  “amprenta”  mai  pronunţat  asupra  
cursului  negativ  al  activităţii organizaţiei) şi localizarea pe sectoare de activitate.  
- Schimbări în  componenţa  echipelor  de  conducere,  dupa  caz,  pe diferite 
nivele ierarhice. Daca situaţia impune schimbări în vârful piramidei  atunci se va 
incepe obligatoriu cu  preşedintele companiei.  
- Schimbări   în  componenţa  echipelor  de  conducere  pe  sectoarele 
considerate “cu probleme”, atât la nivelul managementului mijlociu, cât şi la 
nivelul  managementului inferior.  
- Schimbări în management, sub aspectul sistemelor, metodelor, tehnicilor sau 
instrumentelor utilizate în cadrul organizaţiei. Inclinaţia către nou şi atitudinea  
antreprenorială  a  top  managementului  pot  fi  esenţiale  în  tentativa  aplicării  
unei  conduceri inovatoare.  
- Imbunătăţirea  rapidă  a  cash-flow-ului,  funcţie  şi  de  situaţia  concretă  a  
organizaţiei,  prin acţiuni  cum  ar  fi:  transformarea  unor  active  mai  puţin  
lichide în lichidităţi propriu-zise; negocierea unor termene de plată cu  furnizorii  
sau  alţi  creditori;  apelarea  amiabilă  la  clienţi  şi  la  alţi  debitori  pentru  a  
urgenta plăţile.  
- Reducerea  nivelelor  de  stoc şi  a imobilizarilor de orice tip, inclusiv prin 
vanzarea rapidă contra unor bonificaţii. 
- Eliminarea oricăror cheltuieli nejustificate pentru perioada pe care o 
traversează organizaţia 
- Apelarea la noi surse de finanţare dacă cele existente devin insuficiente  
- Analiza  specială  a  structurii  costurilor  şi  identificarea  unor  posibilităţi  
de  reducere, analiza sistemului informaţional contabil, a metodelor de stabilire a 
preţurilor etc.  
- Apelarea  la  manageri  profesionişti  pentru  anumite  nivele  ierarhice  sau  
sectoare diagnosticate ca având probleme.  
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- Apelarea  la  organisme  publice  pentru  consultanta;  reesalonarea  unor  
plăţi,  eventual sprijin financiar, reducerea/amânarea unor obligaţiuni fiscale etc.  
- “Sacrificarea” şi vinderea unor active mai puţin importante pentru obiectul 
principal de activitate.  
- Disponibilizarea  temporară  a  unei  părţi  a  forţei  de  muncă,  reducerea  
pe  alte  căi  a cheltuielilor de personal, reducerea cheltuielilor generale.  
- Reducerea temporara a nivelului de salarizare, alte cheltuieli de personal, 
negocieri cu sindicatul etc.  
- Raportarea expresă la piaţă: aflarea motivelor ce au indepartat unii clienţi, 
estimarea conjuncturii parcurse etc.  
Masurile enuntate mai sus constituie doar un cadru orientativ pentru un decident 

sau  altul chemat să găseasca soluţii de redresare a managementului organizaţiilor 
publice. Numai atunci când şi  dacă vor reuşi să aplice acel management inovator de 
care discuta Toffler, decidenţii superiori  vor  putea  spera  sa-şi  vadă  eforturile  
incununate  de  succes  în  tentativa  lor  de-a  readuce  pe  “linia de plutire” o 
întreprindere anume aflata în declin.  
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TURISMUL RECEPTOR PROBLEMELE DE EFICIENŢĂ  
ŞI CALITATE ÎN SFERA DE DESERVIRE 

Nicoleta Roxana ASAFTEI, drd ULIM 
Economists and managers of various levels have need for techniques of an 

estimation of economic efficiency both the branch tourism, and its(her) influences on 
key economy. In article some parameters are considered, allowing to determine 
indirect influence of tourism on a national economy, a social life of a society 

Studierea impactului turismului receptor asupra dezvoltării economice şi sociale 
a regiunii trebuie să înceapă cu definirea sistemului de indicatori ce va reflecta toate 
aspectele activităţii atât a unei întreprinderi turistice luate aparte, cât şi a ramurii în 
ansamblu în limitele oraşului, regiunii. O atenţie deosebită, în opinia noastră, trebuie 
acordată produsului turistic din punctul de vedere al calităţii serviciilor prestate. 
Pentru a stabili gradul şi mărimea impactului turismului asupra diverselor ramuri ale 
economiei regiunii trebuie întocmit algoritmul interacţiuni dintre turism şi ramurile 
conexe şi determinaţi factorii de care depinde acest impact.  

