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INFLUENŢA 
INSTITUŢIILOR 

ASUPRA DEZVOLTĂRII 
ECONOMICE 

Viorel GÎRBU

INFLUENCE OF INSTITUTIONS ON THE 
ECONOMIC DEVELOPMENT

A way to diagnose the economic structure of a 
nation is to look at its institutions. Following Dou-
glass North, a Nobel laureate in economics, “insti-
tutions determine the performance of economies” 
(North, 1990, p.137). Although Moldova has stru-
ggled to achieve similar economic performance to 
the European continent for about twenty years, the 
results are still mediocre. The level of the country’s 
economic development, expressed as GDP per capi-
ta, is less than it was in 1990, at the beginning of 
the process. The goal of this paper is to conduct an 
exploration of the main causes that hinder economic 
growth in Moldova and of the possibilities to gain a 
fair level of economic development in Moldova in the 
near future.

„Oricare ar fi  generalizările pe care suntem 
gata să le acceptăm, trebuie să urmeze o altă etapă: 
după ce istoria ne demonstrează în mod tranşant că 
protecţia proprietăţii private şi economia de piaţă 
sunt mai favorabile dezvoltării decât simpla extrac-
ţie ierarhică a rentei, ce altceva se poate propune în 
confi rmare? Diavolul se ascunde în detalii.”

Robert M. Solow

Una din modalităţile prin care poate fi  caracte-
rizată economia unei ţări este să te uiţi la instituţiile 
care o guvernează. „Instituţiile determină perfor-
manţa economică” (North, 1990, p.137) susţine lau-
reatul Nobel pentru Economie Douglass North.  

I. Ce sunt instituţiile şi care este rolul lor în 
dezvoltarea eco  no mică?

În viziunea lui North (1990), economiile mo-
derne sunt caracterizate prin costuri înalte de tran-
zacţionare. Atunci când este scump să tranzacţio-
nezi, creşte semnifi caţia instituţiilor care determină 
calitatea acestor procese. Astfel, economistul citat 
afi rmă că rolul instituţiilor constă în reducerea in-
certitudinilor din interacţiunea umană. Instituţiile în 
acest sens sunt văzute ca „reguli de joc în societate” 
(North 1990, p.3) şi sunt un element determinant  al 
bunăstării din prezent a societăţii, deoarece fac le-
gătura dintre trecut şi viitor. În lucrarea sa, North 

(1990) identifi că două categorii de instituţii: forma-
le şi neformale. În prima categorie sunt incluse nor-
mele sau regulile dintr-o societate, cum sunt legile. 
Cea de a doua categorie cuprinde atitudinile sau 
normele de comportament ale unui grup social, de-
fi nite în mod uzual drept cultură. Importanţa institu-
ţiilor formale şi neformale este proporţională nive-
lului de dezvoltare a societăţii. Instituţiile neformale 
joacă un rol mai însemnat în societăţile cu un nivel 
scăzut de dezvoltare economică (North 1990, pp. 
36-54). O altă categorie importantă în descrierea 
oferită de North (1990) sunt organizaţiile, defi nite 
ca fi ind grupuri create în baza unor interese comune 
pentru atingerea unor obiective proprii. Organizaţi-
ile cuprind partidele politice, fi rmele, şcolile şi alte 
entităţi de acest gen.

Instituţiile se schimbă în timp sub acţiunea mo-
difi cării preţurilor relative, prin care sunt create 
oportunităţi noi în procesul de interacţiune umană. 
Organizaţiile create pentru a benefi cia de oportu-
nităţile apărute se dezvoltă, se diversifi că şi astfel 
determină schimbarea instituţiilor formale şi ne-
formale, care, la rândul lor, generează oportunităţi 
de dezvoltare în cadrul noii matrice instituţionale 
create. Este posibilă şi situaţia opusă, atunci când 
instituţiile se dezvoltă sub acţiunea organizaţiilor 
care favorizează din diverse motive formarea impe-
dimentelor în desfăşurarea activităţilor productive. 
Astfel, rezultatul reprezentat prin confi guraţia insti-
tuţională creată este determinat de puterea relativă 
de negociere pe care o deţin organizaţiile.

Potrivit teoriei lui North (1990), rolul instituţii-
lor în desfăşurarea activităţilor economice este pre-
dominant, deoarece calitatea acestora infl uenţează 
nivelul de dezvoltare economică. Astfel, instituţiile 
determină rentabilitatea activităţilor economice, aşa 
după cum acestea din urmă oferă cadrul pentru des-
făşurarea tranzacţiilor economice, implicit determi-
nă costurile de transformare şi tranzacţionare, ele-
mente care în sumă formează costul de producţie. 

O consecinţă directă a perceperii instituţiilor 
ca „reguli de joc” este cea legată de costul aferent 
administrării regulilor şi mărimea penalităţilor apli-
cate pentru încălcarea acestora. Incapacitatea unor 
societăţi de a-şi dezvolta măsuri efi ciente şi puţin 
costisitoare pentru punerea în aplicare a contracte-
lor agreate este cauza stagnării şi subdezvoltării în 
lumea a treia (North 1990).

În concluzie, North (1990) afi rmă că diferenţele 
ce au existat şi continuă să existe la nivelul cadrului 
instituţional au determinat nivele diferite de dezvol-
tare a societăţilor, care au evoluat de-a lungul mile-
niilor în culturi, religii şi etnii diverse. Discrepanţe-
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le în nivelul de dezvoltare a statelor în prezent sunt 
mai semnifi cative decât anterior, poate chiar la cele 
mai înalte cote atestate vreodată. Această observa-
ţie contrazice teoriile economice clasice care prezic 
nivelarea disparităţilor dintre state. 

Corelaţiile care se formează între instituţiile 
politice şi cele economice, văzute de North (1990), 
sunt de ambele direcţii, deşi în fi nal regulile politi-
ce duc la formarea regulilor economice. O descriere 
mai nuanţată în acest sens este adusă în cadrul pro-
pus de Acemoglu, Johnson şi Roberts (Aghion & 
Durlauf 2005, pp. 389-396). Acest cadru este format 
în baza a 6 argumente: 

Instituţiile economice determină nivelul de 1. 
dezvoltare economică şi modul de distribuire a re-
surselor în societate;

Instituţiile economice sunt endogene şi de-2. 
terminate de puterea politică;

Forţa politică este utilizată în interesul celor 3. 
care o deţin, deşi instituţiile care rezultă din confi -
guraţia politică nu sunt neapărat cele care corespund 
maximului de creştere agregată a societăţii;

Distribuirea politicii este endogenă. Două 4. 
tipuri de forţe politice pot fi  identifi cate: puterea po-
litică de jure şi puterea politică de facto;

Puterea politică de facto este mai importan-5. 
tă decât puterea politică de jure;

Ierarhia instituţiilor este după cum urmea-6. 
ză: instituţiile politice → instituţiile economice → 
rezultatele economice.

II. Instituţiile care favorizează creşterea
Pentru prezenta lucrare este importantă defi ni-

rea termenului de „instituţii bune”. Acemoglu et al. 
se referă la instituţii bune ca fi ind acelea care oferă 
protecţie proprietăţii private şi determină accesul 
relativ echitabil la resursele economice pentru o 
parte cât mai mare a societăţii (Aghion & Durlauf 
2005, p.395). North (1990), la rândul său, identifi -
că două instituţii favorabile dezvoltării economice: 
protecţia proprietăţii private şi executarea efi cientă 
a  contractelor comerciale.

Modelul Aghion-Howitt al creşterii endogene 
cu inovaţii care îmbunătăţesc calitatea (quality – 
ladder model) oferă o descriere mai nuanţată a in-
stituţiilor favorabile dezvoltării economice. Acest 
model analizează interconexiunile dintre creştere şi 
schimbarea  instituţională (Aghion &Durlauf 2005, 
pp. 69-107), fi ind studiată legătura dintre creşterea 
productivităţii (rata de creştere pe termen lung) şi 
cantitatea totală de resurse utilizate pentru inovaţii, 
implicit îmbunătăţirea calităţii. 

Autorii modelului trag câteva concluzii: 
statele care investesc mai mult în educaţia - 

superioară vor obţine o productivitate mai mare 
a activităţilor de cercetare şi vor reduce costul de 
oportunitate al Cercetării şi Dezvoltării (C&D); 

creşterea se accelerează odată cu mărirea - 
numărului inovaţiilor dar se reduce odată cu creşte-
rea competiţiei pe pieţele de bunuri şi/sau odată cu 
apariţia imitaţiilor (Aghion & Durlauf 2005, p.75). 

Ultima concluzie vine în contradicţie cu percep-
ţia general acceptată conform căreia există o relaţie 
direct proporţională dintre creştere şi competiţie.  
Autorii modelului argumentează că factorul care 
face distincţia este distanţa de la frontiera tehnolo-
gică. În acest sens un grad înalt de competiţie este 
benefi c doar pentru pieţele unde fi rmele se afl ă la 
frontiera tehnologică (Aghion & Durlauf 2005, p. 
90). 

