
 

 

III. RECENZII, PREZENTĂRI DE CĂRŢI 
 

Recenzie 
la monografia elaborată de autorii 

Gribincea Al., Ţâu N., Sava E. Tranzacţii internaţionale. 
-Chişinău: ULIM, 2008,  165 c. 

 
Una din cele mai dificile sarcini, cu care se confruntă 

economia R.Moldovei, este acomodarea activităţii 
economice, activităţii firmelor, la provocările 
globalizării. Aceasta problemă a preocupat toate 
guvernele R.Moldovei. Au fost întreprinse măsuri în 
această privinţă: s-a determinat priorităţile economice ale 
economiei naţionale; s-au creat premise pentru 
dezvoltarea şi susţinerea business-lui; s-a elaborat 
concepţia dezvoltării ramurilor. 

În aceste condiţii este investigaţiile întreprinse în 
acest domeniu, oferă posibilitatea încadrării agenţilor 
autohtoni din R.Moldova în circuitul economic mondial. 
Transnaţionalizarea este o cale pe care s-ar putea merge 
într-o economie globală. În acest scop se întreprind 
măsuri, se elaborează strategii şi politici de deschidere 
economică a R.Moldova, adaptate la condiţiile şi 

posibilităţile pieţei internaţionale. Aceasta constituie esenţa cercetării în monografie. 
Estimarea necesităţii internaţionalizării şi globalizării politicilor economice naţionale şi 
studierea influenţei comerţului exterior asupra comportamentului firmelor reprezintă încă un 
subiect al cercetării. 

Toate aceste aspecte sunt analizate prin prisma caracteristicilor şi parametrilor naţionali 
de rând cu alte ţări. În monografie este argumentată necesitatea preluării experienţei ţărilor 
lumii privind utilizarea avantajelor în soluţionarea problemelor economice. 

Monografia “Tranzacţii internaţionale” reprezintă un studiu atât teoretic cât şi practic. 
Conţinutul monografiei este reflectat în cuprins, lucrarea fiind expusă într-un limbaj 
ştiinţific, accesibil pentru specialişti şi cercurile largi de practicieni. Multiplicarea şi 
aprofundarea relaţiilor economice între ţările lumii a contribuit într-o mare măsură la 
prosperitatea ecconomică şi la internaţionalizarea economiilor naţionale la etapa actuală.  

Aceste procese au fost studiate în cadrul monografiei, dând anumite reflecţii şi sugestii 
privind „Tranzacţiile internaţionale”, care este orientată spre formarea la cititori, studenţi şi 
profesionişti a cunoştinţelor şi priceperilor de organizare şi realizare a relaţiilor bilaterale şi 
multilaterale economice între ţări şi agenţi economici.  

Cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul dat vor putea asigura succesul în 
activităţile viitorilor specialisti-economişti în REI şi Turism, precum şi integrarea lor optima 
în economia mixtă şi în societatea contemporana să determine priorităţile în politica REI şi 
anume în sectorul tranzacţiilor internaţionale promovată la diverse niveluri de funcţionare a 
sistemului economic mondial, să evidentieze tendinţele dezvoltării economiei globale şi să 
propună iniţiative de perfecţionare a raporturilor economice cu străinatatea. 

 
Ion POPESCU, profesor universitar, doctor, Universitatea „S piru Haret”, Bucureşti
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Recenzie 
la cartea «Международная  экономическая    деятельность и основы ее проведения» 

(Relaţiile  economice internaţionale şi baza derulării lor). 
- Chişinău: ULIM, 2008, 365 p. 

Autori: А. Gribincea, R.Evsiucov, C.Dolghi. 
 

Experienţa multor ţări demonstrează, că 
adaptarea (racordarea) comunicării privind afacerile 
internaţionale, comerţul cu produse şi servicii la 
etapa actuală derulează anevoios şi nu în cele mai 
favorabile condiţii. Racordarea la activitatea 
economică internaţională are o semnificaţie majoră 
atât pentru producători, consumatori, cât şi pentru 
alte aspecte ale vieţii economice şi viziunii asupra 
evenimentelor, comportamentului, calificării, 
cunoştinţelor. Activitatea economică internaţională 
este fundamentul activităţii economice externe şi 
legăturilor externe. Toate aceste momente sunt 
elucidate şi expolicate în valoroasa lucrare 
«Международная  экономическая  
деятельность и основы ее проведения» (Relaţiile 
economice internaţionale şi baza derulării lor), de 
către A.Gribincea, R.Evsiucov, C.Dolghi. Lucrarea 
este structurată în 16 capitole, mai multe 
subcapitole, fiecare dintre ele tratând subiectul 
concret, concis şi bine argumentat. 