În sistemul principalilor indicatori ai industriei turistice includem: volumul fluxului 
turistic; starea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale; rezultatele activităţii financiar-
economice a firmei turistice, care se descriu prin mai multe formule de bază. 

Volumul fluxurilor turistice  se caracterizează prin numărul total al turiştilor, 
durata medie de aflare a turiştilor în regiune  şi numărul de zile-tururi, care se 
calculează după formula: 

∑
=

=
n

i
mii tTD

1

*     (2) 

unde D – numărul de zile-tururi; 
 i – tipul turismului; 
T – numărul de turişti; 
tm -  numărul mediu al zilelor de aflare în regiune a unui turist. 
O informaţie de acest gen este necesară la planificarea infrastructurii sociale şi a 

bazei tehnico-materiale, pentru specialiştii din firmele turistice, precum şi pentru 
evaluarea contribuţiei generale a industriei turistice la dezvoltarea economiei regiunii. 

Un indicator important este cheltuielile turistice sumare în regiune, care pentru 
regiunea dată sunt venituri. Spre deosebire de unii elaboratori, care calculează 
cheltuielile turistului în 24 de ore, pornind de la cheltuielile turistice sumare în regiune, 
autorul propune ca cheltuielile turistului să se calculeze pornind de la cheltuielile medii 
ale turistului în 24 de ore înmulţite cu numărul de zile-tururi după formula: 

∑
=

=
n

i
mii PDP
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*   (3) 

unde     Pm – cheltuielile medii ale turistului în 24 de ore. 
În opinia autorului, calculul cheltuielilor în 24 de ore efectuate de turist în 

regiunea dată  este mai este cu mai mare exactitate în raport cu scăderea din venitul 
total al regiunii a businessului turistic, deoarece, ştiindu-se structura cheltuielilor 
turistului, ce constau din costul serviciilor turistice, al serviciilor suplimentare 
(excursii, vizitarea teatrelor, alimentaţie) şi costul mărfurilor atât cu destinaţie 
turistică, cât şi de consum general, precum şi numărul zilelor în care turistul s-a aflat 
în regiune, se poate calcula cu destulă exactitate cheltuielile lui medii în 24 de ore şi, 
respectiv, cheltuielile sumare ale turiştilor. 

Existenţa industriei turistice nu e posibilă fără disponibilitatea de o bază tehnico-
materială care să creeze toate condiţiile necesare pentru deservirea turiştilor printr-
un set larg de servicii: cazare, alimentaţie, transport, agrement, programe instructive, 
de tratament etc. 

Indicatorii ce caracterizează starea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 
turismului determină capacitatea ei în regiunea dată. Din aceştia fac parte: numărul 
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de paturi în hoteluri şi al altor mijloace de cazare; numărul locurilor la întreprin-
derile de alimentaţie care deservesc turiştii; numărul de locuri la întreprinderile de 
agrement (teatre, muzee, acuaparcuri etc.), rezervate pentru turişti etc. 

Capacitatea hotelurilor (numărul de paturi) se calculează după formula: 
  Cfc = Np * 365+ Nps * ts,(4) 
unde: Cfc – capacitatea fondului de cazare; 
 Np – numărul paturilor (locurilor) de folosinţă în 24 ore; 
 Nps – numărul paturilor (locurilor) de folosinţă sezonieră; 
 ts  - numărul de zile folosite în sezon. 
Indicatorii activităţii economico-financiare a întreprinderilor turistice cuprind: 

încasările de la realizarea produsului turistic; indicii de utilizare a resurselor forţei de 
muncă, productivităţii muncii, fondului salarial; indicii de utilizare a fondurilor de 
producţie (eficienţa, rotaţia mijloacelor circulante). Importanţi sunt şi indicatorii: 
preţul de cost al serviciului turistic, profitul, rentabilitatea, precum şi indicatorii 
financiari ai întreprinderii – solvabilitatea, lichidităţile, stabilitatea financiară etc. 