Aghion şi Howitt menţionează că statele precum 
Japonia sau Coreea au reuşit să impună rate înalte 
de creştere în perioada 1945 – 1990 în baza unor 
aranjamente instituţionale care au favorizat (Aghion 
& Durlauf 2005, p. 99): 

relaţiile de cooperare de lungă durată dintre - 
fi rme şi bănci; 

predominarea conglomeratelor largi în eco-- 
nomie; 

intervenţii masive în economie ale guvernu-- 
lui, operaţionalizate prin instrumente de promovare 
a exporturilor şi de oferire a creditelor subvenţiona-
te pentru sectorul de afaceri. 

Distanţa de la frontiera tehnologică determină 
confi guraţii specifi ce ale cadrului instituţional. Ast-
fel, statelor afl ate considerabil sub frontiera tehno-
logică le este recomandabil să opteze pentru politici 
de încurajare a investiţiilor care să asigure accesul la 
credite pe termen lung, alocate în condiţii preferen-
ţiale, cu rate subvenţionate ale dobânzilor, precum 
şi pentru politici care să favorizeze în mod egal atât 
educaţia primară, secundară, cât şi cea superioară. 
Odată realizată apropierea de frontiera tehnologică, 
instituţiile care favorizează inovaţiile devin mai im-
portante. Instrumentele folosite în acest scop sunt: 
fi nanţarea privată, monitorizarea activităţilor specu-
lative, liberalizarea comerţului, fl exibilizarea pieţei 
muncii, forţa de muncă înalt califi cată (Aghion & 
Durlauf 2005, p.101).

Modelul menţionat identifi că următoarele insti-
tuţii favorabile creşterii economice: climat investi-
ţional avantajos, sistem educaţional corespunzător 
nivelului de dezvoltare economică, politică econo-
mică activă promovată de stat, sector bancar bine 
dezvoltat şi stabil. 

Astfel, se poate conchide că cele mai importante 
instituţii, care infl uenţează nivelul de bunăstare eco-

Economie



Akademos

36 - nr. 3(22), septembrie 2011  

nomică, sunt: protecţia proprietăţii private, execu-
tarea efi cientă a contractelor, sistemul educaţional 
şi politica economică adecvată nivelului de dezvol-
tare a societăţii.

III. Analiza instituţiilor în Moldova
În ceea ce urmează se va prezenta o analiză a stă-

rii fi ecărei din instituţiile identifi cate anterior în vede-
rea determinării modului în care aceasta contribuie la 
dezvoltarea economică în Republica Moldova.

Protecţia proprietăţii private i. 
În scopul evaluării performanţei Republicii 

Moldova în domeniul protecţiei proprietăţii private 
se va face uz de datele oferite de indicatorii proxy, 
monitorizaţi pe plan internaţional, care caracterizea-
ză statul de drept şi calitatea guvernării. Ca surse de 
informaţii sunt utilizate: International Country Risk 
Guide (ICRG) realizat de Political Risk Services 
Group, organizaţie specializată în analiza riscurilor 
politice şi de ţară; Proiectul Polity IV, specializat în 

studierea caracteristicilor de autoritate ale statelor 
pentru efectuarea unor analize comparative şi can-
titative, precum şi evaluările relevante ale Băncii 
Mondiale. 

Analiza propusă poate fi  elaborată fi e cu referire 
la evoluţia în timp a indicatorilor specifi caţi în ra-
port cu performanţa economică a ţării, fi e privită la 
un interval defi nit de timp, dar sub aspect regional 
atunci când se analizează raportul dintre performan-
ţa economică şi indicatorii vizaţi pentru Moldova 
şi statele de referinţă. Cea de a doua abordare este 
preferabilă pentru lucrarea de faţă, iar ca state de re-
ferinţă sunt analizate: Slovacia, Polonia, România, 
Ucraina şi Federaţia Rusă. 

Performanţa economică este dată prin nivelul 
Produsului Intern Brut (PIB). Datele la acest indica-
tor pentru anul 2008, atunci când efectele negative 
ale crizei fi nanciare mondiale nu erau încă vizibile, 
se prezintă în următorul tabel.

Tabelul 1 
Produsul Intern Brut

INDICATOR Moldova Ucraina Federaţia Rusă România Slovacia Polonia

Produsul Intern Brut* 3,003.65 7,351.36 16,033.54 12,644.78 22,043.88 17,581.4 
*Per capita, după paritatea puterii de cumpărare, Dolari SUA, anul 2008
Sursa:FMI, World Economic Outlook Database, October 2010

Tabelul 2 
Statul de drept şi calitatea guvernării

INDICATOR Moldova Ucraina Federaţia Rusă România Slovacia Polonia
Legea şi ordinea (max. 6 puncte)1 4.5 4 4 4 4.5 4.5 
Statul de drept (212 state, 1 – nivel 
minim)2 41 31 20 54 65 67 

Fragilitatea statului, bunăstarea (risc: de 
la extrem la redus, 6 cat.)3 

moderat scăzut moderat scăzut redus redus 

Fragilitatea efi cacităţii politicilor (risc: 
de la extrem la nul, 5 cat.) 3 

scăzut scăzut scăzut nul nul nul 

Stabilitatea guvernării (max. 12 puncte – 
risc minim)1 6,5 6 10.5 6.5 8 9 

Corupţia (max. 6 puncte – risc minim)1 1.5 2 2 2.5 2.5 2.5 
Responsabilitate democratică (max. 6 
puncte – risc minim)1 

4 5.5 2.5 6 6 6 

Calitate birocraţie (max. 4 puncte – risc 
minim)1 1 1 1 1 3 3 

Voce şi responsabilitate (212 state, 1 – 
nivel minim)4 

39 47  22 59 75 73 

Efi cacitatea guvernării (212 state, 1 – 
nivel minim)4 

24 33 45 50 77 68 

Corupţia (212 state, 1 – nivel minim)4 31 28 15 57 69 68 
Calitatea cadrului legal (212 state, 1 – 
nivel minim)4 48 39 31 68 85 74 

Sursa: 1 International Country Risk Guide, 2009; 2 Worldwide Governance Indicators 2008; 3 Polity IV 2009; 4 Governance 
Matters VIII 2008
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Din datele prezentate se atestă discrepanţe enor-
me la nivelul PIB pe cap de locuitor în Moldova 
în raport cu statele de referinţă. Acest indicator este 
mai mic de aproximativ 2,5 ori în Moldova faţă de 
nivelul statelor de referinţă cu cea mai slabă per-
formanţă şi de aproximativ 7,5 ori mai mic decât a 
statului de referinţă cu cel mai înalt nivel.

În partea ce ţine de statul de drept şi calitatea gu-
vernării, datele se prezintă după cum arată tabelul 2.

Astfel, capacitatea, imparţialitatea şi respec-
tarea de către populaţie a legilor în Moldova, mă-
surată prin indicatorul Legea şi ordinea elaborat de 
ICRG pentru anul 2009, se situează la valoarea de 
4,5 puncte dintr-un total de 6, unde 0 indică un nivel 
înalt de riscuri. 

Sondajul Băncii Mondiale, efectuat în cadrul 
proiectului de monitorizare a indicatorilor de guver-
nare la nivel mondial, plasează Moldova pe poziţia 
41 din 212 state, la capitolul statul de drept. Cea mai 
bună performanţă în cadrul sondajului dat este rea-
lizată de statele de la capătul clasamentului.  Acest 
indicator în descrierea autorilor evaluează gradul de 
încredere a agenţilor şi respectarea de către aceştia 
a regulilor agreate în societate şi, în particular, cali-
tatea executării contractelor, respectarea proprietăţii 
private, poliţia, justiţia precum şi probabilitatea apa-
riţiei crimelor şi violenţei (Kaufmann et al., p. 6). 

În conformitate cu evaluarea Polity IV pentru 
anul 2009, Moldova este plasată în grupul ţărilor cu 
un  nivel moderat de fragilitate şi bunăstare (Mar-
shall & Cole, 2009). Împreună cu Federaţia Rusă, 
Moldova înregistrează cea mai proastă performanţă 
de pe continentul european la capitolul dat. Această 
situaţie este atribuită confl ictului teritorial din Re-
publica Moldova, care limitează capacitatea auto-
rităţilor legale de a-şi exercita atribuţiile pe întreg 
teritoriul ţării. De asemenea, Moldova are cel mai 
mic nivel al Produsului Intern Brut pe cap de lo-
cuitor în Europa, care de asemenea infl uenţează în 
mod negativ acest indicator. Dar, ceea ce prezintă 
importanţă pentru analiza în cauză, este evaluarea 
de către Polity IV a efi cacităţii politice din Moldova 
care este apreciată ca având o fragilitate scăzută.

Aspectele legate de calitatea guvernării în Mol-
dova sunt refl ectate de ICRG în patru dimensiuni: 
Stabilitatea guvernării, Corupţia, Responsabilita-
tea democratică, Calitatea birocraţiei. Performanţa 
Moldovei în acest domeniu este în medie similară 
cu cea a statelor vecine şi inferioară Slovaciei şi Po-
loniei. Cel mai slab rezultat Moldova îl înregistrea-
ză la capitolul corupţie, care este văzută ca fi ind la 
cele mai înalte cote din rândul statelor examinate.