O atenţie deosebită este acordată procedurilor financiar-bancare, asigurărilor, 
elementelor de stipulare, contractare şi realizare practică a a tranzacţiilor.  

Prin noţiunea de activitate economică internaţională se subînţelege, în primul rând, 
businessul internaţional la nivel de state, întreprinderi de diferite tipuri şi forme de 
proprietate - persoane juridice şi fizice, antrenate în afacerile internaţionale.    

Organizarea şi dirijarea de către agentul economic a activităţii economice externe este 
condiţionată de necesitatea rezolvării unor probleme dificile şi importante în perfectarea 
documentelor, mărfurilor, transportului, asigurărilor privind derularea tranzacţiilor. Clarificarea 
tuturor subtilităţilor care vizează tranzacţiile de export−import, determinarea unor momente 
strategice în realizarea lor reprezintă elementul-cheie elucidat în lucrarea de faţă. Lucarea serveşte 
drept ghid pentru orientarea lejeră în mediul economic extern, având la baza elaborări teoretico-
practice, documente autentice din practica procesului logistic la diferite etape, fiind o călăuză 
pentru busnessmanii începători. De aceea considerăm oportună utilizarea materialului reflectat în 
lucrare pentru realizarea proiectelor de vânzare-cumpărare eficiente.    

În capitolele înserate este dezvăluită esenţa activităţii economice internaţionale şi sunt 
evidenţiate anumite moduri de derulare a ei.  

Deoarece acest domeniu de activitate este supus unui risc major, iar economia ţării nu 
este destul de stabilă, apare necesitatea reglării de către stat sau stabilirea unor elemente 
regulatorii, bariere în derularea relaţiilor economice externe, care trebuie cunoscute. Cu 
precădere, aceasta este actual în concordanţă cu legea Despre reglarea valutară pe teritoriul 
Republicii Moldova «О валютном регулировании на территории РМ», care va intra în 
vigoare în 2009.  

Activitatea internaţională în domeniul operaţiilor valutare derulează doar prin 
intermediul băncilor care dispun de licenţă acordată de Banca Naţională a Moldovei, iar 
pentru realizarea şi monitorizarea acestor operaţiuni, în bănci sunt deschise conturi valuttare 
pentru persoane fizice şi juridice. În băncile din diferite ţări sunt deschise conturi de 
corespondenţă care prevăd condiţiile de deschidere.   

Condiţiile moderne de realizare a REI se caracterizează prin dezvoltarea şi 
perfecţionarea Sistemului General de Preferinţe, care oferă anumite facilităţi pentru exportul 
de produse şi servicii, deci, reducerea pierderilor ce stimulează dezvoltarea activităţii 
economice în acest domeniu, activitate importantă pentru statul nostru. Aceste întrebări şi-au 
găsit reflectare într-un compartiment aparte. Merită atenţie întrebarea privind metodele de 
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întocmire şi ordinea de stipulare a contractelor  internaţionale, deoarece aceasta reprezintă 
baza realizării oricărei activităţi, inclusiv cea internaţională. Este dată caracteristica tipurilor 
de contracte internaţionale, sunt explicate regulile Intcoterms. 

Garantarea rentabilităţii activităţii pe pieţele externe este determinată de analiza 
minuţioasă şi planificarea (previziunea) contractărilor internaţionale. După cum se remarcă, 
dacă exportatorului i se rambursează sumele în prealabil transferate conform contractelor sau 
îndată după livrarea produselor, nu apar probleme privind calculul planificării viramentelor. 
Insă la rambursarea conform contractului de export peste o anumită perioadă sau în rate, într-
o perioadă de timp după livrarea produselor, prestarea serviciilor, calculele precise privind 
rezultatele financiare sconate devin dificile, deoarece asupra lor influienţează astfel de factori 
macroeconomice ca inflaţia, rata bancară, cursul valutar etc. 

Luând în calcul aceste condiţii, în lucrare se propune a fi utilizate modele econometrice, 
care oferă posibilitatea de a determina eficienţa la etapa de previziune, rezultatul financiar 
din contractele de export vizând factorii de incertitudine macroeconomici.  