Impactul direct al turismului asupra economiei oraşului sau regiunii este 
exercitat de cheltuielile turistului pentru procurarea mărfurilor şi serviciilor turistice. 
Impactul direct se înţelege ca rezultat al contribuţiei băneşti a turiştilor la 
dezvoltarea întreprinderilor turistice, asigurarea materială a lucrătorilor din turism şi 
crearea locurilor de muncă. 

Cheltuielile turiştilor sporesc veniturile regiunii turistice şi în continuare se 
consumă pentru crearea noilor capacităţi şi consolidarea celor vechi ale 
întreprinderilor; pentru avansarea bunăstării lucrătorilor şi satisfacerea necesităţilor 
lor fizice şi spirituale. În afară de aceasta, creşterea cererii pentru serviciile turistice 
constituie un catalizator pentru reproducerea serviciului respectiv, extinderea bazei 
tehnico-materiale utilizate în industria turistică. Pentru soluţionarea acestor 
probleme se atrag noi lucrători, ceea ce în mare măsură contribuie la rezolvarea 
problemelor sociale din regiune, şi, în primul rând, a problemei şomajului. Se 
formează circuitul „cheltuieli – venituri - cheltuieli”, când cheltuielile turiştilor 
devin venituri pentru firmele turistice, care, la rândul lor,   transformă o parte din 
veniturile lor o transformă în cheltuieli etc. În felul acesta, acţiunea venitului primar 
în urma cheltuielilor turistice este greu de supraapreciat, deoarece de el depind 
ciclurile următoare ale cheltuielilor turistice.   

În afară de impactul direct al cheltuielilor turistice asupra dezvoltării regiunii, 
mai există şi un impact indirect, când modificarea cererii la produsul turistic se 
extinde asupra întregii economii, iar efectul final poate depăşi de câteva ori impulsul 
iniţial. Acestei chestiuni îi vom acorda o atenţie deosebită.  

Cercetarea proceselor de influenţă a modificărilor în unul din domeniile 
economiei asupra întregii economii poate fi efectuată cu ajutorul teoriei speciale a 
multiplicatorului. În traducere din engleză cuvântul multiplier înseamnă 
„înmulţitor”. La început apare acţiunea supărătoare (impulsul iniţial) – creşterea 
cererii la serviciile turistice. Apoi are loc extinderea acestei acţiuni asupra mediului 
respectiv, şi anume, în toate ramurile, de serviciile cărora beneficiază businessul 
turistic: reţelele hoteliere, transporturile, sfera alimentaţiei publice etc. Ca urmare a 
impulsurilor în aceste domenii au loc schimbări în ramurile conexe cu acestea, 
inclusiv creşterea încasărilor în bugetele de toate nivelurile de la impozitare. 
Efectele extinderii au fost observate încă la începutul secolului XIX. 

Englezul Loderdel primul a atras atenţia asupra faptului că reducerea bruscă a 
consumului la un tip de mărfuri, de regulă, nu se limitează la această marfă, 
deoarece producătorii, din cauza că se reduc veniturile lor, au mai puţine posibilităţi 
de a-şi cheltui mijloacele pentru satisfacerea propriilor necesităţi, adică de a 
consuma alte mărfuri, ceea ce ar conduce la diminuarea producerii lor. 
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De teoria multiplicatorului s-au ocupat V.I. Tugan-Baranovschi, E. Hansen, A. 
Pigu şi mulţi alţii. Definitiv această teorie a fost formulată de economistul englez 
Jon Meinard Keins. 

Temelia metodologică a teoriei multiplicatorului lui Keins este existenţa 
legăturii cauză-efect între diversele elemente ale sistemului economic. Teoria lui se 
bazează pe câteva postulate principiale: 

1. În orice sistem economic există trei tipuri indicatori economici: 
• parametrii de pornire, care se consideră constanţi în perioada examinată; 
• variabilele independente (variabilele exogene), care joacă rolul de factori 

cauzali, ce acţionează asupra variabilelor dependente, nu sunt supuse reacţiei de răspuns; 
• variabilele schimbătoare (endogene) se află sub influenţa altor indicatori, 

dar nu exercită concomitent reacţie de răspuns. 
2. Acţiunea mecanismului multiplicatorului este legată de nivelul consumului. 
Există dependenţa funcţională a volumului consumului de mărimea venitului. 