Banca Mondială (BM) oferă o evaluare alterna-

tivă a calităţii guvernării în cadrul studiului Gover-
nance Matters VIII, efectuat pentru anul 2008. Simi-
lar cu sondajul anterior, aspectele legate de calitatea 
actului guvernamental sunt evaluate cu ajutorul a 4 
subindicatori: Voce şi responsabilitate, Efi cacitatea 
guvernării, Corupţia şi Calitatea cadrului legal. De 
această dată, în opinia experţilor BM, cea mai în-
grijorătoare performanţă este înregistrată la capito-
lul efi cacităţii guvernării, Moldova fi ind ultima din 
rândul statelor de referinţă. Similar cu sondajul an-
terior, Moldova înregistrează defi cienţe majore şi la 
nivelul responsabilităţii democratice.

Executarea efi cientă a  contractelorii. 
Analiza executării contractelor comerciale este 

oferită în cadrul sondajului de estimare a costurilor 
aferente organizării unei afaceri, elaborat de Banca 
Mondială. Pentru anul 2010, indicatorul menţionat, 
analizat sub aspectul de timp, cost şi număr de pro-
ceduri necesare a fi  perfectate din momentul iniţierii 
acţiunii în judecată şi până la plata fi nală, se prezin-
tă după cum urmează:

Tabelul 3 
Executarea contractelor comerciale

INDICATOR Moldova Europa de 
Est şi Asia 
Centrală

OCDE

Timp (zile) 365 450,9 462,4
Costuri (pondere din 
suma solicitată) 20,9% 25,6% 19,2%

Număr de proceduri 31 37,1 30,6
Sursa: Banca Mondială „Cost of Doing Business” Survey 

2010

Din datele prezentate se atestă o performanţă 
bună a Moldovei în executarea contractelor comer-
ciale, care este similară celei din statele membre ale 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Econo-
mică, şi mult mai bună faţă de media statelor din 
Europa de Est şi Asia Centrală.

iii. Sistemul educaţional
În conformitate cu datele pentru anul 2010, 

Moldova ocupă poziţia 99 din 169 de state în raport 
cu Indicele Dezvoltării Umane (IDU), elaborat de 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. 

Datele conţinute de IDU cu referire la domeniul 
educaţiei se prezintă în tabelul 4.

Din datele prezentate se atestă că în dome-
niul educaţiei Moldova înregistrează cea mai sla-
bă performanţa din rândul statelor de referinţă. 
Atrage atenţia valoarea indicatorului care evalu-
ează numărul anilor de şcolarizare de care poate 
benefi cia un copil de vârstă şcolară în cazul în 
care tendinţele actuale vor rămâne aceleaşi pe tot 
parcursul vieţii acestuia. Indicatorul dat este mult 
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sub valorile statelor de referinţă, situându-se la 
nivelul de 0,582.

Anterior am arătat că, potrivit modelului Aghion-
Howitt, pentru nivelul prezent de dezvoltare econo-
mică a ţării este indicat ca sistemul educaţional să 
favorizeze în mod egal educaţia primară, secundară 
şi superioară. Adică niciunui nivel nu i se va acorda 
atenţie sporită, ci mai degrabă se va urmări asigu-
rarea unei interconexiuni dintre acestea şi atingerea 
unui minim de calitate, în special pentru educaţia 
primară şi secundară. Cum stau lucrurile în Moldo-
va din perspectiva descrisă mai sus se poate deduce 
parţial şi din  rata de înrolare la toate nivelele de 
educaţie. Astfel, în conformitate cu datele Biroului 
Naţional de Statistică, rate de înrolare în învăţămân-
tul primar şi secundar în Moldova a scăzut în anul 
2008 la 90,9% de la 93,8% cât a fost în anul 2000. 
Cele mai afectate sunt zonele rurale din ţară. În par-
tea ce ţine de treaptă superioară de învăţământ şi 
educaţia profesională, situaţia este următoarea. Deşi 
Moldova dispune de o structură economică puţin 
sofi sticată, care este capabilă să genereze un nivel 
redus al PIB pe cap de locuitor şi care în consecinţă 
necesita un nivel mediu nu foarte înalt de califi care 
a forţei de muncă, totuşi preferinţa elevilor pentru 
instituţiile de educaţie superioară, după fi nalizarea 
treptelor obligatorii de educaţie, este evidentă. Con-
form datelor BNS numărul elevilor înrolaţi în anul 
de studiu 2009/2010 în instituţiile de educaţie voca-
ţională a fost de 22 161, pe când numărul elevilor 
înrolaţi în instituţiile de învăţământ superior pentru 
aceeaşi perioadă a fost de 109 892. 

Politica economicăiv. 
Factorii de bază care infl uenţează nivelul de pro-

ducţie sunt forţa de muncă şi capitalul. Dacă volu-
mul forţei de muncă pentru un stat aparte se schimbă 
greu în timp, în vederea asigurării creşterii volumu-
lui de producţie şi, implicit, dezvoltării economice, 
se impune creşterea stocului disponibil de capital. 
Dar cum poate fi  realizat acest lucru? În mod fi resc, 
stocul de capital creşte datorită investiţiilor. Inves-

tiţiile sunt fi nanţate în mod uzual din economii. În-
tr-o societate deschisă rata de economisire este mai 
degrabă un aspect cultural, deşi sunt factori care pot 
infl uenţa acest proces. Calitatea instituţională a sec-
torului bancar, privită atât ca efi cienţă operaţională, 
dar şi ca grad de acoperire geografi că a ţării este un 
aspect care determină rata naţională de economisire. 
La nivel macro preferinţele pentru economisire ale 
populaţiei sunt infl uenţate de mărimea PIB pe cap 
de locuitor, stabilitatea macroeconomică, politicile 
fi scale şi cele ale ratei de schimb valutar promovate 
de stat.

Economiile în dezvoltare, pe lângă nivelul re-
dus al veniturilor populaţiei, înregistrează proble-
me majore la nivelul celorlalţi factori menţionaţi. 
Multitudinea problemelor atestate în funcţionarea 
economiilor slab dezvoltate iau forma eşecurilor 
mecanismelor economiei de piaţă, care îngreunează 
procesul de mobilizare şi alocare efi cientă a resur-
selor. Ce poate sparge acest cerc vicios autosusţinut 
de sărăcie? Un răspuns la această întrebare îl poa-
te conţine experienţa statelor din regiunea Asiei de 
Sud-Est care au înregistrat succese în procesul de 
dezvoltare economică în a doua jumătate a secolului 
trecut.

Astfel, în vederea încurajării acumulării de ca-
pital, autorităţile din China, Hong-Kong şi Taiwan 
(Aoki et al., 1995, pp. 44-45) au recurs la instru-
mente specifi ce: 

încrederea scăzută în sistemul bancar din - 
China şi Taiwan a fost compensată prin asigurarea 
integrală de către stat a depozitelor bancare de pe 
conturile de economii;

H- ong-Kong şi Taiwan au asigurat stabilita-
tea macroeconomică prin promovarea unor politici 
fi scale conservative care urmăreau realizarea de 
surplus bugetar;

politica monetară în Taiwan urmăreşte - 
menţinerea unei rate reale pozitive a dobânzilor, 
pe când în China rata reală pentru creditele ban-
care este menţinută la cote negative, deşi dobânda 

Tabelul 4 
Indicele Dezvoltării Umane

INDICATOR Moldova Ucraina Federaţia 
Rusă

România Slovacia Polonia

Educaţia 0,686 0,818 0,710 0,797 0,834 0,784
Media anilor de şcolarizare 0,73 0,853 0,669 0,801 0,875 0,752
Valoarea estimativă a anilor de şcolarizare 0,582 0,709 0,682 0,717 0,719 0,738
Rata combinată brută în învăţământ* 71,6% 90% 81,9% 79,2% 80,5% 87,7%

*pondere din totalul populaţiei de vârsta corespunzătoare a nivelelor de educaţie luate în calcul
Sursa: PNUD
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reală plătită pentru depunerile în bănci este pozi-
tivă;

statele din această regiune au promovat o - 
politică restrictivă de creşteri salariale şi au descu-
rajat organizarea muncitorilor în uniuni;

în vederea atragerii economiilor străine, - 
rata de schimb valutar în Hong-Kong şi Taiwan este 
menţinută la un nivel stabil;

investiţiile sunt încurajate prin introducerea - 
de stimulente fi scale şi crearea de zone economice 
libere;

investiţiile în capitalul fi x sunt fi nanţate - 
de către bănci specializate, create de stat (bănci de 
dezvoltare), sau de către băncile comerciale care în 
China sunt preponderent deţinute de stat. 