Finalizarea oricărui contract depinde de realizarea tuturor obligaţiunilor de către 
contragenţi, importatorul – privind produsele, exportatorul – mijloacele monetare. În lucrarea 
de faţă sunt dezvăluite într-o formă accesibilă formele de decontări internaţionale: acreditiv 
documentar, incasso documentar, transfer bancar, este propusă schema transferului 
documentar şi cel mai important – toate tipurile de documente pentru plăţi şi operaţiuni 
comerciale utilizate în derularea operaţiunilor de export−import, începând de la facturi 
(invoice) şi terminând cu documentele de plată. Sunt prezentate unele propuneri privind 
utilizarea unui sau altui tip de virament.  

Luând în consideraşie că activitatea economică externă este însoţită de riscuri, 
comparativ cu cea internă, în lucrare sunt dezvăluite diferite metode şi proceduri de asigurare 
în derularea relaţiilor economice externe. 

Astfel, lucrarea «Международная  экономическая  деятельность и основы ее 
проведения» (Relaţii economice externe şi principiile lor de realizare) în condiţiile actuale 
de deficit financiar şi al dezvoltării REI, a deficitului bugetar, constituie un suport ştiinţific şi 
didactic.  

Lucrarea este destinată agenţilor economici ce au (sau vor stabili) relaţii economice 
externe, colaboratorilor bancari, profesorilor universitari, doctoranzilor, magiştrilor, 
studenţilor, tuturor celor care întreprind de sine stătător investigaţii privind operaţiunile 
economice externe. 

 
  Petru ROŞCA, dodtor habilitat, profesor universitar  
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RECENZIE 

la monografia „Rolul corporaţiilor transnaţionale în procesele de integrare 
economică”. 

Chişinău: ULIM -2008. -203 p. 
Autori: Al.Gribincea, S.Gorobievschi, F.Iordache. 

 
Extinderea Corporaţiile transnaţionale din ultima 

perioadă reprezintă elementul-cheie al dezvoltării 
economiei mondiale şi relaţiilor economice interna-
ţionale. Dezvoltarea lor accelerată din ultimele decenii 
reflectă acutizarea competitivităţii internaţionale, 
adâncirea diviziunii internaţionale a muncii. Unul dintre 
cei mai importanţi vectori ai globalizării îl constituie 
ansamblul corporaţiilor transnaţionale(CTN), care 
constituie unul dintre cei mai reprezentativi factori ai 
progresului economic contemporan. 

Dinamismul şi complexitatea economiei contem-
porane sunt realităţi marcante de expansiune continuă 
a companiilor multinaţionale, proces care determină 
multiple mutaţii structurale şi reliefează caracterul 
competitiv al majorităţii pieţelor lumii. Este o realitate 
evidentă penetrarea în anumite sectoare din economia 
naţională a unor companii multinaţionale, cu urmări 

asupra mediului concurenţial şi al comportamentului agenţilor de piaţă.  
În aceste împrejurări studierea corporaţiilor transnaţionale este de o importanţă majoră pentru 

mediul economic autohton, aflat în plin proces de schimbare, integrare social-economică şi poate 
servi ca reală sursă de inspiraţie şi fundamentare a orientării şi a strategiilor companiilor naţionale. 
Apreciem că o astfel de orientare concretizează, în esenţă, unul dintre obiectivele asumate de 
mediul de afaceri din România în perioada integrării, care implică accelerarea procesului de 
adaptare a companiilor autohtone la evoluţiile din societatea europeană.  

Rolul companiilor transnaţionale tinde să devină esenţial în dezvoltarea economiei 
româneşti, mai ales în ultima perioadă de pre- şi postaderare. Relevant este faptul că în topul 
primelor 100 de companii, ierarhizate după cifra de afaceri în anul 2006, marile corporaţii 
transnaţionale ocupau 49 de locuri, cumulând 58,3% din cifra de afaceri.  

Mai mult, din cele 23 de sectoare ale industriei prelucrătoare (conform clasificatorului 
CAEN), 17 lideri de piaţă sunt corporaţii transnaţionale, iar din acestea - nouă sunt filiale ale 
unor companii situate în primele 500 ale lumii. Din aceste considerente autorii acestei 
monografii în calitate de obiect de studiu au selectat CTN din România. 

Din această perspectivă, prezenta lucrare capătă o relevanţă cu totul deosebită, având, 
fără dubiu, caracter de noutate editorială în literatura economică autohtonă. 