Keins a introdus în circuitul ştiinţific termenul „tendinţa spre consum”, reprezentând 
coraportul dintre volumul consumului C şi mărimea venitului Y. Cel mai mare rol îl 
are coeficientul introdus de Keins – tendinţa maximală spre consum c, care este 
raportul dintre creşterea consumului şi creşterea veniturilor care o provoacă – 
ΔC/ΔY. Concomitent 0<c<1. O parte din venit va forma acumularea S şi se 
caracterizează prin coeficientul tendinţa maximală spre economisire  

s= ΔS/ΔY  . 
Un fragment al schemei de acţiune a mecanismului multiplicatorului este arătat 

pe fig. 1.  

 
Fig. 1. Acţiunea mecanismului multiplicatorului (fragment) 

 
Din schema dată se vede că, dacă există impulsul iniţial – creşterea cererii pentru 

serviciile turistice cu  ΔI -, apoi  în una din ramurile, de serviciile/mărfurile căreia se 
foloseşte industria turismului (transport, hoteluri, suvenire şi altele), cererea creşte 
cu c* ΔI. Coeficientul c – tendinţa maximală spre consum de către businessul 
turistic a producţiei şi serviciilor din ramura dată. O parte din venitul obţinut de 
turism de la majorarea iniţială a cererii va forma acumularea s* ΔI şi nu va participa 
la procesul ulterior. Aceasta e primă etapă de acţiune a multiplicatorului. La etapa a 
doua impulsul este s*ΔI, ceea ce la rândul său conduce la mărirea cererii în ramurile 
următoare. Spre exemplu, creşterea cererii de hoteluri conduce la creşterea cererii 
pentru consumul de energie electrică, servicii comunale, lucrări de construcţie şi 
reparaţii etc., ceea ce la rândul său conduce la extinderea acestor ramuri. 

După părerea noastră, este esenţial faptul că în fiecare ramură o parte din venit 
se utilizează pentru plata salariului lucrătorilor şi constituie pentru aceştia venitul, pe 
care îl cheltuiesc pentru necesităţile proprii, ceea ce contribuie la creşterea 
producţiei mărfurilor de consum. La fiecare etapă în proces se includ un număr tot 
mai mare de ramuri, dar impulsul pentru dezvoltarea lor scade de la o etapă la lata şi, 
în final, se stinge. După cum se vede pe schemă, stingerea procesului de multiplicare 
este cu atât mai rapidă, cu cât e mai mare coeficientul tendinţei maximale de 
economisire s, adică cu cât mai multe mijloace vor fi scoase din circulaţie. 
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Dacă e să presupunem că  tendinţa maximală de economisire c pentru toate 
ramurile e aceeaşi, ceea ce parţial se confirmă de datele din unele ţări industrial 
dezvoltate, apoi sporul total al venitului va fi egal cu: 

c
IcccIIccIcIY

−
∆

=+=+∆=+∆+∆+∆=∆
1

...)*1(...***    (5)     

Expresia 1/(1-c) este multiplicator şi arată cu cât creşte venitul pentru creşterea 
dată a investiţiilor. Deoarece, după cum s-a menţionat, 0<c<1, apoi multiplicatorul 
va fi mai mare de o unitate. Astfel, creşterea cererii în ramura turistică cu o unitate 
sporeşte venitul în ansamblu pe economie cu mai mult decât o unitate. 

Multiplicatorul lui Keins demonstrează dependenţa consumului de venit şi explică 
mecanismul de multiplicare, dar, spre regret, nu permite descrierea şi calculul exact al 
efectelor în industria turismului. În opinia noastră, problema principală rezidă în faptul 
că industria turistică se integrează cu un număr foarte mare de diverse ramuri, adică la 
calcularea efectului multiplicativ trebuie să se ţină cont de masive foarte mari de 
informaţie. Totodată efectul multiplicativ de la turism trebuie calculat nu în formă de 
scară ci de matriţe. Multiplicatorul sub formă de matriţe  permite să se ţină cont de 
specificul diverselor elemente ale sistemului economic şi, astfel, să fie determinate mai 
precis efectele multiplicative în economie. 

După părerea autorului, cea mai mare contribuţie la cercetarea efectelor 
multiplicative a avut-o savantul american de provenienţă rusă V. Leontiev, care a 
aplicat în mod reuşit teoria multiplicatorului sub formă de matriţe în sistemul 
bilanţurilor interramurale şi a obţinut dependenţa modificării produsului global de pe 
urma creşterii cererii pentru producţia din toate ramurile. 