Creşterea economică depinde nu doar de volu-
mul capitalului acumulat, ci şi de utilizarea efi cientă 
a acestuia. Aici politica economică, promovată de 
guvern, care determină şi ghidează modul acumulă-
rii capitalului în economie, joacă un rol decisiv. În 
acest sens Lau menţionează că orientarea către ex-
port a economiei şi în general participarea în circu-
itul economic mondial prin intermediul comerţului 
internaţional exercită presiuni concurenţiale pentru 
întreprinderile exportatoare din China, Hong Kong 
şi Taiwan şi le determină să fi e efi ciente (Aoki et al., 
1995, p. 51).

Toate măsurile menţionate, implementate în ve-
derea depăşirii problemelor specifi ce economiilor în 
dezvoltare, au în comun rolul activ jucat de guvern 
în acest proces. Yoon Je Cho, cu referire la experi-
enţa Coreei de Sud, aduce un argument şi mai expli-
cit menţionând că în ţara sa intervenţia guvernului 
în funcţionarea pieţei, în special a pieţelor fi nanci-
are, a fost una masivă, iar procesul de dezvoltare 
economică a fost favorizat prin alocarea rentei eco-
nomice (Aoki et al., 1995, p. 208). În Coreea de Sud 
controlul asupra sectorului fi nanciar a constituit un 
instrument al politicii industriale care a promovat 
creşterea economică. Guvernul coreean a dispus de 
o strategie de dezvoltare în care politicile de cre-
dit erau coordonate efi cient cu politicile economice 
(Aoki et al., 1995, p. 209).

Dar care este situaţia la acest capitol în Republi-
ca Moldova? Pentru a răspunde la această întrebare 
urmează a fi  analizate aspectele care exercită o in-
cidenţă directă asupra condiţiilor de dezvoltare eco-
nomică în Republica Moldova, conţinute generic în 
sintagma „politica economică”. 

Strategia de dezvoltare economică1. 
În Moldova politica în domeniul dezvoltării 

economice este conţinută în câteva documente de 
politici, în vigoare la moment:

Strategia naţională de dezvoltare pe anii - 
2008–2011;

Programul de stabilizare şi relansare econo-- 
mică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011;

Memorandumul cu privire la Politicile Eco-- 
nomice şi Financiare pentru 2010-2012;

Relansăm Moldova: Priorităţile de dezvol-- 
tare pe termen mediu.

Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-
2011, aşa cum se specifi că în textul acesteia, are 
ca obiectiv principal „… crearea condiţiilor pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin conso-
lidarea fundamentului pentru o creştere economică 
robustă, durabilă şi incluzivă”. Iar pentru atinge-
rea acestui deziderat, Toate direcţiile prioritare de 
dezvoltare stabilite în Strategie urmăresc ajustarea 
politicilor naţionale relevante la cele europene. În 
acest scop, acţiunile întreprinse pentru realizarea 
Strategiei se vor întemeia pe cele patru criterii de 
la Copenhaga, racordarea la care ar putea asigura 
apropierea ţării noastre de valorile şi structurile eu-
ropene. În special, prin prisma Strategiei, Guvernul 
va depune eforturi pentru transpunerea acquis-lui 
comunitar în legislaţia naţională, asigurând imple-
mentarea consecventă a legislaţiei europene adop-
tate. (Legea Nr.295-XVI. Chişinău, 21 decembrie 
2007).

Strategia este dezvoltată în jurul a cinci piloni: 
consolidarea statului democratic bazat pe suprema-
ţia legii şi respectarea drepturilor omului; regle-
mentarea confl ictului transnistrean şi reintegrarea 
ţării; sporirea competitivităţii economiei naţionale; 
dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de 
ocupare şi promovarea incluziunii sociale, dezvol-
tarea regională.

La capitolul economic, Strategia propune reali-
zarea unui şir de activităţi axate pe: îmbunătăţirea 
mediului de afaceri; promovarea ÎMM-urilor; spo-
rirea efi cienţei întreprinderilor; dezvoltarea sferei 
de cercetare şi inovare; dezvoltarea infrastructurii 
fi zice. 

Un alt document este Programul de stabilizare şi 
relansare economică a Republicii Moldova pe anii 
2009-2011, elaborat ca răspuns la efectele negative 
ale crizei economice mondiale. Acest document se 
axează pe 3 domenii majore, inclusiv: stabilizarea 
şi optimizarea fi nanţelor publice; relansarea acti-
vităţii economice; asigurarea unei protecţii sociale 
efi ciente şi juste. În partea ce vizează dezvoltarea 
economică, programul în cauză prevede: reducerea 
poverii administrative şi fi scale pentru desfăşurarea 
afacerilor; facilitarea accesului antreprenorilor la 
mijloace fi nanciare pentru iniţierea, dezvoltarea sau 
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relansarea afacerilor; stimularea investiţiilor publi-
ce şi private.

Memorandumul cu privire la Politicile Econo-
mice şi Financiare pentru 2010-2012 îşi propune 
reducerea defi citului bugetului public general şi re-
stabilirea poziţiei bugetar-fi scale durabile pe termen 
mediu; menţinerea infl aţiei conform ţintei stabilite 
de BNM şi dezvoltarea unui cadru clar, credibil şi 
funcţional al politicii monetare care să fi e din timp 
comunicat opiniei publice, iar intervenţiile BNM pe 
piaţa valutară se vor realiza doar pentru contracararea 
fl uctuaţiilor neprevăzute; asigurarea stabilităţii fi nan-
ciare; îmbunătăţirea climatului de afaceri; promova-
rea reformei serviciului public; reforma sistemului de 
asigurări sociale; eliminarea costurilor cvasi-fi scale 
în sectorul serviciilor comunale de utilităţi publice; 
protecţia persoanelor cu venituri mici. 

Un ultim document de politici economice este 
„Relansăm Moldova”, care se axează pe o serie de 
acţiuni grupate pe 3 categorii. În sfera economică 
se prevede: ameliorarea condiţiilor pentru afaceri; 
stimularea dezvoltării afacerilor; parcurile industri-
ale; agricultura de valoare înaltă; investiţiile în in-
frastructură; dezvoltarea regională.

Această expunere succintă, la nivel de principii, 
a documentelor de dezvoltare economică din Mol-
dova aduce câteva observaţii. Cea mai importantă 
este că abordările propuse a fi  implementate denotă 
faptul că Moldova nu încearcă să creeze anumite 
avantaje temporare, capabile să producă schimbări 
calitative într-o perioadă scurtă de timp, care să 
prevadă, de exemplu, crearea unui sector industrial 
performant în ţară. Creşterea economică este lăsată 
pe seama acţiunii forţelor pieţei, fără a se ţine cont 
de existenţa eşecurilor pieţei care pentru statele în 
curs de dezvoltare se pot manifesta la amplitudini 
sporite. În acest fel în Moldova se încearcă reconsti-
tuirea condiţiilor existente la moment în economiile 
dezvoltate, ori chiar şi în condiţii similare economia 
Moldovei va înregistra performanţe scăzute din mo-
tivul infrastructurii subdezvoltate dar şi a potenţia-
lului economic mult inferior faţă de cel din statele 
dezvoltate economic, din motive istorice legate de 
trecutul comunist al ţării. Acest lucru este îndeosebi 
evident atunci când facem referinţă la abordările 
aplicate de statele din regiunea Asiei de Sud-Est. 
Astfel, măsurile întreprinse la moment nu pot avea 
o altă consecinţă decât transmiterea în gestiunea 
agenţilor economici străini a activelor economice 
naţionale.

Obiectivele propuse a fi  realizate în sfera econo-
mică în Moldova sunt în mare măsură declarative, 
acestea, de altfel, fi ind valabile şi pentru statele dez-

voltate economic. Astfel, îmbunătăţirea mediului de 
afaceri, promovarea ÎMM-urilor, sporirea efi cienţei 
întreprinderilor, dezvoltarea sferei de cercetare şi 
inovare, dezvoltarea infrastructurii fi zice, reduce-
rea defi citului bugetului, menţinerea la cote mici a 
infl aţiei, asigurarea stabilităţii fi nanciare constitu-
ie priorităţi generice aplicate în vederea asigurării 
funcţionării adecvate a unei economii. Dar ce alte 
măsuri extraordinare, date fi ind şi discrepanţele ex-
traordinare dintre nivelul de dezvoltare economică 
care există pe moment, sunt luate în Moldova pen-
tru lichidarea decalajului în raport cu media conti-
nentului european?

Este de notat faptul că autorităţile Republicii 
Moldova percep funcţionarea instituţiilor demo-
cratice şi stabilitatea macroeconomică, unde nive-
lul redus al infl aţiei este elementul de bază, ca fi ind 
condiţii premergătoare dezvoltării economice. Însă 
instituţiile democratice, în toată complexitatea aces-
tora caracteristică societăţilor moderne dezvoltate, 
funcţionează efi cient doar după atingerea unui anu-
me nivel de dezvoltare economică. De asemenea, în 
condiţiile necesităţii asigurării unei creşteri econo-
mice rapide, aşa cum poate ar fi  cazul în Moldova, 
obligativitatea menţinerii unui nivel redus al infl aţi-
ei este mai degrabă un impediment decât o condiţie 
favorabilă. În situaţiile de transformări economi-
ce rapide este fi resc ca nivelul infl aţiei să oscileze 
mult, acesta fi ind instrumentul de ajustare şi aliniere 
a structurii economice naţionale la standardele exis-
tente pe plan mondial. De asemenea, infl aţia joacă 
şi  rolul de creştere a productivităţii muncii, care 
este un element extrem de important îndeosebi pen-
tru statele afl ate în tranziţie de la comunism. Astfel, 
pentru economiile emergente nu mărimea infl aţiei 
este de urmărit, atâta timp cât aceasta nu atinge 
cote exagerate, ci nivelul şi calitatea creşterii eco-
nomice şi modul de distribuire a rezultatelor aces-
teia care trebuie să fi e echitabilă pentru întreaga 
societate.