Important de menţionat, că monografia publicată este un rezultat al cercetărilor comune  
a coordonatorilor ştiinţifici la studiile de doctorat ai ULIM cu doctoranzii din România.  

Scopul cercetării constă în studierea complexă a activităţii corporaţiilor transnaţionale în 
lume şi în România, impactului migraţiei capitalului transnaţional asupra climatului 
investiţional a ţarilor recipiente, în condiţiile formării unei pieţe unice şi integrării economice 
regionale din Europa. 

Aspectul practic al cercetărilor ştiinţifice efectuate  a constat în evaluarea interdepen-
denţei integrării interregionale şi migraţiei capitalului transnaţional în UE prin intermediul 
CTN, consecinţelor pozitive ale acestui fenomen pentru economia României.  

Structura lucrării constă din următoarele capitole: 
În capitolul 1 „Conceptul  teoretico-metodologic  de  concentrare  şi migraţiune a 

capitalului  transnaţional în economia mondială”, în care autorii Al.Gribincea, 
S.Gorobievschi, F.Iordache analizează următoarele subiecte: tendinţele în dezvoltarea 
internatională; metoda  de  cercetare  a  activităţii CTN; investiţiile străine directe ca formă 
de extindere a capitalului mondial. 

În capitolul II “Rolul sistemului de companii străine în  asigurarea creşterii 
economice  a României”, este studiată geneza şi specificul utilizării produsului intern brut di 
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n România;  metoda diagnosticării structurale a sistemului de companii româneşti în urma 
investiţiilor străine directe; sistemul de companii şi impulsionarea procesului investiţional; 
evoluţia investiţiilor străine în România la nivel macroeconomic. 

În capitolul III „Existenţele şi perspectivele atragerii de capital de ţările în 
tranziţie”au fost prezentate şi analizate tendinţe mondiale contemporane ale CTN de atragere 
a investiţiilor străine directe,  specificul utilizării capitalului străin de către ţările în curs de 
dezvoltare, a fost determinat prin model economic0-matematic raportului optimal al 
finanţării proprii şi din împrumut pentru sistemul de companii româneşti, la fel au fot 
evaluate perspectivele şi strategiile integrării României la U.E. 

Monografia publicată este bogată în informaţie analitică prezentată în formă de scheme 
şi diagrame, multă informaţie statistică este prezentată în formă tabelară. Este foarte diversă 
geografia surselor informaţionale consultate pe marginea cercetării, şi anume, World 
Investment Report, UNCTAD , WORLD DANK, informaţia Agenţiei Române pentru 
Investiţii Străine(ARIS) şi multe altele.   

În final, evaluarea valorii finale a monografiei se cere completată cu sintetizarea unor 
trăsături esenţiale, cu caracter novice, elaborate de autori, între care am putea menţiona 
următoarele: 
§ analiza de sinteză a rolului şi funcţiilor CTN în economia mondială;  
§ determinarea tendinţelor în dezvoltarea economiei mondiale contemporane în concordanţă 

cu noile abordări teoretico-metodologice ale integrării economice a României în UE; 
§ determinarea instrumentelor principalele de evaluare a transnaţionalizării economiilor 

naţionale; 
§ evaluarea poziţiilor Europei Centrale şi de Est în circulaţia investiţională mondială; 
§ diagnosticarea structurii naţionale a economiei României în contextul integrării, 

dinamicii fluxurilor investiţiilor străine directe şi impactul acestora asupra economiei 
româneşti; 
§ utilizarea modelului matematic în previziunea economică a atragerii investiţiilor 

străine directe de CTN în România; 
§ prezentarea experienţei UE în domeniul atragerii investiţiilor străine directe în 

România, modului de gestiune şi alocare a acestora pe domenii. 
Autorii dovedesc o remarcabilă capacitate de sinteză, demonstrează cu prisosinţă 

impactul pozitiv al activităţii corporaţiilor transnaţionale asupra economiei  româneşti. 
Alături de industriile tradiţionale, corporaţiile transnaţionale din România participă activ la 
diviziunea internaţională a muncii de pe piaţa europeană, care vor oferi posibilitatea unui demers 
victorios european.  

Analiza prezentată în lucrarea are caracter de noutate  nu numai pentru economia României ci 
şi economia  ţărilor în curs de transformare. Caracteristicile şi instrumentele propuse pentru 
evaluarea impactului investiţiilor străine directe ale CTN în economiile altor ţări poate constitui 
un model de abordare comparativă a strategiilor managementului corporativ, care poate fi extins în 
alte ţări ale lumii. 