În cazul unei regiuni concrete multiplicatorul turistic este coeficientul ce reflectă 
creşterea veniturilor în regiune în funcţie de cheltuielile turiştilor. Pentru ca efectul 
multiplicativ să se producă este necesară o industrie turistică, economie şi 
infrastructură dezvoltată, mediu de consumatori, existenţa mărfurilor ce înlocuiesc 
mărfurile de import respective, a produselor alimentare şi băuturilor, intrarea şi 
ieşirea liberă a turiştilor din regiune. 

Veniturile primare ale turiştilor constituie venit pentru întreprinderile din industria 
turismului (cazare, alimentaţie, transport, excursii etc.) şi se cheltuiesc pentru: 

• reconstrucţie şi dezvoltare (proiectele investiţionale); 
• formarea fondului suplimentar de salarizare; 
• crearea noilor locuri de muncă; 
• plata mărfurilor de import pentru satisfacerea  necesităţilor turiştilor; 
• acumularea fondurilor de rezervă; 
• plata mărfurilor şi serviciilor locale. 
Toate cheltuielile verificate ale întreprinderii pot fi divizate în două grupe – 

cheltuielile realizate în limitele regiunii date şi în economia ei şi cheltuielile ce 
decad din circuitul economic al regiunii. 

Prima grupă de cheltuieli ale întreprinderilor din industria turismului se 
transformă în veniturile suplimentare ale locuitorilor şi ale altor întreprinderi din 
regiune. La rândul lor, veniturile suplimentare ale cetăţenilor şi întreprinderilor se 
transformă din nou în cheltuieli şi economii etc. Numărul de rotaţii în partea 
generatoare a cheltuielilor depinde de numărul ieşirilor din circulaţie (acumulări, 
economii, plata mărfurilor de import, transferarea valutei în afara ţării etc.) şi vitezei 
de rotaţie. Dinamica circulaţiei cheltuielilor turistice în cadrul multiplicatorului 
turistic este redată pe fig.2. 

La evaluarea mărimii multiplicatorului turistic, ţinând cont de recomandările OMT, 
este raţional să fie examinate următoarele articole ale cheltuielilor turistice: cazarea; 
alimentaţia (inclusiv băuturile); asigurarea cu mijloace de transport; agrementul; 
activitatea de recreaţie, culturală şi sportivă; cumpărăturile; serviciile de afaceri. 
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Fig. 2. Dinamica circulaţiei cheltuielilor turistice 
 

De menţionat că turiştii, ca şi majoritatea populaţiei, sunt obligaţi să plătească 
impozite. Deoarece călătorii în temei sosesc din alte ţări (regiuni), cheltuielile lor 
reprezintă pentru guvernul ţării primitoareo bază impozabilă lărgită. Suplimentar la 
impozitele directe turiştii plătesc  şi impozite indirecte. Taxe la aeroport, taxe 
vamale receptor şi ieşire din ţară, taxe pentru vize – şi acestea sunt doar câteva 
exemple de metode utilizate la impunerea fiscală a turiştilor. De aceea un indicator 
important de influenţare indirectă a turismului îl constituie, în opinia noastră, 
multiplicatorul fiscal. Evaluarea şi compararea acestui indicator între ţări ar fi 
incorectă, pentru că fiecare ţară îşi are sistemul propriu de impozite directe, indirecte 
şi corporative, însă cifrele absolute impresionează:   conform datelor Consiliului 
Mondial pentru Turism şi călătorii, impozitele obţinute de la turism constituie de la 
4 miliarde dolari SUA în Norvegia până la 130 miliarde  în SUA. 

Pentru evaluarea acţiunii indirecte a turismului din contul efectului multiplicativ 
la nivel regional trebuie să se apeleze la următorii parametri: 

• structura fluxului turistic în regiune în perioada acceptată ca fiind de bază, 
inclusiv: numărul total al vizitatorilor; numărul turiştilor străini; numărul 
excursioniştilor – din ţară şi din străinătate, atât al celor care necesită mijloace de 
cazare, cât şi al celorlalţi; 

• structura intrărilor-ieşirilor (pronostic); 
• datele comparative referitoare la scopul călătoriei în oraş (regiune); 
• cheltuielile statistice medii ale unui turist şi excursionist într-un an (pe 

tipuri de cheltuieli), ce  nimeresc în bugetul oraşului (regiunii); 
• ritmul de creştere a cheltuielilor tuturor categoriilor de turişti şi a 

încasărilor fiscale de la turism. 
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