Atrag atenţia, de asemenea, şi acţiunile propuse 
pentru realizarea dezideratului de dezvoltare econo-
mică a ţării, care sunt racordarea la criteriile de la 
Copenhaga şi transpunerea acquis-lui comunitar în 
legislaţia naţională. Aceste măsuri de „dezvoltare 
economică” par a fi  superfi ciale. Criteriile date au 
ca menire asigurarea armonizării economice şi so-
ciale a unui grup de state care formează sau intenţi-
onează să adere la UE, state care la momentul ade-
rării au dispus de un nivel de dezvoltare economică 
mult mai avansată decât cel al Moldovei în prezent. 
Moldova, deşi şi-a declarat ca obiectiv politic de 
mai bine de 5 ani integrarea europeană, se afl ă încă 
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la o distanţă indefi nit de îndepărtată de acest obiec-
tiv. Astfel, criteriile date, deşi reprezintă un cadru 
avansat de organizare socio-economică a unui stat, 
nu reprezintă neapărat şi un instrument de dezvolta-
re economică. Statele care au aplicat criteriile men-
ţionate au benefi ciat şi de un suport substanţial al 
UE în cadrul procesului de integrare în UE, pe când 
Moldova nu.

Astfel, neajunsul major al documentelor strate-
gice de dezvoltare economică a ţării rezidă în faptul 
că acestea nu oferă o soluţie practică de lichidare a 
handicapului în dezvoltarea economică a Moldovei, 
în comparaţie cu media de pe continentul european. 
Ele oferă o abordare generală de creştere economi-
că, ignorând problemele reale din economie şi sunt 
axate pe abordări paliative care nu oferă soluţii de 
depăşire a neajunsurilor caracteristice nivelului ac-
tual de dezvoltare a ţării. Aceste probleme nu pot fi  
depăşite prin simpla acţiune a forţelor pieţei, dat fi -
ind potenţialul economic al Moldovei mult inferior 
în comparaţie cu acela al altor state. 

De aceea Moldova trebuie să-şi dezvolte o stra-
tegie efi cientă de lichidare a handicapului în nivelul 
de dezvoltare economică (nu de creştere economi-
că ca obiectiv general, ci de recuperare economică 
într-o perioadă fi nită de timp), cu instrumente spe-

cifi ce create special în acest sens. Modelul statelor 
din Asia de Sud-Est poate servi ca exemplu.  

Mediul de afaceri2. 
În scopul evaluării calităţii mediului de afaceri 

din Moldova, se va recurge la doi indicatori proxy. 
Indicele libertăţii economice, elaborat de funda-
ţia Heritage şi Wall Street Journal este unul dintre 
aceştia prin care se analizează calitatea mediului 
economic din perspectiva principiilor economice 
neoclasice. În conformitate cu Indicele Libertăţii 
Economice, pentru anul 2010 Moldova este plasată 
pe poziţia 125 din 179 de state evaluate. Per total, 
Moldova, cu un punctaj de 53,7 puncte, este carac-
terizată ca având în principal un mediu de afaceri 
neprietenos (Miller & Holmes, 2010).

Dintr-un total de 43 state de pe continentul eu-
ropean, Moldova ocupă poziţia a 40-a. Performanţa 
Moldovei este văzută ca fi ind sub media mondială 
şi cea regională. În conformitate cu acest indicator, 
Moldova înregistrează o performanţă mediocră în 
multe domenii economice, inclusiv:

Libertatea în afaceri este restricţionată de - 
procedura difi cilă de licenţiere care necesită mai 
mult timp decât media mondială, pe când barierele 
non-tarifare obstrucţionează libertatea comerţului;

Sistemul de taxare este caracterizat ca fi ind - 
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prea complex, iar nivelul înalt al cheltuielilor buge-
tare limitează libertatea economică;

Libertatea în sfera monetară este limitată de - 
intervenţiile guvernamentale în formarea preţurilor 
pentru câteva din utilităţile publice; 

Lipsa de transparenţă în administrare, infra-- 
structura fi zică săracă, executarea slabă a contrac-
telor, intervenţia excesivă a mediului birocratic în 
sfera economică, justiţia imparţială şi restricţia de 
achiziţionare a pământului de către investitorii stră-
ini limitează libertatea investiţiilor;

Libertatea în sfera fi nanciară este limitată - 
de fi nanţarea difi cilă pe termen lung, sectorul ban-
car concentrat şi de piaţa de capital subdezvoltată; 

Slăbiciunile în sistemul proprietăţii private - 
constau în interferenţa puterii executive în sistemul 
judiciar şi protecţia insufi cientă a proprietăţii inte-
lectuale; 

Corupţia este percepută ca având o răs-- 
pândire largă – în conformitate cu topul realizat de 
Transparency International, Moldova ocupa în anul 
2009 poziţia 109 din 179 state, la acest capitol;

Cadrul normativ rigid limitează libertatea - 
pe piaţa forţei de muncă.

Cea de a două evaluare a mediului de afaceri se 
bazează pe percepţia antreprenorilor. Sondajul ela-
borat de unitatea de analiză a antreprenoriatului din 
cadrul Băncii Mondiale reprezintă o sursă de infor-
maţie în acest sens. În conformitate cu investigaţiile 
efectuate pe durata anilor 2008-2009, trei obstacole 
majore îngreunează activitatea fi rmelor în Moldova. 
Aceste obstacole sunt: accesul difi cil la fi nanţare; 
forţa de muncă slab califi cată şi disponibilitatea re-
dusă a terenurilor. Corupţia, mărimea taxelor, prac-
ticile şi sectorul neformal, instabilitatea politică re-
prezintă defi cienţe de o severitate mai redusă pentru 
mediul de afaceri din Moldova. Furnizarea energiei 
electrice, licenţierea şi administrarea taxelor sunt 
percepute ca fi ind cel mai puţin anevoioase din to-
pul format din 10 cele mai stringente probleme ale 
mediului de afaceri din Moldova (BM, 2009).

Accesul la fi nanţare reprezintă obstacolul prin-
cipal pentru fi rmele din Moldova, mai cu seamă 
pentru companiile mari. Totodată, forţa de muncă 
slab califi cată afectează activitatea fi rmelor de talie 
medie. În cazul fi rmelor mici o problemă la fel de 
acută o reprezintă disponibilitatea redusă a terenu-
lui.

Deşi ambii indicatori menţionaţi sunt impor-
tanţi, în cazul Moldovei cel de al doilea este mai re-
levant. Libertatea economică, percepută de Indicele 
Libertăţii Economice prezintă o importanţă majoră 
în două situaţii extreme. Prima situaţie este cea în 

care obstacole mari sunt puse în calea desfăşurării 
activităţilor economice, precum cele caracteristice 
economiilor planifi cate, după modelul statelor co-
muniste. Cel de-al doilea caz este al economiilor de 
piaţă afl ate la un nivel foarte avansat de sofi sticare, 
atunci când chiar şi cea mai mică dereglare poate 
prezenta pericole pentru funcţionarea întregului sis-
tem economic. 

Licenţierea solicită mai mult timp în Moldova.
În comparaţie cu standardele mondiale, nici sistemul 
fi scal nu este atât de bine organizat precum ar tre-
bui. Sistemul birocratic prezintă defi cienţe, calitatea 
nesatisfăcătoare a cadrului legal şi corupţia impun 
obstacole suplimentare în funcţionarea economiei 
moldave, dar problema crucială este cea a accesu-
lui limitat la fi nanţare. Adiţional, infrastructura slab 
dezvoltată şi forţa de muncă slab califi cată necesită 
atenţia autorităţilor pentru impulsionarea ritmului 
creşterii economice în ţară. 

Taxarea3. 
În Moldova sunt aplicate două categorii de taxe: 

generale de stat şi locale. Potrivit codului fi scal, sis-
temul impozitelor şi taxelor generale de stat include: 
impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, acci-
zele, impozitul privat, taxa vamală şi taxele rutiere. 
La nivel local sunt aplicate alte 14 taxe. 

La o privire de ansamblu se atestă că taxele apli-
cate asupra volumului activităţilor  economice sunt 
colectate la nivel central. Această distribuire a ve-
niturilor fi scale demotivează autorităţile locale în 
stimularea activităţilor economice la nivelul local.