Monografia elaborată va fi utilă cât studenţilor specialităţilor economice, atât 
profesorilor şi specialiştilor din ramurile economiei naţionale. 

 
      

Boris CHISTRUGA, dr. hab. prof. univ. inter., şef Catedră REI, ASEM
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Recenzie  
la monografia “Asigurări sociale: reflecţii,  

sugestii,  reflecţii”. -Chişinău: ULIM, 2008. -177 p. 
 Autori: Ţâu Nicolae, Stegăroiu Valentin.  

 
A fost realizată o lucrare ştiinţifică privind 

starea asigurărilor publice ca promotor al rel aţiilor 
economice internaţiopnale. Germenii nevoii de 
protecţie au apărut cu mult înainte de revoluţia 
industrială, ca o necesitate, însă modul de protecţie 
socială s-a realizat prin intermediul acţiunilor de 
caritate. Cu timpul grija oamenilor faţă de semenii 
săi căzuţi în dificultăţi a evoluat. Pe parcursul 
istoriei această „grijă” s-a transformat într-o teorie, 
într-o practică, s-a dezvoltat în spaţiu şi în timp. 
Cheltuielile pentru protecţie a celor ce dispun de un 
loc de muncă ar depăşi considerabil cheltuielile 
pentru asigurările sociale. Asigurările sociale sunt 
necesare din câteva considerente: umane, 
economice, sociale. Responsabilitatea statului, 
privind asigurările sociale, care sunt identificate ca 
sisteme de securitate socială, relevă din unele 
documente internaţionale unde statul este 
caracterizat ca fiind o organizaţie compusă din 
cetăţeni, necesară acestora în asigurarea bunăstării 

generale, având ca bază legislaţia proprie care se adresează unor categorii de persoane, care 
pentru anumite perioade sunt îndreptăţite să primească unele ajutoare sub formă de prestaţii.  

Problema asigurărilor sociale, fiind o problemă complexă şi deloc simplă şi mai mult s-a 
complicat odată cu deschiderea economică a tuturor statelor. Uniunea Europeană (UE), 
pornind de la Politica Agrară Comună (PAC) în anul 1957, până în prezent încă nu a reuşit să 
elaboreze şi să adopte similar PAC o politică de asigurări sociale comune. Aceasta doar ne 
vorbeşte de gravitatea problemei. Problema după importanţă şi complexitate nu este mai 
simplă decât PAC din UE. România şi alte ţări din Europa Centrală şi de Est, devenite 
membre ale UE, au trecut în spaţiul economic, de drept, social, demografic şi se confruntă cu 
probleme fără precedent. UE nu este „un binefăcător” pentru toţi. În UE fiecare ţară îşi 
protejează interesele economice, demografice, politicile sociale, ţinând cont de restricţiile 
comune. Investigaţiile autorilor au demonstrat că actualmente şi România are nevoie de noi 
variante de tratare a problemei asigurărilor sociale care ar putea fi puse la baza unor decizii 
în procesul perfecţionării schemelor de pensionare, acordarea unui suport material 
persoanelor defavorizate, şomerilor etc. România poate copia aceste scheme de la alte ţări 
membre ale UE. În acest caz interesele ţării ar putea fi lezate.  

România trebuie să-şi elaboreze propria politică a asigurărilor sociale, să-şi promoveze 
în condiţiile impuse de UE, politica sa economică, socială de protecţie a cetăţenilor săi, de 
„protejare” a bugetului ţării pentru a ocoli în măsura admisibilului acordarea de către 
România de pensii cetăţenilor din alte State Membre (SM). Tema monografiei este actuală şi 
pe fondul absenţei unor abordări ştiinţifice în literatura de specialitate din România şi 
R.Moldova. Şi în alte tratări ale problemei asigurărilor sociale din alte ţări multe întrebări 
rămân fără răspuns. Tendinţele şi problemele apărute în reformarea schemelor de pensii sunt 
actuale şi se realizează în cadrul majorităţii schemelor de pensii publice, care se bazează pe 
beneficii definite, fiind finanţate din contribuţii. În decursul ultimelor decenii, însă au existat 
critici puternice împotriva lor, cele mai importante fiind grupate în jurul câştigurilor 
financiare cu care s-au confruntat. În plus, adesea ele nu sunt capabile să împartă echitabil 
beneficiile şi împiedică creşterea economică. Mai mult, aceste scheme nu sunt sustenabile în 
forma actuală. Deci, abordarea problemei asigurărilor sociale în cadrul comunităţii UE din 
toate considerentele poate fi apreciată ca actuală.  

Scopul şi sarcinile investigaţiei l-au constituit dezvoltarea bazelor teoretice şi 
perfecţionarea metodelor de formare şi implementare a asigurărilor sociale, în special, cele 
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de pensii, care reprezintă principalul segment al acestora, în vederea alinierii la principiile 
coordonării şi armonizării europene.  

În baza analizei impactului procesului de integrare asupra reformei asigurărilor sociale s-
au elaborat recomandări concrete în vederea alinierii legislaţiei româneşti la cea comunitară 
precum şi unele propuneri de îmbunătăţire a cadrului comunitar privind circulaţia lucrătorilor 
migranţi în spaţiul comunitar. Prin estimarea şi evaluarea mecanismelor de coordonare s-a 
încercat stabilirea necesităţii de interacţiune a sistemului românesc de asigurări sociale cu 
celelalte sisteme similare din cadrul comunităţii europene demonstrându-se necesitatea 
elaborării unei noi scheme, româneşti de pensionare, fiind argumentat rolul pe care-l poate 
avea o schemă mai flexibilă, în economia noastră. 

 În monografie au fost examinate evoluţia, formele şi modalităţile de integrare a 
sistemului de asigurări sociale cu cel al statelor vechi componente ale spaţiului comunitar, 
avantajele şi dezavantajele, precum şi posibilităţile de aplicare a acestora în economia 
naţională sub aspectul continuării reformelor româneşti de asigurări sociale. În acest context 
au fost aduse o serie de argumente pentru aplicarea în cadrul sistemelor de asigurări sociale a 
mecanismelor coordonării sistemelor de asigurări sociale şi legiferarea unui cadru comunitar 
adecvat. În monografie se pune accentul pe specificul realizării procesului de integrare în 
structurile europene şi găsirea unor soluţii de simplificare a procedurilor de pensionare. 
Concluziile şi recomandările ce rezultă din cercetarea respectivă pot fi utilizate de către 
ministerele de resort ale României, R.Moldova etc., în cazul elaborării strategiilor referitoare 
la intensificarea procesului reformei în domeniul asigurărilor sociale de stat. De asemenea, 
materialele lucrării pot fi destinate personalului managerial din instituţiile de protecţie 
socială în vederea perfecţionării specialiştilor din domeniul protecţiei sociale. 

 
  Silvestru MAXIMILIAN, doctor habilitat, profesor universitar  
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Рецензия 
на монографию КРОТЕНКО Ю.И., 

на тему «Международный туризм Молдовы и  
проблемы его развития» 

 
The monography on a theme «The 

International tourism of Moldova and a 
problem of its development» (Iu.Crotenco) is 
reviewed. The research urgency is described. 
Offers on perfection of the international tourism 
in Moldova are allocated. 

 
Как неоднократно констатировалось 

руководством страны, «у Молдовы нет 
другого пути, кроме интеграции в мировое 
пространство». В этих условиях иссле-
дование теоретических и методологических 
основ международной экономической инте-
грации и особенностей этого процесса в 
странах с переходной экономикой и в 
Молдове, в частности, представляет значи-
тельный интерес для научной 
общественности и практических 
работников. Безусловно, туризм, являясь 
одной из наиболее эффективных сфер 
мировой экономики, заслуживает своего 

изучения и развития в рамках национальной экономики Молдовы. 
Туризм в современной экономике представляет собой сложную, комплексную 

сферу мирового хозяйства, существенно влияющую как на структуру и общую 
ситуацию в мировой экономике, так и на хозяйства большинства стран и отдельных 
регионов мира. Современный туризм и его международная составляющая являются 
одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. За 
высокие темпы роста туризм признан экономическим феноменом ХХ столетия. 
Поэтому исследование проблем формирования и развития туристской деятельности, 
как в целом в мировой экономике, так и применительно к условиям Республики 
Молдова представляется нам весьма актуальным. Выбор темы особенно важен в свете 
сравнительно невысоких достижений национально экономики за последние 
десятилетия и поиска альтернативных путей повышения эффективности 
экономической системы страны. 