Sistemul fi scal în Moldova este competitiv din 
perspectivă internaţională. Această concluzie este 
făcută în cadrul unei analize efectuată de Agenţia 
SUA de asistenţă internaţională (USAID) în anul 
2008 (Gallagher et al., 2008). Nivelul taxelor, in-
clusiv şi al contribuţiilor sociale, în Moldova nu 
este foarte înalt, situându-se la nivelul de 34% din 
PIB. Dacă se exclud taxele vamale şi contribuţiile 
sociale, veniturile fi scale se vor reduce la jumăta-
te, până la 17% din PIB. Acest nivel nu este foarte 
înalt (Gallagher et al., 2008). Moldova colectează 
mai puţine taxe directe şi mai multe taxe indirecte. 
În conformitate cu CCTM, în 2007, 8 060 mil. lei 
din venituri au provenit din taxe directe, iar 9 879 
mil. lei din taxe indirecte, unde numai TVA i-au re-
venit 42,3% din totalul veniturilor fi scale.

Aproximativ 22% din veniturile rezultate din 
munca prestată sunt asimilate de stat sub forma ta-
xelor. Acest nivel este puţin peste media mondială 
(Gallagher et al., 2008). Conformarea cu regulile 
autorităţilor fi scale în Moldova nu este mult mai 
difi cilă decât în alte părţi. Obstacolele administra-
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tive puse pe seama plătitorilor de taxe în Moldova 
sunt competitive pe plan regional. Pe durata unui 
an calendaristic, agenţii economici trebuie în me-
die să opereze 49 plăţi către autorităţile fi scale şi 
să consume în medie 218 ore pentru a se conforma 
regulilor administrative impuse. Pentru Europa de 
Est şi regiunea Asiei Centrale media este de 46,3 
plăţi şi, respectiv, 451,5 ore, pe când pentru statele 
CSI – 52,1 plăţi şi 595,5 ore, respectiv (Gallagher 
et al., 2008).

4. Subvenţiile
Nu este foarte mult de relatat la acest capitol. 

Motivul principal constă în faptul că guvernul mol-
dav nu implementează o politică economică activă, 
aşa cum reiese şi din analiza documentelor de poli-
tici economice.

Deşi subvenţii sunt alocate, mărimea acestora 
este în descreştere. În conformitate cu CCTM 2009-
2011, subvenţiile vor fi  reduse de la 3,3% din PIB în 
anul 2007 la 1,3% în 2011. Recenta criză fi nanciară 
a accelerat şi mai mult acest proces. 

Benefi ciarul major al subvenţiilor este sectorul 
agricol. În 2009, subvenţiile au constituit 53% din 
alocaţiile aprobate acestui sector. Politica de sub-
venţionare în Moldova urmăreşte îmbunătăţirea 
performanţei producătorilor autohtoni în vederea 
creşterii capacităţilor acestora de a concura pe piaţa 
locală (HG nr. 1305 din 29.11. 2007). 

Astfel, se poate remarca faptul că politica de 
subvenţionare în Moldova este îndreptată către sec-
torul economic cu cel mai mic potenţial pentru asi-
gurarea dezvoltării economice şi nu urmăreşte îm-
bunătăţirea competitivităţii pe plan extern al ţării.

Politica de comerţ exterior5. 
Politica de comerţ exterior a Moldovei este 

formată de principiul Naţiunii celei mai Favoriza-
te (MFN) şi principiul aplicării condiţiilor egale cu 
cele aplicate producătorilor locali pentru bunurile 
importate din statele membre ale Organizaţiei Mon-
diale a Comerţului (OMC). Moldova are încheia-
te acorduri de liber schimb cu majoritatea statelor 
CSI şi cu statele semnatare ale acordului CEFTA. 
În 2008, UE a atribuit Moldovei Preferinţe Autono-
me care oferă accesul liber pe piaţa UE a bunurilor 
fabricate în Moldova, cu excepţia unor categorii de 
bunuri agricole, sensibile pentru piaţa internă a UE. 

Pe durata negocierilor de aderare la OMC Mol-
dova nu a reuşit să obţină derogări de la regulile de 
bază aplicate în cadrul acestei organizaţii, prevăzute 
pentru statele în dezvoltare (Mincu, 2007). În acest 
fel, Moldova a ratat posibilitatea folosirii taxelor şi 
a măsurilor non-tarifare în vederea protejării pro-
ducătorilor locali de la competiţia externă directă, 

dar nici să ofere subvenţii în schimbul atingerii unor 
performanţe la export, precum şi folosirea subven-
ţiilor în vederea încurajării consumului bunurilor 
locale în detrimentul celor de import.

În conformitate cu evaluarea OMC (2009), Mol-
dova a aplicat în anul 2007 un tarif mediu, ponderat 
la volumul de comerţ, în mărime de 2,7%. Tariful 
mediu, ponderat la volumul de comerţ aplicat produ-
selor agricole, a fost de 8,5%, pe când în cazul bunu-
rilor non-agricole acesta a fost de 2,1%. Pe plan regi-
onal, tariful mediu, ponderat la volumul comerţului, 
este similar cu cel aplicat de UE. În Ucraina valoarea 
acestui indicator a fost de 5,1%, pe când în anul 2006 
Federaţia Rusă a aplicat în medie un tarif de 11,4%.

Economia Moldovei este în mod tradiţional de-
pendentă de comerţul exterior, aşa cum piaţa inter-
nă mică nu oferă posibilităţi de creştere economică 
robustă într-o lume afl ată într-un proces continuu de 
globalizare. Dar, concomitent, comerţul neîngrădit 
cu statele mult mai avansate în plan economic poate 
aduce prejudicii serioase pentru economia Moldo-
vei, dat fi ind potenţialul economiei naţionale mult 
mai redus în comparaţie cu acela al altor state.

Politica fi scală6. 
Evaluarea politicii fi scale aplicate în Moldova 

este bazată pe Cadrul de Cheltuieli pe Termen Me-
diu pentru anii 2009-2011, care este documentul de 
planifi care strategică pe termen mediu în domeniul 
fi nanţelor publice. Deşi evaluările făcute la momen-
tul elaborării acestuia şi-au pierdut din relevanţă, în 
urma infl uenţelor nefaste exercitate de recenta criză 
economică, documentul în cauză totuşi este sugestiv 
atunci când trebuie să se facă evaluare calitativă a 
politicii fi scale aplicate în Moldova.

Astfel, politica fi scală aplicată în Republica 
Moldova poate fi  descrisă în felul următor:

În 2007 cheltuielile guvernului au atins - 
41% din PIB, din care cheltuielile curente au repre-
zentat 33,4%, iar cheltuielilor capitale i-au revenit 
7,6%. Cea mai semnifi cativă categorie a cheltuie-
lilor curente au reprezentat-o în 2007 transferurile 
către populaţie, care au atins suma de 11,2% din 
PIB. Cheltuielile cu salarizarea în sectorul bugetar 
au reprezentat 9,3% din PIB. Cheltuielile cu plata 
bunurilor şi serviciilor, precum şi subvenţiile alo-
cate în scopuri de producţie au reprezentat 8,7% şi, 
respectiv, 3,3% din PIB;

Pe durata anului 2008, la momentul elabo-- 
rării CCTM 2009-2011, s-a estimat că toate cheltu-
ielile publice vor urca la 41,5% din PIB în 2011, pe 
când cheltuielile curente s-ar majora până la 34,4% 
din PIB, iar cheltuielile capitale se vor reduce la 
7,1% din PIB. Toate categoriile de cheltuieli curen-
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te au fost estimate să crească. Unica categorie pla-
nifi cată să se micşoreze este cea cu transferurile în 
scopuri de producţie, care a fost planifi cată pentru 
2011 la numai 1,3% din PIB;

Sectorul social, care cuprinde cheltuielile - 
pentru asistenţă socială, educaţie şi sănătate, este 
principalul benefi ciar al alocaţiilor bugetare. În 
2009, sectorului social i-au revenit 68,7% din to-
talul alocaţiilor bugetare. Pentru acelaşi an cheltu-
ielile cu destinaţie economică au reprezentat doar 
10,7% din total;

Pentru anul 2011, investiţiile capitale, - 
care reprezintă o categorie a cheltuielilor capita-
le, au fost planifi cate să fi e reduse cu 20 puncte 
procentuale, la numai 1,8% din PIB în comparaţie 
cu nivelul anului 2005. Aproximativ două treimi 
din investiţiile capitale le reprezintă investiţiile în 
infrastructură;

Aproximativ 62% din bugetul public naţi-- 
onal este operaţionalizat la nivel central, pe când 
restul 38% sunt valorifi cate în cadrul bugetelor lo-
cale, bugetelor asigurărilor sociale şi de sănătate, iar 
aproximativ o treime din sursele colectate la nivel 
central sunt redistribuite pentru acoperirea defi cite-
lor din celelalte bugete. 

Incidenţa crizei fi nanciare mondiale recente a 
exercitat un impact negativ asupra economiei Re-
publicii Moldova, care a schimbat confi guraţia po-
liticii fi scale aplicate de autorităţi în Moldova prin 
creşterea substanţială a ponderii în total a cheltu-
ielilor sociale, precum şi majorarea semnifi cativă a 
defi citului bugetar. Scăderea cererii la exterior, dar 
şi la interior, a determinat o scădere pronunţată a 
volumului activităţii economice în Moldova (IMF 
2010).