Раскрывая содержание темы монографии, автор в первой части исследует 
организационные предпосылки развития международного туристского рынка. При 
этом особое внимание он обращает на такие вопросы как состояние глобального 
туризма в исследованиях Всемирного Экономического Форума (Давос, Швейцария); 
специфические аспекты Генерального соглашения по торговле услугами ВТО (ГАТС), 
в том числе и применительно к туристической сфере; место и роль Генеральной 
Ассамблеи Всемирной Туристской Организации как высшего органа ЮНВТО; пути и 
организационные формы повышения имиджа страны на базе проведения Всемирных 
дней туризма.  

Начало третьего тысячелетия ознаменовалось усилением интеграционных связей в 
мировом хозяйстве. Международная экономическая интеграция, являясь 
закономерным результатом дальнейшего развития процесса интернационализации 
производства, определила как региональные, так и глобальные проблемы и 
противоречия развития международных экономических связей. Мировая экономика, 
развивавшаяся до 2008 года высокими и сравнительно стабильными темпами, сегодня 
находится не в самом лучшем положении. Снижаются темпы роста валового 
мирового продукта, физического объема мирового производства товаров, мировой 
торговли товарами и услугами.  

350



 

Несмотря на сказанное, основное, определяющее место в системе глобальной 
торговли услугами последние годы устойчиво занимает туризм.44 На его долю 
приходится более 5% мирового экспорта товаров и услуг и около 30% общего объемы 
глобального экспорта услуг. Индустрия туризма поддерживает во всем мире около 230 
млн. рабочих мест. Президент Европейской туристской комиссии (ETC) Артур 
Оберахер (Arthur Oberascher) считает, что в Европе в отрасли туризм трудится 4,2-
5,0% от общего числа занятых работников. Это 6,8-8,0 млн. рабочих мест. Кроме того, 
косвенно сферу туризма обслуживает еще 20 млн. рабочих мест. Большинство из этих 
рабочих мест приходятся на малые, средние или семейные предприятия. 
Международный туризм стал неизменным спутником развития мировых глобальных 
интеграционных процессов последних десятилетий. Туризм сегодня является одной из 
движущих сил мировой экономики. По данным ЮНВТО он занимает первое место в 
мировой торговле и в обеспечении доходов от экспорта45. 

Благодаря туризму все больше государств покидают список наименее развитых 
стран ЮНКТАД, люди открывают для себя лучшую жизнь, в которой они могут 
гордиться своей природной и культурной средой, где малые предприятия процветают, 
преодолевая традиционную бедность общества. Кроме того, туриндустрия, основанная 
на принципах Глобального этического кодекса туризма, является инструментом 
достижения Целей развития тысячелетия ООН.  

Туризм играет ключевую роль в платежном балансе многих стран, особенно 
небольших развивающихся государств, для которых он часто является единственным 
средством конкурентной борьбы на мировых рынках. Рабочие места и туристские 
компании нередко создаются в наименее развитых регионах, открывая экономические 
возможности перед их жителями, создавая стимулы для жизни в сельской местности. 

При этом, преимущества туризма не сводится к чисто экономическим 
достижениям. Доходы от продажи туристских товаров и услуг направляются 
правительствами на реставрацию памятников, открытие музеев и создание 
заповедников. В результаты в выигрыше оказываются и природа и культура. По мере 
развития туризма формируется современная инфраструктура: строятся аэропорты, 
дороги, порты, канализационные и очистные сооружения. Это ведет к улучшению 
качества жизни местного населения. Путешественники, вступая в контакт с местным 
населением, приобщаются к национальным культурам, познают окружающую природу 
и общество.  

Во втором разделе монографии автор исследует туристическую сферу Молдовы на 
этапе адаптации ее к рынку. Для этого анализируется социально-экономическое 
положение Молдовы на рубеже тысячелетия, развитие международного туризма в 
Республике Молдова, конкурентоспособность сферы международного туризма 
Молдовы в системе глобального туризма. 

Встав на путь политической и экономической трансформации, Молдова оказалась 
в эпицентре противоречий глобализации. Разрушение многих технологических и 
экономических связей на постсоветском и постсоциалистическом пространстве, 
инвестиционный кризис, снижение доли и роли Молдовы в мировом производстве и 
мировом экспорте явились неотъемлемыми признаками молдавской действительности 
на рубеже XX - XXI столетий. 