Această descriere succintă a politicii fi scale 
aplicate în Moldova denotă faptul că în pofi da de-
claraţiilor politice, dezvoltarea economică nu con-
stituie o prioritate în Moldova. Astfel, ponderea 
înaltă a cheltuielilor publice în PIB limitează capa-
citatea sectorului privat de a se dezvolta. Abordarea 
dată poate fi  justifi cată cu condiţia existenţei unui 
program amplu de investiţii în infrastructura econo-
mică, dar acesta nu este cazul Republicii Moldova: 
ponderea cheltuielilor alocate pentru investiţiile 
capitale, deşi şi aşa nu foarte mare, este în scădere. 
Cheltuielile cu destinaţie socială domină per ansam-
blu confi guraţia cheltuielilor bugetare, dar şi voinţa 
guvernului, care nu poate oferi o altă soluţie în ve-
derea acoperii necesităţilor sociale decât majorarea 
continuă a ponderii în PIB a cheltuielelor bugetare, 
precum şi reducerea alocaţiilor cu destinaţie econo-
mică. Dependenţa pronunţată de transferurile din 

bugetul central limitează autonomia locală în Mol-
dova. 

Politica monetară şi sectorul fi nanciar7. 
Politica monetară şi valutară este implementată 

de Banca Naţională a Moldovei (BNM). Obiectivul 
primar al BNM este asigurarea şi menţinerea stabili-
tăţii preţurilor. Totodată, fără prejudicierea obiecti-
vului său fundamental, Banca Naţională promovea-
ză şi menţine un sistem fi nanciar bazat pe principiile 
economiei de piaţă şi sprijină politica economică 
generală a statului.

În vederea realizării obiectivului său, BNM fo-
loseşte regimul infl aţiei ţintă, prin care rata anuală 
dorită a infl aţiei este anunţată din timp. Pe moment, 
BNM urmăreşte menţinerea unei rate a infl aţiei sub 
10 procente. 

În partea ce ţine de politica valutară, regimul 
aplicat în Moldova este cel al cursului fl otant de 
schimb valutar, determinat în baza cursurilor valu-
tare preponderente pe piaţă.

Politica monetară este transmisă în economie de 
băncile comerciale. Mărimea şi maturitatea sectoru-
lui fi nanciar exercită o infl uenţă directă asupra ni-
velului de dezvoltare economică a ţării. În Moldova 
volumul creditelor oferite în noiembrie 2009 a re-
prezentat 36,3% din PIB, pe când activele totale ale 
sectorului bancar au reprezentat 64% din PIB (IMF 
2010). La sfârşitul anului 2010 în Moldova activau 
15 bănci comerciale, în care ponderea investiţiilor 
străine în capitalul băncilor a fost de aproximativ 
77%. Aproape 2/3 din total îl reprezintă activele ce-
lor mai mari 5 bănci din Moldova. Din totalul credi-
telor acordate, mai mult de jumătate se direcţionează 
pentru industrie şi comerţ, urmate de agricultură şi 
industria alimentară – 14,85%, credite pentru imo-
bil, construcţie şi dezvoltare – 12,33%, credite pen-
tru consum şi alte domenii – 8,4%. (BNM, 2011).

În acest context se poate remarca faptul că 
obiectivul de asigurare şi menţinere a stabilităţii 
preţurilor favorizează dezvoltarea economică prin 
reducerea incertitudinilor, dar concomitent acesta 
limitează capacitatea utilizării de către guvern a 
politicii monetare ca instrument activ pentru reali-
zarea unor obiective de dezvoltare economică, de-
oarece în multe cazuri creşterea economică rapidă 
este asistată de o infl aţie pronunţată. Este de menţi-
onat şi faptul că noţiunea de „rată mare a infl aţiei” 
nu are o defi niţie exactă în literatura de specialitate. 
Se poate argumenta că o mărime de până la 20% 
a ratei infl aţiei reprezintă o valoare rezonabilă în 
condiţiile unei creşteri economice reale şi susţinu-
te. Astfel, este la latitudinea politicienilor stabilirea 
ordinii de prioritate, fi e asigurarea creşterii econo-
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mice şi prin aceasta creşterea bunăstării populaţiei 
prin majorarea veniturilor, fi e lupta cu infl aţia care 
se materializează în fi nal în tentativa de a menţine 
un nivel real al veniturilor populaţiei la o mărime 
existentă în prezent. Abordarea dată este poate po-
trivită pentru statele dezvoltate economic, dar pe cât 
de bine aceasta se aliniază obiectivelor de dezvolta-
re economică a Moldovei? 

Mărimea relativă a sectorului bancar în Moldova 
este de peste 5 ori mai mică decât media statelor UE 
(FMI raport 07/243 din iulie 2007). În acest context 
în vederea implementării unor proiecte industriale 
de anvergură care ar putea asigura o rată sporită de 
creştere economică, ar fi  oportună fondarea unei 
bănci de dezvoltare pentru perioada în care secto-
rul bancar din Moldova este încă în formare până 
să ajungă la cotele medii din UE. 

IV. Eşecurile pieţei
Termenul de eşec al pieţei defi neşte situaţia în 

care alocarea resurselor în cadrul sistemului econo-
miei de piaţă este inefi cientă. Deviaţiile de la asu-
mările de bază ale competiţiei perfecte, care sunt: 
atomicitatea cererii şi a ofertei; omogenitatea pro-
dusului, lipsa publicităţii şi a diferenţierii produse-
lor; intrarea liberă pe piaţă;  transparenţa pieţei în 
sensul că toţi agenţii cunosc tipul şi calitatea produ-
sului; perfecta mobilitate a factorilor de producţie 
duc la apariţia eşecurilor pieţei, care sunt de altfel 
o stare uzuală a oricărei economii. Nivelul de dez-
voltare economică determină gradul de apropiere de 
condiţiile competiţiei perfecte, în acest sens statele 
cu o economie slab dezvoltată sunt într-o măsură 
mai mare expuse apariţiei eşecurilor pieţei. 

Un exemplu al eşecurilor pieţei este adus de 
Azariadis şi Stachurski (Aghion & Durlauf, 2005, 
pp. 298-301) cu referire la eşecurile pieţelor de credit 
şi asigurări. Astfel, lipsa gajului în mărime sufi cientă 
face ca agenţii economici din statele slab dezvoltate 
să opteze pentru proiecte mai puţin riscante, dar care 
sunt şi mai puţin profi tabile pe plan mondial. Pe ter-
men lung, menţinerea acestei situaţii duce la creşterea 
discrepanţelor dintre nivelul de dezvoltare a statelor. 
În context cu acest tip al eşecurilor pieţei este şi ob-
servaţia Rosenstein-Rodan care face referire la inca-
pacitatea statelor slab dezvoltate să atragă tehnologii 
de producţie moderne din cauza costurilor ridicate 
ale acestora. În acest sens o soluţie este industrializa-
rea per ansamblu a economiei care va mări piaţa şi, 
în consecinţă, va reduce costul per unitate (Aghion 
& Durlauf 2005, p. 340). Astfel, industrializarea eco-
nomiei poate fi  realizată sub conducerea guvernului, 
prin intermediul controlului direct asupra sectorului 

fi nanciar. Pe durata secolului al XIX-lea un proces 
similar a avut loc în Europa de Vest, care s-a realizat 
fără intervenţia directă a guvernului, dar la acea dată 
statele respective dispuneau de un sector fi nanciar 
bine dezvoltat, format dintr-un număr mic de bănci 
comerciale cu un nivel considerabil de capitalizare 
(Aghion, Durlauf 2005, p. 340).

Moldova nu dispune de un sector fi nanciar bine 
dezvoltat şi mărimea relativ mică a celor mai impor-
tante instituţii fi nanciare face imposibilă implemen-
tarea unor proiecte industriale valoroase. Accesul 
limitat la fi nanţare în Moldova reprezintă o formă 
a eşecului pieţei care necesită a fi  abordată în mod 
corespunzător în vederea realizării unei creşteri eco-
nomice calitative. Fondarea de către stat a unei bănci 
de dezvoltare reprezintă o soluţie în acest sens.

Poate principala întrebare care s-a conturat în 
urma analizei efectuate în capitolul precedent este: 
pe cât de relevante necesităţilor reale ale ţării sunt 
abordările aplicate la ora actuală în economie pen-
tru asigurarea creşterii economice?

Pentru Moldova este mai potrivită dezvoltarea 
unei strategii de recuperare economică care să ofere 
soluţii reale pentru reindustrializarea rapidă a ţării. 
Din acest punct de vedere, obiectivele majore urmă-
rite de ţară în economie care ţin de stabilitate şi li-
beralizare, lichidare a unor avantaje artifi ciale, tem-
porare, sunt mai degrabă în defavoarea dezvoltării 
economice a ţării. Unica posibilitate de dezvoltare 
economică pentru ţară, care să nu se materializeze 
în fi nal într-o extensiune a unor economii mai mari, 
este crearea de avantaje temporare şi de alterare 
artifi cială a preţurilor relative, dar cu condiţia în-
dreptării supraprofi turilor obţinute în acumularea 
de capital, şi nu în consumul bunurilor de lux sau 
exportul acestuia.