Анализирует состояние положения дел в национальном туризме, автор 
констатирует, что в Молдове проводится определенная работа по развитию туризма. 
Создается новая законодательная база, разработаны и внедряются меры по 
активизации развития отрасли и др. В частности, в соответствии с Законами «О 
туризме» и «Об организации и осуществлении туристической деятельности» в 
Молдове туризм признан одной из приоритетных отраслей развития экономики. 
Принята и реализуется стратегия устойчивого развития туризма Республики Молдова 
на 2003-2015 годы. Однако, по мнению автора, в последние десятилетия туризм в 
Молдове развивается неравномерно. Развитие 80-х годов прошлого века сменилось 
глубоким и продолжительным спадом 90-х годов. Последние годы характеризовались 

                                                
44 World Trade Organization, World trade report 2008 Trade in a Globalizing World. p.9. // 
www.wto.org/english/news_e/pres08_e/pr534_e.htm 
45 World Tourism Organization, Послание Генерального секретаря ЮНВТО по случаю Всемирного дня 
туризма 2006 «Туризм обогащает» http:// www.world-tourism.оrg. 
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оживлением в области национального туризма, но в 2005 г. произошло очередное 
падение достигнутых уровней. Некоторый рост в 2006-2007 годах не позволил пока 
отрасли выйти на показатели начала 90-х годов. Количество иностранных туристов 
составляет сегодня около 10% от уровня 1991 г., а численность туристов, выезжавших 
из Молдовы, – примерно 40% от уровня 1991 г. Более того, последние годы туризм 
выступает как отрасль, формирующая дефицит платежного баланса страны. 
Конкурентоспособность сферы национального туризма неудовлетворительна. Среди 
основных слагаемых конкурентоспособности страны в сфере туризма самые худшие 
показатели по отраслевому регулированию и политике в секторе, приоритету сектора 
путешествий и туризма для государства и инфраструктуре наземного транспорта. 
Наилучших показателей Молдова добилась в сфере национальное восприятие туризма 
(48 место в рейтинге ВЭФ), здоровья и гигиены населения (56 место) и ценовой 
конкурентоспособности (60 место).  

Итоговая глава посвящена разработке проблемы развития туристской индустрии 
Молдовы. Здесь раскрываются некоторые вопросы истории туризма в Молдове, 
взаимодействия транспорта и туризма как взаимосвязанных элементов сферы услуг, 
развития гостиничной индустрии Молдовы, состояние национальной транспортной 
инфраструктуры, формирования сельского туризма в Молдове. Описаны как 
положительные, так и негативные стороны национальной туристической сферы. 

Выход из ситуации, сложившейся в сфере туристской индустрии Молдовы, автор 
видит в направлении коренного реформирования подходов к активизации 
деятельности отрасли. Предлагается пересмотреть нормативную базу отрасли, 
адаптировав законодательство и отраслевые нормативы к современным реалиям и 
требованиям европейской интеграции страны. Автор обосновывает необходимость 
придать органу государственного регулирования туристической индустрии Молдовы 
(структуры в составе Министерства культуры и туризма страны) более высокий 
государственный статус, создав по опыту развитых туристских стран (Азербайджан, 
Египет, Израиль) Министерство туризма Республики Молдова. Значительный 
потенциал совершенствования туристической индустрии Молдовы автор видит в 
направлении осуществления коренных качественных изменений в данной сфере, в том 
числе классифицируя их по направлениям (институциональные, экономические, 
социальные, маркетинговые и научно-технические), подробно описывая предложения 
по каждому стратегическому направлению. 

В приложении к работе приводятся интересные материалы, описывающие 
деятельность индустрии туризма на национальном и на мировом рынке. 

В работе использованы труды отечественных и зарубежных исследователей по 
проблемам развития отрасли «туризм» в мировой экономике и управления ею. 
Информация Всемирной торговой организации и Международной туристской 
организации позволяет автору на конкретных примерах подтверждать высказываемые 
выводы и вносить обоснованные предложения. В монографии применяются 
современные методы анализа (динамические ряды, анализ структуры явлений и 
структурных сдвигов, метод сравнения, построение ранжированных рядов, графики и 
др.). 

Работа написана грамотным экономическим языком, насыщена информационным 
материалом по развитию международного туризма в Молдове. Положения выводов 
представляются обоснованными. Особенно важно то, что рекомендации автора 
касаются конкретных вопросов управления отраслью туризм в Республике Молдова и 
могут быть использованы в хозяйственно деятельности. 

В целом монография Ю.И. Кротенко на тему «Международный туризм» 
соответствует предъявляемым требованиям и займет достойное место в исследовании 
проблем мировой экономики применительно к конкретным условиям Республики 
Молдова. 
 

Petru ROŞCA, dodtor habilitat în economie, profesor universitar 
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