Politica economică bazată pe principiile neocla-
sice avantajează statele cu un nivel înalt de dezvol-
tare economică, acolo unde eşecurile pieţei sunt mai 
puţin prezente. Statele cu o economie slabă trebuie 
să identifi ce instrumente efi ciente de depăşire a eşe-
curilor pieţei. Cu referire la statele din regiunea Asi-
ei de Sud-Est, care s-au dezvoltat economic constant 
bine cu începere din anii şaizeci ai secolului trecut, 
Rodrik (Aghion & Durlauf 2005, p.975) menţionea-
ză că Coreea de Sud şi Taiwan au aplicat politici 
de creştere economică cu abateri semnifi cative de la 
prescripţiile Consensului din Washington. Niciunul 
din aceste state nu au operat liberalizări semnifi ca-
tive ale comerţului şi ale sistemului fi nanciar până 
în anii 1980. Ambele state au implementat politici 
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industriale prin intermediul: creditelor direcţionate, 
protecţiei comerţului, subvenţionării exporturilor, 
scutirilor de impozite.

Experienţa internaţională denotă că atributele 
de bază ale politicii economice, care au dus la dez-
voltare în Germania, SUA şi Japonia, dar ignorate 
în prezent, sunt: bazele imateriale ale bunăstării 
(cunoştinţe şi voinţa umană); superioritatea sec-
torului manufacturier faţă de cel agricol şi de ex-
tragere a resurselor naturale şi materiei prime; ro-
lul crucial al infrastructurii; caracterul sistemic al 
creşterii economice şi comerţul liber dintre statele 
cu nivel similar de dezvoltare (Reinert 2004, p.32). 
O abordare care a plasat industrializarea ca măsură 
de creştere a valorii resurselor naturale disponi-
bile la nivel naţional, a fost prezentă în politicile 
economice aplicate în Canada, Australia şi Noua 
Zelandă (Reinert 2004). În acest context Reinert 
menţionează că sectorul de manufactură, deşi mai 
puţin competitiv faţă de acel din Marea Britanie de 
la acea vreme, a fost necesar pentru transformarea 
resurselor naturale în bunăstare naţională ale state-
lor vizate (Reinert 2004, p. 34).

Protecţionismul reprezintă un instrument de 
creştere a producţiei, veniturilor şi a consumului 
fi nal al populaţiei. Acesta stimulează producerea 
bunurilor publice care în continuare favorizează 
producţia. Deşi restricţionate astăzi pentru statele în 
dezvoltare, politicile protecţioniste au fost folosite 
de nenumărate ori de SUA (Reinert 2004). Patentele 
şi drepturile aferente care aduc venituri suplimenta-
re autorilor acestora în vederea dezvoltării cunoaş-
terii, sunt instrumente indispensabile pentru creşte-
re pe plan mondial, pe când protecţionismul, care 
creează rentă în sectorul de manufactură în vederea 
dezvoltării acestuia, este etichetat ca cel mai mare 
rău (Reinert 2004, p. 9).

În baza concluziilor din capitolul 3, pot fi  fă-
cute următoarele propuneri în vederea îmbunătăţirii 
perspectivelor de creştere economică în Republica 
Moldova: 

La nivel strategic se impune dezvoltarea 1. 
unei strategii de recuperare a decalajului în nivelul 
de dezvoltare economică dintre Moldova şi media 
continentului european, care să prevadă crearea de 
avantaje comparative inclusiv prin alterarea artifi -
cială a preţurilor relative menite să creeze venituri 
temporare necesare pentru retehnologizarea unor 
sectoare ale economiei şi transformarea acestora în 
poli de creştere economică;

Fondarea unei bănci d2. e dezvoltare care să fi -
nanţeze dezvoltarea sectorului industrial;

Aplicarea unei politici de subvenţionare a 3. 
exporturilor de mărfuri şi servicii ca instrument de 
facilitare a retehnologizării şi a creşterii calităţii 
produselor autohtone;

Ajustarea sistemului educaţional la necesită-4. 
ţile economiei reale;

Majorarea fondurilor bugetare destinate fi -5. 
nanţării investiţiilor în infrastructură;

Îmbunătăţirea autonomiei la nivel local şi 6. 
crearea condiţiilor de competiţie intraregională prin 
atribuirea în categoria veniturilor locale a impozitu-
lui pe venit; 

Modifi carea obiectivului de activitate a BNM 7. 
în vederea asigurării creşterii economice;

Dezvoltarea unei politici economice pe ter-8. 
men lung sustenabile, având ca reper amprenta eco-
logică a Moldovei.

V. Concluzii
Performanţa economică a oricărei societăţi este 

direct corelată cu calitatea instituţiilor care guver-
nează societatea respectivă. Văzute în sens larg, in-
stituţiile sunt regulile de joc în societate şi pot lua 
orice formă, fapt care  face difi cilă evaluarea com-
parativă a acestora. În prezenta lucrare au fost ana-
lizate patru, apreciate ca fi ind cele mai importante, 
instituţii care determină nivelul de dezvoltare eco-
nomică a ţării. 

Rezultatul analizei relevă că Moldova înregis-
trează defi cienţe la nivelul fragilităţii şi bunăstării, 
corupţiei şi efi cacităţii actului guvernamental. Dar 
discrepanţele în nivelul de dezvoltare economică 
dintre Moldova şi statele de referinţă sunt mult mai 
semnifi cative. O performanţă salutară se atestă în 
partea ce ţine de costurile de aplicare pe cale judici-
ară a contractelor comerciale neonorate. Şi din con-
tra, situaţia din sistemul naţional de educaţie trezeş-
te îngrijorare. De asemenea, viziunile strategice de 
dezvoltare a ţării, deşi formal abordează problemele 
importante din societate, nu oferă soluţii practice de 
depăşire a acestora. 

În scopul asigurării creşterii economice, Mol-
dova trebuie să aplice o strategie de creştere eco-
nomică bazată pe exporturi, să asigure accesul la 
mijloace fi nanciare ieftine şi alocate în mod efi -
cient. 

Realitatea nu este desigur atât de simplă. Or, 
ascensiunea economică este imposibilă fără progres 
tehnologic. Invenţiile şi inovaţiile sunt factorii care 
determină progresul în sfera tehnologică. Dar capa-
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cităţile de inovare, mai uşor accesibile statelor săra-
ce, sunt mult restricţionate în prezent. În acest sens 
Ray şi Bhaduri menţionează că odată cu aprobarea 
acordului TRIPS în cadrul OMC, fl exibilitatea im-
plementării unei politici de protecţie a drepturilor 
de autor ajustate la necesităţile curente de dezvol-
tare economică ale statelor membre OMC, a fost 
exclusă. Acest aspect are implicaţii directe asupra 
statelor afl ate într-o fază de recuperare tehnologică 
prin excluderea caracterului co-evoluţionar al capa-
bilităţilor acestora în domeniul tehnologic şi institu-
ţiile de protecţie a proprietăţii intelectuale (Ray & 
Bhaduri, 2008, p.13).

Politicile economice şi fi nanciare ale ţării sunt 
elaborate în strânsă colaborare cu Fondul Mone-
tar Internaţional, după cum reiese şi din denumirea 
documentelor pe care Republica Moldova le are 
semnate cu această organizaţie. Documentele în 
cauză stabilesc şi rata maximă a îndatorării pe care 
o poate avea Republica Moldova. Deşi creşterea 
datoriei externe prezintă riscuri multiple, limitarea 
accesului la sursele fi nanciare externe îngreunea-
ză mult posibilităţile de dezvoltare economică a 
ţării. Fără acces la fi nanţare externă îndreptată 
către sectorul real al economiei, guvernul este în 
imposibilitatea operării unor schimbări majore şi 
calitative în economie. 

Un ultim aspect este legat de acordul cu refe-
rire la subvenţii şi măsuri compensatorii semnat în 
cadrul OMC. Acordul dat în mod explicit interzice 
subvenţiile acordate în vederea atingerii de către 
benefi ciari a unor performanţe la export. În acest 
context, instrumentul care a fost aplicat de către 
statele din regiunea Asiei de Sud-Est, şi nu doar, 
şi care a contribuit în mod decisiv la construcţia 
rapidă a economiilor acestora, este interzis pen-
tru moment. Avantajul instrumentului dat constă 
în simplitatea în aplicare. În acest mod, efi cienţa 
strategiei de creştere economică bazată pe expor-
turi este mult redusă. 

Astfel, în cazul Moldovei, atât cadrul instituţio-
nal internaţional, cât şi cel local nu oferă perspecti-
ve reale pentru dezvoltarea unei economii robuste şi 
independente. În acest sens necesită a fi  identifi ca-
te soluţii în vederea depăşirii obstacolelor descrise 
mai sus. 
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